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Resumo: O presente trabalho vai apresentar como ocorre à dinâmica de área foliar e acúmulo de 
biomassa durante o período de ocupação em pastos de Brachiaria brizantha manejados sob lotação 
intermitente. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com três tratamentos e 
três repetições. Os tratamentos são compostos pela Brachiaria brizantha cv. Xaraés, BRS Paiaguás e o 
ecótipo B4. É observado que a cultivar ‘Xaraés’ apresenta as maiores estimativas de acúmulo de 
biomassa (7,72 kg de MS ha-1 dia-1) em relação às demais gramíneas. Os pastos estudados apresentam o 
mesmo comportamento na dinâmica de área foliar, porém à forma como ocorre a deposição de matéria 
seca é distintas entre as cultivares.

Palavras-Chave: alongamento de lâmina foliar, desfolhação, pasto de clima tropical

LEAF AREA DYNAMICS and BIOMASS ACCUMULATION DURING THE OCCUPATION 
PERIOD IN Brachiaria Brizantha PASTURES

Abstract: The present work will present as occurs the leaf area dynamics and biomass accumulation 
during the occupation period in Brachiaria brizantha pastures managed under intermittent stocking. The 
experimental design used was randomized blocks with three treatments and three replications. The 
treatments are composed of Brachiaria Brizantha cv. Xaraés, BRS Paiaguás and the ecotype B4. It is 
observed that the cultivar ' Xaraés ' presents the highest estimates of biomass accumulation (7.72 kg of 
DM ha-1 day-1) in relation to the other grasses. The pastures studied present the same behavior in the leaf 
area dynamics, but the way the dry matter deposition occurs is different between the cultivars.
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Introdução
O método de pastejo aliado as variações na distribuição dos componentes botânicos no dossel 

forrageiro exercem um efeito marcante sobre a seleção da dieta durante a colheita de forragem realizada 
pelo animal; podendo influenciar diretamente à dinâmica de área foliar e crescimento das plantas (Diavão 
et al., 2017). Mas, é importante lembrar que o fluxo de tecidos nas plantas apresenta comportamento 
continuo, no entanto, são extremamente influenciados pelos fatores limitantes à fotossíntese (e.g., baixas 
temperatura, qualidade de luz e biodisponibilidade de nutrientes; Gastal & Lemaire, 2015). 

Contudo, caso não ocorra limitações relacionadas aos fatores abióticos, em intervalos de tempo 
curto é provável que ocorra acúmulo de forragem. Assim, mesmo que ocorra sucessivas desfolhações em 
um mesmo perfilho, se existir resíduos de área foliar em expansão, provavelmente os perfilhos serão 
capazes de expandir área foliar durante o período de ocupação em manejos em lotação intermitente. 

Diante disso, o presente trabalho vai apresentar como ocorre à dinâmica de área foliar e acúmulo 
de biomassa no período de ocupação nos pastos de Brachiaria brizantha.  

Material e Métodos
O experimento foi conduzido na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional 

de Pesquisa em Gado de Corte (situada em Campo Grande - MS, Lat. 20º27’ S, Long. 54º37’ W e Alt. 
530m), as avaliações iniciaram em outubro de 2015, e finalizado em junho de 2016. O clima da região, 
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de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo tropical chuvoso de savana, subtipo Aw, 
caracterizado pela ocorrência bem definida do período seco durante os meses mais frios do ano e 
período chuvoso durante os meses de verão. O solo da área experimental é classificado como Latossolo 
Vermelho Distrófico, caracterizado por textura argilosa, pH ácido, baixa saturação por bases e alta 
concentração de alumínio. Para a manutenção dos pastos foram aplicados em cobertura, 40 kg ha-1 de 
P2O5 e de K2O, e 50 kg ha-1 de FTE-BR12. Foram também aplicados 150 kg ha-1 de N na forma de ureia, 
divididos em três parcelas nos meses de novembro, dezembro de 2015 e fevereiro de 2016. O manejo do 
pastejo utilizado foi sob lotação intermitente com cinco dias de pastejo e 25 dias de descanso. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com três tratamentos e três 
repetições (piquetes), cada piquete apresentava seis subdivisões. Os tratamentos foram constituídos por 
gramíneas da mesma espécie compostas pela Brachiaria brizantha cv. Xaraés, BRS Paiaguás e o 
ecótipo B4. Foram utilizados noventa novilhos da raça Angus para a desfolhação dos pastos durante o 
período de ocupação os quais apresentaram peso médio inicial de 180 kg, sendo pesados à cada 30 dias 
para estimar a densidade de lotação em cada época do ano. Os valores de taxa de lotação estão 
apresentados no trabalho de Oliveira et al. (2019).

Para realizar a avaliação de taxa de alongamento de folha (TALF, cm de lâmina foliar perfilho-1 
dia-1), no pré-pastejo era realizada a identificação dos perfilhos por meio de anéis plásticos coloridos, 
sendo marcados 45 perfilhos vegetativos por tratamento, 15 por repetição. Para cada período de 
avaliação era remarcado uma nova população de perfilhos. A estimativa de TALF foi realizada da 
seguinte forma: como auxilio de uma régua graduada era medido o comprimento da folha em 
alongamento (lígula da folha mais jovem completamente expandida até extremidade da lâmina em 
expansão). Durante os cinco dias de ocupação eram realizadas as avaliações nos perfilhos. No pré-
pastejo foram colhidas 300 lâminas foliares verdes, sendo 100 de cada gramínea para a integração da 
área das lâminas foliares; após á coleta, ás folhas foram pré-secadas a 55°C até atingir peso seco 
constante; assim, foi possível fazer a relação entre área foliar e matéria seca (MS); gerando ás 
estimativas de peso especifico (B4: 0,007 MS cm-1 de lâmina foliar; BRS Paiaguás: 0,003 MS cm-1 de 
lâmina foliar; Xaraés: 0,006 de MS cm-1 de lâmina foliar). A densidade populacional de perfilhos foi 
estimada com o auxílio de três armações de 1 m², alocadas aleatoriamente dentro de cada piquete, 
sempre em ocasião de pré-pastejo. Foi registrado o número de perfilhos contidos dentro de cada 
armação que, posteriormente, integraram a média para cada tratamento (B4: 215 perfilhos m-2; BRS 
Paiaguás: 421 perfilhos m-2; Xaraés: 277 perfilhos m-2; Oliveira et al., 2019). A taxa de acúmulo de 
lâmina foliar foi quantificada por meio do produto entre o taxa de alongamento de lâmina foliar por 
perfilho, densidade populacional de perfilhos e peso especifico, foram convertidos para kg de MS ha-1 
dia-1 (Diavão et al., 2017). 

Os dados foram submetidos análise de variância em esquema de parcela subdividida no tempo: 
no modelo levou em consideração o efeito das cultivares e épocas do ano como parcela subdividida 
(primavera, primavera/verão, verão, verão/outono, outono), e, interação entre cultivar x época do ano. 
Quando cabível, foi realizado o teste de comparação de médias de Tukey, considerou-se um nível de 5% 
de significância. Para as análises utilizou-se o software R versão 3.5.0.

Resultados e Discussão
Não foi observado interação entre cultivares e época do ano para à taxa de alongamento de 

lâmina foliar (p=0,913) e acúmulo de biomassa de lâmina foliar (p=0.899). Não foi observada 
desproporcionalidade na taxa de alongamento de lâmina foliar entre as cultivares (p>0,05), sendo 
possível observar uma taxa de alongamento média de 0,452 cm de lâmina foliar perfilho-1 dia-1 para os 
pastos de B. brizantha. Por outro lado, é observado que a cv. Xaraés apresenta as maiores estimativas de 
acúmulo de biomassa (7,72 kg de MS ha-1 dia-1) em relação às demais gramíneas (Tabela 1).

Tabela 1 – Fluxo de tecidos e acúmulo de biomassa em pastos de Brachiaria brizantha durante o 
período de ocupação.

Variável B4 BRS Paiaguás Xaraés Valor p EPM
TALF 0,417a 0,419a 0,520a 0,096 0,032

ACBLF 5,75b 5,95b 7,72a 0,002 0,645
TALF: taxa de alongamento de lâmina foliar (cm de lâmina foliar perfilho-1 dia-1; ACBLF: acúmulo de 
biomassa de lâmina foliar (kg de MS ha-1 dia-1). Letras minúsculas iguais na linha, não diferem entre si 
pelo teste de tukey a 5%. Valor p: probabilidade de efeito significativo. EPM: erro padrão da média.
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O fato da cultivar ‘Xaraés’ apresentar maior acúmulo de biomassa não está relacionado a 
possíveis erros no ajuste de taxa de lotação, que poderia reduzir à eficiência de pastejo, implicando em 
maior acúmulo de forragem no pasto com menor carga animal; Fernandes e Barbosa (2018) realizando 
avaliação de dinâmica de desfolhação nesta mesma área experimental, utilizando a densidade de lotação 
recomendada por Oliveira et al. (2019), observaram que a remoção de tecido vegetal por perfilho 
apresentava proporcionalidade, indicando que o ajuste na taxa de lotação promoveu à mesma eficiência 
de pastejo. Possivelmente, à cultivar ‘Xaraés’ por ser mais produtiva que as demais gramíneas de B. 
brizantha, naturalmente apresentará maiores valores de dinâmica de área foliar (Rodrigues et al., 2012).

Entre as épocas do ano não foi observado oscilações na TALF (p>0,05 - Tabela 2), 
possivelmente à estratégia de manejo utilizada aliado à boa distribuição de precipitação no período 
experimental e biodisponibilidade de nutrientes adequadas (Menezes et al., 2009) fez com que os pastos 
de Brachiaria brizantha apresentassem a mesma dinâmica de área foliar, indicando que os pastos vão 
apresentar um mesmo índice de área foliar, como observado por Oliveira et al. (2019). Por outro lado, a 
deposição de matéria seca apresentou comportamento contrário, pois apenas na transição verão/outono é 
observado as maiores estimativas de acúmulo de biomassa (Tabela 2), possivelmente nessa época do 
ano os fatores edafoclimáticos permitiram que os pastos apresentassem o máximo potencial de 
produtividade. 

Tabela 2 - Fluxo de tecidos e acúmulo de biomassa em pastos de Brachiaria nas estações do ano.
Variável Primavera Primavera/Verão Verão Verão/Outono Outono Valor p
TALF 0,381a 0,547a 0,318a 0,582a 0,432a 0,114

ACBLF 4,10b 7,10ab 4,57ab 10,46a 6,13ab 0,041
TALF: taxa de alongamento de lâmina foliar (cm de lâmina foliar perfilho-1 dia-1; ACBLF: acúmulo de 
biomassa de lâmina foliar (kg de MS ha-1 dia-1). Letras minúsculas iguais na linha, não diferem entre si 
pelo teste de tukey a 5%. Valor p: probabilidade de efeito significativo.

Conclusões
Os pastos estudados apresentam o mesmo comportamento na dinâmica de área foliar, porém à 

forma como ocorre a deposição de matéria seca é distintas entre as cultivares.
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