
ASPECTOS ECOFISIOLÓGICOS DO MANEJO DE PASTAGENS E UTILIZAÇÃO DE 
MODELOS COMO FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO E INDICAÇÃO DE 

NECESSIDADES DE PESQUISA. 

Introdução. 

O conhecimento dos principais fatores do meio 
que condicionam o desenvolvimento e o crescimen-
to de uma cultura qualquer é fundamental não só para 
nortear práticas de manejo mas, sobretudo, para a 
elaboração de modelos que possam servir à inter-
pretação correta de resultados de pesquisa. 

A existência de relações estáveis entre certas 
variáveis meteorológicas e o desenvolvimento dos 
principais componentes do rendimento possibilita a 
construção de modelos que permitem predizer este 
rendimento e efetuar diagnósticos relativos ao de-
sempenho da cultura numa dada condição de culti-
vo. 

Nas últimas décadas, a pesquisa em forragei-
ras, sobretudo em regiões temperadas, desenvolveu 
modelos de crescimento para um certo número de 
espécies, que permitem uma previsão relativamente 
precisa da produtividade potencial ou seja, aquela 
obtida em condições não limitantes: ausência de dé-
ficit hídrico e adequada nutrição mineral. Estes mo-
delos são baseados na análise da conversão da ener -
gia solar interceptada por uma cultura qualquer em 
biomassa vegetal, conforme proposto por Monteith 
(1972), Gallagher & Biscoe (1978), Warren (1981), 
Varlet-Grancher et ai. (1989), entre outros. 

Em condições não limitantes, vários autores 
demonstraram a linearidade da relação entre a maté-
ria seca total acumulada por uma cobertura vegetal 
e a quantidade de radiação fotossinteticamente ativa 
absorvida (PARa) (Monteith, 1972; Scott et ai., 1973; 
Biscoe & Gallagher, 1977; Bonhomme et ai., 1982; 
Gosse et ai, 1984). Posteriormente o modelo pro-
posto foi estendido a uma gama maior de espécies 
(Gosse et ai., 1986), permitindo caracterizar o com-
portamento de uma espécie ou conjunto de espécies 
(C3 ou C4) em termos de potencial para um dado 
ambiente. 

Este tipo de modelo permite prever apenas a 
produtividade potencial, isto é, aquela que é realiza -
da em condições ótimas de disponibilidade hídrica e 
nutrição mineral. Nestas condições esta produção 
potencial é limitada apenas pelos fatores climáticos  
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não modificáveis: radiação solar e temperatura, as 
quais são as únicas variáveis de entrada do modelo. 
Em condições limitantes, o crescimento real obser-
vado é menor do que o crescimento potencial esti-
mado. A análise e interpretação desta diferença en-
tre o potencial e o observado é o que nos interessa 
conhecer e utilizar como ferramenta para diagnosti-
car os fatores e condições que limitam a produtivi-
dade numa dada situação. 

A rigor, a produção estimada por este tipo de 
modelo corresponde à produção primária tal como 
ela é definida em ecologia vegetal. Em termos de 
produção animal, somente a biomassa vegetal sus -
cetível de ser consumida pelo animal, isto é, a parte 
aérea, é que deve ser levada em conta. Ora, numa 
pastagem qualquer, um dos fenómenos que pode sub-
trair uma parte importante da biomassa no momento 
da colheita é a senescência das folhas e mesmo de 
hastes. Assim, a partir dos trabalhos de Hodgson 
(1985), a medida dos fluxos de crescimento e de se-
nescência dos tecidos foliares no interior de um po-
pulação vegetal tem permitido estimar a proporção 
da produção primária que pode ser considerada como 
colhível ou consumível pelo animal. Tais estudos de-
vem servir de base a uma análise funcional das inte-
rações genótipo-sistema de utilização da pastagem, 
que até o momento tem sido essencialmente basea-
da numa abordagem unicamente descritiva. Final-
mente, este modelo tem sido testado geralmente so-
bre pastagens monoespecíficas. Algumas tentativas 
de utilização foram feitas com associações de gra-
míneas e leguminosas (Cruz & Lemaire, 1986a e b) 
mas poucos estudos foram conduzidos em meio tro-
pical e subtropical (Sinoquet et ai, 1990 e Cruz e 
Sinoquet, 1994), onde a manutenção de uma pro-
porção importante de leguminosas é fundamental. 
Os modelos acima evocados e descritos a seguir, 
podem fornecer um adequado modo de avaliação das 
potencialidades de produção forrageira permitidas 
pelo clima de uma região qualquer. Mas a produtivi-
dade obtida está frequentemente abaixo deste poten-
cial, o qual vê-se limitado por restrições nutricio -
nais e hídricas. Conhecer, portanto, como as princi-
pais limitações edáficas reduzem o potencial deter-
minado pela interação clima-genótipo deve se cons -
tituir na estratégia básica a ser adotada pela pesqui-
sa. Mais ainda, a interação com o efeito do animal 
via pastejo, determina grandemente a capacidade de  
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utilização e transformação dos fatores do meio em 
produto comercializável, devendo também consti-
tuir um pré-requisito essencial a qualquer estratégia 
de produção animal, tanto em regiões temperadas 
como tropicais. 

A pastagem entendida como um 
ecossistema pastoril. 

A produção animal a partir do uso de pasta-
gens implica na interferência do homem no sentido 
de utilizar conhecimentos que permitam: a) garantir 
a perenidade do ecossistema existente, seja ele ba-
seado essencialmente nos recursos primários natu-
rais (formações naturais como os campos do sul do 
Brasil, Uruguai e boa parte da Argentina, ou ainda o 
cerrado, a caatinga, o chaco, etc.) ou em diferentes 
graus de alteração destes recursos primários (pasta -
gens naturais melhoradas por limpeza, adubação, 
introdução de espécies, etc.) ou mesmo "construí-
dos" pelo próprio homem (pastagens cultivadas); b) 
assegurar um compromisso entre a oferta de quanti-
dade e qualidade de forragem compatível com a pro-
dução animal pretendida e permitida pelo meio; c) 
simplificar e reduzir custos ou aumentar a margem 
económica líquida, objetivo fundamental para o pro-
dutor. 

A condição primeira para atingir estes objeti-
vos é a compreensão de que qualquer pastagem, na -
tural, melhorada ou cultivada, deve ser entendida 
como um ecossistema (Figura 1), cuja estrutura é 
formada por componentes bióticos, representados 
pelas plantas e animais e outros seres vivos, e com-
ponentes abióticos como o solo e a atmosfera. Do 
equilíbrio destes componentes bióticos e abióticos 
depende a sustentabilidade do ecossistema. Por esta 
razão, qualquer ação do homem visando a sua ex-
ploração deve ser feita a partir de uma abordagem 
sistémica que considere a necessária interação des-
tes fatores. É fundamental também que se considere 
que alguns destes fatores são passíveis de controle 
(intensidade de desfolha, disponibilidade de nutri-
entes, água em certa medida, etc.) enquanto que 
outros, ao menos até o momento, são incontroláveis 
ou seja, não podem ser modificados pela ação do 
homem (radiação solar, temperatura, precipitação). 

O conhecimento dos efeitos destes fatores não 
controláveis sobre o crescimento das plantas é pré-
requisito essencial ao desenvolvimento de qualquer 
estratégia de produção animal baseada em pastagens. 
É necessário conhecer potencialidade da produção 
forrageira permitida pelo clima e pelas principais li-
mitações edáficas não apenas para previsão e plane -
jamento do estoque animal, mas também porque 
permite avaliar os limites dos investimentos em i: 

sumos energéticos. A obtenção de modelos que de 
crevam e portanto possam ter função preditiva de 
efeitos dos fatores não controláveis é um passo fui 
damental, não apenas para a pesquisa, mas tambéi 
para aplicação imediata pelo produtor. 

 

Figura 1. Representação simplificada dos componentes de um 
ecossistema pastoril, (adaptado de Wilkinson e Lowrey, 1973) 

Além de conhecer as grandes leis que deter-
minam a ação do meio sobre o crescimento e desen-
volvimento das plantas é preciso que se conheça: 

- quanto da biomassa produzida é consumida; 
- qual a eficiência de transformação em pro 

duto animal; 
- qual o efeito do pastejo sobre os "mecanis 

mos de captura" dos recursos do meio pelas plantas, 
representados basicamente pela quantidade de folhas  
(captura da radiação incidente) e de raízes (captura 
de água e minerais) assim como sobre os "mecanis 
mos de persistência" das espécies que compõem a 
pastagem.  

Um sistema ecológico ou ecossistema é defi-
nido como um conjunto de organismos vivendo em 
associação com seu ambiente químico e físico. Im-
plica, portanto, em interrelação ou interdependência 
entremos vários componentes do ecossistema (Odum, 
1971). Os componentes vivos (bióticos) do sistema 
ecológico, representados pelas plantas, animais e 
microorganismos, são classificados de acordo com 
sua estratégia para utilizarem energia e nutrientes a 
partir dos componentes não vivos (abióticos) do sis-
tema. As duas estratégias mais comuns são o auto-
trofísmo (nutrição a partir do meio físico) e o hete-
rotrofismo (nutrição a partir de outros organismos). 
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Os organismos autótrofos, também chamados pro 
dutores, utilizam a energia fornecida pela radiação 
solar através do processo da fotossíntese, enquanto 
os heterótrofos, ou consumidores adquirem a ener 
gia necessária através da ingestão de outros organis 
mos. Os componentes abióticos são representados 
pelo meio físico e químico e representam a fonte 
primária de energia (radiação solar) e de materiais 
estruturais (CO2, água e nutrientes) necessários para 
converter a energia solar em energia
 química
. 

Os componentes abióticos do sistema são o 
resultado de uma "oferta'7 do meio, sendo portanto 
uma consequência do clima predominante na região, 
que determina o nível de radiação solar e de água 
(intensidade e distribuição das chuvas) disponíveis, 
enquanto o solo representa a fonte de nutrientes e 
também de água ao atuar como um reservatório. Esta 
oferta necessita, no entanto ser capturada, e os úni-
cos organismos superiores capazes de realizá-la são 
os seres autotróficos representados no caso pelas 
plantas através das folhas (mecanismo de intercep-
ção da energia solar incidente e absorção do CO, 
atmosférico) e das raízes (mecanismo de absorção 
da água e dos minerais). Uma conside ração impor-
tante é o fato de que as ofertas de água e minerais 
podem ser, até certo ponto, armazenadas no próprio 
meio abiótico enquanto que a oferta de energia ne-
cessita ser capturada imediatamente e só pode ser 
armazenada nos componentes bióticos. Isto signifi-
ca que se não houver área de folhas para interceptar 
a radiação disponível esta é perdida e não pode mais 
ser utilizada. 

Uma vez que a oferta do meio é interceptada 
(luz) e absorvida (CO2, água e minerais), esta é sin-
tetizada em compostos orgânicos qvie são repartidos 
para formar as diversas partes da planta. Assim, são 
formadas novas estruturas de captação e absorção e 
também os órgãos mais permanentes da planta que 
garantem sua perenidade e/ou órgãos de dispersão 
(sementes) que garantem sua permanência. Forma-
se desta maneira, o que se chama de produtividade 
primária, a qual, por sua vez constitui a matéria pri-
ma para os organismos heterotróficos do sistema, que 
no nosso caso, são representados principalmente 
pelos herbívoros. Esta maté ria prima primária nada 
mais é do que a oferta do meio abiótico (CO2, mine-
rais,...) transformada pelos organismos bióticos au-
totróficos (as plantas) em produtos que podem ser 
agora assimilados pelos heterotróficos (os herbívo-
ros). 

Esta nova "oferta" também necessita ser "cap-
turada" pelos herbívoros, que a realizam através do 
processo de pastejo. A posterior transformação des-
tes compostos ingeridos, através da síntese dos com- 
postos orgânicos animais, gera o produto animal, 

repartido em músculos, sangue, gordura, ossos, lei-
te, etc. Têm-se desta forma uma segunda "oferta" 
•de produtos transformados a partir da oferta inicial 
do meio abiótico. Esta segunda oferta é a que nos 
interessa como produtores de produto animal e cons-
titui a produtividade secundária. Evidentemente 
esta cadeia trófica poderia ser ampliada se tivésse-
mos por exemplo os carnívoros alimentado-se dos 
herbívoros dentro do sistema pastoril considerado. 
Mas isso não acontece porque o produto animal é 
normalmente exportado do sistema. 

De qualquer forma é importante considerar 
que mesmo que a cadeia trófica seja representada 
praticamente por apenas dois níveis (pasto e herbí-
voro), as perdas que ocorrem dentro de cada nível e 
sobretudo na passagem do nível autotrófico para o 
nível heterotrófico são consideráveis. Sem entrar 
no detalhe da quantificação destas perdas cabe 
lembrar primeiramente como elas ocorrem, para 
que possamos mais tarde entender as formas de 
minimizá-las. As primeiras perdas decorrem da 
ineficiência de utilização da energia solar 
disponível, seja porque uma parte da radiação é 
refletida novamente para a atmosfera, seja porque 
a superfície de captação (área de folhas) é limitada, 
ou ainda porque o processo de fotossíntese é 
limitado por outros determinantes do meio como 
água e temperatura ou disponibilidade de minerais. 
Outras perdas ainda decorrem do natural processo 
de senescência devido ao envelhecimento das 
plantas e durante o processo de funcionamento das 
mesmas (respiração e transpiração). 

O segundo e importante nível de perdas ocor-
re durante o processo de captação da produtividade 
primária através do pastejo. Isto é decorrência do 
processo de seletividade que os animais exercem 
sobre plantas e/ou partes da planta e ainda do piso-
teio e acúmulo de dejeções, mas, sobretudo porque 
boa parte da produção primária é formada por 
partes das plantas inacessíveis aos animais como 
raízes, rizomas, etc. 

Finalmente, a própria passagem de um nível 
trófico a outro (planta a animal) determina perdas 
substanciais pois grande parte da energia ingerida é 
utilizada na manutenção corporal e outra é perdida 
na forma de gazes, urina e fezes. Ainda é 
importante considerar o papel de um segundo 
componente bió-tico que são os microorganismos 
transformadores (decompositores), representados 
principalmente pelos fungos, bactérias, insetos, 
minhocas, etc, que utilizam como fonte de energia a 
matéria orgânica perdida nos diferentes níveis, 
atuando como reciclado-res do sistema. 



Vemos, portanto, que o funcionamento da 
pastagem como um sistema ecológico é regido por 
alguns princípios básicos determinantes dos diferen-
tes níveis tróficos de produtividade e que devem ser 
bem entendidos para que possam ser adequadamen-
te manejados pelo homem. Estes princípios podem 
ser resumidos em: 

1. O funcionamento do sistema depende fun 
damentalmente de um fluxo de energia cuja "entra 
da" no sistema depende da disponibilidade de radia 
ção solar; 

2. A "captura" da energia incidente depende 
de uma superfície de captação (folhas), cujo tama  
nho e cuja eficiência de transformação da energia 
solar em energia química depende da disponibilida 
de de nutrientes assegurada pela absorção (raízes) e 
reciclagem de nutrientes no sistema. 

3. O pastejo afeta ambos processos: o fluxo 
de energia ao "remover" superfícies de captação; o 
ciclo de nutrientes ao acelerar a mineralização e a 
disponibilidade de nutrientes através de sua retirada 
via produto animal. 

' Fluxo de energia. 

O fluxo de energia dentro do sistema pastoril 
(Figura 2) compreende o captura inicial da energia 
solar pela vegetação, que a converte em energia quí-
mica pela fotossíntese nas células clorofiladas das 
plantas. A ingestão desta vegetação pelos herbívo-
ros determina a conversão da energia capturada pe-
las plantas em produto animal. Na ausência de her-
bívoros, a energia capturada e transformada pelas 
plantas é transferida para os decompositores após a 
senescência. 

Respi ração dos 
produtores  

 

O papel fundamental da radiação solar advém 
do fato que mais de 90% do peso seco das plantas 
provém diretamente da assimilação fotossintética do 
carbono. A fração mineral absorvida do solo pelas 
raízes representa somente 6 a 9% do peso seco total 
da planta (Armstrong, 1948, citado por Robson et 
ai, 1988). Entender o processo de fotossíntese das 
comunidades vegetais e os fatores que o afetam, tor-
na-se assim um imperativo para que se possa otimi-
zar a produção primária de um ecossistema qualquer. 

A capacidade de um sistema pastoril produzir 
biomassa pode parecer ilimitada se considerarmos o 
imenso e contínuo suprimento de energia solar. En-
tretanto, a produtividade primária (biomassa vege-
tal/área/tempo) é muito baixa na maioria dos ecos-
sistemas naturais ou cultivados. Com efeito, confor-
me veremos adiante, uma ínfima porção da energia 
incidente é efetivamente transformada em produti- 

vidade primária e muito menos ainda em produtivi-
dade secundária. 

A produtividade primária é limitada basica-
mente por duas categorias de "restrições ecológicas". 
A primeira restrição diz respeito à qualidade da ra-
diação solar que atinge a superfície da terra. Apenas 
cerca de 45% desta energia está compreendida na 
região do espectro da radiação que é efetivo para a 
fotossíntese (PAR = radiação fotossintéticamente 
ativa compreendida na faixa de comprimentos de 
onda entre 400 a 700 nm). Os restantes 55% do es-
pectro não são convertidos em energia química, não 
formando biomassa. Ainda assim esta fração é im-
portante para o ecossistema ao ser absorvida na for-
ma de energia calórica pela atmosfera, solo e vege-
tação, gerando o ambiente térmico necessário às re-
açoes de síntese e para movimentar o ciclo hidroló-
gico e de nutrientes. 



A segunda categoria de restrições ecológicas 
que limitam a produtividade primária envolve a dis-
ponibilidade de outros fatores abióticos cujo nível 
pode impedir a máxima captação da energia solar. 
Água, temperatura e nutrientes frequentemente li-
mitam o desenvolvimento da área de folhas neces-
sária para a máxima captação da radiação fotossin-
téticamente ativa incidente. Assim, por exemplo, no 
período seco em regiões semi-áridas praticamente 
não existe vegetação com folhas vivas devido à de-
ficiência hídrica, enquanto que em regiões tempera-
das, as baixas temperaturas do inverno limitam ou 
impedem o crescimento e desenvolvimento foliar. 
Deste modo, toda ou pelo menos boa parte da radia-
ção incidente nestes períodos não é capturada e por-
tanto não resulta em formação de biomassa. Ainda 
mais frequentes são as limitações impostas pelos 
fatores abióticos à máxima taxa de fotossíntese, como 
é o caso da baixa disponibilidade hídrica e o baixo 
nível de nutrientes disponíveis. Assim, embora a efi-
ciência de conversão de uma folha individual numa 
situação ideal em termos de temperatura, água e nu-
trientes possa chegar a 20% (Lawlor, 1987), estima-
se que menos de 1 % da energia solar incidente anu-
almente na superfície terrestre é transformada em 
energia química pela vegetação (Levvis, 1969; Begon 
et ai., 1986). 

Por sua vez, a produtividade secundária (pro-
duto animal/área) que é limitada pela disponibilida-
de de produção primária também é limitada por duas 
grandes categorias de restrições. A primeira concer-
ne à incapacidade dos herbívoros consumirem toda 
a produção primária produzida. A produção primá-
ria varia grandemente no tempo e no espaço tornan-
do difícil adequar a densidade de animais à flutua-
ção na oferta de forragem. Desta forma, uma parte 
da produção primária que excede a demanda dos ani-
mais acaba senescendo algum tempo após a sua pro-
dução. Além do mais, a maior parte da produção pri-
mária constitui-se de partes não acessíveis aos her-
bívoros, tais como raízes, coroa, rizomas e estolões, 
que podem representar 60 a 80% da produção pri-
mária total de biomassa (Sims e Singh, 1978; Stanton, 
1988). 

A segunda categoria de restrições à produti-
vidade secundária é a qualidade nutritiva da produ-
ção primária. Esta é dependente das espécies pre-
sentes na comunidade vegetal mas também da fra-
ção da planta que é considerada e da sua idade, sen-
do também afetada pela disponibilidade de nutrien-
tes. Mas, independentemente da qualidade da forra-
gem, uma parte substancial da energia ingerida pe-
los herbívoros é perdida como metano (nos rumi-
nantes), urina e fezes e, uma porção importante da  

energia metabolizável é utilizada no metabolismo 
basal. Desta forma, conforme se pode melhor visua-
lizar na Figura 3, somente cerca de 10% da energia 
ingerida resta disponível para a produção animal. 

 

O dilema básico da exploração dos ecossiste-
mas pastoris através do uso de herbívoros é a impos-
sibilidade de otimizar a intercepção e a conversão 
da energia solar em produção primária simultanea-
mente com a máxima eficiência de colheita (Parsons 
et ai., 1983a e b). Pastejo severo assegura que a pro-
dução primária disponível seja eficientemente co-
lhida mas pode reduzir a produção posterior via sub-
sequente redução na captura da energia solar devido 
à diminuição na área foliar. Por outro lado, um pas-
tejo muito leve pode permitir a maximização da pro-
dução primária mas uma grande proporção não é 
consumida pelos herbívoros e acaba senescendo, não 
sendo, portanto, transformada em produto animal. 

A influência da intensidade do pastejo no flu -
xo de energia no sistema pode  ser ilustrado na tabela 
1, obtida a partir dos resultados de um experimento 
conduzido na EEA/UFRGS, no Rio Grande do Sul, 
onde se estudou o efeito de diferentes pressões de 
pastejo (PP) sobre o desempenho da pastagem nati-
va e dos animais (Maraschin et ai, 1997)). A pasta -
gem foi utilizada em pastejo contínuo entre meados 
de setembro e meados de maio durante cinco anos. 
A produção média anual de matéria seca aérea foi 
de 2075, 3488, 3723 e 3393 kg/ha para as pressões 
de pastejo de 4, 8, 12 e 16 kg de MS/100 kg de PV/ 
dia respectivamente. Os respectivos ganhos médios 
de peso vivo no período foram de 78,1, 132,5, 145,3 
e 116,5 kg/ha, para as respectivas pressões de paste -
jo. Os valores de energia contida na parte aérea da 
pastagem e no peso vivo adquirido foram obtidos 
pela multiplicação dos seus valores por 19,7 e 23,5 
MJ/kg respectivamente (Golley, 1961; Odum, 1971). 
Considerou-se a radiação global e a radiação fotos -
sintéticamente ativa normais para o período. As efi-
ciências de conversão representam o quoc iente en-
tre os valores energéticos considerados,'multiplica-
do por 100. 
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Os valores energéticos decrescentes a partir 
da energia incidente, em cada nível de transforma -
ção, mostram claramente a baixa eficiência do pro -
cesso de transferência dentro do  sistema, mas tam-
bém revela o tremendo potencial que práticas de 
manejo tão simples como o melhor ajuste da carga 
animal pode representar para melhorar esta eficiên -
cia. A maior oferta de forragem em baixas pressões 
de pastejo, ao permitir uma maior sobra  de forra -
gem, determina necessariamente uma maior área 
foliar residual, o que explica o crescente efeito na 
eficiência de transformação da PAR incidente em 
produção primária, aumentada em mais de 50% ao 

passarmos de uma PP de 4% para 8% ou mais. Já a 
eficiência de transformação da PAR incidente em 
produção secundária, ou seja em carne, praticamen-
te duplica na passagem de 4% a 12% voltando a 
níveis mais baixos com posteriores aumento na oferta 
por animal (16%) mas ainda assim superior à uma 
utilização mais intensa (4%). Isto agora é consequ -
ência da inevitável senescência da forragem não con-
sumida que ocorre nestes níveis de oferta, que pode 
ser corroborado pela diminuição na eficiência da 
transferência da energia contida no pasto (produção 
primária) para energia contida no produto animal 
(produção secundária). 

 
 

 

Estes baixos níveis de conversão de energia, 
que ainda diminui progressivamente com o nível tró-
fico, são surpreendentemente altos em comparação 
aos valores citados para outros ecossistemas pasto-
ris naturais. Briske e Heitschmidt (1991), citam uma 
eficiência de 0,22% na passagem de PAR a produ-
ção primária e de 2,0% na passagem de produção 
primária (pasto) a produção secundária (carne). Isto 
indica que as condições edafo-climáticas mais favo-
ráveis dos ecossistemas locais, devem condicionar 
a presença de espécies forrageiras de alto potencial. 
Com efeito, as pastagens naturais do sul do Brasil 
representam um ecossistema com rara diversidade 
de espécies (mais de 800 espécies de gramíneas e 
mais de 200 espécies de leguminosas) e ainda mais 
rara associação de espécies C3 e C4, 

A baixa eficiência do fluxo de energia em 
ecossistemas pastoris naturais não deve levar a pen-
sar que estes tenham um potencial insignificante para 
a produção de alimentos. Substanciais aumentos na 
produção secundária podem ser obtidos apenas com 

modestas melhorias na eficiência ecológica que re-
sultaria de estratégias de manejo adequadas. Briske 
e Heitschmidt (1991) estimam que se a eficiência de 
colheita combinada com a eficiência de conversão 
aumentasse apenas 0.01 % seria possível aumentar a 
produção mundial de produto animal, somente nos 
ecossistemas pastoris naturais, em cerca de 75 bi-
lhões de MJ. No caso do exemplo que aqui apresen-
tamos, se considerarmos a existência de cerca de 12 
milhões de hectares de pastagens naturais na região 
sul do Brasil, o aumento da eficiência, aqui demons-
trado através de uma utilização mais adequada des-
tas pastagens, possibilitaria aumentar a produção 
animal em cerca de 19 bilhões de MJ (800.000 t de 
carne/ano) somente nesta região e a custo zero. Mas 
isto requer uma forte conscientização por parte dos 
produtores e dos organismos que regulamentam a 
utilização da terra de que este aumento da eficiência 
só pode ser obtido com uma carga animal de menos 
de 400 kg de peso vivo por ha no período favorável 
e de menos de 200 kg/ha no período desfavorável, 
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veremos adiante. A utilização de cargas superiores a 
estas, não só estará dilapidando um recurso fantástico 
que são as pastagens natura is da região, como 
também representa menor retorno económico para o 
produtor, maior custo para o consumidor que estará 
pagando mais por um produto de qualidade inferior e, 
sobretudo os próprios governos estarão arrecadando 
menos e, por consequência redistribuindo ainda menos 
para a sociedade. 

Disponibilidade e reciclagem de nutrientes.  

A disponibilidade de nutrientes determina a 
eficiência com que os organismos adquirem e utili-
zam a energia solar incidente. Nutrientes essenciais 
como carbono, nitrogénio, fósforo, etc, integram os 
processos bioquímicos e as vias metabólicas dos or-
ganismos vivos que influenciam diretamente a cap-
tura e o fluxo de energia no sistema. Assim, por exem-
plo, uma maior concentração de N nas folhas dos 
vegetais incrementa a taxa de fotossíntese e ao 
mesmo tempo representa um maior teor de proteína 
na dieta dos herbívoros, aumentando a eficiência de 
transformação do pasto em produto animal. 

O pastejo afeta a reciclagem de nutrientes ao 
acelerar a mineralização devido a diminuição do ta-
manho das partículas vegetais através da mastiga-
ção e da ruminação e porque apenas uma pequena 
porção dos nutrientes consumidos é utilizada na pro-
dução de produto animal, sendo que a maior parte 
retorna ao sistema via urina em forma inorgânica 
imediatamente disponível ou através das fezes, for-
mando compostos que necessitam ser mineralizados 
(Figura 1). Por esta razão, a concentração de nutri-
entes é mais alta em sistemas pastejados do que em 
sistemas não pastejados. Mas, o pastejo pode por sua 
vez aumentar as perdas por volatilização, lavagem e 
remoção como produto animal. Estas perdas, sobre-
tudo a retirada via produto animal, podem alterar 
profundamente o equilíbrio do sistema pois a veloci-
dade de mineralização normalmente não acompanha 
a demanda pa ra o crescimento da pastagem mesmo 
em sistemas pastejados, mormente quando as limita-
ções impostas por temperaturas extremas ou 
deficiência hídrica não são muito intensas. Desta 
forma, a disponibilidade de nutrientes constitui o 
fator universalmente mais limitante tanto em ecos-
sistemas naturais como em ecossistemas cultiva-
dos. 

Na produção animaras plantas e o solo como 
fontes de nutrientes devem ser considerados de uma 
forma amplamente ecológica sem que se imponham 
limites disciplinares entre as áreas de nutrição vege- 

tal e animal, ecologia de comunidades e ecossiste -
mas, microbiologiae ciência do solo. Tais limites tem 
levado a uma desafortunada fragmentação da 
literatura e da pesquisa tornando difícil uma aborda -
gem sistémica do problema da disponibilidade de 
nutrientes e sua dinâmica em sistemas pastoris. 

Não nos alongaremos sobre o tema, que por si 
só poderia ser objeto de todo um simpósio, e coloca-
remos apenas algumas questões que nos parecem 
relevantes para a pesquisa. 

O entendimento e identificação adequada do 
papel das micorrizas e da rizosfera das gramíneas 
nos parece ser uma estratégia essencial da pesquisa 
(Jeffrey, 1988), mormente nas áreas em desenvolvi-
mento como é o caso do Brasil pois mesmo nos paí-
ses desenvolvidos a agricultura intensiva de baixo 
insumo é uma realidade. 

O contexto seguinte, do ponto de vista da nu-
trição mineral é a interface solo-planta, na qual o 
suprimento de íons depende das relações de troca da 
fase sólido-fase líquida. A produtividade de pasta -
gens naturais manejadas depende fortemente da "dis -
ponibilidade" de íons e outros elementos. "Disponibi-
lidade" não é simples de definir pois deve ser basea -
da num característico conjunto de mecanismos 
biológicos e hídricos da interface. A interação entre 
a variável disponibilidade de nutrientes e a dinâmica 
do crescimento é também complexa. O conceito de 
elementos "essenciais" também necessita ser revi-
sado e visto num contexto fisiológico e ecológico 
(Jeffrey, 1988). 

A longo prazo, o suprimento de íons ou ele-
mentos para a vegetação depende da continuidade 
do funcionamento do ecossistema pastoril como um 
todo. Os animais pastejadores e os decompositores 
são, em muitos aspectos, equivalentes na manuten-
ção do fluxo de íons. A ação destes últimos deve ser 
tão bem conhecida quanto a ação dos herbívoros. 

Como se forma a oferta de forragem de 
uma pastagem?  

A produtividade de uma comunidade vegetal 
pode ser entendida de diversas formas e isto tem fre-
quentemente determinado confusões e interpretações 
equivocadas até mesmo de resultados de pesquisa. 
Alguns conceitos necessitam, portanto, ser relembra-
dos: 

E necessário que se faça distinção entre pro-
dução primária , que corresponde ao acúmulo de bio-
massa elaborada pela pastagem e produção colhível. 
que corresponde apenas à biomassa presente na 
planta num dado momento. A diferença entre estas  
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duas grandezas deve-se ao fato de que as folhas e, 
por consequência, as hastes das espécies forrageiras 
tem uma vida limitada e que o acúmulo de biomassa 
colhível é, na verdade, resultante de um fluxo de ela-
boração de novos tecidos foliares (produção primá-
ria) e de um fluxo de senescência  e de decomposi-
ção dos tecidos foliares mais antigos. 

Se acompanharmos a cinética de acúmulo da 
biomassa aérea de uma pastagem após uma desfoli-
ação total, obteremos uma curva de crescimento (Fi-
gura 4): num primeiro tempo (I), esta curva de cres-
cimento corresponde exatamente à produção primá-
ria pois as folhas mais velhas foram eliminadas por 
ocasião da desfoliação: não há mais senescência e, 
nestas condições podemos escrever que: 

Produção colhível = Produção primária  

Num segundo tempo (II), inicia-se a senes-
cência das primeiras folhas formadas após a desfoli-
ação e devemos escrever: 

Produção colhível = Produção primária - 
Senescência  

Finalmente, numa terceira etapa (III), há equi-
líbrio entre o surgimento e a morte de folhas; a pro-
dução colhível permanece agora mais ou menos cons-
tante. Atinge-se a produção teto ou máxima, que 
depende da densidade de hastes, do número de fo-
lhas vivas por haste e do tamanho das folhas. Estes 
parâmetros dependem simultaneamente do genotipo 
e das condições do meio. O número de folhas vivas 
por haste é uma característica genotípica relativa-
mente independente das condições de crescimento, 
conforme veremos mais adiante. 

Ao atingir a fase reprodutiva, o alongamento 
das hastes acompanha a produção de folhas sobre 
as hastes que se tornaram reprodutivas. Uma vez 
que a duração de vida das hastes é sensivelmente 
maior do que a das folhas, a biomassa aérea continua 
a aumentar durante um período de tempo mais longo 
e é máximo assim que as hastes atinjam seu tamanho 
final, ou seja na floração. Em ausência de utilização, 
esta biomassa diminui então progressivamente com 
o desaparecimento sucessivo das folhas e depois com 
a senescência das próprias hastes, até que um novo 
equilíbrio se estabeleça com o surgimento de novas 
hastes na base das plantas e o crescimento de novas 
gerações de folhas. Trata-se, neste caso, da evolu-
ção da biomassa aérea de uma pastagem na ausência 
de qualquer utilização. 

 

Figura 4.  Evolução da produção primária e da 
dução colhível. 

A Figura 4 representa o caso particular d 
rebrote após uma desfoliação total que suprimiu 
senescência de folhas durante um período ig 
duração de vida de uma folha. Na realidade, < 
ser em algumas situações particulares de utilÍ2 
relativamente tardia e através de corte ou paste 
desfoliações sofridas pelas pastagens são se 
mais ou menos parciais, deixando uma quanti 
mais ou menos importante de folhas. Estas f< 
residuais continuam sua evolução após o corte. I 
te então, ao se iniciar o rebrote, persistência d 
fluxo de senescência tão mais importante qua 
desfoliação for menos severa. Neste caso, a c 
de crescimento da biomassa aérea viva e, port 
da biomassa colhível será resultante da difei 
entre a produção primária e a senescência. 

Desta forma, uma mesma produção prir 
pode conduzir a grandes diferenças em prod 
colhível, dependendo do modo de utilização. É 
tanto, fundamental, bem distinguir o "crescin 
bruto" em matéria seca, que representa, a prodi 
dade primária de uma pastagem, do "crescin 
líquido", o qual é igual ao crescimento bruto dim 
do das perdas por senescência e que represei 
produtividade colhível. As quantidades de bion 

 



aérea acumuladas representam o crescimento 1 do 
propriamente dito. Entretanto, num certo nú: de 
situações as perdas por senescência são de< 
sideráveis e então será possível confundir crescin bruto 
e crescimento líquido. Por outro lado, em o situações, 
sobretudo em pastejo, a senescência representar até 

50% da produção primária. 
Por esta razão quando se comparam ge 

pos com diferentes taxas de emissão de folhas 
ferentes tempos de duração de vida destas f( 
(Figura 5a) estas características devem ser le \ 
em conta na determinação do momento do cor 
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pastejo para avaliar suas produtividades. Assim, dois 
materiais podem ter a mesma produtividade primária 
mas se o intervalo entre cortes for o mesmo para os 
dois, por exemplo, mais próximo do tempo de duração 
de vida das folhas do genotipo de maior duração, a 
produção primária do outro genotipo estará sendo su-
bestimada pois já terá ocorrido senescência e desa- 

parecimento de parte de suas folhas. Da mesma for-
ma, a condição fenológica de um mesmo genotipo, 
normalmente associada à estação do ano, pode de-
terminar diferenças na velocidade de emissão de fo-
lhas e na duração de vida das mesmas, determinan-
do que o manejo seja diferenciado entre estações 
como representado na Figura 5b. 

  

 

A produtividade primária deve, portanto, ser 
analisada como o processo de base de elaboração da 
biomassa vegetal em função das diferentes variáveis 
do meio e das características genotípicas da vegeta-
ção. No entanto, ainda é necessário distinguir: 

- a produtividade primária total, que represen 
ta o total de tecidos aéreos e subterrâneos elabora 
dos até um dado momento. Esta produtividade cor 
responde, de fato, ao fluxo líquido de entrada de car 
bono na vegetação.  

- a produtividade primária aérea, que repre 
senta apenas a elaboração de tecidos da parte aérea 
e que corresponde ao processo de consumo de car 
bono assimilado pelos órgãos aéreos. 

Estes processos de produtividade primária 
podem atualmente ser descritos quantitativamente por 
modelos de fotossíntese e de morfogênese, os quais 
são essencialmente dependentes das variáveis 
ambientais, conforme demonstraremos adiante. 

Por sua vez, a produtividade colhível, necessi-
ta que se considere também os processos de senes-
cência e de decomposição dos tecidos foliares. 

Numa perspectiva de transformação da bio-
massa colhível em produto animal é essencialmente 
a biomassa viva que nos interessa. Daí o interesse 
em caracterizar adequadamente os mecanismos que  

controlam a decomposição e o desaparecimento deste 
material morto. 

Todas estas definições não são novas pois são 
a base dos estudos de ecologia vegetal, entretanto, 
elas são com frequência ignoradas ou "esquecidas" 
num bom número de estudos agronómicos ou zoo-
técnicos relativos a pastagens. 

Como vimos, conhecer o processo de elabo-
ração da produtividade primária das diferentes co-
munidades vegetais é o primeiro e essencial passo 
para o correto manejo dos ecossistemas forrageiros 
naturais ou cultivados, visando sua sustentabilidade e 
a otimização da produção animal. 

No entanto, ainda é necessário que façamos 
distinção entre produtividade primária potencial e 
produtividade primária em condições limitantes. 

A produtividade de uma população vegetal é 
determinada, a cada instante, pelo conjunto de fato-
res do meio capazes de agir sobre os processos ele -
mentares de elaboração da biomassa vegetal e pela 
resposta própria de cada componente genotípico da 
população. 

Entre os fatores e condições do meio a consi-
derar é útil distinguir, por razões agronómicas, os 
fatores e condições suscetíveis de serem modifica-
das pelas práticas agrícolas, daquelas que não o são.  
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Assim, é possível definir a produtividade potencial 
como aquela passível de ser obtida quando todos os 
fatores modificáveis do meio são levados a um nível 
ótimo. Nestas condições a produtividade potencial é 
diretamente dependente dos fatores não modific á-
veis do meio. Quando um ou mais fatores modificá-
veis do meio são mantidos a um nível limitante, a pro-
dutividade real é reduzida, em relação à produtivida-
de potencial, a um nível que é determinado pelo fator 
mais limitante. Assim, o conhecimento da produtivi-
dade potencial torna-se uma ferramenta indispensá-
vel para o estudo da ação dos fatores e condições do 
meio que podem ser modulados pelas práticas agrí-
colas. 

Numa primeira abordagem pode -se admitir que 
os únicos fatores do meio que não podem ser modifi-
cados (na escala agronómica) são a radiação e a tem-
peratura. Na ausência de outras limitações, a primei-
ra variável representa a oferta  do meio e a segunda 
determina a demanda, uma vez que é o fator que 
comanda a morfogênese. Todos o demais fatores 
como nutrientes, água, etc, são passíveis de serem 
manipulados através das práticas agronómicas. 

Vamos então ver primeiramente como se acu-
mula a biomassa vegetal como resultado da acumu-
lação de órgãos na planta (folhas, hastes, raízes) e, 
posteriormente como a planta utiliza a energia solar 
para cumprir o programa de morfogênese que deter-
mina aquele acúmulo de biomassa. 

Morfogênese e acúmulo da biomassa. 

Uma vez que os herbívoros se alimentam das 
partes verdes das plantas, a disponibilidade de forra-
gem deve ser entendida como a biomassa aérea viva 
acumulada durante o processo de crescimento das 
plantas que compõem a pastagem. Se as condições 
ambientais permanecem num nível ótimo, este pro-
cesso de acúmulo é contínuo e constante enquanto 
não ocorrer senescência das partes mais antigas das 
plantas. 

1 As plantas não reconhecem o calendário humano, pois seus 
processos de desenvolvimento são controlados pela temperatu-
ra. Desta forma o uso do conceito de graus-dia permite integrar 
ao calendário humano uma unidade de tempo às quais as plantas 
são sensíveis quais sejam as temperaturas às quais as plantas 
estão expostas a cada dia. Normalmente se utiliza o conceito de 
graus-dia que. segundo OMETTO (1981) é uma «avaliação 
simplificada da energia que está à disposição da planta a cada 
dia » e « representa um acúmulo diário de energia acima de 
uma condição mínima e abaixo cia máxima exigida pela planta » 
(temperaturas de base). Quando as temperaturas diárias estão 
dentro da faixa compreendida entre as temperaturas de base, 
(Tb) o cálculo é simplificado e GD = (Tinax+Tmin)/2 e quando 
Tb < Tmin, GD = (Tmin - Tb ) + (Tmax-Tmin)/2, ou se Tb > 
Tmin, GD = (Tmax-Tb)72(Tmax-Tmin). 

Em ausência de pastejo, e ainda em condições 
não limitantes ao crescimento, a velocidade com que 
ocorre este acúmulo de biomassa é função do tempo 
térmico1 decorrido, uma vez que é a temperatura que 
regula a atividade meristemática. Esta consideração 
é fundamental pois se o crescimento de uma pasta-
gem não pode ser medido pelo calendário humano 
também não o podemos utilizar para nortear práticas 
de manejo, a menos que as condições de temperatu-
ra e radiação sejam rigorosamente constantes ao lon-
go do tempo e também não ocorram limitações 
hídricas e nutricionais. 

Numa haste qualquer (Figura 7), que repre-
senta a unidade funcional básica da pastagem, a ve-
locidade com que suas folhas são fabricadas é relati-
vamente constante, quando medida neste tempo tér-
mico, ou seja, a quantidade de graus-dia necessária 
para formar uma folha é constante. Deste modo, o 
acúmulo de folhas sobre esta haste pode ser repre-
sentada por uma função linear do acúmulo de graus-
dia (Figura 6). O inverso do coeficiente angular des-
ta regressão estima o filocrono, ou seja o intervalo 
de tempo térmico decorrido entre o aparecimento de 
duas folhas consecutivas ou, em outras palavras o 
tempo necessário para a formação de uma nova fo-
lha. 

0 500 1000 1500 
Soma de graus-dia 

Figura 6. Relação entre o número de folhas acumulado sobre 
uma haste de festuca (utilizando o índice Haun) e o 
acúmulo de graus-dia. Os pontos representam os va-
lores observados e a reta representa a regressão calcu-
lada para estes pontos. O filocrono é calculado como 
sendo o inverso da velocidade de emissão de folhas (1 / 
b)(Skinnere Nelson. 1995). 

Cada folha surgida sobre uma haste repre-
senta, na verdade o surgimento de um novo fitôme-
ro. Este fitômero (Figura 8) é constituído pelo nó, 
entrenó, gemas axilares, bainha e lâmina foliar no 
caso de gramíneas ou nó, entrenó, gemas axilares, 
estipula, pecíolo e folíolos, no caso de leguminosas, e 
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representa a unidade básica de uma haste, a qual 
nada mais é que uma sucessão de fitômeros. Quan-
do se fala em filocrono, que na verdade mede o sur-
gimento de folhas, estamos a rigor estimando a taxa 
de surgimento de fitômeros. A importância deste 
conhecimento reside no fato de que o acúmulo de 
massa numa haste é decorrente do acúmulo de fi-
tômeros e do seu desenvolvimento individual (expan-
são foliar, alongamento e engrossamento dos nós e 
entrenós. Além do mais, qualquer planta adulta é 
constituída de várias hastes, mas estas originaram-
se de gemas contidas nos fitômeros da haste primá-
ria ou seminal no início do desenvolvimento da plan-
ta. Assim, é possível também esperar que uma vez 
que a velocidade de surgimento dos fitômeros de uma 

haste qualquer é constante em termos de tempo tér-
mico, também o surgimento dos perfilhos ou ramifi-
cações sobre esta haste seja constante, conforme su-
gerem Klepper et ai. (1982). Uma única planta pode 
apresentar várias gerações de perfilhos ou ramifica-
ções pois cada gema axilar pode potencialmente for-
mar um perfilho ou uma ramificação. A produção de 
novos perfilhos e de suas folhas é altamente sincro-
nizada com a formação das folhas na haste que lhes 
deu origem, o que determina um padrão de surgi-
mento altamente previsível. Desta forma, o potencial 
de perfilhamento ou de ramificação de um genótipo 
é determinado pela sua velocidade de emissão de 
folhas pois a cada folha formada corresponde a 
geração de uma ou mais gemas axilares. 
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Uma pastagem é formada por uma população 
de plantas cada uma apresentando as características 
de desenvolvimento acima descritas. O acúmulo de 
biomassa aérea por área é, portanto, resultante da 
integração do desenvolvimento de todas as hastes 
que compõem as plantas desta população. 

Numa pastagem em crescimento vegetativo 
na qual aparentemente apenas folhas são produzidas 
(pois ainda não há alongamento dos entrenós) a mor- 

fogênese pode ser descrita por três características 
básicas: taxa de aparecimento de folhas (TAF), taxa 
de expansão das folhas (TEF) e duração de vida da 
folha (Chapman e Lemaire, 1993). Estas caracterís-
ticas são determinadas geneticamente, mas são in-
fluenciadas por variáveis ambientais como tempera-
tura, disponibilidade hídrica e de nutrientes, confor-
me a Figura 9. 

 
Figura 9. Diagrama esquemático das relações entre as principais características morfogênicas das forra-

geiras e as características estruturais da pastagem (adaptado de Chapman e Lemaire, 1993). 

A combinação destas variáveis morfogênicas 
básicas determina as principais características estru-
turais das pastagens: 

- Tamanho da folha, que é determinado pela  
relação entre TAF (taxa aparecimento foliar) e TEF, 
(taxa expansão foliar) uma vez que a duração do pe 
ríodo de expansão de uma folha é uma fração cons 
tante do intervalo de aparecimento ou seja do filocro- 
no(Robson, 1967; Dale, 1982); 

- Densidade de perfilhas, que é parcialmen 
te relacionada com TAF, que por seu lado determina  
o número potencial de sítios para o surgimento de  
perfilhos (Davies, 1974). Desta forma, genotipos com 
alta TAF apresentam alto potencial de perfilhamento 
e assim determinam uma pastagem com uma densi 
dade de perfilhos mais elevada do que aquelas com 
baixa TAF. 

- Número de folhas vivas por perfilho, que 
é o produto da TAF pela duração de vida das folhas. 

Assumindo que, para um dado genótipo há uma 
relação constante entre área por folha e comprimen- 

to da folha, o produto das três características 
estruturais da pastagem determina o seu IAF. 

TAF desempenha o papel central na morfogê-
nese, e por consequência, no IAF, pois influencia 
diretamente cada um dos três componentes da es-
trutura da pastagem conforme ilustrado na Figura 9. 
A TAF é diretamente influenciada pela temperatura, 
conforme já descrito, e pouco é afetado pela defici-
ência de nitrogénio em gramíneas temperadas 
(Lemaire, 1988), muito embora Lattanzi et ai. (1996), 
por exemplo tenham encontrado variações importan-
tes nesta característica, conforme se observa na Ta-
bela 2. Esta característica também é relativamente 
afetada pela disponibilidade hídrica em leguminosas 
temperadas como em Lotus corniculatus (Morales 
et ai, 1997). Conforme estes autores, o filocrono da 
haste principal numa condição sem limitação hídrica 
é de cerca de 83 "C/folha, aumentando para 93 e 110 
"C/folha com limitações hídricas da ordem de 10 e 
50% da capacidade de campo respectivamente. 
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A variação interespecífica da TAF deter-
mina grandes diferenças na estrutura da pasta-
gem pelo seu efeito sobre o tamanho e a densi-
dade de perfilhos. A desfolha pode provocar 
uma leve tendência a diminuir a TAF do rebro-
te após uma desfolha severa , o que pode ser 
consequência do aumento no comprimento da 
bainha das folhas sucessivas, o que determina 
uma maior demora no surgimento de novas fo-
lhas acima do cartucho, conforme Skinner e 
Nelson (1 994a e b). Desta forma a TAF de pas-
tagens mantidas em baixo IAF por desfolhação 
frequente aparenta ser maior do que a obser-
vada em pastejo rotativo. 

A TAF responde imediatamente a qual-
quer mudança de temperatura percebida pelo 
meristema apical (Peacock, 1975a; Stoddart et 
ai, 1986). A curva de resposta da TAF à tem-
peratura muda rapidamente durante a transição 
do estádio vegetativo para reprodutivo confor-
me o demonstraram Peacock (1975b) e Parsons 
e Robson (1980) para gramíneas temperadas, 
resultando em maior potencial numa dada tem-
peratura para o estádio reprodutivo do que para 
o estádio vegetativo (Gastai et ai., 1992) 

Na maioria das gramíneas temperadas a 
TEF responde à temperatura média diária de 
forma exponencial quando estas se situam en-
tre 0 e 12 "C e de forma linear acima destes 
valores, pelo menos até que os valores ótimos, 
entre 20 e 25 °C, conforme a espécie, sejam 
atingidos. Devido à esta resposta linear da TAF 
à temperatura, o tamanho das folhas (relação 
TEF/TAF) aumenta com aumentos na tempe-
ratura ambiente e, em temperaturas similares 

as folhas são maiores na fase reprodutiva do 
que na fase vegetativa. 

A disponibilidade de N tem pronunciado 
efeito na TEF, podendo resultar em valores três 
a quatro vezes menores num alto nível de defi-
ciência quando comparado a um nível não limi-
tante (Gastai et ai.,  1 992). O efeito do nitrogé-
nio sobre a taxa de elongação foliar decorre do 
maior acúmulo deste nutriente na zona de 
alongamento da folha, mais especificamente na 
região de divisão celular, conforme verificaram 
Gastai e Nelson (1994). 

A disponibilidade hídrica também afeta 
este componente conforme se pode verificar à 
partir dos estudos de Morales et ai. (1 997) com 
comichão, onde uma redução de 50% na dispo-
nibilidade hídrica resulta numa diminuição de 
cerca de 60 % da TEF da haste principal, muito 
embora seja difícil dissociar o efeito direto da 
limitação hídrica sobre as características de 
crescimento, dos efeitos da consequente menor 
disponibilidade de N que inevitavelmente se 
verifica nestas condições. 

A TAF não é praticamente afetada por 
uma desfolhação que remova apenas duas a três 
folhas por perfilho, mas é diminuída em cerca 
de 1 5 a 20% quando todas as folhas de um per-
filho são removidas (Davies, 1974), o que de-
monstra a intensa força de demanda dos me-
ristemas foliares por assimilados após uma des-
folhação. Almeida et ai. (1997) não verifica-
ram efeito do nível de oferta de forragem (3,8 
a 14,7 kg MS de lâmina foliar verde porlOO kg 
PV/dia) de capim elefante anão sobre a TAF 
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que foi de 6,5 dias por folha, o que correspon-
deu a um filocrono de 85 graus -dia GD por fo -
lha (temperatura de base = JO ;)C), mas suas 
medições foram realizadas em áreas excluídas 
do pastejo durante o período de observações.  

A duração de vida das folhas e, por con-
sequência, a senescência foliar, são influencia -
das pela temperatura da mesma forma que a 
TAF. Desta forma, quando um perfilho atinge 
seu número máximo de folhas vivas, passa a 
haver um equilíbrio entre a taxa de surgimento 
de folhas e a senescência das folhas que ultra-
passaram o seu período de duração de vida. O 
número máximo de folhas vivas por haste é uma 
constante genotípica (Davies, 1988) e pode ser 
calculado como a duração de vida das folhas 
expresso em número de intervalos de apareci-
mento de folhas, ou seja em número de filocro-
nos. Deste modo, L. perene, que tem um filo-
crono de 110 graus-dia e um máximo de três 
folhas vivas apresenta uma duração de vida da 
folha de cerca de 330 graus-dia, enquanto que 
Festuca, cujo filocrono é de 230 graus-dia e 2,5 
folhas vivas por perfilho, tem uma duração de 
vida da folha de 570 graus-dia (Lemaire, 1 988). 
Em capim elefante anão, Almeida et ai. (1 997) 
observaram 9,2 folhas vivas por perfilho, o que, 
para um filocrono de 85 GD representa uma 
duração média de vida da folha de 782 graus -
dia. O conhecimento da duração de vida das 
folhas é fundamental no manejo da pastagem 
pois, de um lado indica o teto potencial de ren-
dimento da espécie (máxima quantidade de 
material vivo por área) e, por outro lado, é um 
indicador fundamental para a determinação da 
intensidade de pastejo contínuo ou da frequên-
cia do pastejo num pastejo rotativo.  

Deficiência de N reduz apenas ligeira-
mente a duração de vida das folhas (Gastai e 
Lemaire, 1988), mas apesar disto, a taxa de 
senescência aumenta devido ao pronunciado 
efeito do N sobre a TEF e no tamanho da folha 
(Mazzanti e Lemaire, 1994). Assim, um aumento 
nas doses de N aplicado, sem um adequado 
ajuste no manejo do pastejo pode levar a um 
aumento na senescência a ao acúmulo de ma-
terial morto na pastagem.  

Vimos então que a produção de massa 
por perfilho é  dependente da TAF, da TEF e 
da duração de vida das folhas. Mas d produção 
de massa por área é dependente da densidade 
de hastes ou perfilhos na pastagem. A densi-
dade de hastes da pastagem é resultant e do 

equilíbrio entre a taxa de aparecimento de per-
filhos (TAP) e a taxa de mortalidade dos 
perfilhos. A TAP potencial de perfilhos em 
plantas isoladas (ausência de competição), 
decorrente da coordenação e do sincronismo 
existente entre o desenvolvimento das folhas e 
0 perfilhamento. é algo bem determinado desde  
longa data (Etter, 1951; Klepper et ai., 1982; 
Hay e Kemp,  1990; Kírby,  1990; Skinner e 
Nelson, 1994b). Isto gerou o desenvolvimento 
do conceito de «ocupação de sítios» (site  
filling) (Davies,  1974; Neuteboom e Lanting,  
1989) e permite derivar a TAP potencial da 
TAF, como indicado na Figura 7. Mas numa 
população de plantas, que representa a pasta-
gem, a TAP potencial só pode ser atingida quan-
do o IAF da pastagem é baixo. Com o desen-
volvimento do IAF a TAP decresce até ser nula, 
com IAF acima de 3 a 4 (Simon e Lemaire, 
1987). Na verdade, a responsável pela não 
ativação destas gemas não é apenas a baixa 
quantidade da luz, que ao atravessar o perfil 
vegetal chega à base das hastes, mas sobretudo 
a qualidade desta luz ou seja da relação verme -
lho/vermelho-distante (Davies e Thornas, 1983; 
Casal et ai, 1986; Frank e Hofman, 1994). 
Assim, quanto mais densa a população de plan-
tas, maior é a quantidade de gemas que perma -
necem «dormentes».  

Deficiências de N determinam baixos va -
lores de ocupação de sítios (Lemaire, 1985) e 
mantém a TAP abaixo de seus valores potenci-
ais, mesmo em pastagens com baixo IAF. Da 
mesmo forma, a deficiência hídrica também se 
traduz em efeitos marcados sobre a TAP de for-
ma muito mais acentuada que sobre a TAF e 
sobre a TEF (Morales et ai, 1997). 

Mas numa situação de pastejo, além da 
não manifestação do potencial de ocupação de 
sítios, também ocorre mortalidade de perfilhos, 
que pode ser devido a muitas causas. A maior 
causa de mortalidade é a remoção do meriste-
ma apical. Isto é particularmente importante no 
estádio reprodutivo, quando o alongamento dos 
entrenós provoca a sua elevação até o nível do 
pastejo. Em algumas espécies, mesmo no está-
gio vegetativo, a remoção de folhas pode favo-
recer o alongamento dos entrenós basais e au-
mentar a possibilidade de decapitação dos per-
fiJhos (Davies,  1988; Chapman e Lemaire, 

1 993). Outra causa da mortalidade de perfilhos 
em pastagens densas é o déficit de carbono re 
sultante da competição por luz, uma vez que este 
é alocado preferencialmente aos perfilhos mais  
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antigos, em detrimento dos novos perfiíhos em 
desenvolvimento (Davies et ai, 1 983). Estes são 
os primeiros a morrer e  muitos abortam ainda 
antes de emergirem, embora a gema tenha sido 
ativada. 

O equilíbrio entre o  surgimento de perfi-
íhos e 'A mentalidade é fortemente dependente 
do regime de desfolhação, via  efeito sobre a 
evolução do IAF. Este pode então, ser conside-
rado o fator determinante, tanto do surgimento 
como da mortalidade dos perfiíhos. Num paste 
jo rotativo, a densidade de perfiíhos aumenta, 
após a retirada dos animais, até que a cultura 
atinja um IAF entre 3 e 4 , quando então come-
ça a diminuir devido ã mortalidade. O tempo 
necessário para atingir este IAF crítico, a par-
t i r  do qual se estará «perdendo» uma parte da 
fitomassa produzida, é variável em função das 
condições ambientais e notadamente em função 
da disponibilidade de N. Apesar dos efeitos 
positivos da adequada disponibilidade de N 
sobre a TAP. altas disponibilidade deste elemento 
podem determinar uma menor densidade de 
perfiíhos na pastagem devido ao mais rápido 
desenvolvimento do IAF e ao consequente au-
mento na mortalidade. Em pastejo contínuo, a 
densidade de perfiíhos é determinada funda-
mentalmente pelo IAF que se consegue manter. 
Assim, pastejo intenso determina uma maior 
densidade de perfiíhos do que uma baixa 
pressão de pastejo. Em ambas situações a 
densidade de perfiíhos é influenciada pela 
disponibilidade de N. quando comparadas num 
^mesmo IAF (Mazzanti et ai.. 1994). 

Finalmente, cabe lembrar que a densida-
de de perfiíhos numa pastagem reflete primei-
ramente uma condição genotípica ligada à TAF 
de cada espécie. Mazzanti et ai. ( 1 9 9 4 )  verifi-
caram que para um IAF de 3 a pastagem de 
Festuca apresentava entre 4.000 a 6.000 perfi-
lhos/nr enquanto para Azevém perene num IAF 
similar este número atinge normalmente mais 
do que o dobro destes valores (Davies, 1988). 
Para Brachiaria decumhens, Gomide et ai. 
(1997)  observaram uma variação entre 2780 a 
3780 perfiíhos por m2 com certa tendência de 
aumento em função do resíduo. Já para capim 
elefante anão, Almeida et ai. (1997)  verifica-
ram uma relação quadrática para o número de 
perfiíhos por m2 em função do nível de oferta 
de forragem, com este número variando de 
224±28 a 296±50, o que demonstra também o 

efeito do tipo de planta sobre esta característi-
ca da pastagem.  

Utilização da radiação para a formação 
da biomassa 

Vimos que a fabricação da biomassa de 
uma pastagem segue um modelo morfogênico 
determinado para cada uma das espécies cons -
tituintes, cujo ritmo é condicionado sobretudo 
pela temperatura. No entanto, a realização deste 
programa morfogênico, que conduz finalmente á 
elaboração da biomassa vegetal, necessita 
fundamentalmente de carbono fixado através do 
processo de fotossíntese. Trata-se, portanto, da 
integração de dois modelos de funcionamento, 
conforme já discutido anteriormente: um modelo 
morfogênico, que representa a demanda para 
crescimento; e um modelo trófico, que 
representa a oferta de carbono e minerais. A 
energia necessária a este processo de fixação 
do carbono é fornecida pela radiação solar in-
cidente que é interceptada pelas folhas. 

De maneira simplificada, pode -se consi-
derar que a cobertura vegetal é um sistema de 
captação de energia solar e de transformação 
desta energia em biomassa vegetal.  

A captação da energia luminosa é reali -
zada pelo aparelho foliar. A proporção de ener-
gia incidente que é interceptada pela cobertura 
vegetal depende em primeiro lugar da quanti-
dade de superfícies captadoras fabricadas. O 
índice de Área Foliar, que é definido como a 
superfície do conjunto de folhas sobre uma 
unidade de área de solo, determina a eficiên-
cia de intercepção da vegetação e, desta for -
ma, a quantidade de energia suscetível de ser 
utilizada para a síntese de moléculas orgânicas 
a partir do gás carbónico do ar. 

A transformação desta energia em maté-
ria  orgânica é realizada por processos metabó-
licos da fotossíntese, que podem ser analisados 
ao nível de cada folha individual em função da  
radiação que ela recebe, e então integrados no 
conjunto da vegetação. Esta integração espacial 
permite definir a fotossíntese do conjunto da 
vegetação. Na r e a l i d a d e , t ra ta - s e  mais 
precisamente da fotossíntese líquida, no sentido 
de que os processos respiratórios que degradam 
uma parte das moléculas de carbohidratos 
elaborados são incluídos no balanço de CO,.  
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noturna 

Figura 10.   Esquema representativo da ação dos principais fatores do meio sobre a fixação e repartição do carbono 
utilizado na formação da biomassa de uma pastagem (Lemaire, 1991 a). 

A esta altura de nossa análise, podemos defi-
nir a produção de uma população de plantas forra-
geiras a partir de duas eficiências, conforme esque-
matizado na figura 10. Uma eficiência de intercep-
ção (Ei), que determina a proporção da energia solar 
que é capturada pela cobertura vegetal, e uma efici-
ência metabólica (£p) que determina a proporção 
da energia capturada que é incorporada na biomassa 
vegetal sob a forma de energia química potencial.  
Esta pode ser determinada à partir do valor calórico 
dos tecidos vegetais elaborados (1 kg de tecido ve-
getal contém aproximadamente 19,7 MJ). 

O crescimento bruto total da vegetação é de-
terminado pela quantidade de carbono fixado cada 

dia. O conhecimento desta quantidade de carbono 
fixado não é, entretanto, suficiente por si só para 
explicar de forma dinâmica o funcionamento da ve-
getação. Com efeito, esta quantidade de carbono fi-
xado num dado momento é determinado em primeiro 
lugar pela quantidade de energia interceptada, a qual 
depende da radiação incidente e do índice Foliar, cujo 
desenvolvimento, por sua vez, depende da produção 
de carbono fixado nos dias precedentes e que foram 
destinados ao crescimento das superfícies foliares. 

Para poder explicar de maneira dinâmica o 
crescimento da população vegetal é necessário ana-
lisar o destino do carbono fixado e, particularmente, 
sua repartição (a) entre as partes aéreas e as partes 
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radicais e, dentro da parte aérea a repartição em fo-
lhas e hastes. A proporção do carbono fixado que é 
utilizado para o crescimento foliar num dia "n", de-
termina o suplemento de energia que pode ser inter-
ceptado no dia "n + 1", o que se traduz por uma ace-
leração do crescimento. Esta aceleração do cresci-
mento é tanto mais marcante quanto maior for a pro-
porção de carbono alocada às folhas. 

Entretanto, para que esta aceleração do cres-
cimento se manifeste, é necessário que a área foliar 
suplementar se traduza num suplemento de energia 
interceptada. Isto somente ocorre se a totalidade da 
radiação incidente é capturada pela cobertura vege-
tal. Se isto não acontece, as novas superfícies folia -
res produzidas sombrearão as superfícies já existen-
tes e o seu efeito sobre a eficiência de intercepção 
será nulo ou de pouca importância. Existe um nível 
de desenvolvimento das superfícies foliares à partir 
do qual a eficiência de intercepção atinge um máxi- 

mo (Figura 11). Este índice Foliar ótimo permite 
definir o momento a partir do qual o crescimento da 
vegetação torna-se praticamente linear, coincidente 
com a máxima taxa de crescimento da pastagem, 
conforme ilustrado por Brougham (1956) na Figura 
12. No início do rebrote, por outro lado, quando o 
índice Foliar ainda é muito baixo, o crescimento é do 
tipo exponencial. 

A morfogênese das partes aéreas é, portanto, 
um elemento fundamental a ser considerado pois a 
repartição do carbono para as folhas depende dela. 
Dois elementos devem ser levados em consideração: 
de um lado, a utilização do carbono durante o cresci-
mento foliar que determina a cinética de desenvolvi-
mento do índice Foliar e, portanto, o crescimento 
global incluindo a parte radical, e, por outro lado, a 
utilização do carbono pelas hastes que, somado àquele 
utilizado pelas folhas, determina o crescimento global 
da parte aérea. 

  

 

Dois sub-modelos deverão então ser conside-
rados: um sub-modelo trófico que permite descrever 
a oferta em carbono através dos fenómenos de 
intercepção da radiação, da fotossíntese e da respi-
ração e um sub-modelo morfogênico que descreve a 
demanda em carbono das partes aéreas. O proble -
ma da repartição dos assimilados deve ser enfocado 
sob o ponto de vista de um ajuste entre a oferta e a 
demanda. Um modelo mais completo poderia ser ob-
tido introduzindo-se um sub-modelo de morfogênese 
das partes radicais de forma simétrica ao sub-mode- 

lo de morfogênese das partes aéreas. Na ausência 
de informações suficientes sobre o determinismo do 
crescimento radical, consideraremos que o carbono 
alocado a este compartimento representa a parte da 
oferta em carbono que não foi consumida nas partes 
aéreas. Isto significa aceitar a existência de uma pri-
oridade de demanda da parte aérea, o que na verda-
de corresponde à maior parte das situações. 

Com exceção da radiação incidente, os fato-
res do meio (temperatura, nutrição mineral e água) 
agem ao mesmo tempo sobre a "demanda" em car- 
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bono (morfogênese das partes aéreas) e sobre a 
"oferta" em carbono (fotossíntese). Seu efeito global 
sobre a vegetação depende do peso relativo de seu 
efeito sobre cada um dos  dois sub-modelos. Os 
efeitos destes fatores sobre a morfogênese são de 
uma amplitude bem maior do que sobre a fotossíntese. 
Isto resulta do fato de que a demanda em carbono é 
muito mais variável do que a oferta e esta distorção 
implica em grandes diferenç as na repartição dos as-
similados entre os diferentes compartimentos da 
planta, diferenças estas que só podem ser tamponadas 
pela acumulação de reservas de carbono mais ou 
menos importantes. 

Antes de abordarmos os fatores que afetam 
os mecanismos de captura dos fatores do meio (IAF 
e raízes) e de acumulação de reservas de carbono e 
sua posterior utilização, veremos como se realiza o 
crescimento como resultado das únicas variáveis não 
suscetíveis de manipulação que são a temperatura e 
a radiação solar incidente pois são estas que deter-
minam a produtividade potencial para uma determi-
nada comunidade vegetal numa dada região. 

Utilização da radiação em condições 
não limitantes. 

Nas últimas décadas, a pesquisa em forragei-
ras, sobretudo em regiões temperadas, desenvolveu 
modelos de crescimento baseados na análise da con-
versão da energia solar interceptada e absorvida por 
uma cultura qualquer em biomassa vegetal confor-
me proposto por Monteith (1972), Gallagher e Biscoe 
(1978), Varlet-Grancher et ai. (1989). Tais modelos 
permitem uma previsão relativamente precisa da pro-
dutividade potencial ou seja aquela obtida em condi-
ções não limitantes: ausência de déficit hídrico e 
adequada nutrição mineral. Nestas condições, vários 
autores demonstraram a linearidade da relação entre 
a matéria seca total acumulada por uma cultura 
vegetal e a quantidade de radiação fotossintéticamen-
te ativa absorvida (PARa) (Monteith, 1972, 1977; 
Scott et ai., 1973; Biscoe e Gallagher, 1977; 
Bonhomme et ai., 1982, Gosseefa/., 1984). Poste-
riormente o modelo proposto foi estendido a uma 
gama maior de espécies (Gosse et ai, 1986), permi-
tindo caracterizar o comportamento de uma espécie 
ou de um conjunto de espécies (C3 ou C4) em ter-
mos de potencial para um dado ambiente. 

Conforme os autores anteriormente citados, o 
acúmulo de biomassa vegetal é diretamente propor-
cional à quantidade de PAR absorvido ou intercepta-
do pela cultura. Esta relação baseia -se na eficiência  

(Eb) de conversão da luz que apresenta uma deter-
minada cultura, e que pode ser expressa pela seguin-
te equação: 

EbAi = Cx AMS/A^PARa 

MS = EUR x 

A utilização deste método nos últimos anos 
para a realização de análises de crescimento basea-
das na quantidade de PAR absorvido ou intercepta-
do, demonstra que, na ausência de limitações hídri-
cas ou minerais, os valores obtidos são praticamente 
constantes para uma dada espécie e com pouca va-
riação entre espécies de um mesmo grupo metabóli-
co. Segundo Lawlor (1995) para plantas C3 a máxi-
ma EUR é de cerca de 3 g de matéria seca por me-
gajoule de PAR interceptado ou seja uma eficiência 
de 5%, enquanto as C4 atingem uma eficiência de 4 
a 5 g/MJ PARint. 

Este tipo de modelo permite prever apenas a 
produção potencial., isto é, aquela que é realizada 
em condições ótimas de disponibilidade hídrica e 
nutrição mineral. Nestas condições, esta produção 
potencial é limitada apenas pelos fatores climáticos 
não modificáveis : radiação solar e temperatura, as 
quais são as únicas variáveis de entrada do modelo 
que estima a PARa já que esta não pode ser medida 
diretamente. Em condições limitantes, o crescimento 
real observado é menor do que o crescimento poten-
cial estimado pelo modelo. A análise desta diferença 
entre produtividade potencial e produtividade realizada 
é o que nos interessa conhecer e utilizar como 
ferramenta para diagnosticar os fatores e condições 
que limitam a produtividade numa dada situação.  
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A dificuldade em medir a biomassa total (aé-
rea + subterrânea), levou a estender o uso do modelo 
apenas à biomassa aérea tal que 

AMSA = EURA x A^PARa 

onde EURA representa a eficiência de utilização da 
radiação para a formação da parte aérea da planta. 
Neste caso EURA mostra-se mais variável do que 
EUR, pois na verdade representa um quociente de 
repartição entre a parte aérea e partes não colhíveis 
(raízes, rizomas, estolões, etc). Ainda assim, para 
uma condição de crescimento vegetativo Gosse et 
ai. (1986) demonstram que a EURA pode ser consi-
derada na ordem de 1,8 g de MS/MJ absorvido nas 
espécies C3 e leguminosas e de 2,4 g MS/MJ para 
as espécies C4, conforme generalizado na figura 13. 

 

Figura 13. Generalização do modelo de previsão de produção 
potencial de biomassa, baseado na quantidade de 
radiação fotossintéticamente absorvida (PARa). 
(adaptado de Gossc et ai., 1986) 

Para uma dado genótipo, pode ocorrer, por 
exemplo, que a EURA seja diferente entre épocas 
do ano. Estas variações são imputadas ao efeito da 
temperatura média do ar ou de sua associação com 
o fotoperíodo sobre a repartição de assimilados entre 
as partes aéreas e subterrâneas, como o demonstram 
Kaithy e Lemaire (1992) com alfafa (figura 14). 
Bélanger el ai. (1992a) obtiveram valores mais ele-
vados de EUR para o crescimento de festuca na pri-
mavera do que para o crescimento de verão, o que 
se explica pela maior proporção de carbono alocado 
para o alongamento dos perfilhos na fase reproduti-
va (primavera) do que na fase vegetativa (verão) 
Bélanger el ai. (1992b). Por outro lado, diferenças 
entre genotipos podem ser devidas a características 
de repartição dos assimilados diferente da maioria 

das espécies em que o modelo de estimação da EURA 
tem sido testado. Estas em geral correspondem a 
culturas cespitosas e cultivadas em linha. Assim, 
Costa et ai. (1997a e b) sugerem que o baixo valor 
de EURA (0.93 a 1.24 g de MS por MJ absorvido) 
de diferentes biótipos de Paspalum notatum possa 
ser devido à alta demanda de carbono para a forma -
ção dos característicos rizomas supraterrâneos da 
espécie. Da mesma forma, Spannemberg et ai. 
(1997a e b) sugerem que a EURA = 0.69 PARa, 
verificada para Desmodium incanum, é. 
consequência de um padrão de repartição de 
assimilados com alta demanda para a formação de 
estolões e para a parte reprodutiva, uma vez que a 
planta floresce praticamente durante toda a estação 
de crescimento. 

 
Figura 14. Evolução da biomassa aérea e da biomassa total de 

duas cv. de alfafa (Europe: símbolos claros e 
Beltsville: símbolos escuros), relacionadas à quanti-
dade de radiação fotossintéticamente absorvida 
(PARa), em função da fase da cultura (estabeleci-
mento ou rebrote) c da época do ano (primavera/ 
verão ou outono). (Kaithy e Lemaire, 1992). 

O modelo também pode ser estendido para 
misturas simples, como o demonstram Sinoquet et 
ai. (1990) com uma pastagem mista de Festuca 
arundinacea - Trifolium repens e Cruz e Sinoquet 
(1994) para avaliar culturas puras ou misturas de 
Arachis pintoi e Digitaria decumbens. Ambos au-
tores verificaram que a consorciação não afetou a 
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EURA das diferentes espécies. A contribuição de 
cada uma delas para o crescimento da mistura de-
pendeu apenas da participação de cada espécie na 
intercepção da luz. Portanto, o uso deste modelo para 
consorciações revela -se também adequado embora 
exija uma adequada descrição da distribuição espa-
cial das áreas foliares de cada espécie do dossel e o 
uso de um adequado modelo de difusão da luz para a 
determinação da dinâmica de repartição da luz entre 
as espécies componentes. 

Não é demais insistir na necessidade do co-
nhecimento do potencial permitido pelas condições 
climáticas, pois além de permitir melhor definir as 
limitações impostas pelas demais variáveis que afe-
tam a produtividade, permite desmístificar certas 
ideias pré-concebidas sobre o comportamento pro-
dutivo de genotipos nativos. O exemplo de Costa et 
ai. (1997 b) com P. notaram demonstra, ao contrário 
do que normalmente se ventila, que espécies nativas 
tem um potencial produtivo similar aos melhores ma-
teriais importados, com a vantagem de que já estão 
instaladas e em equilíbrio com o meio. No trabalho 
em questão, verificou-se que diferentes biótipos da 
espécie são capazes de apresentar taxa de cresci-
mento líquido diário em torno de 150 kg MS/ha/dia, 
desde que se "removam" as limitações hídricas e nu-
tricionais, o que normalmente é recomendado para 
as espécies cultivadas exóticas, mas raramente é le -
vado em conta no estudo de espécies nativas. E, no 
caso em pauta, este crescimento diário é representa-
do quase exclusivamente por folhas. 

As limitações ao uso de conceito de EUR re-
sidem sobretudo no tipo de medida efetuada (radia -
ção interceptada ou absorvida, fluxo de energia ou 
de fótons, biomassa total ou biomassa aérea). Mas, 
constitui uma excelente e indispensável ferramenta 
para a análise e interpretação de resultados de trata-
mentos agronómicos (níveis de nutrientes, manejo de 
cortes, densidade de plantas, irr igação, etc.) e para 
identificar variabilidade genética ao nível da comuni-
dade e em condições de campo. Trata-se, também 
de um modelo simples em que as únicas variáveis de 
entrada são a radiação global e a temperatura. A 
metodologia de estimação do PAR interceptado ou 
absorvido pode ser generalizada a partir do exemplo 
da construção do modelo para a cultura da alfafa, 
proposto por Gosse et ai. (1984), como veremos a 
seguir. 

A radiação solar fotossinteticamente ativa 
(PAR), que é absorvida por uma cultura (PARa) se 
expressa através da seguinte relação: 

PARa = (PARi + PARs) - (PARsc + PARt) 

em que: 

i    == incidente sobre a cultura 
s    = refletida pelo solo 
se = refletida pelo solo mais a cultura 
t    = transmitida ao solo 

Esta radiação útil à fotossíntese e que é ab-
sorvida pela cultura (PARa), também pode ser ex-
pressa como a relação entre a quantidade de radia -
ção fotossinteticamente ativa que incide sobre a ve-
getação (PARi) e a eficiência com que esta é utiliza-
da pela cultura (Ea). A eficiência desta utilização ou 
seja a capacidade de transformar esta radiação in-
terceptada em energia necessária aos processos vitais 
de respiração, transpiração e crescimento (matéria 
seca: folhas, caules, flores, frutos, raízes) depende 
exclusivamente das propriedades óticas das folhas e 
do solo e de características morfológicas da vegeta-
ção tais como, inclinação das folhas, arranjo de plan-
tas, índice foliar, etc. Desta forma, podemos tam-
bém expressar a quantidade de radiação absorvida 
da seguinte forma: 

PARa = Ea x PARi 

em que Ea é a eficiência de absorção, portanto um 
componente biológico da equação acima, enquanto 
PARi é o componente climático desta mesma equa-
ção, dependente da radiação global (Rg) incidente 
acima da cultura. 

A Ea da cobertura vegetal pode ser obtida por 
diferentes meios: 

a) a partir da medida dos diferentes compo 
nentes do balanço de radiação, (Ea medido) ou seja  

(1) Ea = 1 - CT + CRs + CRsc 

onde: 

CT é o coeficiente de transmissão de PAR, 
calculado por CT = PARt/PARi; 

CRs é o coeficiente de reflexã o de PAR pelo 
solo, calculado por CRs = PARs/PARi; 

CRsc é o coeficiente de reflexão de PAR pela 
cobertura vegetal e solo, calculado por CRsc = 
PARsc/PARi 

b) a partir do índice de área foliar (IAF) e de 
ajustes da equação 

(2) Ea = B * (1 - exp(-k*IAF) ou Ea estimado, 

em que Ea é obtido das medidas precedentes e onde 
B representa o máximo possível de intercepção, por- 
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tanto com um valor em torno de 0,95. O IAF deve 
ser medido de forma clássica através da curva de 
crescimento da parte aérea ao longo do crescimen-
to. A partir de amostragens frequentes da vegetação 
sobre uma superfície conhecida, separam-se as fo-
lhas e colmos, mede-se a superfície dos limbos folia-
res através de um planímetro ótico ou outro meio 
qualquer e a partir destes elementos calcula -se a área 
de folhas por metro quadrado de solo. K representa 
o coeficiente de extinção e pode ser obtido através 
da "Lei de Beer": 

I = Io . e KK 

Na medida em que a vegetação apresenta di-
ferentes estruturas e arranjos espaciais, isto deter-
mina diferentes intercepções de luz, modificando os 
processos de fotossíntese e competição entre plan-
tas. Assim, existe um valor típico de K para cada 
cultura e situação do estande (Campell, 1986 e 1990). 
O coeficiente K pode ser calculado obtendo-se a Ea 
através da equação 1 aplicando-a na equação 2 após 
ter-se obtido os valores de IAF. 

c) a partir de um modelo de penetração da 
radiação (Bonhomme e Varlet-Grancher, 1977; Varlet-
Grancher e Bonhomme, 1979) e de parâmetros ca-
racterísticos da vegetação: inclinação das folhas, pro-
priedades óticas das mesmas, índice foliar, etc. É o 
Ea modelado.  

O outro componente da equação (PARi) , ou 
seja a quantidade diária de energia útil à fotossíntese 
que incide sobre a vegetação é calculado a partir da 
radiação global (Rg) obtida no posto meteorológico 
mais próximo ou, de preferência, medido diretamen-
te sobre a cultura. 

Para o caso da alfafa, Gosse et ai (1984), na 
França, utilizaram estes conceitos e obtiveram um 
ajustamento linear satisfatório entre a acumulação 
de MS da parte aérea e o PARa em diferentes re-
brotes e estações do ano (primavera e verão). Esta 
equação tem sido utilizada com sucesso, na 
interpretação de resultados de pesquisa, na orientação 
dos melhoristas e, sobretudo, na predição do 
rendimento pelos agricultores produtores de alfafa 
destinada à indústria de desidratação, permitindo um 
planejamento adequado da demanda industrial. 

No modelo obtido pelos citados autores, a pro-
dução de matéria seca aérea (MSa) da alfafa é pre-
dita através da equação: 

(3)   MSa = 1,76 x PARa 

O coeficiente 1,76 representa de verdade a EURA, 
acima referido, para a alfafa. Mas, PARa é uma 
variável sintética que não pode ser medida direta- 

mente. Assim, necessita ser estimada a partir de seus 
componentes biológico e climático, ou seja, 

(4)  PARa = Eax PARi 

onde (5)  PARi = 0,48 x Rg  (componente 

climático) 

em que Rg (radiação global) é medida no pos-
to meteorológico mais próximo e onde Ea (eficiência 
de absorção da radiação) pode ser modelado através 
da equação 

(6) Ea = 0,97(l-exp(-0,88 x IAF)) (componente 
biológico) 

A estimação deste componente biológico da 
equação 2 demandaria medidas do índice foliar ao 
longo do crescimento, o que inviabilizaria o modelo 
como preditivo. No entanto a estabilidade da relação 
entre IAF e acúmulo de temperaturas permitiu a 
modelagem também deste componente através da 
equação: 

(7)   IAF = 9,2xlO-3x2#, 

que representa uma evolução linear do IAF em fun-
ção do acúmulo de temperaturas (Sq = soma de tem-
peraturas; base=0) do início do rebrote até o flores-
cimento (aproximadamente 600 °C). 

A integração das equações 4, 5, 6 e 7 na equa -
ção 1 permite obter a seguinte equação: 

MS= 0.854(^(1- exp(-8.1xl0-3x2#))) 

que estima a produção potencial de biomassa aérea 
da alfafa baseada apenas nos componentes Rg e na 
Sq, facilmente obtidas no posto meteorológico mais 
próximo. 

A robustez do modelo tem sido testada em 
diferentes condições climáticas e com plantas com 
metabolismo diferente (C, e C4) (Gosse et ai, 1986). 
Nas condições do Rio Grande do Sul, trabalhos rea-
lizados com alfafa (Pandolfo, 1995), com girassol 
(Barni, 1995), com Paspalum notatum (Costa et ai, 
1997b), Desmodium incanum (Spannemberg et ai., 
1997b) e azevém (Viegas, não publicado) atestam a 
utilidade do modelo, mesmo em condições diversas 
daquelas em que foi desenvolvido.  

Com efeito, a inclinação solar e as condi-
ções atmosféricas podem se traduzir em alguma 
modificação na relação PAR/Rg e a Ea pode ser di- 

 
 



 
ferente em função da arquitetura da planta, tamanho 
e espessura dos folíolos, relação folha/caule, etc, ou 
seja varia com a planta. 

É, portanto, necessário ajustar o modelo para 
as condições locais (determinação da relação PAR/ 
Rg) e para as espécies e variedades desejadas (de-
terminação do coeficiente de extinção k e o modelo 
de evolução do IAF em função da temperatura). 
Apesar dos resultados até agora obtidos permitirem 
a utilização do modelo sem restrições, ainda é neces-
sário ampliar a gama de espécies e genótipos a serem 
testados sobretudo das pastagens naturais, assim 
como dos efeitos do ambiente, para que se possa tei-
as bases necessárias para uma análise de possíveis 
interações genótipo x meio. 

Mas o conhecimento deste potencial não é 
suficiente, pois expressa apenas a produção primária 
numa condição raramente encontrada na prática. Em 
condições limitantes, sobretudo de déficit mineral, a 
utilização conjunta de outros modelos possibilita uma 
análise mais detalhada da diferença entre a produção 
potencial e a produção real 

Utilização da radiação solar em presença de 
fatores limitantes. 

Para maximizar a utilização dos fatores do 
meio a planta estabelece uma hierarquia para a re-
partição do carbono fixado entre os diferentes com-
partimentos que compõem a biomassa vegetal, con-
forme representamos na Figura 15. Na ausência de 
limitações dos recursos temperatura, água, nitrogé-
nio e luz a prioridade de alocação dos assimilados 
segue o sentido indicado pela seta de prioridade, su-

gerindo uma ligação "em série" de tais compartimen-

tos 
Na ocorrência de limitação de algum dos fatores que 
determinam diminuição na oferta de carbono a 
intensidade de demanda de cada um dos comparti-
mentos é alterada, priorizando-se os compartimentos 
mais baixos na linha de prioridade (raízes e reservas). 
No esquema em questão a nova repartição é repre-
sentada pelas linhas pontilhadas. 

Assim, numa condição de alta disponibilidade 
de radiação e temperaturas adequadas a planta 
prioriza a formação da área foliar, de modo a captar 
o máximo possível da radiação incidente. Se, no en-
tanto, as temperaturas estão, por exemplo abaixo do 
ótimo, como ocorre no outono nas regiões tempera-
das, a planta reduz a alocação para a formação de 
hastes, sem alterar o ritmo de fabricação de folhas 
(a radiação não é limitante) e o carbono que seria 
destinado à elongação dos entre-nós passa a ser 
alocado às raízes e a formação de reservas. É o que 
se observa com alfafa e trevos em geral que assumem 
um formato de roseta nesta época do ano. Da mesma 
forma, uma deficiência de água ou nitrogénio diminui 
a elongação foliar, e por consequência a emissão de 
perfilhas, mas determina um maior crescimento ini-
cial das raízes como forma de aumentar o tamanho 
do mecanismo de captura destes recursos. 

Há, portanto, uma modificação no programa 
ontogênico da planta, sugerindo um mecanismo de 
adaptação às condições variáveis do meio, que deve 
ser conhecida para cada espécie em particular para 
que o uso do modelo potencial baseado na intercep-
ção da radiação possa ser corretamente interpreta-
do. 

Finalmente, o esquema proposto permite levar 
em conta o efeito do modo de utilização da forragem 
produzida sobre a capacidade de crescimento da pas-
tagem. Com efeito, a severidade e a frequência das 
defoliações imposta pelo modo de utilização agem 
diretamente sobre a capacidade de crescimento da 
cobertura vegetal ao reduzir a área foliar e, por con-
sequência a oferta de carbono. O IAF que torna -se 
assim a variável mais pertinente de caracterização 
da condição da pastagem e o correto entendimento 
de sua dinâmica é fundamental para o adequado 
manejo das desfoliações, conforme abordaremos 
adiante. 

Efeito da disponibilidade de nutrientes 

O nitrogénio é provavelmente o fator mais im-
portante a limitar a produção de biomassa permitida 
pelas condições climáticas em ecossistemas naturais. 
Mesmo em sistemas cultivados a utilização da fertili-
zação nitrogenada tem se mostrado deficiente em 
nossas condições. Mas, se por um lado a fertilização 

 



pode remover esta importante limitação, por outro 
lado seu uso indiscriminado pode determinar efeitos 
poluentes através da lixiviação de nitratos e emis-
sões gasosas, sem contar os aspectos de ordem eco-
nómica. É necessário portanto desenvolver uma abor-
dagem ecofisiológica dos fluxos de nitrogénio no 
sistema como um todo e conhecer com precisão seu 
uso e distribuição no interior das plantas. 

A disponibilidade de nitrogénio é o fator domi-
nante que controla os diferentes processos de cres-
cimento e desenvolvimento da planta. O nitrogénio 
faz parte de moléculas essenciais para o metabolis-
mo dos seres vivos: as proteínas. É sob esta forma 
que este elemento é ativo e é por esta razão que sua 
eficácia passa pela sua ação sobre o teor de proteína 
dos tecidos. Mas estas moléculas contém apenas 
16% de N e por isto a ação do nitrogénio só poderá 
resultar em aumento de biomassa agindo sobre a 
fixação do carbono. Esta ação se manifesta de um 
lado melhorando diretamente a eficiência da 
fotossíntese (Figura 16) e, por outro lado promovendo 
uma redistribuição prioritária do carbono para a for-
mação da parte aérea, que resulta em maior área 
fotossintetizante. Este segundo efeito é 
quantitativamente mais importante do que o primeiro 
e resulta sobretudo do aumento da taxa de elongação 
de folhas por área e, em menor proporção, do ritmo 
de surgimento de folhas por área, menor senescência 
e maior número de perfilhos por área (Gastai e 
Lemaire, 1988). 

A Figura 17 mostra a efeito de quatro doses 
de nitrogénio aplicadas sobre uma pastagem de fes-
tuca. Naquela situação, somente a dose de 150 kg 
N/ha constitui uma situação não limitante ao cresci-
mento uma vez que a regressão entre o acúmulo de 
biomassa e a quantidade de PAR interceptado ape-
nas ajusta-se ao modelo potencial anteriormente des-
crito quando se aplicou esta dose. 

A análise destas curvas mostra que o efeito 
de um déficit de nutrição nitrogenada se traduz de 
duas maneiras distintas sobre o crescimento em ma-
téria seca. Observa-se, por um lado, que 50% da di-
minuição do rendimento observada em N()em rela-
ção a N|S() foi resultado direto da redução da quanti-
dade de PAR interceptado. Isto é consequência de 
uma menor área foliar fotossintetizante, determinada 
pela diminuição da taxa de elongação foliar, da taxa 
de perfilhamento e da duração de vida das folhas. 
Por outro lado, há uma diminuição da inclinação da 
reta de resposta. Esta diminuição é atribuível em parte 
a uma diminuição da eficiência de conversão da ener-
gia e a uma maior repartição dos assimilados em fa-
vor das raízes. 

A partir desta simples análise nao é possível 
distinguir a parte relativa do efeito de um déficit de 
nitrogénio sobre cada um dos mecanismos explicati-
vos da redução da inclinação da reta na Figura 17. 
No momento atual, pode-se, no entanto ressaltar que 
o efeito da nutrição nitrogenada sobre a repartição 
dos assimilados é algo bem comprovado experimen-
talmente, mesmo que ainda não se possa quantificar 
este efeito em todas as situações. Este efeito do ni-
trogénio é coerente com o esquema das Figuras 10 e 
15. Ao reduzir o crescimento das partes aéreas numa 
proporção mais importante do que a oferta em car-
bono, o déficit de nitrogénio determina um acúmulo 
de carbono sob a forma de reservas e sua utilização 
mais importante no crescimento de raízes. 

mg CO 2. m"2s. 
Figura 16. Efeito da limitação de nitrogénio sobre a fotossínte-

se líquida em diferentes intensidades luminosas 

(Gastai eSausier, 1986). 
150 200  300 

PAR INTERCEPTADO - MJ/m2 

Figura 17. Efeito de diferentes níveis de nitrogénio aplicado ao 
solo sobre a quantidade de PAR interceptado por 
uma pastagem de festuca e sua consequência sobre o 
rendimento de biomassa aérea. (Gastai et ai., 1992) 

A utilização de modelos que descrevem o ní-
vel mínimo de nutrientes que permite o crescimento 
potencial tem se desenvolvido nos últimos anos ge-
rando mais uma ferramenta de extrema utilidade nos 
diagnósticos dos efeitos dos fatores modificáveis. 
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Mesmo quando existe um suprimento sufici-
ente de N e outros nutrientes, a concentração de N 
nas plantas dim inui na medida em que elas crescem 
(Greenwood e Barnes, 1978; Lemaire e Salettte, 
1984; Lemaire e Denoix, 1987). A concentração de 
N orgânico nas plantas deve exceder um mínimo ou 
"concentração crítica" para ser obtida a máxima taxa 
de crescimento. A medida que as plantas crescem 
apresentam proporções cada vez maiores de materi-
ais estruturais e de armazenamento que contém pou-
co N, portanto, a concentração de N nas plantas de-
cresce. 

O teor de N de uma pastagem pode estar re-
lacionado ao acúmulo de MS durante o curso do cres-
cimento ou rebrote pela seguinte relação (Lemaire 
etSalette, 1984): 

N% = 

onde: W = peso da biomassa aérea; N% = 
teor de N da biomassa; a = N% para a primeira 
tonelada de biomassa; b = coeficiente de diluição do 
N durante o crescimento ou rebrote. Quando b = 0, 
N% permanece constante durante o rebrote, se b = 
1 existe um incremento da biomassa aérea sem qual-
quer incremento no consumo de N promovendo a 
diluição do teor de N no tecido.  

Assim, para um determinado nível de nutri-
ção nitrogenada é possível determinar valores para 
"a" e "b" correspondendo a uma curva específica de 
diluição. E para níveis "não limitantes" de N é possí-
vel determinar uma curva de diluição de N, sejam 
quais forem as condições experimentais. 

^ 2 3 4 5 6 

MATÉRIA SECA ACUMULADA 

Figura 18. Curvas de diluição do teor de nitrogénio na parte 
aérea (%N) em função de diferentes doses de fertili-
zante aplicado em festuca (Gastai et ai., 1992) 

A Figura 18 exemplifica esta lei de diluição 
obtida em diferentes disponibilidades de nitrogénio 
para a planta mostrando como o modelo pode ser 
utilizado para diagnosticar o estatus nitrogenado da 
planta. Vemos que somente a dose de 150 kg de N/ 
ha foi capaz, para aquela espécie (festuca) e naque-
las condições, de permitir uma concentração de N 
no tecido que, condizente com o modelo proposto, 
permitiu um crescimento não limitante e determinou 
que os rendimentos obtidos estivessem de acordo com 
o modelo de previsão da produtividade potencial, 
representado na figura 13. 

Greenwood et ai. (1990 e 1991) mostram que 
não existem diferenças substanciais na relação pro-
posta por Lemaire e Salette (1984) entre espécies de 
um mesmo grupo metabólico (C3 e C4) e propõem 
um valor comum para "a" de -0,33. De acordo com 
esta relação o declínio fracional no teor de N com o 
incremento da biomassa aérea é o mesmo para am-
bos os tipos de plantas, mas as espécies C4 contém 
em torno de 72% do N contido nas espécies C, para 
a mesma quantidade de MS. Na medida em que apro-
ximadamente 32% a mais de MS era produzido por 
unidade de radiação interceptada, tanto para C ;como 
para C , o consumo de N por unidade de radiação 
interceptada foi aproximadamente o mesmo para 
ambos os tipos de plantas. 

Desta forma a relação entre conteúdo de N 
na planta e sua biomassa aérea numa situação não 
limitante tem sido determinada para diferentes pas-
tagens e espécies, chegando-se à seguinte expres-
são, única para cada tipo de metabólico: 

N% = 4,8(W)-°-33 N% = 
3,6(W)-°-33 

O decréscimo no teor de N com o acúmulo de 
matéria seca na planta que se observa ao nível de 
uma comunidade de plantas é considerado como uma 
consequência de dois fenómenos: 1. Ao nível da planta 
individual pode ser devido ao fato de que à medida 
que a planta cresce ela contém uma maior propor-
ção de material estrutural e de reservas que contém 
pouco nitrogénio (Caloin e Yu, 1984); 2. Ao nível da 
população é o resultado da não uniformidade da 
distribuição do N entre folhas em função do nível de 
irradiação recebida no interior do dossel (Field, 1983; 
Charles-Edwards et ai., 1987). 

Ao nível da planta individual Caloin e Yu (1984) 
e Charles-Edwards et ai (1987) consideram que em 
relação ao N a planta pode ser dividida em dois 
compartimentos. O primeiro é o compartimento 
metabólico, representado pelo nitrogénio associado à 
fotossíntese e a outros processos metabólicos e o 
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segundo seria um compartimento estrutural que 
consiste de nitrogénio em estoque e nos tecidos es-
truturais. Admitindo-se que o conteúdo de N no com-
partimento metabólico é muito maior do que no com-
partimento estrutural, a evolução do conteúdo de N 
da planta é determinado pela evolução do tamanho 
relativo destes dois compartimentos. Ao nível do 
dossel Hardwick (1987) postula que o tamanho do 
compartimento metabólico é determinado pela su-
perfície de folhas iluminadas a qual aumenta na pro-
porção de MS2/3 (onde MS é a biomassa aérea por 
área), o que explica a constância da relação alomé-
trica encontrada por Greenwood et ai. (1990) para 
uma larga gama de espécies. A constância desta re-
lação, apesar da diversidade biológica, é o resultado 
de restrições físicas e geométricas que determinam 
as relações entre tamanho da planta , densidade de 
plantas e área iluminada por planta (Lemaire, 1995). 
Assim, o decréscimo no conteúdo de N na planta 
com o crescimento é o resultado principalmente da 
competição por luz dentro do dossel. 

Ao nível da população Lemaire et ai. (1991), 
estudando a distribuição do N entre hastes individu-
ais de uma cultura de alfafa, verificaram que a quan-
tidade de N por unidade de área foliar em diferentes 
horizontes do perfil da comunidade foi consequência 
unicamente do perfil de extinção da luz, não se 
verificando qualquer efeito da idade da folha ou clas-
se de altura das hastes. Desta forma, o teor de N de 
uma haste individual é diretamente determinada pelo 
nível de irradiância de suas folhas. Segundo Hirose e 
Werger (1987) a desuniformidade da distribuição de 
N dentro de uma planta individual é consequência da 
reciclagem do N das folhas sombreadas para as 
folhas bem iluminadas. Assim, Lemaire (1995) sugere 
que a proposição destes autores para uma planta 
isolada, pode ser estendida para interpretar a distri-
buição entre plantas individuais num dossel. 

A partir desta interpretação, o baixo conteúdo 
de N de plantas sombreadas é devido à baixa habili-
dade de suas hastes em utilizarem o N e não a uma 
baixa habilidade competitiva pelo N do solo. Desta 
forma, a competição por luz entre plantas individuais 
mostra-se como o maior determinante das relações 
entre plantas numa comunidade densa pois determi-
na em grande parte a repartição do recurso N do 
solo entre as plantas. Ainda conforme Lemaire (1995), 
isto pode ser extrapolado para comunidades 
interespecíficas e, desta forma, se uma espécie é 
dominada por outra, a aplicação de fertilizante nitro-
genado não reestabelece o equilíbrio entre as duas e, 
ao contrário, favorece a espécie dominante (Cruz e 
Lemaire, 1986a). Em tal condição o pastejo constitui 
a melhor ferramenta para manipular a competição 

por luz entre espécies e, desta forma o funcionamen-
to global da pastagem 

A determinação do conteúdo ótimo de N em 
relação à biomassa aérea, tal como proposto por 
Lemaire e Salette (1984) e estendido por Greenwood 
et ai. (1990), torna-se desta forma um referencial 
importante pois permite-nos formular um diagnóstico 
do nível real de N para determinada pastagem. 

Salette et ai. (1989) concluem que o modelo 
de diluição do nitrogénio pode ser facilmente adapta-
do para outros minerais, tanto para espécies de gra-
míneas como locais diferentes. O modelo apresenta -
se então da seguinte forma: 

M% =   a (MS)-|! 

onde: 

M% = conteúdo do mineral em questão (com 
base na MS); MS  = matéria 

seca acumulada desde a 
última desfolhação; a      = 

coeficiente potencial de M%; B      = 
coeficiente de diluição. 

O modelo pode ser empregado para P, K e 
em certas condições para Ca, Mg, Na e S, tendo sido 
testado pelos autores em festuca alta e azevém pe-
rene (Loliuin perenne L.). Por outro lado o conteúdo 
mineral é influenciado não somente pela idade da 
pastagem mas também pela disponibilidade de mine-
rais do solo, e principalmente, pelo nível de N. Salette 
et ai. (1989) demonstraram estas relações apontando, 
principalmente, a influência da nutrição nitrogenada 
sobre a nutrição de outros minerais, sendo que so-
mente aquelas curvas de diluição para P e K obtidas 
sobre condições não limitantes de N é que podem 
ser consideradas como referências. 

Efeito da disponibilidade hídrica. 

Uma abordagem análoga pode ser utilizada 
para estudar o efeito de um déficit hídrico sobre o 
crescimento de uma população de forrageiras. Pode-
se mostrar, da mesma maneira, que o déficit de ali-
mentação em água provoca uma diminuição do cres-
cimento do índice Foliar o que determina uma dimi-
nuição da quantidade de energia interceptada. 

A própria eficiência de conversão desta ener-
gia é reduzida pela diminuição da fotossíntese de folhas 
submetidas a um estresse hídrico e a repartição de 
assimilados para as raízes é aumentada (Durand et 
ai, 1989). Assim como ocorre com o nitrogénio, estes 
efeitos do estresse hídrico, tem sido largamente com- 



provados experimentalmente. No entanto, ainda é 
difícil quantificar estes efeitos uns em relação aos 
outros. Ora, o efeito global do déficit hídrico sobre a 
produtividade primária depende do peso relativo de 
seus efeitos sobre cada destes mecanismos: 
fotossíntese, crescimento do índice Foliar e a 
repartição dos assimilados. 

No contexto do esquema de crescimento da 
Figura 10, o efeito de um déficit hídrico ou nitrogena-
do sobre a repartição dos assimilados é apresentado 
como sendo a consequência de uma modificação 
importante da demanda em assimilados pelas partes 
aéreas, ou seja, na morfogênese. Esta redução da 
demanda em carbono é em parte acompanhada por 
uma redução na oferta, seja diretamente pela redu-
ção da atividade fotossintética da folha individual, seja 
indiretamente em razão do menor desenvolvimento 
da área foliar e da consequente menor intercepção 
da radiação incidente. Entretanto, esta redução da 
oferta é, em geral, menor do que a redução na 
demanda, o que deixa uma proporção maior de assi-
milados disponíveis para o crescimento radical ou o 
acúmulo de reservas. 

A atividade fotossintética de uma folha é con-
trolada pela intensidade das trocas gasosas entre a 
atmosfera interna da folha e a atmosfera externa. 
Estas trocas de gás carbónico se efetuam através 
dos estômatos cujo grau de abertura depende em 
grande parte do grau de hidratação dos tecidos 
foliares. O grau de hidratação dos tecidos foliares 
pode ser apreciado através do potencial hídrico foliar, 
o qual mede, em valor absoluto, a energia com que 
as moléculas de água são retidas pelos tecidos 
vegetais. O potencial hídrico corresponde a uma 
pressão negativa e se exprime em MegaPascal (Mpa) 
através de valores próximos de zero, que corresponde 
a uma ausência de seca intensa. 

A evolução da condutância estomática (inver-
so da resistência estomática) é dependente do po-
tencial hídrico foliar (Figura 19). Até valores de po-
tencial hídrico foliar próximos de -1,0 Mpa a abertu-
ra dos estômatos permanece máxima. Posteriormen-
te, para valores mais elevados, há uma diminuição 
quase linear da condutância estomática que se torna 
praticamente nula para valores próximos de -2,0 
Mpa. Existem diferenças importantes entre genótipos 
quanto a esta característica, como pode ser observa-
do na figura em questão, o que determina que dife-
rentes plantas adotem diferentes estratégias frente a 
deficiências hídricas. Estas diferenças devem ser 
conhecidas para que se possa definir com clareza 
que planta queremos para um dado ambiente, ou, o 

O      -0.2     -0.4      -0.6      -0.8     -1.0      -1.2     -1.4     -1.6     -1.8 

Potencial de água da folha - MPa 

Figura 19. Relação entre o potencial de água na folha e a 
condutância estomática para diferentes espécies de 
gramíneas. (Jones, 1988) 

A resposta da resistência estomática à dimi-
nuição do potencial hídrico foliar não é instantânea. 
Com efeito, há uma adaptação progressiva da folha 
à seca desde que esta se estabeleça progressiva-
mente, o que é o caso mais frequente em condições 
naturais onde o solo desempenha um papel tampão 
mais ou menos importante dependendo de suas re-
servas hídricas. Esta adaptação tende a atrasar a 
diminuição do potencial hídrico foliar. A folha man-
tém assim uma capacidade fotossintética mais ele -
vada em níveis mais intensos de déficit hídrico mas. 
em contrapartida, há uma diminuição de suas capa -
cidades fotos sintéticas em situações de estresse hí-
drico moderado.  

A variação da resistência estomática não é a 
única causa da baixa taxa de fotossíntese da folha 
em condições de seca. Outros mecanismos podem 
ser afetados quando o potencial hídrico diminui, mas 
seu efeito é muito menos importante. 

O potencial hídrico foliar é função ao mesmo 
tempo do potencial hídrico do solo e da demanda 

 

que talvez seja o mais importante em ecossistemas 
naturais, para permitir a correta interpretação das 
respostas das comunidades aos fatores de estresse. 



evaporativa imposta pelo clima instantâneo. Durante 
a noite, em ausência de demanda evaporativa e os 
estômatos estando fechados, há um reequilíbrio entre 
o potencial hídrico foliar e o potencial hídrico do 
solo. Como regra geral, este equilíbrio se estabelece 
no final da noite. O potencial hídrico assim medido 

é chamado "potencial de base" e ele mede a 
intensidade do "déficit edáfico". Ao longo do dia, o 
potencial hídrico foliar diminui na medida do aumen-
to da demanda evaporativa, sendo mínimo ao meio 
dia. A diferença entre o potencial hídrico foliar e o 
potencial hídrico do solo determina em parte a inten- 
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sidade das perdas de água do sistema "solo+cobertura 
vegetal".  

Da mesma fornia que para deficiências mine-
rais, além do efeito direto sobre a eficiência do pro-
cesso fotossintético, o efeito do estresse hídrico se 
traduz sobretudo num efeito negativo sobre a taxa de 
elongação foliar, o que reduz a área de captação da 
luz. A figura 20 ilustra bem este efeito com diferen-
tes espécies de gramíneas. mostrando também im- 

portantes diferenças genotipícas, que resultam em 
maior ou menor adaptação a esta condição limitante. 
O conhecimento desta diferenças entre genótipos é 
portanto fundamental para que se possa nortear pro-
gramas de avaliação de plantas com vistas a sua in-
trodução num determinado ambiente e também para 
entender o efeito de fatores de manejo (adubação, 
intensidade de desfoliação, etc.) das pastagens, so-
bretudo em comunidades multiespecíficas. 

   

 

A Tabela 3 mostra o efeito da deficiência 
hídrica sobre a repartição de assimilados em comi-
chão, mostrando claramente a estratégia adaptativa 
da planta. Na situação de deficiência a planta pena-
liza a alocação de assimilados para a formação da 
parte aérea sobretudo das ramificações em favor das 
raízes, que passaram a consumir cerca de 30% con-
tra 22% na situação não limitante. As ramificações. 

que participam em 57% da biomassa com uma dis -
ponibilidade hídrica correspondente a aproximada-
mente 100% da capacidade de campo, passam a par-
ticipar com apenas 42 e 34% com diminuição da dis -
ponibilidade para 70 e 50% da capacidade de campo 
respectivamente. A prioridade passa portanto a ser 
a manutenção da haste principal e a formação de 
raízes. 

Tabela 3. Repartição da biomassa total de plantas de comichão (Lotus coniiculatus L.) submetidas a três regimes de 
disponibilidade hídrica do solo. (Moralcs et ai, 1997). 
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 PA = parte aérea ; PS= parte subterrânea 



A estratégia para assegurar estas prioridades 
passa necessariamente pela modificação do pro-
grama ontogênico da planta conforme se exemplifica 
na Tabela 4. A primeira estratégia para reduzir a 
demanda da parte aérea é a redução do número de 
ramificações emitidas por planta, seguido pela redu-
ção no tamanho dos folíolos das ramificações e da 
haste principal e, finalmente, por uma redução na 
taxa de emissão de folhas pela haste principal. Esta 
estratégia de sobrevivência da planta individual pode, 

no entanto levar a uma limitação da capacidade de 
competição por luz tendo em vista a forte diminuição 
da área foliar por planta. Numa situação de deficiên-
cia hídrica e em presença de plantas mais adaptadas 
como pode ser o caso em muitas pastagens naturais 
do sul do país em que o comichão é um componente 
"introduzido" da comunidade vegetal, uma possível 
explicação para a baixa persistência desta espécie 
pode ser a competição por luz. 

Tabela 4. Efeito da disponibilidade hídrica sobre algumas características morfológicas do comichão (Lotus 
corniculatus L.) cv. São Gabriel na fase de estabelecimento. (Morales et ai, 1997). 

 

Característica 
morfológica 

Parte da planta Disponibilidade de água no solo em 
(% capacidade de campo) 

 

  100 70 50 

Área foliar (cm2) Haste principal 
Ramificações 
Total planta 

8.78 
22.95 
31.73 

5.49 
8.44 

13.94 

3.86 
3.86 
7.72 

Número de folhas Haste principal 
Ramificações 
Total planta 

10.6 
54.4 
65.0 

9.8 
24.4 
34.2 

8.6 
17.4 
26.0 

N° ramific ./planta  Ramific. da base 
Ramific. axilares 
Total/planta 

5.8 
2.4 
8.2 

3.2 
0.8 
4.0 

2.8 
0.8 
3.6 

Área média folha 
(cmVfolha) 

Haste principal 
Ramificações 

0.83 
0.41 

0.56 
0.34 

0.45 
0.23 

Devido às inúmeras interações entre o estado 
hídrico da planta e do solo e suas intercorrências 
sobre todos os processos metabólicos da planta, este 
fator, apenas recentemente tem sido objeto de mo-
delagem em plantas forrageiras (Durand, 1987). É, 
no entanto, seguramente, o fator de mais difícil con-
trole, determinando frequentemente interpretações 
erróneas sobre a ação dos demais fatores que afetam 
o desenvolvimento e crescimento das plantas, nota-
damente a nutrição mineral. Desta forma, torna-se 
imperativo que nos trabalhos de pesquisa se con-
trole o estado hídrico da planta e do solo 
(porometria, tensiometria, balanço hídrico, etc), 
para a correta compreensão dos demais fatores 
estudados. 

A análise detalhada da ação dos fatores do 
meio sobre o crescimento das espécies forrageiras 
necessita, portanto, em primeiro lugar de uma análi-
se separada dos mecanismos que determinam a oferta  

em carbono e também daqueles que determinam a 
demanda. Numa segunda etapa, convém analisar o 
resultado destes efeitos simultâneos sobre a reparti-
ção dos assimilados entre partes aéreas e radicais. 
É necessário salientar que os efeitos de um déficit 
hídrico ou de um déficit nitrogenado sobre a 
repartição dos assimilados e, particularmente sobre 
o crescimento das raízes, tem consequências não 
apenas imediatas sobre o crescimento das partes aé-
reas mas igualmente a médio prazo o que é primordi-
al de se levar em conta. Com efeito, um aumento de 
crescimento de raízes num dado momento, pode 
contribuir para diminuir um posterior déficit. Pode-se 
mesmo pensar que este tipo de funcionamento é o 
resultado de uma adaptação das plantas às varia -
ções dos recursos do meio. Numa situação de recur-
sos escassos (água e nitrogénio), a limitação do cres-
cimento aéreo constitui uma "economia", que se tra-
duzindo por uma maior utilização do carbono no cres- 
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cimento radical, permite à população vegetal realizar 
uma melhor exploração dos recursos mais limitantes 
do meio.  

Efeitos combinados de limitações hídricas e 
minerais. 

Dentre os fatores limitantes a deficiência de 
N e de água são os mais universais e frequentemente 
a combinação destas duas limitações é que está pre-
sentes afetando o rendimento. Um exemplo que ilus-
tra bem a desviação do modelo de produtividade 
potencial devido a deficiências destes fatores é dado 
por Lawlor (1995) conforme ilustrado na Figura 21. 

 

Figura 21. Matéria seca aérea total de trigo em função da quan-
tidade de radiação fotossintéticamente ativa absorvi-
da durante a estação de crescimento. A cultura irrigada 
que recebeu 300 kg N representa a produção potencial 
(linha sólida) (Lawlor, 1995). 

Tanto a deficiência de N como de água dimi-
nuíram o máximo IAF e a duração da área foliar e 
por consequência afetaram a intercepção da radia-
ção e eficiência de conversão (EUR). A comparação 
das reduções relativas dos determinantes da produti-
vidade em função da diminuição no suprimento de N 
mostrou uma diminuição progressiva da taxa fotos -
sintética das folhas, da eficiência de conversão, da 
intercepção da luz, da produção de biomassa e do 
IAF. A produção de biomassa foi, desta forma, não 
apenas função da quantidade de radiação intercep-
tada mas também do metabolismo da planta. O efeito 
da deficiência de N e de água manifestou-se no de-
créscimo da máxima taxa de fotossíntese. O menor 
IAF foi determinado por uma menor taxa de perfi-
lhamento, menor número de folhas e de menor tama-
nho e um aumento na senescência. O decréscimo na 
EUR em função de deficiências de N e água é uma 
consequência da menor eficiência metabólica, parti-
cularmente pelo decréscimo na fotossíntese, uma vez 
que a respiração por unidade de matéria seca não foi 
afetada pelos tratamentos. O decréscimo na 
fotossíntese líquida resultou de um decréscimo no 

conteúdo de fotoassimilados por unidade de área 
foliar. Havia menos clorofila e Rubisco, reduzindo, 
respectivamente a captura de energia pelos tilacóides 
e a capacidade de carboxilação. A modificação na 
EUR é relativamente pequena, sugerindo que o me-
tabolismo fotossintético e respiratório são afetados 
muito menos do que o número e tamanho dos órgãos 
formados. 

Efeitos da forma de utilização da pastagem. 

Todos os princípios básicos que até aqui dis -
cutimos não podem ser considerados sem a presen-
ça do animal. Com efeito, eles devem agora ser in-
corporados nas práticas de manejo do pastejo. Este 
deve ser entendido como a forma de permitir que o 
animal colha aquilo que é necessário ao produto final 
pretendido, isto é, na quantidade e qualidade que 
permite garantir a maior produção possível por ani-
mal, pelo máximo período possível, isto é, sem com-
prometer a produção da pastagem.  

Vimos que a produção de forragem é conse-
quência da disponibilidade do meio (temperatura e 
radiação) limitada pela disponibilidade de fatores 
manejáveis, basicamente nutrientes e água. A remo-
ção de parte desta limitação pela insumos como por 
exemplo fertilizantes ou irrigação, vai depender da 
potencialidade permitida pelo clima e, é claro, da 
relação custo-benefício. As relações de custo dificil-
mente podem ser muito alteradas para um dado nível 
de insumos e por isto devemos concentrar os esfor-
ços em maximizar os benefícios, isto é, otimizar a 
produção animal. Ora a produção animal entendida 
como a produção por área é o produto da produção 
individual de cada animal pelo número de animais por 
área. O grande dilema no manejo de pastagens é que 
ambos não podem jamais ser obtidos simultaneamen-
te. Com efeito, baixas lotações pode m permitir 
maiores ganhos por animal devido ao aumento da 
quantidade de pasto disponível para cada animal e à 
melhor qualidade da forragem consumida uma vez 
que este tem condições de selecionar sua dieta. No 
entanto, o baixo número de animais por área faz com 
que o ganho por área seja baixo. Inversamente, altas 
lotações também podem determinar baixo ganho por 
área pois o ganho por animal é limitado pela baixa 
disponibilidade de forragem por animal que determina 
maior dispêndio diário de energia no processo de 
pastejo (maior número de bocados e menor tamanho 
de cada bocado) e menor qualidade ingerida devido 
à impossibilidade de selecionar sua dieta. 

No entanto, lotação não guarda relação algu-
ma com a quantidade de forragem disponível. A lo-
tação na propriedade como um todo é relativamente 

45 



fixa, só variando com a venda ou entrada de animais. 
Mas, a produção de forragem varia entre espécies e 
varia entre estações ou mesmo dentro de uma mesma 
estação do ano em função das flutuações climáticas. 
Isto faz com que a oferta de forragem por animal 
seja variável, conduzindo a ganhos/área e por animal 
variáveis e nem sempre compatíveis com o objetivo 
pretendido. 

É necessário, portanto utilizar uma unidade de 
medida que sirva de referência para ajustar a oferta 
de forragem à demanda. Mott (1960) definiu o termo 
pressão de pastejo como o número de animais por 
unidade de forragem disponível. A expressão desta 
medida em termos de kg de matéria seca disponível 
para cada 100 kg de peso vivo por dia tem se mostrado 
satisfatória (Escosteguy, 1990; Corrêa, 1993). Tem-
se agora um parâmetro que relaciona a planta e o 
animal e que permite controlar a oferta por animal no 
nível pretendido e que é baseada na capacidade de 
consumo do animal, função de seu peso corporal. 
Torna-se assim possível controlar a oferta no nível 
pretendido para obter a desejável relação entre ganho 
por animal com o ganho por área mal conforme 
generalizado na Figura 22.  

, Ganho 
_ l    m á x i m o 

 
Pressão de Pastejo 

Figura 22. Influência da pressão de pastejo (/;) sobre o ganho 
por animal {g) e sobre o ganho por área (G) (Mott, 
1960). 

Conforme Maraschin (1994) "a relação en-
tre pressão de pastejo n e o ganho por animal g e 
ganho por unidade de área G mostra que entre nu 

e n o ganho por animal é função da variação na 
qualidade da forragem. Se a forragem for 
homogénea o ganho por animal é função da varia -
ção na qualidade da forragem. Se a forragem for 
homogénea o ganho por animal será constante 
entre nu e nr O ganho máximo por animal g imx 

variará com espécies e misturas e grau de pastejo 
seletivo, semelhante ao que ocorre no pastejo de 
desponte. De /7 a nm o ritmo de consumo da for-
ragem e o ganho por animal é determinado pela  

disponibilidade de forragem por animal por dia. Au-
mentos na lotação da pastagem levam ao ponto 
nm onde os animais conseguem apenas uma dieta 
de mantença. Neste ponto a forragem produzida 
está sendo completamente utilizada . É o que acon-
tece no pastejo dos rapadores. O ganho máximo 
por área Gmax é alcançado quando n>n e com algum 
sacrifício no ganho por animal. Se se mantém 
n<n o o ganho por animal aumenta mas a produção 
por área é menor. A pressão de pastejo ótima deve 
ser considerada como uma amplitude de 
utilização que permita um ajuste prático entre gan-
ho por animal e por unidade de área." 

A lotação passa a ser considerada agora 
como um meio para controlar a oferta por animal 
e mais ainda, se relacionada ao peso dos animais, 
permite relacionar esta oferta com sua capacida-
de de ingestão e, por consequência, sobre a possi-
bilidade do animal selecionar sua dieta. 

Se relacionarmos pressão de pastejo com a 
reação da pastagem podemos agora analisar o que 
acontece com as plantas ou seja qual a sua res-
posta à intensidade de desfoliação. Em outras pa-
lavras, o que acontece com o IAF e seus reflexos 
sobre a captação de luz e consequentemente so-
bre a taxa de crescimento e senescência da pas-
tagem. Podemos agora utilizar mais um parâmetro 
que relaciona diretamente a fisiologia vegetal e que 
permite controlar a oferta e regular a resposta da 
pastagem à eficiência de consumo desta oferta pelo 
animal. 

Existem duas características básicas que de-
vem ser consideradas para entender o efeito do 
manejo na produção da pastagem. Primeiro, urna 
vez que há um constante surgimento e morte de 
tecidos numa pastagem em crescimento, todo o 
material que não é colhido acaba morrendo e é 
perdido. Esta dinâmica de surgimento e morte é 
sem dúvida a origem de considerável "perda" da 
produção real. Numa pastagem cujo intervalo médio 
de surgimento de folhas é de cerca de 10 dias e 
que mantém três folhas vivas por haste, por 
exemplo, uma quantidade equivalente à massa de 
folhas vivas de toda a pastagem senesce e é subs-
tituída a cada mês. Assim, em contraste com ou-
tras culturas que só são colhidas no final do ciclo, 
as pastagens devem ser colhidas repetidamente. 

Em segundo lugar, o que é colhido através 
do pastejo são predominantemente as folhas ou 
seja os tecidos fotossintetizantes. Desta forma, a 
maneira como a forragem é colhida afeta profun-
damente o grau de remoção destes tecidos, com 
consequência sobre o crescimento posterior. O 



objetivo do manejo do pastejo deve ser o de con-
seguir um compromisso entre a conflitante deman-
da das plantas, que necessitam área foliar para a 
fotossíntese, e a necessidade de remover folhas 
para alimentar o animais. 

A forma de utilização das pastagens com 
animais varia em função da frequência com que 
uma mesma área é pastejada, ou seja, do intervalo 
de tempo entre um pastejo e outro, do tempo em 
que os animais permanecem pastejando a mesma 
área e da intensidade com que este pastejo 
remove a parte aérea das plantas. Estes são cha-
mados "componentes do sistema de pastejo". A 
combinação dos dois primeiros componentes de-
termina o sistema de pastejo, que convencional-
mente conhecemos como pastejo contínuo e pastejo 
rotativo. Num pastejo contínuo a área permanece 
com animais durante todo o ano ou parte dele, de 
modo que, neste caso o intervalo entre um pastejo 
e outro ou seja o tempo de descanso é zero. Isto 
não significa que todas as plantas estejam sendo 
pastejadas continuamente. Com efeito, a frequên-
cia  com que uma planta é pastejada no pastejo 
contínuo depende da relação entre a carga animal 
(lotação x peso vivo) e a disponibilidade de pasto, 
que determina a pressão de pastejo, das caracte-
rísticas das plantas presentes e do tipo e catego-
ria de animal utilizado. Já no pastejo rotativo exis-
tem períodos em que o animal permanece sobre a 
área e períodos em que estes são removidos da 
área, permitindo então o crescimento ininterrupto 
da planta na ausência do efeito animal. Em ambos 
os sistemas, um dos fatores determinantes do com-
portamento produtivo da pastagem é a pressão de 
pastejo, que determina quanto da superfície de 
folhas, portanto da superfície de captação da 
energia luminosa é removida. Mas o próprio siste-
ma de pastejo (contínuo ou rotativo) pelas suas 
características diferenças quanto à presença do 
animal determinam um comportameno diferencia-
do das pastagens sobretudo no que se refere à 
sua estrutura, com implicações no crescimento, via 
efeito no IAF. 

Efeitos do pastejo contínuo.  

A estrutura de uma pastagem varia consi-
deravelmente em relação ao manejo imposto. Pas-
tagens mantidas com baixo IAF em pastejo contí-
nuo apresentam um grande número de pequenas 
hastes. Ao contrário, pastagens em que a pressão 
de pastejo é baixa apresentam um IAF maior e 

são caracterizadas por um menor número de has-
tes de maior tamanho. Estas adaptações morfoló-
gicas (plasticidade fenotípica) tem importantes 
consequências no padrão e severidade da desfoli-
ação sofrida pelas plantas individuais na pastagem. 
Quando uma pastagem mantida com alto IAF e 
por consequência, apresentando um pequeno 
número de hastes grandes, é desfoliada severa-
mente isto resulta em remoção de uma substancial 
proporção das folhas e a posterior expansão e 
restauração da área foliar depende das reservas 
(Davies 1965; Davidson e Milthorpe, 1966a  e b). 
Por outro lado, uma pastagem pastejada severa-
mente por um longo período não pode depender 
continuamente das reservas pois estas não são 
reestabelecidas devido ao baixo IAF. Entretanto, 
quando uma pastagem é mantida com baixo IAF 
algumas plantas tem uma capacidade de reagir mo-
dificando sua estrutura e passam a produzir um 
maior número de hastes por planta mas de menor 
tamanho (entre-nós mais curtos) e com folhas tam-
bém de menor tamanho e desta forma passarão a 
ser desfolhadas ape nas parcialmente tornando-se 
portanto capazes de manter a produção a partir 
da fotossíntese atua] (Hodgson e Ollerenshaw, 
1969; Morris, 1969). 

A contínua remoção de folhas pelo animal 
em pastejo tem um profundo efeito na capacidade 
fotossintética das folha s remanescentes. Em pas-
tagens mantidas continuamente com baixo IAF as 
novas folhas são produzidas sob alta luminosidade, 
sem serem sombreadas pelas folhas mais velhas 
e, desta forma desenvolvem uma alta capacidade 
fotossintética (Woledge 1973, 1977, 1978). Entre-
tanto, em altas pressões de pastejo muitas folhas 
são removidas ainda jovens ou mesmo ainda na 
fase de expansão. Assim, uma proporção 
importante das folhas fotossinteticamente mais 
eficientes é removida, e a fotossíntese do dossel 
diminui progressivamente com o aumento da 
intensidade de desfolhação (Parsons et ai., 1983a; 
King et ai., 1984). Por esta razão apesar do alto 
potencial fotossintético das folhas e da adaptação 
morfológica das plantas mantidas em baixo IAF 
em pastejo contínuo, isto não é suficiente para 
compensar a redução na área foliar, redundando e 
m menor produtividade da pastagem.  

Desta forma o pastejo contínuo pode ser pre-
judicial à produção animal em altas pressões de 
pastejo ao reduzir a oferta de forragem através 
de seu efeito sobre o IAF global. No entanto, em 
baixas pressões de pastejo que determinem a ma -
nutenção de um IAF próximo à máxima intercepção 
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da radiação, o pastejo contínuo pode ser mais fa-
vorável que o pastejo rotativo pois mantém um IAF 
constante ao longo da estação favorável evitando 
o acentuado declínio na intercepção devido a 
drástica redução do IAF após a desfolha que se 
observa no pastejo rotativo, sobretudo se a rebrota 
coincide com um período de alta disponibilidade 
de energia luminosa como na primavera ou verão. 
Conforme sugerem Donald e Black (1958) e 
McMeekan (1960) o pastejo contínuo oferece 
uma oportunidade para manter a pastagem num 
IAF em que praticamente toda a radiação 
incidente durante a estação favorável é inter-
ceptada, maximizando desta forma a 
assimilação fotossintética. 

A intensidade do pastejo contínuo afeta não 
apenas a capacidade fotossintética bruta da pas-
tagem mas também tem um pronunciado efeito na 
taxa de respiração e na quantidade de assimilados 
que são destinados à partes da planta não colhíveis. 
Alto IAF determina alta taxa de respiração, que 
resulta da maior fotossintese bruta e da maior 
massa de tecidos vivos que a planta tem de manter 
(McGree, 1970). Entretanto, em termos 
proporcionais, esta "perda" é similar tanto em 
pastagens mantidas com alto como em baixo IAF, 
representando cerca de 45% da fotossintese bruta 
(Parsons et ai., 1983b). De maneira similar, a 
quantidade de fotoassimilados que é alocada às 
partes não colhíveis, sobretudo raízes, é maior em 
alto IAF mas a proporção alocada é similar à de 
um baixo IAF, representando cerca de 10%. Dis-
to resulta que a taxa de fabricação das parte aé-
reas em pastejo contínuo é maior em alto IAF do 
que em baixo IAF. 

O efeito mais pronunciado da intensidade do 
pastejo contínuo é revelado no grau de consumo 
dos tecidos produzidos muito mais do que nas 
perdas por senescência. Na figura 23, Parsons et 
ai. (1983b) apresentam uma generalização do efei-
to da intensidade de desfolha na relação entre fa-
bricação e senescência em pastagens submetidas 
a pastejo contínuo. Numa pastagem mantida em 
alto IAF a fotossintese e, portanto a taxa de fabri-
cação de novos tecidos é próximo do máximo. 
Entretanto, para manter este alto IAF é necessá-
rio que apenas uma pequena parte dos tecidos pro-
duzidos sejam consumidos, de forma que uma 
considerável proporção de tecido foliar permane-
ça na planta, contribuindo para manter a alta taxa 
de fotossintese. Mas isto, inevitavelmente, tam-
bém contribui para uma alta taxa de perdas por 
senescência, pois segundo Grant et ai. (1983) a 

Figura 23. (a) Efeito da intensidade do pastejo contínuo sobre 
os componentes da produção e sobre o consumo de 
uma pastagem mantida a diferentes níveis de IAF 
através de pastejo contínuo, (b) Variação na eficiên-
cia de utilização expressa como porcentagem de con-
sumo da biomassa aérea produzida em cada IAF 
(Parsons et ai, 1983b) 

Com o aumento da intensidade de desfolha 
como ocorre com o aumento na pressão de pastejo, 
uma maior proporção dos tecidos produzidos é colhi-
da e apenas uma pequena proporção permanece na 
pastagem senescendo posteriormente. Inicialmente 
este aumento na utilização compensa o efeito nega-
tivo da redução da fotossintese para fabricação de 
novos tecidos e a quantidade colhida por área au-
menta. Entretanto se a taxa de utilização da biomas-
sa produzida continua a aumentar, a grande remo-
ção de tecidos fotossintetizantes determina uma con-
siderável redução no IAF e na quantidade de radia-
ção interceptada e a quantidade colhida por área di-
minui. Estas considerações implicam em que numa 
situação de pastejo contínuo a manutenção de um 
IAF próximo daquele que assegura a máxima inter-
cepção da radiação não coincide necessariamente 
com a máxima produção colhível pelo animal.  

Segundo Parsons (1988), a máxima produção 
colhível é conseguida num IAF abaixo do ótimo para 
produção de biomassa, mas que permite a melhor 
oportunidade de colheita de material vivo. Isto pare-
ce conflitar com o que afirmamos anteriormente e 
que exemplificamos nas figuras 11 e 12, de que a 
máxima intercepção e por conseguinte a máxima taxa 
de crescimento só são atingidas em níveis de IAF 
nos quais cerca de 95% da radiação é interceptada. 
Entretanto estes dados assim como de inúmeros ou- 
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senescência aumenta de forma quase linear com 
a manutenção de IAF crescentes. 



tros autores que o corroboram, referem-se a um con-
tínuo aumento do IAF após um corte ou pastejo e na 
ausência de desfolhação posterior, o que é diferente 
de um sistema de pastejo contínuo em que o IAF se 
mantém estável através do controle da pressão de 
pastejo. Nesta condição a taxa de crescimento varia 
pouco e, por consequência , a taxa de senescência 
também é relativamente constante. 

Pastejo rotativo. 

As muitas vantagens do pastejo rotativo, re-
presentadas pela possibilidade do uso de mais de um 
grupo de animais, pastejo diferido, colheita mecânica 
do excedente em períodos favoráveis, etc, são, no 
entanto, dependentes do adequado conhecimento da 
resposta da pastagem a diferentes períodos de 
descanso, duração do período de pastejo, e da inten-
sidade da desfolha, que condicionam as característi-
cas fotossintéticas da pastagem, o nível de perdas 
por senescência e os danos causados durante o pas-
tejo. 

A capacidade fotossintética da pastagem após 
uma desfolha depende da quantidade de área foliar 
residual e da capacidade fotossintética destas folhas 
remanescentes. A capacidade fotossintética de uma 
folha é dependente do ambiente luminoso em que 
estas folhas foram formadas. Numa pastagem que 
atingiu alto IAF as folhas que permanecem após o 
pastejo não são adaptadas à alta luminosidade inci-
dente sobre elas quando as folhas superiores que as 
sombreavam são removidas pois foram formadas em 
baixa luminosidade e normalmente também em tem-
peraturas mais baixas. Folhas formadas sob baixa 
luminosidade apresentam menor eficiência fotossin-
tética em baixas intensidades luminosas e tem baixa 
capacidade de readaptar a níveis mais altos (Prioul 
et ai., 1980a e b), da mesma forma que a resposta 
fotossintética à temperatura atinge seu ótimo somente 
naquelas temperaturas em que a folha foi formada 
(Robson et ai., 1988). Desta forma o IAF residual 
tem uma baixa capacidade fotossintética apesar da 
alta incidência de radiação e como consequência o 
rebrote inicialmente é lento até que um suficiente 
número de novas folhas tenha se expandido e pas-
sem a contribuir substancialmente na fotossíntese da 
cultura. 

A quantidade de área foliar residual é função 
da intensidade da desfolha determinada pela pressão 
de pastejo imposta ou da altura do corte no caso de 
uma desfolha mecânica. Numa desfolha severa em 
que a maior parte do tecido fotossintetizante é 
removido, a fixação do C pode ser insuficiente para 
assegurar a mantença dos tecidos remanescentes e 
para a síntese de nova área foliar. Nesta condição a 

produção de novas folhas necessita ser suportada 
inicialmente pelo aporte  de reservas. Uma vez que 
ocorrem "perdas" de C pela respiração determinada 
pela síntese dos novos tecidos há uma perda inicial 
de massa da vegetação (balanço de C negativo). Este 
balanço de C apenas se tornará positivo depois que a 
área de folhas produzidas a partir das reservas seja 
suficiente para assimilar uma quantidade de carbono 
que exceda as perdas por respiração e senescência. 
Como resultado, mais severa é a desfolhação maior 
é a fase de balanço negativo.  

Os trabalhos de Brougham (1956; 1957) ilus -
tram bem o efeito da severidade da desfoliação so-
bre a restauração do IAF e a intercepção da radia-
ção. Nestes experimentos uma pastagem com uma 
altura média de 22 cm foi desfoliada a 12,5; 7,5 ou 
2,5 cm. Os resultados mostraram que a severidade 
da desfolha determinou uma grande redução na quan-
tidade de luz interceptada imediatamente após o corte 
mas também determinou um grande aumento no 
tempo necessário para a pastagem atingir um IAF 
capaz de interceptar a maior parte da radiação 
incidente. No corte a 12,5 cm foram necessários 
apenas 4 dias para que a pastagem voltasse a 
interceptar 95% da luz incidente enquanto que nos 
cortes a 7,5 e 2,5 cm foram necesário 
respectivamente 16 e 24 dias. Este tipo de resultado 
assume o mesmo padrão da recuperação da taxa de 
crescimento simulada num modelo mecanista 
apresentado por Parsons (1988) ilustrado na Figura 
24a.  12 <a> 

 
Tempo decorrido desde a última desfolha 

Figura 24. Efeito de três intensidades de desfolha sobre (a) a taxa de 
acúmulo de biomassa aérea e (b) a taxa de senescência, 
desde o momento da desfolha até o momento em que a 
cultura intercepta 95% da radiação incidente (Parsons, 
1988). 
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Mas além deste efeito direto da intensi-
dade da desfolha sobre a capacidade fotossin-
tética do rebrote é necessário também consi-
derar o seu efeito sobre a taxa de perdas por 
senescê ncia. Mais intensa é a desfolha menor 
é a quantidade de folhas velhas remanescentes 
e maior é a renovação. Desta forma, num 
pastejo leve muitas das folhas restantes tem já 
uma certa idade e mais cedo entrarão em 
senescência, o que terá implicações no balanço 
crescimento-senescência e, por conseguinte, no 
intervalo entre pastejos. O mesmo modelo 
mecanista da Figura 24a foi usado na Figura 
24b para simular o efeito da intensidade da 
desfolha sobre a taxa de senescência em ter-
mos de perdas de carbono/mVdia. O modelo 
demonstra como um aumento na intensidade de 
desfolha determina um decréscimo na taxa de 
senescência imediatamente após a desfolha e 
como aumenta o intervalo para atingir novamen-
te a máxima taxa de senescência (senescência 
= crescimento). 

A duração de vida das folhas é uma ca-
racterística inerente ao genotipo embora possa 
ser afetado pelas condições ambientais confor-
me já relatado anteriormente. O conhecimento 
desta característica das espécies que compõem 
a pastagem é fundamental pois constituirá um 
referencial decisivo para a determinação do pe-
ríodo de descanso ou seja do intervalo entre 
pastejos num sistema rotativo. 

O uso do termo frequência de cortes ou 
desfoliações pode dar a impressão de que a pas-
tagem é necessariamente utilizada a intervalos 
de tempo fixos. Vimos, no entanto, que as plan-
tas não conhecem o calendário humano, pois a 
taxa de morfogênese é determinada pelas con-
dições ambientais, notadamente a temperatura, 
sendo muito mais relacionada com um tempo 
térmico, conforme discutimos anteriormente re-
lativamente à morfogênese. Se considerarmos 
as variações ambientais a que estão sujeitas as 
plantas, torna-se lógico que qualquer sistema 
rotativo baseado em intervalos de tempo fixo, 
ou permitirá perdas por senescência no caso da 
ocorrência de condições favoráveis ou, em con- 

dições ambientais desfavoráveis, determinará a 
utilização da pastagem antes do atingimento do 
IAF necessário para máximo crescimento. Além 
disso, a intensidade da desfolha também afeta 
o período necessário para a recuperação da 
pastagem como é obviamente demonstrado nas 
Figuras 22a e 25b. Após uma desfolha intensa, 
a duração do período de rebrota é aumentado e 
a pastagem continua por um considerável perí-
odo de tempo a ter um ganho líquido de materi-
al vivo. Já numa desfolha leve o comprimento 
do período de ganho líquido de biomassa viva é 
reduzido e é mais difícil determinar o momento 
exato em o rendimento teto é atingido. Uma 
desfolha no momento do atingimento do rendi-
mento teto (logo após "a" na Figura 25a) 
determina claramente o momento de máxima 
produção colhível (W-Wo) apesar da taxa de 
crescimento instantânea (dW/dt) neste momento 
se aproximar de zero. Em "b" (Figura 25b) a 
taxa de crescimento instantânea está no seu má-
ximo mas o que deve nos interessar é a taxa 
média de crescimento, que representa o incre-
mento em peso (W-Wo) dividido pelo tempo (t) 
decorrido à partir da desfolha, e que neste 
momento não é máxima. Quando o aumento da 
biomassa de uma pastagem após uma defoliação 
é do tipo sigmoide, como ocorre na desfolha 
intensa, a máxima taxa média de crescimento 
pode ocorrer após o momento de máxima taxa 
de crescimento instantânea mas antes do 
atingimento do rendimento teto, como acontece 
em "c", na Figura 25. 

Além das variações ambientais também 
há que se considerar as marcadas variações 
estacionais na fisiologia das plantas componen-
tes da pastagem, que podem determinar que o 
período necessário para atingir o IAF ótimo se-
jam diferentes. Durante o período reprodutivo 
muitas espécies acumulam matéria seca por um 
tempo mais longo e atingem um IAF teto maior 
do que na fase vegetativa. Desta forma, o au-
mento do período de descanso na estação 
reprodutiva pode levar a um substancial aumen-
to na produção líquida   anual. 



Figura 25. Efeito da intensidade da desfoliação (a) na evolução 
da biomassa aérea (W), (b) na taxa instantânea de 
crescimento e (c) na taxa média de crescimento du-
rante o período de rebrota de uma pastagem 
desfolhada levemente (l inhas pontilhadas) ou seve-
ramente (linhas cheias) (Parsons, 1988). 

Considerações gerais sobre o efeito do méto-
do de pastejo e a produtividade da pastagem. 

O padrão de desfolhamento de uma pastagem 
depende primeiramente do método de pastejo ou seja 
se contínuo ou rotativo. No pastejo rotativo, em que 
os animais utilizam a forragem acumulada por um 
período variável de 12 a 72 h, a frequência de desfo-
lha das folhas é estreitamente correlacionada com o 
intervalo de desfolha (tempo de descanso), o qual é 

determinado pelo sistema na propriedade como um 
todo. A intensidade de desfolha no pastejo rotativo 
pode ser expressa como a proporção do comprimen-
to inicial da folha que foi removida no final do perío-
do de pastejo. Isto é válido em situações onde o tempo 
de permanência no potreiro é suficientemente curto 
para que se possa ignorar a elongação foliar no 
período em que os animais estão pastejando a parcela. 
A intensidade de desfolha depende diretamente da 
carga animal e da duração do período de pastejo, os 
quais são ambos uma escolha do sistema de manejo.  

Estudando a frequência de desfolha de perfi-
lhos individuais sob o efeito de diferentes lotações 
em diferentes métodos de pastejo (em faixas, rotati-
vo e contínuo) Wade (1991) conclui que a relação 
entre a frequência de desfolha de perfilhos individu-
ais e a lotação era também válido para o pastejo con-
tínuo observada em experimento anterior (Wade e 
Baker, 1979). A recíproca do intervalo médio entre 
duas sucessivas desfolhações de um mesmo perfilho 
equivale à proporção de perfilhos pastejados cada 
dia, o que por outro lado pode ser interpretado como 
a proporção da área de pastagem que é desfolhada 
diariamente (Wade et ai., 1989). Assim, é possível 
demonstrar que no pastejo em faixas, com uma car-
ga animal de 150x 103 kg PV/ha/dia a área disponível 
é pastejada quatro vezes por dia (400% da área é 
pastejada por dia), enquanto que em pastejo contínuo 
(carga animal de 1,3x103 a 8,1 xxl O3 kg PV/ha/dia) 
apenas 6 a 20% da área é pastejada por dia. Para 
pastejo contínuo a área pastejada por dia eqiiivale a 
intervalos de desfolhação de 16 a 5 dias, o que está 
dentro dos valores encontrados por Hodgson (1966), 
Hodgson e Ollerenshaw (1969), Barthram e Grant 
(1984) para L. perenne e Mazzanti e Lemaire (1994) 
para F. arundinacea. 

É interessente notar que para cargas simila -
res, o intervalo médio de desfolha de um perfilho 
individual de L. perenne é similar ao de F. 
arundinacea, apesar da grande diferença na densi-
dade e no tamanho dos perfilhos entre as duas espé-
cies. Isto indica que a resposta plástica da pastagem 
traduzida pela relação entre tamanho e número de 
perfilhos não necessariamente afeta a frequência com 
que os perfilhos individuais são pastejados, apesar do 
efeito operar mais via severidade da desfolhação do 
afilho. A frequência de desfolha depende unicamen-
te da carga animal. Mazzanti e Lemaire (1994) 
demonstraram que a diferença na frequência de des-
folha observada em níveis contrastantes de N apli-
cado na pastagem de Festuca em pastejo contínuo 
não era uma consequência direta do efeito da nutri-
ção nitrogenada, mas a consequência das mais altas 
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cargas animais necessárias para manter um IAF equi-
valente nos altos níveis de N aplicado. Análises mais 
detalhadas da desfolha de perfilhos individuais indi-
cam que a mais jovem folha expandida tem maior 
probabilidade de ser desfolhada do que folhas mais 
velhas (Barthram e Grant, 1984; Clark et ai, 1984). 
Mazzanti e Lemaire (1994) relatam intervalos médi-
os de desfolha de 17, 15 e 27 dias para as folhas 1, 2 
e 3 respectivamente (na ordem crescente de idade) 
para F. arundinacea, o que simplesmente reflete a 
posição relativa de folhas de diferente idade dentro 
do dossel. 

A intensidade de desfolha pode ser estudada 
ao nível dos eventos de desfolhas individuais. Wade 
(1991) definiu a intensidade de desfolha como a re-
dução no comprimento de um perfilho completamen-
te estendido. Isto pode também ser descrito como 
profundidade de desfolha por que identifica camadas 
do dossel que são removidas por uma simples 
desfolhação. Wade et ai. (1989) demonstram que 
com vacas leiteiras pastejando tanto de forma contí-
nua como rotativa numa ampla gama de alturas da 
pastagem, a profundidade média de desfolha parece 
ser uma proporção relativamente constante (35%) 
do comprimento do perfilho estendido, independen-
temente do método de pastejo. Resultados similares 
foram obtidos por Edwards (1994) citado por Lemaire 
e Chapman (1996). Desta forma, tanto o pastejo 
contínuo como o pastejo rotativo podem ser vistos 
simplesmente como pontos de uma linha contínua na 
relação entre altura do perfilho e profundidade do 
pastejo e não como processos diferentes como 
normalmente tem sido considerado em muitas 
comparações e análises. O volume da pastagem 
consumida por dia pode ser calculada como o produto 
da área pastejada x profundidade do pastejo, sendo 
esta última uma função da carga animal. Ao incluir -
se informaçã o sobre a densidade do perfil da 
pastagem torna-se então possível estimar a quanti-
dade de forragem removida por dia (Hoden et ai, 
1991). 

O pastejo contínuo cria uma situação onde o 
processo de desfolha é suficientemente leve para a 
simultânea reconstituição da camada pastejada en-
quanto que em pastejo rotativo, a desfolha e o pro-
cesso de rebrota são mais claramente separados no 
tempo e desta forma são mais distinguíveis. Wade 
(1991) demonstrou que o comprimento do perfilho 
estendido (estreitamente relacionado à altura da pas-
tagem) e a densidade do perfil (que é relacionado 
com a densidade de perfilhos) são as principais ca-
racterísticas da pastagem que determinam a máxima 
taxa diária de remoção de forragem por vacas leitei- 

ras. Mas ele também alerta que quando o processo 
de desfolha atinge a camada das bainhas foliares a 
taxa máxima de consumo diário diminui, como tem 
sido demonstrado em outros trabalhos (Chacon e 
Stobbs, 1976; Hogson, 1985; Barthram e Grant 1984). 
Assim o comprimento de bainha é uma importante 
característica estrutural da pastagem a ser levada 
em conta no manejo em função de seu efeito na res-
trição do consumo e por seus efeitos na TAF (taxa 
de aparecimento de folhas), na TSF (taxa de senes-
cência das folhas) e na plasticidade das gramíneas 
em resposta a variações na intensidade de desfolha. 

Desta forma, a taxa de remoção de tecidos 
pelo pastejo pode ser quantificada com relação à den-
sidade de perfilhos e à frequência e severidade da 
desfolha das folhas individuais. Como demonstrado 
acima, estes três componentes são independentes uns 
dos outros, e apenas a frequência de desfolha de -
pende diretamente da carga animal. A densidade de 
perfilhos é influenciada pela carga mas de forma 
indireta e numa escala de tempo bem maior. 

A eficiência de utilização da forragem através 
do pastejo pode ser definida como a proporção da 
forragem disponível que é removida pelos animais 
antes de ocorrer senescência, a qual depende da 
proporção do comprimento da folha que escapa da 
desfolha. Desta forma, a otimização da eficiência de 
utilização requer o conhecimento da duração de vida 
da folha na pastagem e dos fatores que influenciam 
a severidade de desfolha, como descrito acima. Como 
foi demonstrado por Mazzanti e Lemaire (1994), a 
proporção da lâmina foliar que escapa da desfolha e 
eventualmente senesce pode ser estimado pela 
relação entre duração de vida da folha e intervalo de 
pastejo, o qual determina o máximo número de vezes 
que uma folha individual pode ser desfolhada. Sob 
pastejo contínuo, a proporção da lâmina foliar 
removida a cada pastejo é relativamente constante 
(50%) (Mazzanti e Lemaire (1994). Assim, com uma 
duração média de vida da folha de 40 dias para F. 
arundinacea, e um intervalo médio de desfolha de 
20 dias, uma máxima eficiência teórica de 75% é 
predita; isto é consistente com a máxima eficiência 
de utilização de 73% medida em pastejo continuo por 
Mazzanti e Lemaire (1994) .  Estes autores 
demonstraram que a defic iência de N leva a baixa 
eficiência de utilização (57% comparado com 73% 
num ótimo suprimento de N) apenas por causa de 
um intervalo de desfolha mais longo (28 dias compa-
rado com 20 dias sob ótimo N) como uma consequ-
ência direta de uma baixa carga, como mostrado 
anteriormente. Assim, é possível concluir que no 
pastejo contínuo em que o IAF é mantido constante, 



qualquer redução na produção de tecido foliar, como 
aquela causada por redução no suprimento de N, irá 
determinar um posterior decréscimo na carga animal 
se se quiser manter a condição da pastagem. Isto 
por seu lado determinará um decréscimo na eficiên-
cia de utilização do sistema. A magnitude de tais 
efeitos pode ser dependente da duração de vida da 
folha das espécies presentes na pastagem e esta va-
riável necessita ser considerada quando se planeja 
sistemas para otimizar a eficiência de utilização. 
Teoricamente esta redução na eficiência do pastejo 
induzida por um decréscimo no crescimento da pas-
tagem e na carga animal deve ser maior para espéci-
es com curta duração de vida das folhas do que para 
espécies com maior duração de vida das folhas. 

No pastejo rotativo, a frequência de desfolha 
é determinada pela frequência com que os animais 
são movimentados de um potreiro para outro, o que é 
função do tamanho do potreiro, número de potreiros, 
taxa de acúmulo líquido de forragem e número de 
animais. Assim, num tal sistema, a duração média do 
período de descanso pode ser ajustada de forma a 
minimizar a perda de tecidos foliares devido à 
senescência, desde que a lotação e a duração do 
período de pastejo sejam suficientes para remover a 
máxima proporção da forragem acumulada. Neste 
sistema, pode ser possível manter uma alta eficiên-
cia de utilização apesar da diminuição no crescimen-
to da pastagem e, por consequência, na lotação. Desta 
forma, a redução na lotação que resulta da 
extensificação do sistema pode levar ao uso de um 
sistema rotativo com um apropriado período de des-
canso (mais curto do que a duração média de vida 
das folhas) no lugar de um sistema de pastejo contí-
nuo. No pastejo rotativo pode ser possível manter 
um equilíbrio estável entre consumo de forragem e 
crescimento da pastagem e assim evitar um excesso 
de acúmulo de material senescente e o desenvolvi-
mento de áreas de rejeição com alto conteúdo de 
material morto. Cabe, no entanto lembrar sempre que 
a senescência é inevitável em função da necessidade 
de priorizar a produção por animal, o que conduz 
necessariamente a ofertas de forragem muito acima 
da capacidade de ingestão dos animais. 

A otimização da produtividade da pastagem 
requer que se considere todas as variáveis que influ-
enciam a eficiência de utilização, juntamente com o 
objetivo de manter a máxima taxa de acumulação de 
forragem verde. Para alguns métodos de utilização 
tais como o pastejo contínuo isto imediatamente trás 
à luz o conflito que existe entre manejar a pastagem 
para maximizar o crescimento (mantendo alto IAF) 

versus manejar a pastagem para maximizar a produ-
ção colhida (alta lotação e desfolha frequente). Uma 
solução entre estes dois extremos necessita ser en-
contrada para cada condição e tipo de pastagem. Para 
as condições do Reino Unido, os trabalhos de Bircham 
e Hodgson (1983) e Parsons et ai (1983b), por 
exemplo, apontam para a manutenção de um IAF na 
faixa entre 2 e 4.    . 

Para otimizar a produção colhida em sistemas 
rotativos, análises teóricas baseadas em modelos 
mecanistas de funcionamento da pastagem (Parsons 
et ai, 1988; Robson et ai, 1988) mostram que esta 
deve ser colhida ao final da fase exponencial de acú-
mulo da biomassa aérea, o que coincide com a máxi-
ma taxa média de crescimento (kg de MS acumula -
da por dia) para o período total de rebrote, e não 
quando ocorre a máxima taxa instantânea (Figura 
26). Para uma pastagem que inicia o rebrote a partir 
de um alto IAF residual, o melhor momento para a 
colheita irá ocorrer quando a taxa de crescimento 
instantânea ainda é máxima, ao contrário da Figura 
26, onde o IAF residual era baixo. Entretanto, na -
quela situação de alto IAF, o tempo decorrido entre o 
início do rebrote e o ótimo momento de colheita será 
menor (Parsons et ai, 1988), pois em geral quanto 
mais alto o IAF residual menor é o tempo decorrido 
até o momento ótimo de colheita (Figura 24). No 
entanto, é necessário salientar que com o aumento 
do IAF residual (menor severidade de desfolha), o 
modelo prediz que a máxima taxa de crescimento 
médio irá inicialmente aumentar e então decrescer 
(Figura 25), o que reflete perdas no potencial de pro-
dução devido ao efeito do sombreamento em altos 
IAF sobre a capacidade fotossintética das novas fo-
lhas formadas. Numa pastagem que atingiu alto IAF 
as folhas que permanecem após o pastejo não são 
adaptadas à alta luminosidade incidente sobre elas 
quando as folhas superiores que as sombreavam são 
removidas pois foram formadas em baixa 
luminosidade e normalmente também em temperatu-
ras mais baixas. Folhas formadas sob baixa 
luminosidade apresentam menor eficiência fotossin -
tética em baixas intensidades luminosas e tem baixa 
capacidade de readaptar a níveis mais altos (Prioul 
et ai, 1980a e b), da mesma forma que a resposta 
fotossintética à temperatura atinge seu ótimo somente 
naquelas temperaturas em que a folha foi formada 
(Robson et ai, 1988). Desta forma o IAF residual 
tem uma baixa capacidade fotossintética apesar da 
alta incidência de radiação e como consequência o 
rebrote inicialmente é lento até que um suficiente 
número de novas folhas tenha se expandido e pas-
sem a contribuir substancialmente na fotossíntese da 
cultura. 

53 



Assim, mantendo a pastagem com IAF mui-
to alto irá ocorrer perda do potencial de produção 
que irá limitar a utilização de forragem indepen-
dentemente da eficiência de utilização. De fato a 
taxa de consumo da forragem de desta forma a 

eficiência de utilização da forragem também 
tenderá a decrescer em pastagens mantidas com 
muito alto IAF como resultado da reduzida 
densidade de perfilhos e baixa relação folha verde/ 
haste (Hodgson et ai, 1977). 

 
 

Tempo (t) 

Figura 26. Mudanças na taxa de crescimento instantâneo (dW/dt), na massa da pastagem (W) e na taxa média de 
crescimento ((W-Wo)/t) de uma pastagem durante o rebrote a partir de uma baixa área foliar, (adaptado de 
Parsons et ai., 1988). MO = matéria orgânica. 
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Figura 27. Taxa média de crescimento de uma pastagem a partir de índices de área foliar residual de 0.5,0.8, 1.1, 3.4, 
5.3 e 6.8 (numeradas de 1 a 6 respectivamente). As flechas indicam a época ótima de colheita (adaptado 
de Parsons et ai, 1988) 
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Figura 28. Relação entre a taxa média de crescimento da pastagem e IAF médio em pastejo rotativo rebrotando a 
partir de IAF de 0.5, 0.8, l. l, 3.4, 5.3 e 6.8 (linhas sólidas, numeradas 1 a 6 respectivamente) e de uma 
pastagem utilizada em pastejo contínuo. (Parsons et a/., 1988) 

De forma mecanista, Parsons et ai. (1988) 
compararam a taxa média de crescimento de rebro-
tes originários de diferentes IAF e demonstram que 
as modificações na produção podem ser analisados 
numa base única quando se considera um longo perí-
odo de crescimento (Figura 27). Desta forma os 
autores foram capazes de comparar pastejo rotativo 
com pastejo contínuo (linha pontilhada) numa base 
equivalente, mostrando que ambos são essencialmen-
te parte de um mesmo modelo de resposta (Figura 
28). Desta forma, o que numa análise superficial pa -
rece ser dois diferentes sistemas de manejo da des-
folha, na verdade não são mais do que diferentes 
partes de uma mesma e geral relação governando a 
captura de recursos do meio e a utilização de bio-
massa. Apesar da figura sugerir alguma vantagem 
para o pastejo rotativo que aproveita o tempo entre a 
produção de uma nova folha e a senescência em que 
a planta cresce sem o estresse da presença animal, 
na prática as vantagens são pequenas e difíceis de 
serem detectadas na escala do produtor (Grant et 
ai, 1988; Parsons ePennig, 1988). Portanto, pastejo 
contínuo ou rotativo dependem da mesma relação 
quantitativa, mostrando claramente que o crescimento 
da pastagem e o consumo pelos animais podem ser 
explicados e preditos numa mesma base comum para 
os dois sistemas, de modo que insistir em compara-
ções entre ambos não agrega conhecimento de grande 
valor. 

Conclusão. 

A produção de forragem e sua transformação 
em produto animal deixa de ser algo complexo se 
entendermos e utilizarmos corretamente as potenci-
alidades permitida pelo meio ambiente que determi-
nam a produtividade primária das pastagens. A pro-
dutividade primária das pastagens é relativamente 
baixa em ecossistemas pastoris naturais brasileiros 
(embora seja das de maior potencialidade do mundo) 
mas também está longe do aceitável em ecossiste -
mas modificados. As formas de aproximar a produti-
vidade real da produtividade potencial necessitam que 
se aprofundem os conhecimentos sobre a capacida -
de de resposta das diferentes espécies vegetais que 
compõem um ecossistema pastoril aos principais 
fatores limitantes permitindo assim uma adequada 
manipulação daqueles fatores que são manejáveis 
notadamente água e nutrientes. 

A modelagem baseada nas respostas 
ecofisiológicas das plantas propicia ferramentas de 
alta utilidade para o diagnóstico de sistemas pastoris, 
mas, antes de mais nada constitui um valiosa forma 
de aglutinar o conhecimento existente e de 
hierarquizar necessidades de pesquisa. 

A transformação da produtividade primária em 
produto animal, ou seja a produtividade secundária, é 
determinada fundamentalmente pela forma de colheita  
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(intensidade e frequência de pastejo). A manipula-
ção da colheita através do controle do pastejo é 
determinante da eficiência de transformação do pas-
to em produto animal mas também tem reflexos so-
bre a condição da pastagem afetando também sua 
produtividade posterior e sua sustentabilidade. 

É fundamental que se adote uma abordagem 
mais ecofisiológica na pesquisa dos nossos sistemas 
pastoris, privilegiando a necessária integração das 
diferentes áreas do saber. Isto permitirá que os co-
nhecimentos sejam integrados na prática do agricul-
tor de uma forma sistémica, possibilitando otimizar 
práticas que componham verdadeiros, eficientes e 

económicos sistemas de produção animal a partir do 
pasto. 

Mais esforço da pesquisa deve ser concentra -
do em informações sobre fluxo de fitomassa nas es -
pécies de maior interesse e potencial para as condi-
ções locais. Dos componentes do fluxo de fitomassa 
a duração de vida das folhas deve merecer especial 
atenção e as bases genéticas do seu controle devem 
ser buscadas. Finalmente, mais estudos também de-
vem ser envidados para melhor aproveitamento das 
interações entre utilização da fertilização nitrogena-
da e a intensidade de desfolha, sobretudo em espé -
cies nativas. 
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