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“... O campo é assim meus senhores 

Pedaço meu deste mundo 

Grama forquilha dobrando  

Vinda de um solo fecundo 

Extensão do meu viver 

Razão e sobrevivência 

Rancho, arvoredo e galpão 

Que tem nome de querência 

Até pode um dia desses 

Chegarem pra um mate bueno 

O rancho tem alma grande 

Mesmo de barro, e pequeno 

Sombra mansa e prosa amiga 

Se encontra bastante ainda 

Água clara de cacimba 

Com gosto de boas vindas 

 

Cada rincão tem seu nome 

Cada lugar tem seu jeito 

Minha querência é tamanha 

Mas cabe dentro do peito 

Simplicidade nas coisas 

Que me fazem mais feliz 

Tem alma e barro o meu rancho 

Bem no sul, deste país 

 

É um olhar de quem fica 

Que me prende facilmente 

Num rancho de frente leste 

Um baio a soga, na frente 

Quando tomo mais um mate 

E estendo a vista em reponte 

Então entendo que a vida 

É campo e mais horizonte 

 

Tenho a luz das madrugadas 

No potro escasso de velas 

E um sorriso mais lindo 

Do que as flores na janela 

Um motivo todo meu, 

razão, talvez existência 

Um olhar que me abriga 

Que tem nome de querência..” 

 

Que tem nome de querência  

Letra Gujo Teixeira 

Música Luiz Marenco 
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RESUMO 

Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 

FLUXOS DE TECIDOS FOLIARES, CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS  E 

ESTRUTURAIS DO AZEVÉM PASTEJADO POR BEZERRAS DE CORTE 

RECEBENDO SUPLEMENTO 

Autor: Laila Arruda Ribeiro 

Orientadora: Profª. Marta Gomes da Rocha 

Local e data da defesa: Santa Maria, RS, 07 de fevereiro de 2011. 

 

O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da UFSM, no período de 

julho a outubro de 2009. Características morfogênicas e fluxos de tecidos foliares de 

azevém (Lolium multiflorum Lam) foram estudados sob pastejo de bezerras de corte, em 

pastagem exclusiva de azevém ou recebendo gordura extrusada (0,20% do peso corporal) 

(PC) ou grão de milho (0,78% do PC). O suplemento foi fornecido diariamente às 14 

horas. O método de pastejo foi o de lotação contínua com número variável de animais para 

manter a massa de forragem em 1500 kg/ha de matéria seca. Foram tomadas medidas 

morfogênicas e estruturais pela técnica de perfilhos marcados para determinação dos 

fluxos de tecidos foliares do azevém. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, com três tratamentos com medidas repetidas no tempo e duas repetições de 

área. Os dados foram submetidos à análise de variância, teste Tukey e análise de regressão 

em função dos dias de avaliação. As análises foram realizadas com auxilio do programa 

estatístico SAS 9.0 (2006). Os fluxos de tecidos foliares foram semelhantes para diferentes 

alternativas de suplemento e variaram ao longo do período de utilização do azevém. O 

consumo de lâminas foliares é similar para novilhas que recebem suplemento ou 

exclusivamente em pastejo e varia no decorrer da utilização do pasto. A intensidade e 

freqüência de desfolha e as características morfogênicas do azevém não são modificadas 

pelo fornecimento de suplemento aos animais em pastejo. Mudanças nas características 

morfogênicas são dependentes do avanço do ciclo fenológico do azevém. A intensidade de 

desfolha aumenta diariamente para uma freqüência de desfolha variável no decorrer do 

ciclo de utilização do azevém.  

 

Palavras-chave: filocrono, fluxo de crescimento, fluxo de consumo, fluxo de senescência, 

frequência de desfolhação, intensidade de desfolhação   
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ABSTRACT 

Dissertation of Mastership 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 

 

FLOW LEAF TISSUES, MORPHOGENETIC AND STRUCTURALTRAITS OF 

RYEGRASS GRAZEDBEF HEIFERS WERE SUPPLEMENTED 

Author: Laila Arruda Ribeiro 

Adviser: Marta Gomes da Rocha 

Date and Defense’s Place: Santa Maria,07 February, 2011. 

 

The experiment was carried out at the Department of Animal Science, UFSM in the period 

from July to October 2009. Morphogenetic and structural characteristics of Italian ryegrass 

(Lolium multiflorum Lam) under grazing beef heifers in exclusively ryegrass pasture or 

receiving fat extruded (0.20% of body weight (BW) and corn grain (0.78% of BW) were 

studied. The supplement was given daily at 14 hours. The grazing method was continuous 

stocking with variable number of animals to keep the forage mass in 1500 kg/ha of dry 

matter. Were taken morphogenetic and structural measures using marked tiller to 

determine the flow of leaf tissues of ryegrass. The experimental design was completely 

randomized in a repeated measures over time with three treatments and two area replications. 

The data were submitted to ANOVA, Tukey test and  regression analysis according to the 

days of evalution. Analyses were performed using the statistical program SAS 9.0 (2006). 

Flows of leaf tissues were similar for the different alternatives to supplement and changed 

throughout the phenological Italian ryegrass cycle. Consumption of leaf blades is similar 

for beef heifers receiving supplement or exclusively on grazing and it is varies during the 

use of the pasture. The intensity and frequency of defoliation and the morphogenesis of 

Italian ryegrass are not modified by supplement to grazing animals. Changes in 

morphogenesis are dependent with the development of the Italian ryegrass cycle. The 

intensity of defoliation increase daily for a frequency of defoliation that varies throughout 

Italian ryegrass cycle of use. 

 

Key words: consumption flow. defoliation intensity, frequency of defoliation, growth 

flow, phylochron, senescence flow  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No Rio Grande do Sul de acordo com o IBGE 2010 a área potencial para o cultivo 

de espécies de clima temperado é estimada em cerca de 5,2 milhões de hectares, e, dentre 

as espécies anuais mais exploradas, está o azevém (Lolium multiflorum Lam.). Espécie 

essa extensivamente estudada por apresentar inúmeras características favoráveis quando 

pastejada, tanto em produção de forragem como em sua composição química, que resultam 

em altas taxas de produção animal. 

O rebanho de corte do estado (ANUALPEC, 2010) é constituído por 

aproximadamente 12 milhões de cabeças, onde as fêmeas na fase de recria, com idade de 

um a dois e de dois a três anos, correspondem a 2.216.844 cabeças, representando 18,46% 

do rebanho. Na pecuária de corte, o acasalamento de bezerras aos 18 meses de idade é uma 

prática que vem sendo estudada e utilizada, com o intuito de melhorar os índices 

reprodutivos do rebanho, tornando-o mais eficaz de forma biológica e econômica. 

Em sistemas extensivos, as fêmeas são acasaladas com idade média de 27,8 meses 

de idade (ROCHA et al., 2007), produzindo a sua primeira cria aos quatro anos, o que 

determina elevado percentual de fêmeas em recria, período que vai da desmama até o 

acasalamento, diminuindo a eficiência do sistema de produção. O principal fator de 

restrição para a demora do início da vida reprodutiva é a baixa nutrição que esses animais 

recebem, principalmente no primeiro outono e inverno após o período de desmama. Uma 

vez providenciado o manejo e nutrição adequados, a maioria das bezerras possui potencial 

para atingir a puberdade e ser acasalada com 12 a 15 meses de idade, no denominado 

sistema “um ano” de produção (ROCHA et al., 2003). 

Pastagens hibernais, na fase inicial do ciclo de produção, apresentam baixos teores 

de matéria seca e animais jovens podem ter o aporte de nutrientes prejudicado por uma 

limitação física de ingestão no rúmen. O uso de suplementos, normalmente, visa aumentar 

o consumo total de energia e melhorar o desempenho animal acima daquilo que pode ser 

produzido exclusivamente a pasto.  

A prática de suplementar os animais em pastagens de clima temperado deve ser 

fundamentada em preceitos que possibilitem o incremento do consumo de matéria seca 

(MS) e que sejam viáveis economicamente, resultando em uma dieta mais equilibrada. 
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O conceito de manejo das pastagens tem avançado muito recentemente, sobretudo 

em estudos para definir as interações da interface planta-animal. A técnica de perfilhos 

marcados para o estudo e entendimento das variáveis morfogênicas e estruturais das 

plantas pode se tornar importante fonte de conhecimento, pois o estudo da morfologia, a 

dinâmica de folhas e perfilhos fornecem conhecimentos que auxiliam o homem em 

decisões relacionadas ao manejo da pastagem (NASCIMENTO JR. et al., 2002). 

A morfogênese vegetal pode ser definida como a dinâmica de geração e expansão 

da forma da planta no espaço (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). Em forrageiras em 

crescimento vegetativo, em que predominantemente folhas são produzidas, a morfogênese 

da planta pode ser descrita por três características principais: taxa de expansão foliar, taxa 

de surgimento de folhas e tempo de vida das folhas  (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). 

Essas características se constituem fatores morfogênicos do perfilho, que determinam o 

ritmo de crescimento de uma gramínea. As combinações das variáveis morfogênicas 

afetam as características estruturais da pastagem, entre as quais se destacam o 

comprimento final da folha, a densidade populacional de perfilhos e o número de folhas 

vivas por perfilho. 

O entendimento da ecofisiologia inclui a determinação dos fluxos de biomassa do 

pasto, pois, de acordo com Pontes et al. (2004), para compreensão dos efeitos de diferentes 

tipos de manejo sobre a dinâmica e evolução do pasto, é fundamental o conhecimento do 

crescimento, do consumo e da senescência da espécie forrageira especialmente em ensaios 

de suplementação animal, para melhorar o entendimento da relação planta‑herbívoro. 

Contudo, interações pasto‑suplemento podem ocorrer, e seu entendimento é importante 

para a exploração mais eficiente dessa prática de manejo. 

 Frente à importância do azevém anual nos sistemas produtivos do Rio Grande do 

Sul, estudos sobre a interface planta-herbívoro através da determinação dos fluxos de 

tecidos foliares são pertinentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar e determinar a 

dinâmica de fluxos de tecidos foliares, as características morfogênicas e estruturais do 

azevém (Lolium multiflorum Lam.) pastejado por bezerras de corte recebendo suplemento. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Azevém (Lolium multiflorum Lam.) 

 

 

As pastagens constituem a base fundamental da exploração pecuária. O uso de 

pastagens cultivadas de estação fria, dentro de um sistema de produção, é uma opção que 

visa manter altas produções de matéria seca com qualidade de forragem, para promover o 

desempenho dos animais a baixo custo, pois o pasto é a fonte de nutrientes mais barata 

para os ruminantes (CARVALHO et al., 1999).  

O azevém (Lolium multiflorum Lam.), é a forrageira de estação fria mais utilizada 

para formação de pastagens no Rio Grande do Sul, e serve para alimentação dos rebanhos, 

bem como para cobertura do solo e produção de sementes. É extremamente produtivo e 

adaptado às condições ambientais do estado, tanto no cultivo exclusivo quanto em 

consorciação com outras gramíneas ou leguminosas. Sua elevada capacidade de 

ressemeadura natural também contribui para que seja a espécie mais difundida no sul do 

Brasil. A temperatura ótima para sua produção situa-se entre 20 e 25 °C (HANNAWAY et 

al., 1999), com produção máxima verificada ao redor de 22 °C (ALVIM &  MOZZER, 

1984). O azevém é originário da bacia do Mediterrâneo (CARÁMBULA, 1998) e 

apresenta metabolismo fotossintético de ciclo C3.  

É notória a intensificação dos sistemas de produção agropecuária no Rio Grande do 

Sul onde a pecuária de corte, que é desenvolvida simultaneamente à agricultura em 

propriedades rurais, está gradativamente perdendo espaço para a produção de grãos. As 

lavouras de arroz, soja e milho ocupam 6,158 milhões de ha, 77,25% da área total utilizada 

com agricultura, no verão, no Estado. Já as culturas de inverno, para produção de grão, 

como aveia, cevada e trigo representam apenas 14,7% da área das principais culturas de 

verão (IBGE, 2010). Com isso, há um total de mais de 5,2 milhões de hectares com 

potencial para serem cultivados com pastagens de inverno.  

A produção de forragem em sistemas de pastejo é regulada por variáveis ligadas ao 

pastejo, ao ambiente, variáveis estruturais do pasto, variáveis morfogênicas das plantas e 

variáveis inerentes ao suplemento utilizado. Para a obtenção de uma alta produção animal 

em pastagens deve haver um equilíbrio harmônico entre as três fases do processo de 
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produção: crescimento, utilização e conversão (HODGSON, 1990). Segundo Roman et al. 

(2007), o manejo da pastagem de azevém anual  com borregas, utilizando massas de 

forragem de 1.100 a 1.800 kg/ha MS, possibilita, em diferentes estruturas, ganho por área 

similar. Conforme esses autores, a profundidade da camada superficial de lâminas foliares 

é o principal fator a determinar o desempenho individual das borregas em pastejo quando a 

massa de forragem varia. Além do monitoramento da massa de forragem e da altura do 

dossel existem outras medidas que podem se tornar úteis para fornecer subsídios para o 

manejo do pastejo, entre as quais a morfogênese das plantas.  

As variáveis morfogênicas e estruturais podem ser utilizadas no manejo da 

pastagem de azevém e, ao mesmo tempo, são também influenciadas pela estratégia de 

manejo escolhida. As medidas morfogênicas tais como a taxa de expansão foliar, taxa de 

aparecimento foliar e duração de vida das folhas, através de sua combinação, determinam 

as três principais características estruturais do pasto: número de folhas verdes, tamanho de 

folha e densidade populacional de perfilhos.  

As lâminas foliares desempenham papel importante na ecologia de sistemas 

pastoris por produzirem assimilados necessários para o crescimento e manutenção da 

planta. No manejo da pastagem, deve-se, ao mesmo tempo, manter área foliar 

fotossinteticamente ativa e permitir que animais colham grandes quantidades de tecido 

foliar de alta qualidade (PEDREIRA et al., 2001), para ser maximizada a eficiência de 

conversão da forragem produzida, o desempenho animal e a produção animal por hectare 

(GOMIDE & GOMIDE, 2001). 

A altura do dossel em pastagem de azevém anual mantida entre cinco a 20 cm, com 

300 kg/ha de nitrogênio, não altera a densidade populacional de perfilhos, a taxa de 

aparecimento de folhas, o número de folhas vivas por perfilho ou a duração de vida das 

folhas (Pontes et al., 2003). No entanto, à medida em que aumenta a altura do dossel. Os 

autores observaram maior taxa de expansão foliar, menor tempo de duração de vida das 

folhas e maior tamanho final de folha. 

Cauduro et al. (2006) observaram que, sob intensidades de pastejo (‘baixa’ e 

‘moderada’, 5 e 2,5 vezes o consumo estimado para cordeiros aos nove meses, 

respectivamente), na intensidade ‘baixa’ o azevém apresenta maior taxa de expansão foliar, 

menor densidade populacional de perfilhos, maior comprimento e maior número de folhas 

vivas por perfilho. Conforme os mesmos autores, o método de pastejo também provoca 

alterações na morfogênese e estrutura de azevém anual. Em pastejo contínuo, o azevém 
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apresentou maiores taxas de expansão e de aparecimento foliar e maior densidade 

populacional de perfilhos em relação ao azevém utilizado sob método de pastejo rotativo. 

Pontes et al. (2003) observaram que o azevém mantém em média  2,0 folhas expandidas e 

1,7  folhas em expansão, totalizando 3,7  folhas. 

Segundo Roso (2011), a oscilação na taxa de acúmulo de forragem é a maior 

dificuldade enfrentada no manejo das pastagens, e para lidar com essa característica é 

utilizado o método de pastejo contínuo com taxa de lotação variável, pois a pastagem 

suporta diferentes taxas de lotação durante seu ciclo. Na taxa de acúmulo de forragem do 

azevém observa-se uma amplitude de valores que variam de 37,2 kg/ha/dia de MS 

(SILVA, 2005) até aproximadamente 70 kg/ha/dia de MS (ALVES et al., 2003). Valores 

médios de 44,5 kg/ha/dia de MS (ROSO et al., 2009) estão de acordo com a amplitude 

relatada para gramíneas de clima temperado. 

 A carga animal kg/ha de PV, oscila de 910 kg/ha de PV em pastagem de aveia e 

azevém (ROCHA et al, 2004)  a 1163,4 kg/ha de PV (ROCHA et al., 2003), com aplicação 

de 300 kg/ha de N em cobertura.  Os ganhos individuais observados na literatura para 

bezerras de corte em recria, no seu primeiro ano de vida, mostram grande amplitude de 

valores. Em pastagem de azevém estabelecida em resteva de arroz, foram observados 

ganhos individuais de 0,390 gramas (ROCHA & LOBATO, 2002) a valores de 0,857 

gramas para animais em pastejo exclusivo em azevém (ROSO et al., 2009). Em azevém 

utilizando diferentes frequências de suplementação para bezerras de corte Rosa et al. 

(2010)  observaram ganhos médios diários de 1,126 gramas e afirmam que a frequência do 

fornecimento do suplemento não afetou o ganho de peso dos animais em pastejo. Pötter et 

al. (2010), relataram ganhos de 0,766 gramas para bezerras de corte em pastagens 

hibernais. 

De acordo com Rocha et al., (2003) o uso da suplementação possibilita que um 

número maior de bezerras chegue ao final do primeiro inverno com desenvolvimento 

satisfatório, aspecto relevante no manejo de reposição de fêmeas do rebanho. Dentro deste 

contexto os concentrados energéticos são utilizados por apresentarem alto teor de matéria 

seca (MS), alta velocidade de passagem pelo rúmen, alta digestibilidade e boa 

palatabilidade, e por favorecerem o desempenho animal, através de um maior consumo de 

energia (PASCOAL & RESTLE, 1998). 
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2.2 Variáveis morfogênicas  

 

 

A morfogênese é definida como a dinâmica de geração e expansão da forma da 

planta no espaço (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). O estudo da morfogênese fornece 

informações detalhadas do crescimento vegetal, auxiliando na compreensão dos processos 

de crescimento das forrageiras, compreensão essa que, de acordo com Gomide et al. 

(2006), constitui o primeiro passo para a definição de estratégias racionais do manejo de 

pastagens.  

Plantas individuais são sensíveis a variações em condições de ambiente e podem 

adaptar sua morfogênese por meio da resposta plástica (SBRISSIA & DA SILVA, 2001). 

Esse fenômeno, chamado de "plasticidade morfológica" ou "plasticidade fenotípica" 

(BRADSHAW, 1965), possui uma importante função na adaptação de espécies forrageiras 

à desfolhação. A plasticidade fenotípica pode ser definida como uma mudança progressiva 

e reversível nas características morfogênicas de plantas individuais (LEMAIRE & 

AGNUSDEI, 1999). 

 As pastagens podem ser consideradas como sistemas altamente regulados onde 

qualquer mudança estrutural determina respostas na morfogênese de plantas que, por sua 

vez, modificam a estrutura do pasto. Dentro desse contexto, o índice de área foliar (IAF) 

aparece como sendo o maior integrador de características estruturais do relvado, sendo que 

o primeiro efeito da desfolhação, conforme a prática de manejo empregada é possibilitar a 

variação no IAF entre os extremos da pré e da pós-desfolhação (LEMAIRE, 2001). Isso 

determina a amplitude das respostas plásticas que as plantas têm que desenvolver e 

também a escala de tempo que dispõem para adaptar-se a mudanças no ambiente. 

As medidas morfogênicas como a taxa de expansão foliar, taxa de aparecimento 

foliar e duração de vida das folhas são características determinadas geneticamente, mas 

podem ser influenciadas por fatores ambientais como a temperatura (DURU & 

DUCROCQ, 2000; NASCIMENTO JR., 2002), a intensidade de luz, a disponibilidade de 

água (CAETANO & DIAS FILHO, 2008), os nutrientes e os efeitos do pastejo (DIFANTE 

et al., 2009).  Por meio da combinação dessas características são determinadas as três 

principais características estruturais do pasto: número de folhas verdes, tamanho de folha e 

densidade populacional de perfilhos. A lâmina foliar cresce até a exteriorização da lígula, 
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quando então se tem a folha adulta, completamente expandida (GOMIDE & GOMIDE, 

1999). 

As primeiras folhas têm rápida emergência e atingem pequenos comprimentos. As 

folhas subsequentes, devendo fazer um percurso mais longo para emergir em função da 

bainha, alcançam comprimentos maiores (SKINNER & NELSON, 1995). Posteriormente, 

durante o desenvolvimento do perfilho instala-se o processo de alongamento do colmo, do 

qual resulta a elevação do ponto de crescimento. Assim, o comprimento das folhas varia 

em função de seu nível de inserção no perfilho, e a contínua emissão de folhas e perfilhos, 

garantem a restauração da área foliar após a desfolhação ou ao corte, garantindo assim, a 

produtividade e a perenidade da pastagem (GOMIDE & GOMIDE, 1999). 

 

 

2.2.1 Taxa de aparecimento de folhas 

 

  

A taxa de aparecimento foliar desempenha o papel central na morfogênese 

vegetal porque influencia diretamente cada um dos três componentes da estrutura da 

pastagem, os quais, conjuntamente, irão afetar o índice de área foliar (IAF) e, 

consequentemente, a quantidade de radiação interceptada (LEMAIRE & CHAPMAN, 

1996).  A taxa de aparecimento de folhas, em tempo térmico (graus-dia), é 

relativamente constante (LEMAIRE & AGNUSDEI, 1999).  

Diversos são os fatores que afetam a taxa de aparecimento de folhas, dentre eles 

estão alguns aspectos intrínsecos da planta como a espécie ou cultivar (GRANT et al., 

1988; PINTO et al., 1994) e as características morfológicas como o nível de inserção da 

folhas (SKINNER & NELSON, 1995). A temperatura é o fator determinante na taxa de 

aparecimento foliar (DURU & DUCROCQ, 2000).  

A relação direta da taxa de aparecimento foliar com a densidade de perfilhos 

determina o potencial de perfilhamento para um dado genótipo, pois a cada folha 

formada sobre uma haste representa o surgimento de um novo fitômero, ou seja, a 

geração de novas gemas axilares. Portanto, a taxa de aparecimento foliar determina 

diferença na estrutura da pastagem devido ao seu efeito sobre o tamanho e a densidade 

de perfilhos (NABINGER & PONTES, 2001).  
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O padrão de desfolhação exerce efeito sobre o aparecimento de folhas, 

principalmente quando relacionado a alterações na altura do dossel e na oferta de 

forragem (GRANT et al., 1988). Em dosséis de azevém perene mantidos mais altos, as 

folhas aparecem mais lentamente demorando mais para completarem sua expansão 

(PARSONS et al., 1991). A taxa de aparecimento foliar responde imediatamente a 

qualquer mudança de temperatura percebida pelo meristema apical (STODDART et al., 

1986) e, para gramíneas de estação fria, sofre pequena influência do nível de nutrição 

nitrogenada (LEMAIRE, 1988). 

O filocrono está associado ao conceito de taxa de aparecimento de folhas e 

representa o intervalo de tempo transcorrido entre o surgimento de duas folhas 

consecutivas e, geralmente é expresso em graus-dias, podendo ser calculado como o 

inverso do coeficiente angular da regressão linear entre o acúmulo de folhas em uma 

haste em relação à soma térmica (NABINGER, 1997a). Apesar de o filocrono ser 

relativamente constante para um dado genótipo, em determinado ambiente, são 

possíveis variações dentro de uma mesma espécie e cultivar e essas variações 

necessitam ser conhecidas para que esse indicador possa ser usado em decisões de 

manejo ou para comparar materiais (NABINGER, 1997). De acordo com Streck et al. 

(2003) é esperado o aumento no valor do filocrono à medida que novas folhas vão 

aparecendo, pois percorrem maior distância entre o ápice meristemático e a extremidade 

da bainha, necessitando de maior acumulo térmico para sua expansão. O azevém 

mantém entre três a quatro folhas vivas por perfilho (PONTES et al., 2003) e variações 

do filocrono que vão de 125 GD (BANDINELLI, 2004)  a 170 GD (VIÉGAS, 1998).  

 

 

2.2.2 Taxa de expansão foliar  

 

 

A taxa de expansão foliar (TEF) representa o efeito cumulativo da divisão e 

alongamento celular (SCHNYDER et al., 1999). Parece ser a variável morfogênica que, 

isoladamente, mais se correlaciona com a massa seca da forragem (HORST et al., 1978) 

e é muito influenciada por radiação, temperatura e níveis de umidade e nutrientes no 

solo, especialmente o nitrogênio.  
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Skinner & Nelson (1995) afirmam que o alongamento foliar de gramíneas está 

restrito a uma zona na base da folha em expansão que está protegida pelo conjunto de 

bainhas das folhas mais velhas ou pseudo-colmo, e que a taxa de expansão foliar é uma 

função do comprimento desta zona de alongamento e da taxa de alongamento por 

segmento foliar. 

A zona de alongamento é um local ativo de grande demanda por nutrientes e 

nessa zona é encontrado um maior acúmulo de nitrogênio.  Assim, esse nutriente afeta 

diretamente a taxa de expansão foliar, por meio do aumento do número de células. 

Alexandrino et al. (2004) observaram em Brachiaria brizantha cv. Marandu efeito 

linear crescente de níveis de adubação nitrogenada (0, 20 e 40 mg dm-3 semana-1 de N) 

na taxa de expansão foliar além do efeito no tempo de rebrota e no número de folhas 

totais por perfilho. 

Conforme Lemaire & Agnusdei (1999), por volta de 50 % do carbono e 80 % do 

nitrogênio são reciclados das folhas durante o processo de senescência, podendo ser 

usados pela planta para a produção de novos tecidos foliares. A quantidade de material 

foliar retido nas plantas permite uma maior remobilização de nitrogênio para o 

crescimento das folhas em expansão, compensando até mesmo a ausência de aplicação 

nitrogenada (MARRIOT et al. ,1999). 

O efeito da desfolhação sobre a taxa de expansão foliar parece estar mais 

relacionado à interação da intensidade de desfolhação com a disponibilidade de 

compostos orgânicos para recomposição da área foliar. A taxa de expansão foliar 

praticamente é reduzida em torno de 15 a 20% quando todas as folhas de um perfilho 

são removidas (DAVIES, 1974). Também Schnyder et al. (1999) relataram que 

desfolhações freqüentes levam a uma forte redução da taxa de expansão foliar. 

Pontes et al. (2003) observaram efeito da intensidade de pastejo na taxa de 

expansão foliar  e verificaram um aumento de 0,0026 cm/GD na taxa de expansão foliar 

de azevém anual para cada cm a mais na altura do dossel. Esse efeito foi atribuído aos 

valores superiores de massa de forragem e material senescente nos pastos com maiores 

alturas, o que teria proporcionado uma maior remobilização de nitrogênio.  
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2.2.3 Duração de vida das folhas  

 

 

A duração de vidas das folhas (DVF) é o parâmetro morfogênico que determina o 

equilíbrio entre o crescimento e a senescência dos tecidos foliares. A senescência tende a 

ser menor no início do estabelecimento da pastagem porque a primeira folha começará a 

entrar em senescência só após o perfilho atingir seu número máximo de folhas vivas 

(constante genotípica).   A partir desse momento haverá equilíbrio entre a taxa de 

aparecimento de folhas e a senescência das folhas que atingiram o seu período de duração 

de vida. 

Nabinger (1997b) afirma que quando a folha emerge, ela cresce a uma taxa diária 

(TEF) determinada pela temperatura. Após um certo período, correspondente ao tempo de 

duração da expansão foliar (DEF), o qual é proporcional ao intervalo de aparecimento da 

folha, a folha alcança o seu tamanho final  e permanece verde durante o seu tempo de vida.  

O conhecimento da duração de vida das folhas é fundamental no manejo do pastejo, 

pois, de um lado indica o teto potencial de rendimento da espécie e por outro lado, é um 

indicador fundamental para a determinação da intensidade de pastejo com lotação contínua 

ou a frequência do pastejo em lotação rotacionada. Esse manejo deve permitir manter 

índices de área foliar próximos da maior eficiência de interceptação e máxima taxa de 

crescimento (NABINGER & PONTES, 2001). 

 

 

2.3 Variáveis estruturais do pasto 

 

A arquitetura da planta e a distribuição dos seus componentes no dossel 

determinam a qualidade da forragem ao longo do seu perfil, assim como a produção do 

pasto nos distintos estratos pode indicar a sua facilidade de apreensão. As características da 

pastagem que mais afetam a produção de forragem e o desempenho animal e, portanto, de 

maior relevância para o manejo são: altura do dossel, densidade , massa de forragem e a 

quantidade de folhas (HODGSON, 1990).  
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2.3.1 Tamanho final de folhas  

 

 

O tamanho das folhas de um perfilho é determinado pela relação entra taxa de 

expansão de folhas e  aparecimento das mesmas, uma vez que ao ser emitida a folha 

seguinte, a primeira folha  na base do perfilho, tem seu crescimento interrompido. 

(GONÇALVES, 2002). 

 O comprimento das folhas está diretamente relacionado com a taxa de expansão 

foliar e com a taxa de aparecimento de folhas (LEIMARE & CHAPMAN, 1996). O menor 

tamanho final de folha está relacionado com uma maior taxa de aparecimento de folhas. 

Davies et al. (1983) relacionam o tamanho da folha com a altura da bainha. Assim, quanto 

maior seu comprimento, maior será a fase de multiplicação celular, e a folha que está em 

expansão ficará protegida da luz direta pela bainha por maior tempo. De acordo com Grant 

et al. (1981), o tamanho de folha é afetado pelo pastejo e a lâmina produzida durante a 

rebrota é menor em pastos que foram pastejados intensamente. 

 O pastejo provoca impactos diretos sobre a planta, negativos e positivos 

(KEPHART et al., 1995). O impacto negativo reduz a área foliar pela remoção dos 

meristemas apicais, que reduz a reserva de nutrientes da planta e promove mudanças na 

alocação de energia e nutrientes da raiz para a parte aérea para compensar as perdas de 

tecido fotossintético. 

 Por outro lado, o pastejo beneficia as plantas pelo aumento da penetração de luz 

dentro do dossel, alterando a proporção de folhas novas mais ativas fotossinteticamente, 

pela remoção de folhas mais velhas e ativando os meristemas dormentes na base do caule. 

 

 

2.3.2 Densidade e dinâmica de perfilhos  

 

 

Os perfilhos, unidade básica de crescimento das gramíneas, têm desenvolvimento 

morfológico baseado na sucessiva diferenciação de fitômeros em diferentes estádios de 

crescimento (VALENTINE & MATTHEW, 1999). O fitômero se constitui de nó, entrenó, 

folha e gema axilar (BRISKE, 1991). Durante o desenvolvimento inicial da gramínea, 

ocorre a formação de fitômeros sucessivos, nos quais, o crescimento mais intenso é o das 
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folhas. Cada fitômero tem origem no primórdio foliar formado no meristema apical 

localizado no ápice do caule (LANGER, 1972) e sempre que o meristema apical produz 

uma nova folha, uma nova gema é produzida, localizada na axila da gema anteriormente 

formada (JEWIS, 1972). Logo, cada nó possui uma folha apical que pode potencialmente 

gerar um novo perfilho.  

A densidade de perfilhos é dependente do equilíbrio entre a sua taxa de 

aparecimento e mortalidade (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). O processo de 

perfilhamento varia conforme a espécie, a cultivar, a disponibilidade de nutrientes (N e P), 

a intensidade e qualidade da radiação luminosa (GOMIDE & GOMIDE, 2001) e o manejo 

do pastejo.  Os perfilhos individuais têm uma limitada expectativa de vida e a população de 

perfilhos pode somente ser mantida por uma reposição contínua (HODGSON, 1990). A 

produção de novos perfilhos é um processo intermitente que pode ser desencadeado pela 

desfolhação da planta e o consequente aumento na iluminação na base do dossel da 

pastagem.  

O equilíbrio entre o surgimento de perfilhos e sua mortalidade é fortemente 

dependente do regime de desfolhação, via efeito sobre a evolução do índice de área foliar 

(IAF), o qual parece ser o fator chave, controlando o aparecimento e morte de perfilhos. 

Em pastejo contínuo, no entanto, a densidade de perfilhos é determinada 

fundamentalmente pelo IAF que é mantido. Dessa forma, o pastejo intenso determina a 

manutenção de menor IAF e, consequentemente, maior densidade de perfilhos (LEMAIRE 

& CHAPMAN, 1996). 

A mortalidade de perfilhos pode ser causada pela remoção do meristema apical, 

particularmente em plantas no estádio reprodutivo, mas pode ocorrer também em plantas 

no estádio vegetativo, em situações de elevação dos entrenós basais, em pastejo leniente, e 

do déficit de carbono resultante da competição por luz em pastagens densas (LEMAIRE & 

CHAPMAN, 1996).  

 

 

2.3.3 Número de folhas por perfilho  

 

 

De acordo com Gonçalves & Quadros (2003) e Pontes et al. (2003), o azevém 

mantém entre três a quatro folhas vivas por perfilho. O número de folhas por perfilho é o 



25 

produto entre o tempo de vida de cada folha e a taxa de expansão das mesmas (LEMAIRE 

& CHAPMAN, 1996) e por isso qualquer alteração em uma dessas duas características 

morfogênicas afetará o número de folhas vivas por perfilho. 

Pastagens densas e com alta proporção de folhas são melhores consumidas pelos 

ruminantes e determinam maior eficiência de colheita e de produção animal (STOBBS, 

1973). Por outro lado, pastagens com alto conteúdo de colmos e material morto parecem 

dificultar o pastejo e limitar o tamanho do bocado (BARTHRAM, 1981).  

O aumento progressivo de folhas por perfilho e de perfilhos por planta determina o 

aumento do índice de área foliar do relvado e, então, o rendimento do pasto via crescente 

percentual de interceptação e captura da radiação luminosa. Essas características e 

adaptações fisiológicas, morfogênicas e estruturais causadas pelo manejo imposto irão 

determinar a velocidade de recuperação de nova área foliar e, portanto, irão afetar seu 

potencial de rebrotação. 

Confortin et al. (2012) afirmam que ao manejar o azevém com massa de forragem a 

1.460 kg/ha de MS é verificado maior número de folhas verdes por perfilho e, com massa 

de forragem de  1.800 kg/ha de MS existe maior número de lâminas foliares em 

senescência e com maior comprimento. 

 

2.3.4 Altura do dossel  

 

A altura do dossel é convencionalmente definida como a altura média do 

dobramento das folhas (HODGSON, 1990) podendo ser mensurada através de régua 

graduada em cm ou com auxilio do “sward stick”. A altura do dossel e a distribuição dos 

nutrientes na planta afetam o consumo, já que estão relacionados à acessibilidade da 

forragem em oferta (CARRILO, 1986) e é esperado que o herbívoro remova até 50% da 

altura do dossel em pastagens de clima temperado (EDWARDS et al., 1995). Pontes et al. 

(2004)  afirmam que a altura do dossel, utilizada como ferramenta de manejo, proporciona 

diferenças na estrutura da pastagem que irão afetar o processo de desfolhação. As 

variações na intensidade e na frequência de desfolha irão modificar a dinâmica de 

crescimento do pasto, alterando os fluxos de biomassa. 

As características estruturais do relvado, por sua vez, têm grande influência sobre o 

desempenho dos animais em pastejo, o qual pode ser melhor explicado em função do 

consumo de forragem (MOORE & SOLLENBERGER, 1997). Os animais concentram a 
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atividade de pastejo nos estratos da pastagem que possuem principalmente folhas, e o 

aumento na profundidade de pastejo com o aumento da altura é concomitante com a maior 

participação de folhas no dossel (HODGSON, 1990). 

GORDON & ILLIUS (1992) mostraram a resposta funcional curvilinear que 

relaciona o efeito da estrutura da pastagem sobre a ingestão de forragem por animais em 

pastejo, onde há um aumento da ingestão à medida que aumenta a quantidade de forragem 

presente na pastagem até um ponto de estabilização, representado pela saturação do animal 

em processar o alimento (Figura 1). 

 

Figura 1. Relação entre parâmetros da pastagem e o consumo de forragem.   A = altura; B= massa de 

forragem; C= índice de área foliar (adaptado de CARVALHO et al, 2001). 

 

Na figura 1, observa-se o aumento do consumo com a maior oferta de forragem e 

essa relação é curvilinear, ou seja, há um ponto de máxima que reflete a saturação do 

animal em processar o alimento. As curvas A, B e C indicam que é possível observar 

diferentes níveis de consumos para uma mesma altura, massa de forragem ou índice de 

área foliar, atribuídas a diferenças na arquitetura ou qualidade intrínseca das plantas, ou 

mesmo com animais de diferentes condições corporais e potenciais genéticos. Observa- se 

que diferentes níveis de ingestão de matéria seca podem ser obtidos, numa mesma 

quantidade de massa de forragem disponível. Isso acontece porque,  em uma mesma massa 

de forragem pode se apresentar ao animal de diferentes formas por meio de inúmeras 

combinações entre altura e densidade (CARVALHO, 1997), ou seja, para um mesmo 
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tempo “t”, a massa de forragem pode estar espacialmente disposta em infinitas  

combinações de altura e densidade volumétrica nos diferentes sítios da pastagem, podendo-

se, com isso, obter uma mesma massa nas mais diferentes formas. 

Carvalho (1997) observou que essa heterogeneidade afeta a quantidade e a 

qualidade da forragem ingerida, resultando em diferentes níveis de produção animal para 

um mesmo valor de oferta de forragem. A pastagem possui por natureza características 

heterogêneas, e o animal procura explorar positivamente essa heterogeneidade obtendo, 

por exemplo, uma dieta de qualidade superior à média que lhe é oferecida pelo ambiente 

(DEMMENT & LACA, 1993). 

A altura da planta, para os animais, significa oportunidade de ingestão na medida 

em que a altura potencializa a profundidade do bocado, e que por sua vez é o principal 

determinante da massa do bocado (WADE & CARVALHO, 2000). 

 

 

2.3.5 Relação folha:colmo 

 

 

O crescimento vegetal é caracterizado pela emissão e expansão de novas estruturas 

(folhas e/ou colmos) e constitui o principal determinante da produção de matéria seca do 

pasto (PINTO et al., 2001). O alongamento de colmos em espécies tropicais também 

assume importância relativa como característica morfogênica e determina a relação 

folha:colmo, que constitui uma variável estrutural do dossel (SBRISSIA & DA SILVA, 

2001). Essa variável também tem influência no consumo devido à preferência dos animais 

pelas folhas (FORBES & HODGSON, 1985), que apresentam maior facilidade de 

apreensão e maior valor nutritivo.  

Em geral, com a elevação da temperatura, as plantas começam a diferenciar o 

meristema apical e alongar o colmo, o que provoca a redução da relação F/C (LANGER, 

1963). Isso altera a qualidade do pasto, modificando a composição química e a 

digestibilidade da matéria seca e da matéria orgânica, refletindo-se no desempenho animal 

(KORTE et al., 1987), pois a fração folha possui menos componentes estruturais, como a 

lignina do que os colmos (VAN SOEST, 1982). 

De acordo com Penning (1986) quando diminui a massa de forragem, a massa de 

cada bocado também diminui refletindo a condição de baixa forragem disponível. Nestas 
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situações, os animais aumentam o tempo em pastejo e a taxa de bocados. Apesar disto, o 

consumo diminui na medida em que a redução da massa de cada bocado não consegue ser 

“compensada” pelo aumento na freqüência dos mesmos. 

 

 

2.4 Dinâmica de fluxos de tecidos foliares 

 

 

Alguns autores (PARSONS et al., 1983 b; MAZZANTI et al., 1994; CARRÈRE et 

al., 1997) utilizaram a avaliação dos fluxos de crescimento, consumo e senescência para 

auxiliar na determinação das melhores formas de manejo para o crescimento e utilização 

da forragem. 

A produção de massa por perfilho, conforme Nabinger (1997b) é dependente das 

características morfogênicas. Essas características possibilitam modelar a dinâmica do 

fluxo de tecidos foliares em nível de um perfilho individual e podem ser analisadas como 

resultante da interação de dois processos: produção de assimilados através da interceptação 

de luz e fotossíntese, e do uso dos assimilados pelos meristemas das folhas para produção 

de novas células de crescimento e expansão da área foliar (LEMAIRE, 1991).  

O fluxo de crescimento é regulado pelas condições ambientais, pelas características 

da pastagem, além dos componentes da desfolhação (frequência e intensidade) que afetam 

a fisiologia das plantas e a taxa de produção de novos tecidos (LEMAIRE, 2001).  

A cobertura vegetal pode ser considerada como um sistema de captação de energia 

solar e de transformação desta energia em biomassa vegetal. Na ausência de fatores 

limitantes (N, água, etc.), a produção de forragem é consequência da disponibilidade do 

meio (temperatura e radiação). A radiação representa a oferta do meio, a qual dependerá do 

índice de área foliar (IAF), ou seja, da quantidade de superfícies captadoras. Por ouro lado, 

a temperatura determina a demanda por carbono, uma vez que é o fator que comanda a 

morfogênese, já que governa a divisão celular e a taxa de expansão celular. Assim, a 

repartição e o uso dos assimilados (crescimento da planta) deve ser enfocado tendo em 

vista o ajuste entre a oferta e demanda por carbono (NABINGER, 1997b).   

O carbono, principal componente dos tecidos das plantas, interfere na taxa de 

acúmulo de biomassa nas comunidades de plantas que é determinada pela taxa de acúmulo 

de carbono, ou seja, pela fotossíntese líquida conforme Escuder (1997). Quando apenas o 
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processo de crescimento da parte aérea da planta for abordado, é possível considerar o 

crescimento das folhas onde a prioridade do uso de assimilados é em razão dos meristemas 

das folhas (LEMAIRE & AGNUSDEI, 1999). Na ausência de fatores limitantes, o carbono 

não utilizado pela parte aérea da planta é alocado para as raízes, portanto, parece existir 

uma prioridade de demanda da parte aérea em relação às raízes (NABINGER, 1997a).  

A utilização do carbono na atividade meristemática, tal como a taxa de 

alongamento de folhas, também depende da nutrição nitrogenada. Assim, o fluxo de 

carbono dentro da cultura é fortemente influenciado pelo consumo, repartição e reciclagem 

do nitrogênio dentro da planta (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). 

Marriot et al. (1999) avaliaram L. perenne e Trifolium  repens,  nos seguintes 

tratamentos: a altura do pasto sendo mantida a 4 cm; altura do pasto a 8 cm; e a altura do 

pasto mantida a 4 cm com aplicação de fertilizantes, os autores observaram que as 

pastagens mantidas com uma maior altura (8 cm) apresentaram maior fluxo de crescimento 

devido a fatores como: maior comprimento da folha verde, maior tamanho do perfilho e ao 

processo de remobilização de nitrogênio. Em condições desfavoráveis ao crescimento, 

déficit hídrico ou nutricional, a hierarquia da repartição dos assimilados é direcionada para 

o crescimento radical.  Esse redirecionamento dos assimilados para as raízes determina 

uma redução na necessidade de água e nutrientes para a parte aérea, ao mesmo tempo 

permite a exploração de um volume relativamente maior de solo em busca dos fatores 

limitantes. 

Os efeitos dos fatores do meio sobre a morfogênese são de uma amplitude bem 

maior do que sobre a fotossíntese. Isso resulta do fato de que a exigência em carbono é 

mais variável do que a disponibilidade desse nutriente e essa distorção implica em grandes 

mudanças na repartição dos assimilados entre os diferentes órgãos da planta, as quais 

somente poderão ser equilibradas pelo uso das reservas acumuladas.  

A taxa de consumo de tecidos foliares pelos herbívoros pode ser medida em nível 

de perfilho individual, usando a técnica de perfilhos marcados (LEMAIRE & AGNUSDEI, 

1999; CARRÈRE et al., 1997), desde que a frequência das medidas seja ajustada aos 

ritmos de crescimento e de desfolha, as amostras sejam representativas da população de 

plantas, a conversão das medidas de comprimento e área para peso não sejam 

demasiadamente afetadas pelos erros devido às variações na densidade de plantas 

(CARRÈRE et al., 1997). 
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A frequência e a intensidade de desfolhação que maximizam a quantidade de 

tecidos foliares ingeridas pelo animal não são as mesmas que maximizam a produção de 

tecidos foliares necessários para o crescimento das plantas (LEMAIRE, 1999). Dessa 

forma, o conhecimento dos fluxos de crescimento, consumo e senescência são de 

fundamental importância para o entendimento da dinâmica de populações de plantas 

submetidas ao pastejo (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996).  

Cauduro et al. (2007) afirmam que a determinação dos fluxos de biomassa podem 

ser úteis para que diferentes intensidades ou métodos de pastejo sejam utilizados com 

objetivos específicos tais como: atingir a máxima produção animal por área, ou priorizar a 

produção de forragem para utilização nas épocas críticas de alimento escasso, ou ainda 

manter maior quantidade possível de determinada categorial animal na pastagem entre 

outras.  

Pontes et al. (2004) avaliaram o azevém manejado com 5 cm de altura  e  

observaram que o fluxo de consumo de lâminas foliares foi reduzido devida a dificuldade 

de apreensão das lâminas foliares pelos animais e,  na altura de 20 cm, ocorreu menor 

proporção de lâminas foliares  e, conseqüente, limitação ao consumo de lâminas. Nas 

alturas de 10 e 15 cm o fluxo de consumo de lâminas foliares foi maior e proporcionou 

maior ganho médio diário dos ovinos. Ainda esses autores afirmam que na altura de 16 cm 

é esperado um consumo de 1,8 kg MS/animal/dia de lâminas foliares (Ŷ = - 0,26x² 

+6,94x+0,11 R²=0,52; P= 0,035) e a cada kg de MS produzida a mais por dia, com base no 

fluxo de crescimento, espera-se um aumento de 0,6 kg de MS no consumo de lâminas 

foliares.  Esses mesmos autores concluíram que na faixa de manejo entre 10 e 15 cm de 

altura, o balanço observado entre os fluxos de biomassa de azevém indicaram a 

possibilidade de serem obtidas altas taxas de crescimento do pasto.   O aumento do fluxo 

de senescência, ao mesmo tempo eleva a ingestão de forragem e as alterações na estrutura 

da pastagem promovem resultados diferenciados em relação aos fluxos de crescimento, 

senescência e consumo de lâminas foliares. A compreensão da relação entre os fluxos 

proporciona o entendimento dos efeitos de diferentes tipos de manejo sobre a dinâmica de 

crescimento do pasto.   

Cauduro et al. (2007) mensuraram os fluxos de biomassa do azevém anual 

manejado sob duas intensidades de pastejo (baixa e moderada – correspondendo, 

respectivamente  a 5 e 2,5 vezes o consumo estimado para a categoria de cordeiros aos 9 

meses de idade )   e dois métodos de pastejo com ovinos. O valor para o fluxo de consumo 
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de 35,1 kg MS/animal/dia foi inferior ao valor estimado para consumo pela categoria 

utilizada, de 4% PV (40,75 kg MS/animal.dia). Os sistemas adotados influenciaram os 

fluxos de crescimento e senescência do azevém, mas não alteraram o fluxo de consumo de 

lâminas foliares. 

 Em pastejo rotativo, Confortin et al. (2009)  concluíram  que intensidades de 

pastejo “Média”, com desaparecimento de 43,3% da massa de forragem por ocasião da 

entrada dos ovinos em pastejo , pode assegurar equilíbrio entre a ingestão de matéria seca 

pelo herbívoro e o acúmulo de biomassa, sendo recomendada para manejar a pastagem de 

azevém anual. Da Silva et al. (2011) avaliando fluxos de tecidos foliares em azevém 

pastejado por bezerras de corte recebendo diferentes formas físicas de grão de milho 

observaram que não foram alterados os fluxos de tecidos foliares do azevém, sendo os 

valores médios (kg de MS de lâminas foliares/ha/dia) de 38,06 para fluxo de crescimento, 

113,2 para senescência e 22,7 para consumo de lâminas foliares. O consumo de lâminas 

foliares foi, em média, de 2,35% do peso corporal. Embora o consumo de lâminas não 

tenha sido alterado pelo uso de suplementos, essa prática proporcionou maior taxa de 

lotação, que foi 27,24% superior. Pompeu et al. (2009) relataram que, em manejo rotativo 

com ovinos, os componentes dos fluxo de biomassa do capim-tanzânia são pouco afetados 

por diferentes níveis de suplementação. 

 

 

2.4.1 Eficiência real e potencial de utilização do pasto 

 

 

As variações na produção de biomassa resultam do balanço entre os fluxos de 

crescimento (FCre), consumo (FCon) e de senescência (FSen) (CARRÈRE et al., 1997), 

podendo ser representado pela seguinte equação: Balanço Líquido = FCre – (FCon + 

FSen), onde: Balanço Líquido=  acúmulo líquido de peso da biomassa aérea (DAVIES, 

1993). Em pastagens mantidas com uma altura fixa, o balanço líquido é minimizado, 

podendo ser ignorado (NABINGER, 1997b), no entanto, essa afirmação pode não ser 

verdadeira, quando ocorrem mudanças fenológicas que determinam alterações na 

densidade de folhas para uma mesma altura, como por exemplo, expansão dos entrenós 

após indução ao florescimento. 
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A partir da determinação dos fluxos de tecidos, podem ser definidas a “eficiência 

real de utilização da pastagem” (ERU), que é a relação entre a forragem desfolhada e a 

forragem em crescimento (FCon/FCre), e a “eficiência potencial de utilização da 

pastagem” (EPU), que é um menos a relação entre os fluxos de senescência e de 

crescimento (1 – FSen/FCre) e que representa a proporção de forragem produzida que pode 

ser consumida pelo animal, se o dossel for mantido em equilíbrio (LOUAULT et al., 

1997). 

Mazzanti & Lemaire (1994) analisaram o efeito da aplicação de nitrogênio nos 

fluxos de crescimento, senescência e consumo de lâminas foliares e na taxa de acúmulo 

líquido de forragem, numa pastagem de F. arundinacea. A aplicação de nitrogênio 

aumentou a eficiência real de utilização em 13 %, enquanto que a eficiência potencial 

de utilização aumentou em 28 %. Esse fenômeno não é diretamente atribuído à 

adubação nitrogenada, mas pelo efeito indireto do aumento da densidade de animais que 

levou a uma maior frequência de desfolhação de perfilhos individuais. Portanto, por 

meio de critérios como a eficiência real de utilização, é possível determinar ritmos de 

acúmulo de forragem em diferentes situações de desfolhação e diferentes períodos do 

ano (CARRÈRE et al., 1997). 

Hodgson (1979) definiu a eficiência de utilização como a relação entre produção 

animal e a produção total de forragem, enquanto a eficiência de pastejo pode ser 

definida pela relação entre a forragem consumida e a oferecida. O conhecimento destas 

eficiências pode contribuir para a definição da melhor forma de uso das pastagens, de 

modo a manter a sustentabilidade do ecossistema forrageiro, otimizando tanto a 

produção animal como a produção de forragem através da manutenção do equilíbrio 

entre o fluxo de tecidos foliares.  

No método de pastejo contínuo, há um conflito entre manejar o pasto para 

maximizar seu crescimento (mantendo elevados índices de área foliar) e manejar para 

maximizar a produção colhida (elevadas taxa de lotação e frequência de desfolhação). 

Gomide & Gomide (1999) afirmam que em pastos manejados sob lotação intermitente, 

uma maior intensidade de pastejo contribui diretamente para uma utilização mais 

eficiente da forragem disponível e, indiretamente, para a redução nas perdas por 

senescência e morte de tecidos no período de rebrota. (Lemaire & Chapman, 1996) 

A manutenção de um índice de área foliar muito alto na pastagem irá resultar na 

perda do potencial de produção que limitará a utilização de forragem, 
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independentemente da eficiência de utilização (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). A 

taxa de consumo de forragem, bem como a eficiência de utilização de forragem, tende a 

decrescer em pastos mantidos a um elevado índice de área foliar, como resultado de 

uma redução na densidade populacional de perfilhos e relação folha:colmo (HODGSON 

et al., 1977).  

As perdas por senescência são inevitáveis, em função da necessidade de 

priorizar a produção por animal, o que torna necessária a adoção de ofertas de forragem 

acima da capacidade de ingestão dos animais (NABINGER, 1996). 

 

 

2.5 Estudos da interface planta-herbivoro  

 

 

Os herbívoros são elementos determinantes da estrutura da vegetação, 

especialmente em áreas de pastagem. Em situações de pastejo, ocorre constante mudança 

nas pastagens, nos animais e contínua simbiose entre ambos, além do desempenho animal 

estar sujeito à quantidade e aos componentes da forragem consumida (MARASCHIN, 

1994).  

A produção de uma pastagem deve ser interpretada como uma interação de fatores 

que envolvem dois sistemas biológicos: o pasto e o animal (SPEEDING, 1965). Qualquer 

outro fator que influencie um dos sistemas afetará o desempenho animal e o rendimento do 

pasto por unidade de área.  

A desfolhação deve ser considerada como um dos fluxos de matéria seca dentro do 

dossel vegetal e deve ser vista por meio dos seus dois componentes: a freqüência e a 

intensidade. Cada evento de desfolhação representa para a planta um distúrbio no seu 

processo de crescimento, afetando a fisiologia das plantas e a sua taxa de produção de 

novos tecidos (LEMAIRE, 2001). Lemaire & Agnusdei (1999) citam dois tipos de 

respostas das plantas aos componentes do sistema de pastejo (frequência e intensidade de 

desfolhação): a curto prazo ocorre uma resposta fisiológica devido a redução do 

suprimento de carbono para a planta, o que diminui a área foliar e, portanto, a luz 

interceptada; a longo prazo têm-se uma resposta morfológica que resulta em mudanças na 

arquitetura da planta como uma estratégia para tentar reduzir a probabilidade e severidade 

das desfolhações. Essas respostas plásticas ao regime de desfolhação têm por objetivo 
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regular a taxa de produção de novos tecidos foliares e a acessibilidade destes tecidos ao 

pastejo animal. 

Segundo Rocha et al. (2007) o fornecimento de suplemento para bezerras de corte, 

em pastagem cultivada de clima temperado, aumenta o ganho médio diário, a taxa de 

lotação e o escore de condição corporal. Quando os animais são suplementados, novas 

variáveis interferem no consumo de nutrientes e estão associadas às relações de 

substituição de forragem por suplemento e/ou à adição no consumo total de matéria seca, 

que mudam conforme as características da base forrageira e do suplemento (HODGSON, 

1990). Em pastagens de clima temperado, a substituição do consumo de pasto pelo 

consumo de suplemento assume valores de 0,43 a 0,81 kg de pasto substituído para cada 

kg de suplemento ingerido (FRENCH et al., 2001). Além das relações entre pasto e 

suplemento, a categoria animal utilizada, o estado nutricional dos animais e o número de 

dias de pastejo são decisivos sobre a resposta a ser obtida (PILAU, 2003). 

De acordo com Bremm et al., (2008) o comportamento ingestivo de animais 

mantidos exclusivamente em pastejo é mais suscetível a variações nas características do 

pasto que o comportamento ingestivo dos animais sob suplementação. Em ambiente de 

pastejo, os animais realizam uma série de atividades, dentre as quais se destacam o pastejo, 

a ruminação, o descanso, a vigilância, atividades sociais, etc., havendo, portanto uma 

competição entre elas em uma mesma escala de dia (CARVALHO et al., 2001). Segundo 

Poppi et al. (1987), o tempo de pastejo raramente excede 12 a 13 h e tempos de pastejo 

acima destes valores podem interferir na atividade de ruminação e outras exigências 

comportamentais. Em pastagens cultivadas de inverno, tem-se observado tempos de 

pastejo entre 8-9 horas diários para bovinos (TREVISAN et al., 2004; BREMM et al., 

2005). Kryls & Hess (1993) afirmam que a suplementação pode promover a diminuição do 

tempo de pastejo pelos animais e, consequentemente, pode reduzir o consumo de forragem. 

 

 

2.5.3 Intensidade de desfolhação 

 

 

De acordo com Hodgson (1990), a intensidade de desfolhação índica a proporção 

do tecido removido pelo pastejo em relação ao disponibilizado para o pastejo. Wade (1991) 

definiu essa intensidade como a redução no comprimento original de um perfilho 
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estendido, após ser submetido ao pastejo, ou seja, a diferença entre o tamanho original do 

perfilho estendido e seu tamanho após realizado o pastejo, expressa como proporção do 

tamanho original.  Frequentemente e erroneamente a altura pós pastejo e a intensidade de 

desfolhação são usadas como sinônimo, e, de acordo com Gonçalves (2002), essas 

características têm significados distintos.  

Lemaire & Chapman (1996) relataram que em regimes de lotação contínua o 

rebaixamento do relvado acontece de forma lenta e, concomitantemente, ocorre a 

reconstituição da camada pastejada através do crescimento das plantas forrageiras. Laca et 

al. (1992) encontraram valores  de intensidade de desfolhação na ordem de 50%, tanto para 

ovinos como para bovinos mantidos em pastagens cultivadas de gramíneas temperadas. 

Betteridge et al. (1994) encontraram intensidades de 43% para ovinos e de 52% para 

bovinos em pastagens de clima temperado. 

Mudanças morfológicas no relvado têm efeito importante sobre a taxa de 

crescimento através de sua influência na habilidade das plantas de produzir novas folhas 

(GRANT & KING, 1983) e todas as características morfológicas da planta forrageira são 

condicionadoras de sua intensidade de desfolhação (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). 

Brougham (1956) e Parson et al. (1988) afirmam que quanto mais intensa a desfolhação, 

menor a taxa inicial de rebrotação e, consequentemente, maior será o tempo necessário 

para que a planta atinja sua máxima eficiência fotossintética e máxima taxa de 

crescimento.  

De acordo com Hodgson et al. (1981),  incrementos na intensidade de desfolhação  

de uma pastagem  provocaram redução do comprimento do pseudo-colmo e redução no 

ângulo de perfilhos e folhas de azevém perene, resultando num crescimento mais 

prostrado. Gomide & Gomide (1999) acrescentam que a adoção de intensidades maiores de 

desfolhação podem contribuir para prevenir o intenso alongamento de colmos melhorando, 

assim, a relação folha:colmo presente na pastagem. 

Em pastejo com cordeiras Machado  et al. (2008)  observaram valores médios de 

34% de intensidade de remoção de lâminas foliares valor próximo ao relatado por Wade et 

al. (1989) em azevém perene (Lolium perenne) sob regimes de lotação contínua e 

intermitente, em diferentes alturas de relvado. Quando os perfilhos entram em processo 

reprodutivo, cessa a emissão de novas folhas e ocasiona o aumento da intensidade de 

remoção das lâminas foliares remanescentes que é condicionada pelo ciclo do azevém 

(MACHADO et al., 2008). 
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2.5.4 Frequência de desfolhação 

 

 

A frequência entre pastejos é um dos componentes de manejo que interfere na 

rebrota da planta forrageira após o pastejo (GONÇALVES, 2002). A quantidade e a 

qualidade das plantas forrageiras são características antagônicas, isto é, à medida que o 

intervalo entre pastejos aumenta, ou a frequência entre pastejos diminui, ocorre prejuízo da 

qualidade da forragem. Hodgson (1990) e Wade (1991) definiram frequência de 

desfolhação como o número de desfolhações que uma folha ou perfilho sofre num dado 

período de tempo, expressa em número de desfolhações por dia. Em muitos trabalhos, ao 

invés da frequência de desfolhação é citado o intervalo de tempo entre desfolhações 

sucessivas (GONÇALVES, 2002).  

Hodgson (1990) relata que um relvado é rebaixado em camadas, ou seja, os animais 

primeiro removem as porções mais elevadas do dossel para, numa sequência de bocados 

seguintes, remover camadas mais inferiores. Nessa situação, um mesmo perfilho ou folha 

pode ser pastejado mais de uma vez ao longo de um ciclo de pastejo. 

A frequência de desfolhação tem relação estreita com a densidade de lotação 

empregada tanto em regimes de lotação contínua como de lotação intermitente (WADE, 

1991) e, quando expressa na forma de porcentagem, num regime de lotação contínua, 

corresponde a proporção de perfilhos pastejados por dia.  Essa proporção é semelhante a 

proporção de área do relvado sendo pastejada diariamente pelos animais (WADE et al., 

1989). Barthram & Grant (1984) e Hodgson (1966) observaram em azevém perene sob 

lotação contínua, que os intervalos entre desfolhações do perfilho foram de 5 a 16 dias, 

conforme a lotação aplicada nos sistemas. Esses valores implicam em frequências de 

desfolhação variando de 0,06 a 0,20 desfolhações/perfilho/dia, ou seja, 6 a 20% da área 

sendo pastejada diariamente. 

De acordo com Hodgson (1990) e Wade (1991), em regimes de lotação contínua, 

quanto maior a lotação mais frequentes são as desfolhações, ou seja, maior o número de 

vezes em que um perfilho é visitado pelo animal num determinado intervalo de tempo. Na 

lotação contínua, embora o dossel permaneça acessível à desfolhação por maior período de 

tempo, os animais consomem quantidades relativamente pequenas de tecidos senescentes. 
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Portanto, quanto maior a quantidade de tecidos senescentes, maiores as perdas do sistema 

(HODGSON et al., 1981). Nessa situação, a possibilidade de uma folha ser pastejada antes 

de iniciar sua senescência está intimamente relacionada com a densidade de lotação 

empregada, intensidade de desfolhação e proporção de tecido vivo removido pelo animal 

em pastejo (LEMAIRE & AGNUSDAI, 1999).  

Adubações nitrogenadas influenciam diretamente na frequência de desfolhação de 

perfilhos individuais, dado seu efeito positivo sobre o crescimento da planta forrageira, que 

leva a necessidade de aumentar a densidade de lotação para manutenção das condições de 

controle da altura do dossel (MAZZANTI & LEMAIRE, 1994). 

 

 

2.6 . Suplementação energética para bovinos em pastagens de clima temperado 

 

 

Pastagens hibernais, na fase inicial do ciclo de produção, apresentam baixos teores 

de matéria seca e animais jovens podem ter o aporte de nutrientes prejudicado por uma 

limitação física de ingestão no rúmen. O uso de suplementos normalmente visa aumentar o 

consumo total de energia e melhorar o desempenho animal acima daquilo que pode ser 

produzido exclusivamente pela pastagem. A prática de suplementar os animais em 

pastagens de clima temperado devem ser fundamentadas em preceitos que possibilitem o 

incremento do consumo de matéria seca (MS) e que sejam viáveis economicamente, 

resultando em uma dieta mais equilibrada, possibilitando ganhos de peso mais elevados 

que aqueles proporcionados exclusivamente pelos nutrientes fornecidos pelo pasto. Da 

mesma forma o uso de suplementação permite incrementar o número de animais a serem 

submetidos ao mesmo regime alimentar e aumentar o desempenho por unidade de área 

explorada. 

Em sistemas com suplementação energética, geralmente, são obtidas respostas 

variadas de desempenho individual dos animais e de taxa de lotação em relação à 

utilização exclusiva da pastagem. Além das relações entre pastagem e suplemento, a 

categoria animal utilizada, o estado nutricional dos animais e o número de dias de pastejo 

são decisivos sobre a resposta a ser obtida (PILAU, 2003).  

Quando um suplemento é fornecido, o consumo de pasto dos animais mantidos em 

pastagens pode permanecer inalterado, aumentar ou diminuir, sendo que as respostas 
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muitas vezes, dependem da qualidade e da quantidade de forragem disponível. Segundo 

Hodgson (1990), há poucas circunstâncias nos quais o concentrado age realmente como 

suplemento, ou seja, são consumidos sem acarretar diminuição no consumo de forragem.  

Dentre os componentes da dieta de ruminantes, os carboidratos são responsáveis 

por cerca de 70 a 80% da matéria seca total. A maior parte da energia extraída por 

ruminantes provém da digestão de carboidratos, e apesar de lipídeos conterem 2,25 vezes 

mais energia que carboidratos, as dietas típicas de bovinos, sem adição suplementar de 

gordura, apresentam apenas 2 a 3% de gordura. Devido a esses fatores, a maior fonte de 

energia para animais ruminantes é proveniente da conversão de carboidratos em ácidos 

graxos voláteis no rúmenretículo e no intestino grosso (VAN SOEST, 1994). 

Os concentrados energéticos, por apresentarem alto teor de matéria seca (MS), alta 

velocidade de passagem pelo rúmen, alta digestibilidade e boa palatabilidade, podem 

favorecer o desempenho animal, através de um maior consumo de energia (PASCOAL; 

RESTLE, 1998), pois em condições de pastagens temperadas, a energia é o fator limitante 

para o desempenho animal, na maioria das ocasiões. Nestas pastagens de alta qualidade, a 

suplementação energética sincroniza a taxa de suprimento de N pela degradação da 

proteína da forragem podendo melhorar a utilização da proteína rapidamente degradável e 

a síntese de proteína microbiana, diminuir as perdas de N na urina e o custo desta excreção, 

e consequentemente, elevar o desempenho animal (REARTE; PIERONI, 2001). 

 Frizzo et al. (2000) afirmam que o uso da suplementação em pastagens de inverno 

tem por objetivo intensificar ao máximo o sistema de produção, promovendo bons 

resultados de ganho de peso diário e condição corporal, possibilitando assim o 

acasalamento das novilhas aos 14-15 meses de idade. 

 Pilau et al. (2002) observaram que terneiras de corte cruza Charolês-Nelore 

suplementadas tiveram ganho aditivo de 38,8% em relação às não suplementadas e a 

pastagem suportou uma carga média de 1032,25 kg/ha de PV. Freitas et al. (2005) 

observaram que a pastagem de aveia mais azevém suportou carga média de 1961 kg/ha de 

peso vivo durante o período de pastejo, com níveis de suplementação aos animais em 

pastejo, variando de 0 a 1,5%. 

Frizzo et al. (2003) relataram que bezerras alimentadas exclusivamente em 

pastagens tiveram menor condição corporal e apresentaram menor porcentagem de cio do 

que bezerras suplementadas. O incremento de carga animal, provocado pela substituição 

do consumo de forragem pelo consumo de suplemento, possibilita que um maior número 
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de novilhas completasse um ano de idade com peso suficiente para o acasalamento 

(ROCHA et al., 2003). Rocha et al. (2004) concluíram que a manifestação de estro aos 

18/20 meses de idade, em novilhas de corte, está diretamente relacionada à utilização de 

pastagem cultivada e de suplementação no primeiro inverno pós-desmama. 

Os suplementos energéticos compostos a base de grãos, e sendo assim ricos em 

amido, quando administrados em quantidades elevadas podem deprimir a digestibilidade 

de forragem diminuindo também o consumo, pois afetam o ambiente ruminal. No caso de 

escassez de forragem, esse efeito negativo, pode ser uma ferramenta para aumentar a carga. 

No entanto, grãos com menor quantidade de amido ou subprodutos de grãos afetam menos 

a digestão da fibra, devido a uma menor alteração nas condições do rúmen, 

fundamentalmente do pH, não provocando alterações na condições em nível de microflora 

ruminal (MIERES ,1997). 

Dentre os grãos de cereais, o milho é o mais amplamente utilizado como alimento 

energético tanto para ruminantes quanto para monogástricos. Apresenta alta palatabilidade, 

8-10% de proteína bruta (PB) e 85-90% de nutrientes digestíveis totais (NDT), é também 

mais rico em gordura que qualquer outro cereal, com teores entre 3 e 6% de extrato etéreo 

(EE); é pobre em fibra bruta e, portanto, altamente digestível (NRC,2001). O elevado valor 

energético do milho deve-se ao fato de ser um grão rico em extrativos não nitrogenados, 

essencialmente amido.  

Reduções no consumo de forragem associados à suplementação com grão de milho 

tem sido atribuídas ao amido, devido a uma queda no pH ruminal. O declínio do pH 

ruminal associado ao aumento do amido da dieta poderia afetar a relação entre as bactérias 

do rúmen, aumentando a população de bactérias amilolíticas e diminuindo a de bactérias 

celulolíticas, diminuindo, dessa forma, a digestão da fibra e afetando negativamente o 

consumo de forragem (SANSON et al., 1990). 

De acordo com Horn et al. (1995), o tipo de suplemento energético, rico em amido 

ou fibra digestível, ao nível de 0,7% do peso vivo não influencia o ganho médio diário ou a 

conversão do suplemento em ganho de peso por área. 

Macari (2005), trabalhando com fêmeas de corte para acasalamento aos 18 meses 

de idade, observou que as variáveis de ganho médio diário, carga animal e ganho por área 

apresentaram comportamento linear crescente, sem apresentar variação no escore de 

condição corporal das novilhas, para níveis de suplementação variando de 0 a 0,9% do 

peso vivo em pastagem de aveia mais azevém. 
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Pötter et al.(2010) verificaram que novilhas que receberam suplemento, obtiveram 

um ganho médio diário 22,5% maior que naquelas exclusivamente em pastagem,e esse 

maior ganho é explicado pelo aumento na ingestão de matéria seca e nutrientes, 

especialmente energia. 

Pilau & Lobato (2009) avaliaram o efeito da suplementação energética, com grão 

de milho moído, no período de pré-acasalamento no desempenho reprodutivo de novilhas 

de corte aos 13/15 meses de idade e observaram que novilhas que receberam suplemento 

apresentaram ganho médio diário de 0,800 kg, enquanto aquelas mantidas em 

exclusivamente a pasto ganharam 0,658 kg/animal.dia, e novilhas suplementadas 

apresentaram taxa de 78% de novilhas púberes no início do período reprodutivo, superior à 

de 50% entre aquelas em pastejo exclusivo, sem suplementação. 

É usual a inclusão de grãos de cereais e oleaginosas na dieta para ruminantes, assim 

como vários produtos da agro-indústria, cuja composição é amplamente variável. Grãos de 

cereais são ricos em amido, enquanto grãos de oleaginosas são ricos em gordura e proteína, 

subprodutos de processamento de frutas são ricos em pectina. Como resultado da inclusão 

de gordura na dieta de ruminantes, podem ocorrer reduções nas taxas de digestão da fibra 

da dieta, com a formação de uma camada gordurosa em torno das partículas de fibra, o que 

dificulta a aderência e o processo de degradação realizado pelas bactérias (VAN SOEST, 

1994). 

Hess et al. (2007) reuniram dados de uma década de pesquisas sobre a inclusão de 

diferentes fontes de gordura na dieta de ruminantes, e relataram os efeitos positivos destes 

suplementos sobre os processos de reprodução de bovino de corte e ovinos. A introdução 

de gorduras na dieta de bovinos tem se dado pelo maior aporte energético aos animais de 

alta produção, principalmente em sistemas leiteiros. De acordo com Palmquist & Mattos 

(2006), vários fatores tem contribuído para a utilização de gorduras nas dietas de 

ruminantes, dentre eles: disponibilidade de gorduras comerciais de boa qualidade, aumento 

na ingestão de energia quando a ingestão de matéria seca é reduzida (aumento na eficiência 

de uso da energia bruta), e a substituição de carboidratos rapidamente fermentáveis por 

lipídeos possibilita otimização do consumo de forragem e fermentação ruminal. 

Os benefícios da suplementação com gordura vão além da sua contribuição 

energética, pois esta atua em importantes regiões do corpo dos mamíferos como 

hipotálamo, adenohipófise, ovário e útero, resultando em aumento dos precursores de 

hormônios esteróides reprodutivos, como a progesterona (MATTOS et al., 2000). 
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O processo de extrusão, comumente utilizados nos suplementos comerciais, é um 

tratamento térmico que aumenta a digestibilidade dos carboidratos, onde a amilose e a 

amilopectina, incialmente organizadas em grânulos, são expostas a ação enzimática quando 

os grânulos são desfeitos pelo calor. Também melhora a digestibilidade dos lipídios 

presentes nos grãos, por meio do rompimento das estruturas celulares que os protegem 

(Leeson e Summers, 1997). 
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3.ARTIGO 

FLUXOS DE TECIDOS FOLIARES, CONSUMO DE LÂMINAS FOLIARES, 

INTENSIDADE E FREQUÊNCIA DE DESFOLHAÇÃO DE AZEVÉM 

PASTEJADO POR BEZERRAS DE CORTE RECEBENDO SUPLEMENTO 

 

RESUMO: Características morfogênicas e fluxos de tecidos foliares de azevém (Lolium 

multiflorum Lam) foram estudados sob pastejo de novilhas de corte, em pastagem 

exclusiva de azevém ou recebendo gordura extrusada (0,20% do peso corporal (PC)) e grão 

de milho (0,78% do PC). O método de pastejo foi o de lotação contínua com número 

variável de animais. Foram tomadas medidas morfogênicas e estruturais pela técnica de 

perfilhos marcados para determinação dos fluxos de tecidos foliares do azevém. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com medidas repetidas no 

tempo, três tratamentos e duas repetições de área. O consumo de lâminas foliares é similar 

para bezerras que recebem suplemento ou exclusivamente em pastejo e varia no decorrer 

da utilização do pasto. A intensidade e frequência de desfolhação e as características 

morfogênicas do azevém não são modificadas pelo fornecimento de suplemento aos 

animais em pastejo. Mudanças nas características morfogênicas são dependentes do 

período de utilização do azevém. A intensidade de desfolhação aumenta diariamente para 

uma frequência de desfolhação variável no decorrer do ciclo de utilização do azevém. 

 

PALAVRAS-CHAVE: filocrono, fluxo de crescimento, fluxo de consumo, fluxo de 

senescência, morfogênese, taxa de aparecimento 

 

FLOWS OF LEAF TISSUE MORPHOGENESIS AND RYEGRASS PASTURE 

GRAZED BY BEEF HEIFERS FED SUPPLEMENTS 

 

ABSTRACT: Morphogenetic and structural characteristics of Italian ryegrass (Lolium 

multiflorum Lam) under grazing beef heifers in exclusively ryegrass pasture or receiving 

fat extruded (0.20% of body weight (BW) and corn grain (0.78% of BW) were studied. 

The grazing method was continuous stocking with variable number of animals. Were taken 

morphogenetic and structural measures using marked tiller to determine the flow of leaf 

tissues of Italian ryegrass. The experimental design was completely randomized in a 

repeated measures over time with three treatments and two area replications. Consumption 
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of leaf blades is similar for beef heifers receiving supplement or exclusively on grazing and 

it is varies throughout the use of the pasture. The intensity and frequency of defoliation and 

the morphogenesis of Italian ryegrass are not modified by supplement to grazing animals. 

Changes in morphogenesis are dependent with the development of the Italian ryegrass 

cycle. The intensity of defoliation increase daily for a frequency of defoliation that varies 

throughout Italian ryegrass cycle of use. 

 

KEY WORDS: consumption flow, growth flow, leaf  appearance rate,  morphogenesis, 

phylochron,  senescence flow  

 

INTRODUÇÃO 

A mensuração das características estruturais e morfogênicas do pasto são 

determinantes para o entendimento das respostas da planta ao pastejo pelos animais e 

contribui para adequar a exploração da produção de forragem potencial bem como a 

produção animal. Quando novas variáveis afetam na escolha do herbívoro sobre o que 

colher e de que forma colher, a compreensão dos processos de crescimento, senescência e 

consumo dos tecidos foliares têm papel fundamental para tentar explicar e quantificar a 

ocorrência simultânea desses mecanismos que definem a interface planta-animal. 

Os estudos de morfogênese e fluxos de tecidos foliares do azevém, no entanto, são 

escassos ou inexistentes para explicar as relações pasto-herbívoro-suplemento. O pastejo é 

diretamente afetado em função dos efeitos causados pelo tipo e quantidade de suplemento 

fornecido (HODGSON, 1990) e de acordo com Bremm et al. (2008) o comportamento 

ingestivo de animais mantidos exclusivamente em pastejo é mais suscetível a variações nas 

características do pasto do que o comportamento ingestivo dos animais sob suplementação. 

A suplementação alimentar dos animais afeta o consumo do pasto e pode influenciar 

suas características produtivas e estruturais. Porém, poucos são os trabalhos que avaliam as 

influências de estratégias de suplementação alimentar sobre as características do pasto 
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(Carvalho et al., 2007). A maioria dos trabalhos avalia apenas o efeito da suplementação 

alimentar sobre o desempenho animal ou sobre o ganho por área (Pilau et al., 2004; 

Coutinho-Filho et al., 2005; Roman et al., 2008). 

O consumo de forragem de animais que recebem suplemento pode ser alterado, e 

depende da composição e da disponibilidade da forragem e do suplemento utilizado. Em 

geral, na medida em que se aumenta a quantidade de suplemento oferecido, menor é a 

contribuição do pasto na composição da dieta colhida. 

De acordo com Wade (1991) a frequência de desfolhação está diretamente 

relacionada com a taxa de lotação utilizada em pastejo contínuo e a intensidade de 

desfolhação é condicionada pelas características morfogênicas da espécie, principalmente 

pela taxa de aparecimento de folhas e taxa de expansão foliar (LEMAIRE & CHAPMAN, 

1996). 

Este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar a dinâmica dos fluxos de 

tecidos foliares, determinar através do fluxo de consumo de tecidos foliares o consumo de 

lâminas foliares em % PC e caracterizar as alterações ocasionadas no consumo de pasto 

pelo uso do suplemento na intensidade e frequência de desfolhação do azevém pastejado 

por bezerras de corte, recebendo ou não suplemento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Universidade Federal de Santa Maria, no período de 

maio a outubro de 2009.  A área experimental constou de 4,9 hectares, com seis divisões. 

O solo é classificado como argissolo vermelho distrófico arênico, o clima é subtropical 

úmido, conforme classificação de Köppen. Os dados climatológicos foram obtidos junto à 

Estação Meteorológica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)  



45 

A pastagem de azevém (Lolium multiflorum Lam.) foi estabelecida em 17/05/2009, 

com preparo mínimo do solo. A semeadura foi feita a lanço, sendo utilizados 40 kg/ha de 

sementes. Na análise química do solo, realizada em amostras coletadas de 0 a 10 cm de 

profundidade, obtiveram-se os seguintes resultados: pH-H2O: 5,0; índice SMP: 5,8; % 

argila: 19,2 m/V; P: 13,4 mg/L; K: 92 mg/L; % MO: 2,7 m/V; Al: 0,2 cmolc/L; Ca: 4,6 

cmolc/L; Mg: 2,2 cmolc/L; saturação de bases: 56,6%; e saturação de Al: 3%. A adubação 

de base constou de 200 kg/ha da fórmula 5-20-20 (NPK) e, em cobertura, 100 kg/ha de 

uréia, em duas aplicações, em 25/06 e 05/08. 

Foram avaliadas as características morfogênicas, estruturais, intensidade e frequência 

de desfolhação e os fluxos de tecidos foliares em azevém com bezerras exclusivamente em 

pastejo ou recebendo grão de milho ou suplemento comercial extrusado com adição de 

gordura. As bezerras suplementadas receberam 0,78% de peso corporal de grão de milho 

ou 0,2% de peso corporal de suplemento comercial extrusado. O delineamento 

experimental foi o inteiramente casualizado, com medidas repetidas no tempo, três 

tratamentos e duas repetições de área. 

 As bezerras em pastejo eram da raça Angus, com idade e peso médio inicial de oito 

meses e 154±4,2 kg, respectivamente. O método de pastejo foi contínuo, com número 

variável de animais para manter a massa de forragem em 1500 kg/ha MS. O grão de milho 

e a gordura extrusada foram fornecidos aos animais diariamente, às 14:00h, na proporção 

de  0,78 e 0,2% do peso corporal, respectivamente. Essa quantidade foi ajustada 

semanalmente, levando em consideração a taxa de lotação mantida nos piquetes para a 

manutenção da massa de forragem. Os teores de proteína bruta e fibra em detergente 

neutro foram de 9,2 e 14,6% e 12,8 e 29,6% para milho e gordura, respectivamente. A 

quantidade de cada suplemento, em percentagem do peso corporal, foi ajustada para que 
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fossem isolipídicos, e as bezerras ingeriram aproximadamente 0,02% de extrato etéreo em 

relação ao peso corporal em ambos os suplementos testados. 

A massa de forragem foi determinada por meio da técnica de dupla amostragem. Do 

material proveniente dos cortes, foram compostas subamostras que, posteriormente foram 

submetidas à separação dos componentes estruturais e determinada a participação 

percentual de lâminas foliares, colmos, inflorescências, material morto e outras espécies. A 

partir da proporção de folhas e colmos foi determinada a relação folha: colmo (F: C).  

A taxa de lotação, em UA/hectare, foi obtida pela equação:  

{[peso corporal médio das bezerras-teste + (peso corporal animais reguladores x dias de 

permanência no piquete)/dias do período])450}. Uma unidade animal (UA) corresponde a 

450 kg de peso coporal (PC). A oferta de lâminas foliares foi determinada pela quantidade 

de lâminas foliares verdes por 100 kg de peso corporal por dia e expressa em percentagem 

do peso corporal.   

Para as medidas de morfogênese e cálculo dos fluxos de tecidos foliares foram 

marcados, em cada piquete, 40 perfilhos de azevém, distribuídos em duas retas, utilizando 

a técnica de perfilhos marcados (CARRÈRE et al., 1997). Foi considerado um período de 

14 dias de adaptação das bezerras em pastejo no azevém e ao fornecimento dos 

suplementos. Foram realizadas duas medidas semanais durante três períodos: 1- de 29 de 

julho a 13 de agosto; 2- de 22 de agosto a 5 de setembro; 3- de 9  a 29 de setembro. A 

soma térmica (ST) do período foi calculada pela equação: ST = S(Tmd-5°C), em que Tmd 

são as temperaturas médias diárias do período e 5°C é o valor considerado como 

temperatura base de crescimento para as espécies de estação fria. 

Nos perfilhos, foi medida a altura do dossel, altura do pseudocolmo (desde o solo até 

a base da lígula da ultima folha expandida, cm), o comprimento e o número de lâminas 

foliares completamente expandidas e em expansão, além de sua condição (em senescência 
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ou não; intacta ou desfolhada). A profundidade de lâminas foliares foi calculada pela 

diferença entre a altura média do pasto e a altura do pseudocolmo. 

Os fluxos de tecido foliar do azevém anual, fluxo de crescimento (FCre), fluxo de 

senescência (FSen) e fluxo de consumo (FCon) foram determinados por meio de equações 

descritas por Pontes et al., 2004. 

  A eficiência real de utilização da pastagem (ERU) foi calculada por meio da 

equação ERU= FCon/ FCre, e a eficiência potencial de utilização (EPU) foi calculada por 

meio da equação EPU= 1- (FSen/FCre). Para determinação do balanço líquido entre os 

fluxos de tecidos da pastagem (BL) foi utilizada a equação BL = [FCre-(FSen+FCon)]. 

Para a avaliação do peso por unidade de comprimento (g/cm de MS) de lâminas foliares, 

foram coletadas 300 lâminas excluídas do pastejo por meio de gaiolas de exclusão, sendo 

150 lâminas completamente expandidas e 150 em expansão. Essas lâminas, após terem 

sido medidas, foram posteriormente secas e pesadas. A cada período de 21 dias, a 

densidade populacional de perfilhos (perfilhos/m²) foi avaliada, por meio da contagem dos 

perfilhos de azevém existentes em quatro locais fixos de 0,0625m² e quatro locais 

aleatórios com área similar, nos quais foi efetuado o corte dos perfilhos. Após o corte, os 

perfilhos foram contados, pesados e levados à estufa com sistema de circulação de ar 

forçado a 55ºC durante 72 horas e novamente pesados. Para determinação do consumo em 

% PC, multiplicou-se 100 kg de PC pelo fluxo de consumo (FCon) médio por tratamento e, 

por período, dividiu-se pela taxa de lotação do tratamento por período. 

Para a determinação da intensidade de remoção de lâminas foliares (INT, proporção 

do comprimento removido), durante o período de avaliação, foram identificadas as lâminas 

foliares pastejadas, sendo avaliadas quatro vezes por período de avaliação, usando a 

fórmula: INT=[(comprimento inicial–comprimento final)/comprimento inicial]*100. A 

frequência de desfolhação (FREQ) foi estimada por meio de observações diárias no turno 
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da tarde e calculada pela fórmula: FREQ = Nº de toques nos dias de pastejo/ (nº de 

possíveis toques x duração da avaliação). A frequência, em °C, foi obtida pelo produto da 

frequência de desfolhação, em número de dias de retorno ao mesmo perfilho e pela 

temperatura média do período. Para a determinação a área total de pastejo foi considerada 

a área do piquete como 100% da área de pastejo, que dividia pela frequência de 

desfolhação, em dias, representa o quanto foi usado por dia da área de pastejo pelas 

bezerras. 

A taxa de aparecimento de folhas (número de folhas/perfilho/dia) foi determinada 

pela divisão entre o número de folhas surgidas no período de avaliação pelo número de 

dias do período.  O filocrono foi determinado por meio da regressão linear simples entre a 

variação no número inicial e final de folhas e a soma térmica acumulada de cada período. 

A taxa de expansão foliar (cm/ºC) foi obtida, para cada intervalo de dias de observação, 

pela diferença entre os comprimentos das lâminas verdes em expansão, tanto em lâminas 

intactas como nas desfolhadas. A taxa de senescência foliar (cm/°C) foi obtida para cada 

observação, pela diferença entre o comprimento das lâminas expandidas em processo de 

senescência e a soma térmica entre avaliações para lâminas intactas e desfolhadas. A 

duração de vida das folhas foi calculada pelo produto do número de folhas verdes do 

perfilho e o filocrono do período de avaliação. Para a determinação da duração da 

expansão foliar (°GD), multiplicou-se o número de folhas em expansão pelo filocrono do 

período de avaliação. 

Os resultados dos fluxos de tecidos foliares, variáveis morfogênicas e estruturais 

foram submetidos à análise de variância. Quando detectadas diferenças, as médias foram 

comparadas pelo teste Tukey em nível de 5% de probabilidade. As variáveis foram 

submetidas também à análise de regressão em função dos dias de avaliação. As análises 
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foram realizadas com auxílio do programa estatístico SAS (Statistical Analysis System, 

versão 9.0). 

O modelo matemático referente à análise das variáveis estudadas foi representado 

por: 

Yijk= µ + Ti + Rk (Ti) + Pj + (TP)ij + εijk. 

 

 Pelo modelo, Yijk representa as variáveis dependentes; µ é a média de todas as 

observações; Ti corresponde ao efeito do i-ésimo tratamento; Rk (Ti) é o efeito da k-ésima 

repetição dentro do i-ésimo tratamento (erro a); Pj é o efeito do j-ésimo período; (TP)ij 

representa a interação entre o i-ésimo tratamento e o j-ésimo período; e εijk corresponde ao 

erro experimental residual (erro b). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados meteorológicos referentes ao período experimental (Tabela 1) mostram que 

as médias mensais de temperatura e insolação assemelham-se aos valores históricos. O 

valor médio de precipitação pluviométrica, no mês de setembro, foi 2,25 vezes superior à 

média histórica, sendo o mês mais chuvoso. 

 

Tabela 1 - Dados meteorológicos históricos e verificados durante o período experimental 

Mês Temperatura, °C Precipitação, mm Insolação, horas 

  1969-1990 2009 1969-1990 2009 1969-1990 2009 

Julho 13,5 10,8 145,6 91,4 133,1 152,7 

Agosto 14,6 16,4 137,4 164,5 141,4 179,9 

Setembro 16,2 16,1 153,6 345,6 160,7 123,8 

Outubro 18,8 18,9 145,9 108,7 206,8 220,9 
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Não houve diferença (P>0,05; Tabela 2) para massa de forragem, altura do dossel, 

profundidade de lâminas foliares, oferta de lâminas foliares, altura do pseudocolmo, 

densidade populacional de perfilhos e taxa de lotação quando os animais foram submetidos 

às alternativas de suplementação. As possíveis diferenças nas características morfogênicas 

e na dinâmica dos fluxos de tecidos foliares verificadas, nesse experimento, são resultados 

dos sistemas de alimentação avaliados. 

 

 

Tabela 2 -  Características do pasto e taxa de lotação em azevém pastejado por bezerras 

recebendo suplemento 

Itens Azevém Milho Gordura P
1
 P 

2
 EP

3
 

Massa de forragem
4
 1373,72 1357,81 1409,15 0,9077 0,1049 52,81 

Altura do dossel
5
 10,21 9,09 8,98 0,253 0,4664 0,60 

Profundidade lâminas foliares
5
 2,77 2,91 3,51 0,428 0,453 0,65 

Oferta lâminas foliares
6
  4,97 4,41 5,11 0,3596 0,6293 0,78 

Altura do pseudocolmo
5
  6,36 6,71 5,34 0,1589 0,3704 0,36 

Densidade de perfilhos
7
 4114 3685 4311 0,1249 0,3862 154,33 

Taxa de lotação
8
 2,60 2,91 2,41 0,1552 0,4069 0,12 

¹ Tratamento ² Interação tratamento x período ³ Erro padrão da média; 
4
kg MS/ha/dia;  

5 
cm; 

6 
% PC;

7
 

perfilhos/m²; 
8 

UA/ha; Azevém = bezerras exclusivamente em pastejo; Milho= bezerras em pastagem de 

azevém, recebendo 0,78% do peso corporal (PC) de grão de milho; Gordura = bezerras em pastagem de 

azevém, recebendo 0,2% do peso corporal (PC) de suplemento comercial extrusado;  

 

Os valores observados (Tabela 2) indicam que não houve restrição a ingestão de 

matéria seca pelas bezerras em pastejo no que se refere a massa de forragem (MF) 

(ROMAN et al., 2007), oferta de lâminas foliares (TREVISAN et al., 2004), altura do 

dossel (PONTES et al., 2004). 

A profundidade de lâminas é um dos fatores determinantes do desempenho 

individual, pois indica a facilidade de acesso ao material preferencialmente consumido 

pelo herbívoro e, em menor escala, pode representar o espaço explorável para a realização 



51 

do bocado. A profundidade de lâminas foliares foi, em média, de 32,45% da altura do 

dossel e é esperado que o herbívoro remova até 50% da altura do dossel em pastagens de 

clima temperado (EDWARDS et al., 1995). O maior número de folhas verdes é observado 

quando o azevém é manejado com MF de 1400 kg/ha de MS (CONFORTIN et al., 2012) e 

esse valor é muito próximo do valor médio de MF observado (1380,2 kg/ha de MS). O 

comprimento do pseudocolmo constitui uma barreira física para a colheita das lâminas 

foliares e representou cerca de 65,32 % da altura do dossel. 

O perfilhamento é a estratégia utilizada por gramíneas para assegurar sobrevivência, 

perenização e produtividade sendo influenciado por fatores ambientais e estratégias de 

manejo. O valor observado para densidade populacional de perfilhos foi 9,55% superior 

aos 3684,8 perfilhos/ha relatados por Cauduro et al. (2006) e  foi semelhante quando as 

bezerras receberam ou não suplemento. 

 A taxa de lotação foi semelhante (Tabela 2) para manter o mesmo valor de massa de 

forragem nos sistemas alimentares. As relações estabelecidas entre animal-pasto-

suplemento são permeadas por efeitos de adição no consumo total de matéria seca e 

substituição do consumo de pasto pelo consumo de suplemento. A semelhança na taxa de 

lotação, independentemente o nível e do tipo de suplemento utilizado, indica que não 

existiu substituição do consumo do pasto pelo consumo de suplemento, que resultaria em 

maior taxa de lotação com o uso de suplemento.   

Os valores médios para fluxo de crescimento, fluxo de consumo e fluxo de senescência 

foram, respectivamente, de 37,60 ± 13,72; 27,51 ± 11,39  e 45,89 ± 23,44 kg de MS de 

lâminas/ha/dia (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Fluxos de biomassa, kg MS de lâminas/ha/dia, consumo de lâminas foliares, 

% PC, eficiências de utilização do azevém pastejado por bezerras de corte 

recebendo suplemento 

Itens Azevém Milho Gordura P¹ P² EP³ 

Fluxo Crescimento  37,39 43,89 31,55 0,2150 0,0744 3,23 

Fluxo Consumo 27,65 31,60 23,32 0,2125 0,1674 2,68 

Fluxo Senescência  51,22 53,27 33,21 0,2887 0,7600 5,52 

Consumo, % PC  2,53 2,75 2,28 0,8284 0,0686 0,24 

Balanço Líquido -41,48 -40,98 -24,98 0,5504 0,7338 2,68 

EPU -0,38 -0,24 -0,11 0,4315 0,5189 0,10 

ERU 0,73 0,75 0,74 0,9937 0,0665 0,04 

¹ Probabilidade; ² Probabilidade tratXper; Erro Padrão da média; Azevém = bezerras exclusivamente em 

pastejo; Milho= bezerras em pastagem de azevém, recebendo 0,78% do peso corporal (PC) de grão de milho; 

Gordura = bezerras em pastagem de azevém, recebendo 0,2% do peso corporal (PC) de suplemento 

comercial extrusado;  

 

A manutenção da massa de forragem de 1400 kg/ha MS, em pastejo contínuo, 

permitiu a restauração e crescimento das lâminas foliares. Esse crescimento é ditado pelo 

ritmo da expansão foliar, duração de vida das folhas, intensidade e frequência de 

desfolhação. Para uma mesma frequência de desfolhação para os diferentes sistemas 

alimentares, o fluxo de crescimento não foi afetado pelo uso de suplementos, fato também 

observado por Pompeu et al. (2009). 

O fluxo de consumo foi semelhante, e, independente das alternativas de suplementos, 

as bezerras colheram a mesma quantidade de lâminas foliares. A literatura disponível 

evidencia que, em forrageiras de ciclo hibernal, as relações herbívoro-pasto-suplemento 

são principalmente de substituição do consumo de matéria seca do pasto pelo consumo de 

suplemento, com valores de 0,43 a 0,81 kg de pasto substituído para cada kg de 

suplemento ingerido (FRENCH et al., 2001), nesse experimento, no entanto, essa relação 

não foi observada. 
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O processo de senescência e morte dos tecidos foliares determina a estabilização do 

acúmulo líquido de forragem ou balanço líquido. Os fluxos de biomassa apresentaram 

balanço líquido negativo (P>0,05; Tabela 3), com os fluxos de senescência (FSen) e de 

consumo (FCon) maiores que o fluxo de crescimento, ou seja, as retiradas de biomassa 

foliar superam o crescimento do azevém.  

Foram observados valores próximos entre os fluxos de crescimento e senescência 

indicando ser o fluxo de consumo o principal responsável pelo balanço negativo. Também 

o fluxo de consumo foi responsável pelo balanço negativo quando a altura do dossel, em 

azevém, foi de 10 cm ou inferior a essa altura (PONTES et al., 2004). Nessa condição de 

balanço negativo, é preciso considerar que o material colhido efetivamente pelo animal 

para compor a massa do bocado também é composto por colmos, e esse componente 

estrutural representou cerca de 65% da altura do dossel.  

As alternativas de suplemento promoveram semelhante balanço líquido e eficiências 

real e potencial de utilização do azevém (P>0,05). A eficiência potencial de utilização foi 

negativa. A intensidade de remoção de lâminas foliares e a frequência de desfolhação 

realizadas permitiram que a eficiência real de utilização do azevém fosse de 0,74 em 

média, indicando que o crescimento de lâminas foliares foi superior a remoção dos tecidos 

foliares pela da desfolhação. 

Não houve interação entre períodos de avaliação X alternativas de suplemento 

(P>0,05) para o consumo de matéria seca de lâminas foliares em % do peso corporal.  O 

consumo de lâminas foliares não diferiu quando as bezerras receberam suplemento ou não 

(P>0,05) sendo, em média de 2,52% do PC. Hodgson (1990) afirma que poucas são as 

circunstâncias em que o concentrado age realmente como suplemento sem acarretar 

redução no consumo do pasto, e o consumo estimado de lâminas foliares (Tabela 3) 
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representou 77,54% do consumo previsto de 3,25% PC pelo National Research Council's  

(NRC,1996).  

A alteração na estrutura do pasto, ocorrida em função das mudanças fisiológicas do 

azevém, nos diferentes períodos de pastejo estudados, ocasionou em diferentes fluxos de 

tecido foliar (P<0,05; Tabela 4). Entre o final do mês de agosto e o inicio de setembro, 

foram observados os maiores valores para o fluxo de crescimento, sem diferir do período 

anterior. O fluxo de crescimento é dependente a área fotossinteticamente ativa do dossel e 

nesse período foi mantido maior número de folhas verdes (2,55; P=0,0126), sendo 

determinante para o maior valor verificado. O fluxo de crescimento foi 67,94% maior no 

segundo período em relação ao terceiro e sem diferir do primeiro. Pontes et al. (2004),  

relataram valor médio para o fluxo de crescimento de 38 kg de MS de lâminas/ha/dia, 

sendo próximo aos valores observados no primeiro e segundo períodos de avaliação. 

 

Tabela 4 - Fluxos de biomassa, kg MS de lâminas /ha/dia, de azevém utilizada por 

bezerras de corte e consumo de matéria seca 

Itens  29/07 a 13/08 22/08 a 05/09 09/09 a 29/09 P¹ 

Fluxo Crescimento  35,76 ab 48,30 a 28,76 b 0,0136 

Fluxo Consumo  25,54 ab 36,98 a 20,03 b 0,0163 

Fluxo Senescência  35,23 a 61,57 a 40,89 a 0,2223 

Consumo, % PC  2,18 ab 3,13 a 2,06 b 0,0405 

¹ Probabilidade; ² Médias, com letras diferentes na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey 5% 

 

O maior fluxo de consumo foi observado no segundo período (22/08 a 05/09), sem 

diferir do primeiro e menor no terceiro período avaliado. O consumo no primeiro período 

(29/07 a 13/08) pode ter sido afetado por limitação física do rúmen, pois o teor de matéria 

seca da forragem foi de 13,2%. No terceiro período (09/09 a 29/09) de utilização, o menor 

consumo observado pode ser explicado por mudanças referentes ao aumento na altura do 
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pseudocolmo (7,80; P=0,0010) e consequentemente redução na profundidade de lâminas 

foliares, além do avanço do ciclo fenológico do azevém que constituem alterações na 

distribuição espacial de folhas, interferem na realização do bocado e podem determinar 

diferenças no consumo de lâminas foliares. O fluxo de senescência foi semelhante no 

decorrer da utilização do pasto mesmo que os fluxos de consumo tenham sido diferentes. 

As eficiências, real e potencial de utilização e o balanço líquido não diferiram entre 

períodos (P>0,05). A eficiência real de utilização, em média de 0,73 ± 0,17, indica que o 

fluxo de crescimento do azevém foi maior cerca de 40,05, 30,61 e 43,58% nos diferentes 

períodos avaliados, quando comparado ao fluxo de consumo de lâminas foliares.  

A eficiência potencial de utilização, em média -0,23 ± 0,42, evidência que o fluxo de 

senescência, sendo o principal responsável pelo desequilíbrio entre o crescimento e a 

senescência dos tecidos foliares, foi semelhante no decorrer da utilização. 

O balanço líquido negativo, em média -35,81 ± 24,09, seria esperado, pois o valor 

observado para o fluxo de crescimento foi 41,14, 50,99 e 52,80% menor em relação ao 

somatório dos fluxos de senescência e consumo para o primeiro (29/07 a 13/08), segundo 

(22/08 a 05/09) e terceiro (09/09 a 29/09) períodos avaliados, respectivamente. 

Os valores observados para intensidade de desfolhação foram próximos aos valores 

relatados por Mazzanti e Lemaire (1994), de 50% de remoção da lâmina foliar, e esses 

autores afirmam que a proporção do comprimento da lâmina foliar removida é 

relativamente constante. A relação folha:colmo (1,67; P=0,0002) foi menor e a altura do 

pseudocolmo (7,80 cm; P=0,0010) foram maior no terceiro período avaliado (09/09 a 

29/09). As bezerras, em face de maior dificuldade para colheita de lâminas foliares, 

provavelmente ajustaram seu comportamento ingestivo por meio do aumento diário na 

intensidade de desfolhação (Ŷ=0,4931 + 0,0052x; r²=0,57; P=0,003; CV= 13,32). Os 50% 
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de remoção das lâminas foliares, no entanto, só foram observados entre o 1 e 2° dia de 

avaliação. 

As bezerras, sob diferentes alternativas de suplementos, mantiveram a frequência de 

desfolhação similar, com intervalo médio de 6,27 dias para o retorno ao mesmo perfilho. A 

frequência de desfolhação não se ajustou a nenhum modelo de regressão e o intervalo 

médio de retorno foi de 6,4, 5,6 e 7,0 dias para o primeiro, segundo e terceiro período de 

avaliação respectivamente. A frequência de desfolhação foi maior no terceiro período de 

avaliação sem diferir do primeiro e menor no segundo período de avaliação. A duração de 

vida das folhas correspondeu a 22,8 dias e a frequência de desfolhação indica que os 

animais retornaram cerca de 3,33 vezes ao mesmo perfilho antes que a folha expandida 

iniciasse seu processo de senescência. Esse intervalo de desfolhação também indica que as 

bezerras retornaram ao mesmo perfilho antes da emissão de nova lâmina, pois a frequência 

de desfolhação em média de 106,07°C representa 1,47 vezes o valor do filocrono. Quando 

os animais diminuem o intervalo de retorno ao mesmo perfilho há uma redução diária da 

área potencial de pastejo utilizada.  Com essa frequência, as bezerras utilizaram 

diariamente cerca de 15,77% da área total do piquete.  

Não houve interação (P>0,05) entre alternativas de suplemento X períodos de 

avaliação para as variáveis taxa de aparecimento foliar e duração da expansão foliar. 

 A taxa de aparecimento foliar ajustou-se ao modelo de regressão linear decrescente 

(Ŷ =0,0105 - 0,0014x; r²=0,80; P<0,001; CV= 16,98), o que é esperado com avanço do 

ciclo fenológico do azevém. A elevação da temperatura, durante o ciclo fenológico do 

azevém, resulta na diferenciação do meristema apical, no alongamento de colmos e a 

emissão dos órgãos reprodutivos, caracterizando os estádios de pré-florescimento e 

florescimento. A taxa de aparecimento foliar é a característica central que determina a 

morfogênese em gramíneas, e alterações nessa característica determinam variações nas 
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características estruturais número de folhas verdes por perfilho, densidade populacional de 

perfilhos e comprimento final de folhas. A medida que foi observada a redução na taxa de 

aparecimento foliar de 0,014 folhas/dia também foi observado um aumento de 1,05%  na 

intensidade de desfolhação diária.  

A duração da expansão foliar ajustou-se ao modelo de regressão linear crescente ao 

longo dos dias de avaliação (Ŷ =186,56 + 3,55x; 0,65; 0,001; CV: 17,30). Não foi 

observada correlação entre a duração da expansão e a frequência de desfolhação mesmo 

que Schnyder et al. (1999) afirmem que desfolhações frequentes levam a uma forte 

redução da taxa de expansão foliar. 

Não houve interação (P>0,05) entre alternativas de suplemento X períodos de 

avaliação para as variáveis filocrono, duração de vidas das folhas, taxa de senescência e de 

expansão foliar, intensidade e frequência de desfolhação, em n° de dias para retorno e em 

°C. Essas variáveis foram semelhantes nas diferentes alternativas de suplementação 

(P>0,05; Tabela 5) e diferiram entre datas de avaliação (P<0,05).  

A temperatura (NASCIMENTO JR., 2002), a radiação solar (ZANINE ; SANTOS, 

2004) e a adubação nitrogenada (ALEXANDRINO et al., 2004) são fatores ambientais que 

provocam efeitos imediatos sobre os processos morfogênicos das plantas determinados  

pelas variáveis filocrono,  duração de vida das folhas,  taxa de expansão e senescência 

foliar.  

O filocrono do azevém mostrou valor similar com o uso de diferentes suplementos 

para os animais em pastejo. Para o capim-tanzânia, com ovinos submetidos a quatro níveis 

de suplementação concentrada em pastejo rotativo, também não foi verificado alteração no 

filocrono (POMPEU et al., 2009). O filocrono é uma característica relativamente constante 

dentro de uma mesma espécie e assume considerável importância no manejo estratégico 

em pastejos rotativos, pois pode ser a variável indicadora para determinar intervalos entre 
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pastejos. O filocrono observado foi 21,73% maior que o observado por Confortin et al. 

(2009), de 128,13 °GD, para azevém manejado sob lotação intermitente.  

 

Tabela 5 - Valores de filocrono, duração de vida das folhas, taxa de expansão e 

senescência foliar, intensidade e frequência de desfolhação de azevém 

pastejado por bezerras recebendo suplemento 

Itens Azevém Milho Gordura P¹ EP² 

Filocrono, °GD 166,46 142,74 158,70 0,4207 9,40 

Duração de vida das folhas, °GD/folha 339,54 317,70 402,50 0,1017 31,64 

Taxa de expansão, cm/°GD 0,047 0,045 0,050 0,4015 0,003 

Taxa de senescência, cm/°GD 0,065 0,057 0,052 0,3106 0,005 

Intensidade de desfolhação, % de 

remoção  
63 57 62 0,3689 0,02 

Frequência, n° de dias  6,6 5,9 6,3 0,5037 0,23 

Frequência, °C 123,00 106,60 88,60 0,1724 4,29 

¹ Probabilidade; ² Erro padrão da média; Azevém = bezerras exclusivamente em pastejo; Milho= bezerras em 

pastagem de azevém, recebendo 0,78% do peso corporal (PC) de grão de milho; Gordura = bezerras em 

pastagem de azevém, recebendo 0,2% do peso corporal (PC) de suplemento comercial extrusado; 

 

A duração de vida das folhas do azevém, parâmetro morfogênico que indica o teto de 

rendimento potencial da espécie, foi semelhante quando as bezerras foram submetidas a 

diferentes alternativas de suplemento, com valor de 353,24 °GD/folha. Isso pode ser 

atribuído a manutenção do mesmo número de folhas verdes (P=0,7612) e de folhas em 

senescência (P=0,1787) no perfilho  nas diferentes alternativas de suplemento, em média 

de 2,21 e 1,40 folhas por perfilho, respectivamente.   

A taxa de expansão foi semelhante, em média de 0,047 cm/°GD, para o azevém 

independentemente do sistema alimentar avaliado. Confortin et al. (2012)  relataram  0,06 

cm/°GD para taxa de expansão e não observaram efeito do manejo sob essa característica 

com a utilização de diferentes massas de forragem em azevém. 
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A taxa de senescência dos tecidos responde diretamente a mudanças na massa de 

forragem em função de sub ou superpastejo decorrentes das mudanças na taxa de lotação. 

A similaridade dessa variável nos sistemas indica a adequação da taxa de lotação (Tabela 

5) utilizada para manter a massa de forragem. 

Nos períodos de avaliação, o filocrono (Tabela 6) foi menor no primeiro, maior no 

segundo e intermediário no terceiro. Esses valores corresponderam a 6,8, 12,3 e 8,3 dias 

respectivamente para emissão de nova lâmina foliar. Seria esperado, no entanto, o 

filocrono com maior valor no terceiro período em função da redução na velocidade do 

surgimento das lâminas foliares à medida que novas folhas vão aparecendo e percorrem 

maior distância entre o ápice meristemático e a extremidade da bainha (STRECK et al., 

2003). O filocrono apresentou correlação negativa ( r²=0,76; P=0,0002) com a taxa de 

expansão foliar. A taxa de expansão foliar é dependente da adubação nitrogenada 

(ALEXANDRINO et al., 2004)  e as aplicações em cobertura de nitrogênio  foram nas 

datas de 25/06 e 05/08, com a segunda aplicação coincidindo com o final do primeiro 

período de avaliação, o que pode ter resultado no menor valor de filocrono nesse período e, 

consequentemente maiores valores no segundo e terceiro períodos. 

A duração de vida das folhas foi maior no segundo período, menor no primeiro e 

intermediária no terceiro período de avaliação. Quando avaliada em dias, representou 26,9 

, 21,9 e 17,9, respectivamente e sendo assim a frequência em dias representou cerca de 4,7 

, 3,1 e 2,8 vezes a duração de vida das folhas. Quando é verificado um aumento na duração 

de vida das folhas as bezerras aumentam a frequência de desfolhação e a medida que 

ocorre redução na duração de vida das folhas também é verificada redução na frequência 

de desfolhação.  
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Tabela 6 - Valores de filocrono, duração de vida das folhas, taxa de expansão e 

senescência foliar, intensidade e frequência de desfolhação de azevém 

pastejado por bezerras recebendo suplemento 

 

Itens 29/07 a 13/08 22/08 a 05/09 09/09 a 29/09 P¹ 

Filocrono, °GD 112,47 c 197,82 a 157,57 b <0,0001 

Duração de vida das folhas, 

°GD/folha 
219,57 c 506,74 a 333,29 b <0,0001 

Taxa de expansão, cm/°GD 0,065 a 0,034 b 0,042 a 0,0002 

Taxa de senescência, cm/°GD 0,079 a 0,046 b 0,048 b 0,0241 

Intensidade de desfolhação, 

% de remoção  
50 b 62 ab 72 a 0,0060 

Frequência, n° de dias  6,39 ab 5,63 b 7,01 a 0,0433 

Frequência, °C 78,42 b 106,09 a 106,55 a 0,0037 

¹ Probabilidade; Letras, na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 

 

A maior intensidade de desfolhação, observada por ocasião do terceiro período, pode 

ser atribuída ao ajuste do comportamento ingestivo das bezerras, pois nessa ocasião 

também foi verificado o menor valor para relação folha:colmo (1,67; P=0,0002) e maior 

altura de pseudocolmo(7,80; P=0,0010) que representaram barreiras físicas limitantes para 

a colheita das lâminas foliares e consequentemente o ajuste por meio do aumento na 

intensidade de desfolha. 

 A taxa de expansão foliar é uma característica que responde a adubação nitrogenada, 

e foi maior por ocasião do primeiro sem diferir do terceiro período e menor no segundo 

período. Ao final do primeiro período avaliado, no dia 5 de agosto, foi realizada a 

adubação em cobertura, na forma de uréia, o que proporcionou ambiente favorável para a 

expansão da lâmina foliar e consequentemente redução da expansão no período 

subseqüente. A taxa de expansão foliar determina o número de folhas verdes por perfilho 
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que é responsável pela manutenção pela manutenção do índice de área foliar que, por sua 

vez, determina variações na disposição de lâminas foliares. 

A taxa de senescência foliar foi maior no primeiro período avaliado e menor para o 

segundo sem diferir do terceiro. A taxa de senescência foliar responde rapidamente a 

variações na taxa de lotação animal e essa foi maior no segundo período avaliado (3,11; 

P=0,0066), menor no terceiro (2,21) período sem diferir do primeiro (2,61). O avanço do 

ciclo fenológico do azevém também é determinante para o aumento da taxa de senescência 

foliar, uma vez que nos estádio de pré-florescimento e florescimento cessa o processo de 

emissão de novas lâminas foliares e consequentemente, a partir da duração de vida das 

folhas, inicia-se o processo de senescência dos tecidos. 

 

CONCLUSÕES 

O consumo de aminas foliares é similar para bezerras que recebem suplemento ou 

exclusivamente em pastejo e varia no decorrer da utilização do pasto. A intensidade e 

frequência de desfolhação e as características morfogênicas do azevém não são 

modificadas pelo fornecimento de suplemento aos animais em pastejo. Mudanças nas 

características morfogênicas são dependentes do avanço do período de utilização do 

azevém. Para uma frequência de desfolhação variável no decorrer do ciclo de utilização do 

azevém, a intensidade de desfolhação aumenta diariamente.  
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Apêndice A - Chave para identificação das variáveis apresentadas 

A = Tratamentos: AZ = ‘azevém; GOR= ‘gordura’; MI = ‘milho’. 

B = Repetições dentro dos tratamentos  

C = Períodos de avaliação da pastagem de azevém:  

1 = 29/07 a 13/08  2 =22/08 a 05/09  3=09/09 a 29/09. 

D = Massa de forragem, kg MS/há 

E = Taxa de lotação, UA 

F = Altura do dossel, cm 

G = Profundidade de lâminas, cm 

H = Oferta de lâminas foliares, % PC 

I = Relação folha:colmo 

J = Altura do pseudocolmo, cm 

K = Densidade populacional de perfilhos,  

L = Oferta de pasto, kg MS/100 kg PC 

M = Oferta total, kg MS/100 kg PC 

N = Perdas, kg/ha MS 

O = Perdas, %PV 

P = Ganho de peso vivo, kg/ha PV 

Q = Ganho médio diário, g/animal/dia 

R = Filocrono, °GD 

S = Duração vida das folhas, °GD/folha 

T = Duração da expansão, °GD 

U = Taxa de aparecimento, cm/°GD 

V = Intensidade de desfolha, % remoção da lâmina foliar 

X = Frequência de desfolha, nº dias para retorno 

Y = Frequência de desfolha, °C 

Z = Taxa de expansão, cm/°GD 

AA = Taxa de senescência, cm/°GD 

AB = Número de folhas senescêndo 

AC = Número de folhas em expansão 

AD = Número de folhas verdes 

AE= Fluxo de crescimento foliar, kg MS de lâminas foliares/ha/dia 

AF= Fluxo de senescência foliar, kg MS de lâminas foliares/ha/dia 

AG= Fluxo de consumo foliar, kg MS de lâminas foliares/ha/dia 

AH= Consumo, %PC 

AI= Balanço líquido 

AJ= Eficiência real de utilização 

AK= Eficiência potencial de utilização 
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Apêndice B –     Base de dados das características estruturais do azevém (Lolium 

multiflorum Lam.) pastejado por bezerras de corte recebendo 

suplemento, Santa Maria/RS - 2009 

A B C D E F G H I 

AZ 1 1 1314,33 2,73 9,60 4,00 6,57 3,2 

AZ 2 1 1303,58 2,92 11,45 5,35 6,67 4,13 

GOR 1 1 1104,83 2,40 10,95 6,35 6,72 6,23 

GOR 2 1 1222,99 2,14 10,50 6,30 8,21 . 

MI 1 1 1129,10 3,04 9,35 3,25 6,13 4,62 

MI 2 1 1078,26 2,41 9,50 4,20 6,81 4,49 

AZ 1 2 1155,22 3,04 7,80 2,20 4,34 2,17 

AZ 2 2 1374,13 2,81 6,10 . 3,52 2,11 

GOR 1 2 1335,23 2,90 8,00 3,80 3,91 3,65 

GOR 2 2 1403,26 3,24 7,20 2,60 3,7 3,22 

MI 1 2 1457,00 3,13 7,50 2,60 3,72 2,06 

MI 2 2 1119,90 3,53 6,40 0,10 3,11 2,28 

AZ 1 3 1521,13 1,85 16,35 9,55 4,32 1,77 

AZ 2 3 1573,92 2,27 9,95 2,05 4,4 2,62 

GOR 1 3 1670,92 1,91 9,10 1,50 3,17 1,65 

GOR 2 3 1717,65 1,85 8,15 1,35 4,95 1,27 

MI 1 3 1792,01 3,01 13,60 5,70 3,04 1,23 

MI 2 3 1570,56 2,35 8,20 . 3,63 1,46 
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Apêndice C – Base de dados das características estruturais do azevém (Lolium 

multiflorum Lam.) pastejado por bezerras de corte recebendo 

suplemento, Santa Maria/RS - 2009 

A B C J K L M N O 

AZ 1 1 5,60 3508 8,06 8,06 1,97 0,16 

AZ 2 1 6,10 3682 8,04 8,04 1,54 0,12 

GOR 1 1 4,60 2994 7,70 7,90 2,42 0,22 

GOR 2 1 4,20 3810 9,01 9,21 1,57 0,16 

MI 1 1 6,10 3468 7,07 7,85 2,00 0,15 

MI 2 1 5,30 2942 7,98 8,76 1,34 0,12 

AZ 1 2 5,60 4298 7,31 7,31 3,91 0,29 

AZ 2 2 6,20 3930 8,48 8,48 2,10 0,17 

GOR 1 2 4,20 3886 8,47 8,67 4,09 0,31 

GOR 2 2 4,60 4736 8,16 8,36 0,95 0,07 

MI 1 2 4,90 4080 7,71 8,49 3,56 0,25 

MI 2 2 6,30 3290 6,16 6,94 2,55 0,16 

AZ 1 3 6,80 4840 11,81 11,81 11,74 1,41 

AZ 2 3 7,90 4760 10,34 10,34 5,40 0,53 

GOR 1 3 7,60 3707 12,13 12,33 2,90 0,34 

GOR 2 3 6,80 3929 12,54 12,74 8,33 1,00 

MI 1 3 7,90 5022 8,77 9,42 6,64 0,49 

MI 2 3 10,10 2910 9,66 10,31 2,05 0,19 
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Apêndice D – Base dados das características morfogênicas do azevém (Lolium 

multiforum Lam.) e parâmetros das bezerras de corte recebendo 

suplemento, Santa Maria/RS - 2009 

A B C P Q R S T 

AZ 1 1 126,20 0,595 111,7 228,98 171,53 

AZ 2 1 187,00 0,821 122,89 207,03 174,52 

GOR 1 1 109,40 0,571 135,01 227,35 150,58 

GOR 2 1 62,10 0,369 104,83 238,97 183,89 

MI 1 1 182,30 0,786 114,38 223,29 184,59 

MI 2 1 132,10 0,713 86,01 191,8 148,05 

AZ 1 2 260,80 1,286 198,75 546,56 349,58 

AZ 2 2 228,60 1,161 218,95 393,8 348,15 

GOR 1 2 237,00 1,155 224,7 637,14 346,89 

GOR 2 2 245,00 1,083 197,96 599,95 297,81 

MI 1 2 279,10 1,381 176,59 441,45 281,02 

MI 2 2 356,60 1,571 169,98 421,55 298,52 

AZ 1 3 96,20 0,905 160,64 337,34 265,53 

AZ 2 3 175,50 1,274 185,82 323,51 355,33 

GOR 1 3 124,60 1,083 149,5 366,06 321,63 

GOR 2 3 118,50 1,071 139,97 345,34 286,58 

MI 1 3 256,70 1,607 145,07 300,93 281,73 

MI 2 3 144,80 1,143 164,4 327,16 341,59 
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Apêndice E – Base de dados das características do azevém (Lolium 

multiflorum Lam.) pastejado por bezerras de corte recebendo 

suplemento, Santa Maria/RS - 2009 

A B C U V X Y 

AZ 1 1 0,010 0,65 6,54 80,25 

AZ 2 1 0,008 0,39 6,82 83,68 

GOR 1 1 0,009 0,53 4,67 57,30 

GOR 2 1 0,008 0,46 7,57 92,88 

MI 1 1 0,010 0,49 6,07 74,48 

MI 2 1 0,012 0,48 6,68 81,96 

AZ 1 2 0,005 0,75 6,23 117,44 

AZ 2 2 0,006 0,58 6,82 128,56 

GOR 1 2 0,005 0,64 4,69 88,41 

GOR 2 2 0,006 0,68 4,72 88,97 

MI 1 2 0,006 0,43 5,35 100,85 

MI 2 2 0,006 0,61 5,96 112,35 

AZ 1 3 0,007 0,72 6,35 96,52 

AZ 2 3 0,007 0,69 7,33 111,42 

GOR 1 3 0,008 0,67 6,42 97,58 

GOR 2 3 0,008 0,78 7,84 119,17 

MI 1 3 0,008 0,68 7,59 115,37 

MI 2 3 0,007 0,75 6,53 99,26 
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Apêndice F – Base de dados das características do azevém (Lolium multiflorum 

Lam.) pastejado por bezerras de corte recebendo suplemento, Santa 

Maria/RS - 2009 

A B C Z AA AB AC AD 

AZ 1 1 0,069 0,072 1,27 1,61 2,05 

AZ 2 1 0,070 0,110 1,52 1,68 1,85 

GOR 1 1 0,077 0,087 1,25 1,54 1,77 

GOR 2 1 0,057 0,060 1,22 1,79 2,13 

MI 1 1 0,059 0,087 1,29 1,87 1,81 

MI 2 1 0,060 0,057 1,41 1,39 2,23 

AZ 1 2 0,034 0,061 1,64 1,49 2,75 

AZ 2 2 0,033 0,048 1,41 1,63 2,91 

GOR 1 2 0,036 0,030 1,27 1,59 2,67 

GOR 2 2 0,037 0,050 1,39 1,69 2,23 

MI 1 2 0,034 0,038 1,29 1,66 2,23 

MI 2 2 0,034 0,049 1,76 1,57 2,48 

AZ 1 3 0,044 0,045 1,26 1,36 2,10 

AZ 2 3 0,044 0,053 1,48 1,48 1,97 

GOR 1 3 0,043 0,042 1,27 1,39 2,31 

GOR 2 3 0,040 0,041 1,38 1,4 2,15 

MI 1 3 0,047 0,052 1,48 1,47 2,23 

MI 2 3 0,035 0,053 1,53 1,39 1,99 

 

 

 

 

 



84 

Apêndice G – Base de dados dos fluxos de tecidos foliares do azevém 

(Lolium multiflorum Lam.) pastejado por bezerras de corte 

recebendo suplemento, Santa Maria/RS - 2009 

A B C AE AF AG AH 

AZ 1 1 45,87 34,67 39,86 3,24 

AZ 2 1 36,08 67,40 26,88 2,04 

GOR 1 1 32,69 11,33 13,58 1,25 

GOR 2 1 36,65 28,45 25,41 2,63 

MI 1 1 41,83 42,21 24,91 1,82 

MI 2 1 21,48 27,34 22,64 2,09 

AZ 1 2 49,34 76,98 34,72 2,54 

AZ 2 2 29,19 36,75 23,95 1,74 

GOR 1 2 35,02 29,26 28,05 2,54 

GOR 2 2 40,50 61,30 36,45 2,98 

MI 1 2 63,41 49,25 36,23 3,21 

MI 2 2 72,34 115,89 62,53 5,8 

AZ 1 3 32,51 53,49 23,46 2,82 

AZ 2 3 31,36 38,01 17,05 1,66 

GOR 1 3 24,75 33,00 16,64 1,93 

GOR 2 3 19,71 35,94 19,77 2,37 

MI 1 3 39,82 44,41 22,88 1,69 

MI 2 3 24,44 40,50 20,39 1,92 
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Apêndice H – Base de dados do consumo de lâminas foliares e eficiências de 

utilização do azevém (Lolium multiflorum Lam.) pastejado por 

bezerras de corte recebendo suplemento, Santa Maria/RS - 2009 

A B C AI AJ AK 

AZ 1 1 -28,66 0,86 0,24 

AZ 2 1 -58,19 0,74 -0,86 

GOR 1 1 7,76 0,41 0,65 

GOR 2 1 -17,20 0,69 0,22 

MI 1 1 -25,29 0,59 -0,01 

MI 2 1 -28,49 1,05 -0,27 

AZ 1 2 -62,36 0,70 -0,56 

AZ 2 2 -31,51 0,82 -0,25 

GOR 1 2 -22,29 0,80 0,16 

GOR 2 2 -57,25 0,89 -0,51 

MI 1 2 -22,07 0,57 0,22 

MI 2 2 -106,09 0,86 -0,60 

AZ 1 3 -44,45 0,72 -0,64 

AZ 2 3 -23,70 0,54 -0,21 

GOR 1 3 -24,90 0,67 -0,33 

GOR 2 3 -36,00 1,00 -0,82 

MI 1 3 -27,47 0,57 -0,11 

MI 2 3 -36,45 0,83 -0,65 
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Anexo A – Normas para publicação 
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Anexo A – Continuação .... 
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Anexo A – Continuação .... 
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Anexo A – Continuação .... 
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Anexo B - Características do pasto e taxa de lotação em azevém pastejado por novilhas 

recebendo suplemento por período de avaliação, Santa Maria/RS – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Tratamento 29/07 a 

13/08 

22/08 a 

05/09 

09/09 a 

29/09 

Média P CV(%) 

MF, kg/ha MS 

Azevém 1308,95 1264,67 1547,53 1373,72   

Milho 1103,68 1288,45 1681,28 1357,81 0,9077 5,62 

Gordura 1163,91 1369,25 1694,28 1409,15   

 Média 1192,18b 1307,46b 1641,03a  0,0001  

TAXA DE 

LOTAÇÃO, UA/ha 

Azevém 2,83 2,93 2,06 2,60   

Milho 2,73 3,33 2,68 2,91 0,1552 11,63 

Gordura 2,27 3,07 1,88 3,51   

 Média 2,61ab 3,11a 2,21B  0,0066  

ALTURA DO 

DOSSEL, cm 

Azevém 10,53 6,95 13,15 10,21   

Milho 9,43 6,95 10,90 9,09 0,2530 21,94 

Gordura 10,73 7,60 8,63 8,89   

 Média 10,23ab 7,17b 10,89a  0,0434  

PROFUNDIDADE 

DE LÂMINAS, cm 

Azevém 3,33 3,09 1,89 2,77   

Milho 3,89 2,96 1,90 2,91 0,4280 77,60 

Gordura 4,20 4,23 2,11 3,51   

 Média 3,81a 3,43a 1,97a  0,1932  

OFERTA DE 

LÂMINAS 

FOLIARES, % PC 

Azevém 6,62 3,93 4,36 4,97   

Milho 6,47 3,42 3,33 4,41 0,3596 11,81 

Gordura 7,47 3,81 4,06 5,11   

 Média 6,85a 3,72b 3,92b  0,0001  

RELAÇÃO 

FOLHA:COLMO 

Azevém 3,67 2,14 2,20 2,67b   

Milho 4,55 2,17 1,34 2,69b 0,0295 21,77 

Gordura 7,32 3,43 1,46 4,07a   

 Média 5,18a 2,58b 1,67b  0,0002  

ALTURA DE 

PSEUDO COLMO, 

cm 

Azevém 5,84 5,93 7,31 6,36   

Milho 5,69 5,58 8,86 6,71 0,1589 11,27 

Gordura 4,39 4,41 7,22 5,34   

 Média 5,31b 5,31b 7,80a  0,0010  

DENSIDADE 

POPULACIONAL 

DE PERFILHOS, 

perfilhos/m² 

Azevém 3595 4114 4800 4170   

Milho 3205 3685 3966 3619       0,1249 10,10 

Gordura 3402 4311 3818 3844   

 Média 3401b       4037ab       4195a       0,0277  
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Anexo C - Oferta de pasto, oferta total, ganho de peso vivo e perdas em azevém 

pastejado por novilhas recebendo suplemento por período de avaliação, 

Santa Maria/RS - 2009 

Item Tratamento 29/07 a 

13/08 

22/08 a 

05/08 

09/09 a 

29/09 
Média P CV(%) 

OFERTA DE 

PASTO 

Azevém 8,06 7,89 11,07 9,01 ab   

 Milho 7,52 6,94 9,21 7,89b 0,0261 9,68 

Gordura 8,36 8,31 12,34 9,67a   

 Média 7,98b 7,71b 10,87a  0,0012  

OFERTA 

TOTAL 

Azevém 8,06 7,89 11,07 9,01ab   

 Milho 8,03 7,72 9,86 8,63b 0,0507 9,35 

Gordura 8,56 8,51 12,54 9,87a   

 Média 8,22b 8,04b 11,16a  0,0013  

GANHO DE 

PESO VIVO, 

kg/ha PV 

Azevém 156,60 244,70 135,85 179,05   

 Milho 157,20 317,85 200,75 225,27 0,1644 25,91 

Gordura 85,75 241,00 121,55 149,43   

 Média 133,18b 267,85a 152,72b  0,0056  

PERDAS, kg/ha 

MS 

Azevém 1,76 3,01 8,57 4,44   

 Milho 1,67 3,06 4,35 3,02 0,5831 65,84 

Gordura 2,00 2,52 5,62 3,38   

 Média 1,81b 2,86ab 6,18a  0,0438  

PERDAS, % 

PC 

Azevém 0,14 0,23 0,97 0,45   

Milho 0,14 0,21 0,34 0,23 0,5293 81,33 

Gordura 0,19 0,19 0,67 0,35   

 Média 0,16b 0,21ab 0,66a  0,0370  
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Anexo D - Características morfogênicas do azevém pastejado por novilhas recebendo 

suplemento por período de avaliação, Santa Maria/RS – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Tratamento 29/07 a 

13/08 

22/08 a 

05/09 

09/09 a 

29/09 
Média P CV(%) 

FILOCRONO, °GD 

Azevém 117,29 208,85 173,23 166,46   

Milho 100,20 173,28 154,74 142,74 0,4207 7,13 

Gordura 119,92 211,33 144,73 158,66   

 Média 112,47c 197,82a 157,57b  <0,0001  

DVF¹, °GD/folha 

 

Azevém 218,01 470,18 330,41 339,54   

Milho 207,55 431,50 314,05 317,70 0,1017 10,09 

Gordura 233,16 618,55 355,70 402,47   

 Média 219,57c 506,74a 333,29b  <0,0001  

DURAÇÃO DA 

EXPANSÃO ºGD 

Azevém 173,02 348,87 310,43 277,44   

Milho 166,32 289,77 331,66 255,92 0,5516 12,77 

Gordura 167,23 322,35 304,11 264,56   

 Média 168,86b 320,33a 308,73a  0,0004  

TAXA DE 

APARECIMENTO, 

cm/ºGD 

Azevém 0,0093 0,0052 0,0069 0,0072   

Milho 0,0109 0,0060 0,0075 0,0082 0,2552 13,12 

Gordura 0,0085 0,0056 0,0079 0,0074   

 Média 0,0096a 0,0056c 0,0074b  0,0014  

INTENSIDADE 

% remoção de 

lâmina foliar 

Azevém 0,52 0,67 0,71 0,63   

Milho 0,49 0,52 0,72 0,57 0,7871 11,74 

Gordura 0,50 0,66 0,73 0,62   

 Média 0,50b 0,62ab 0,72a  0,0060  

FREQUÊNCIA 

Nº de dias para 

retorno 

Azevém 6,68 6,53 6,84 6,68   

Milho 6,38 5,66 7,06 6,36 0,5037 11,35 

Gordura 6,12 4,71 7,13 5,99   

 Média 6,39ab 5,63b 7,01a  0,0433  

TAXA DE 

ELONGAÇÃO 

cm/ºGD 

Azevém 0,070 0,034 0,044 0,049   

Milho 0,060 0,034 0,041 0,045 0,4015 11,48 

Gordura 0,067 0,037 0,042 0,048   

 Média 0,065a 0,034b 0,042a  0,0002  

TAXA DE 

SENESCÊNCIA 

cm/ºGD 

Azevém 0,091 0,055 0,049 0,065   

Milho 0,072 0,044 0,053 0,057 0,3106 29,00 

Gordura 0,074 0,040 0,042 0,052   

 Média 0,079a 0,046b 0,048b  0,0241  



94 

¹ Número de folhas senescendo por perfilho; ² Número de folhas em expansão por perfilho; ³ Número de 

folhas verdes por perfilho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D -  Continuação... 

NFS¹  Azevém 1,40 1,53 1,37 1,43   

Milho 1,35 1,53 1,51 1,46 0,1787 10,55 

Gordura 1,24 1,33 1,33 1,30   

 Média 1,33 1,46 1,40  0,3554  

NFE² Azevém 1,65 1,56 1,42 1,54   

 Milho 1,63 1,62 1,43 1,56 0,9826 6,85 

 Gordura 1,67 1,64 1,40 1,57   

 Média 1,65a 1,61a 1,42b  0,0199  

NFV³ Azevém 1,95 2,83 2,04 2,27   

 Milho 2,02 2,36 2,11 2,16 0,5535 10,40 

 Gordura 1,95 2,45 2,23 2,21   

 Média 1,97b 2,55a 2,13b  0,0126  
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Anexo E - Fluxos de tecidos foliares em kg de MS de lâminas foliares/ha/dia, consumo % PC, 

balanço líquido e eficiências de utilização do Azevém pastejado por novilhas 

recebendo suplemento por período de avaliação, Santa Maria/RS - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Tratamento 29/07 a 

13/08 

22/08 a 

05/09 

09/09 a 

29/09 
Média P CV(%) 

FLUXO DE 

CRESCIMENTO 

 

Azevém 40,98 39,27 31,94 37,39   

Milho 31,66 67,88 32,13 43,89 0,2150 20,83 

Gordura 34,67 37,76 22,23 31,55   

 Média 35,77ab 48,30a 28,76a  0,0136  

FLUXO DE 

SENESCÊNCIA 

 

Azevém 51,04 56,87 45,75 51,22   

Milho 34,78 82,57 42,46 53,27 0,2887 52,95 

Gordura 19,89 45,28 34,47 33,21   

 Média 35,23a 61,57a 40,89a  0,2223  

FLUXO DE 

CONSUMO 

 

Azevém 33,37 29,34 20,26 27,65   

Milho 23,78 49,38 21,64 31,60 0,5993 25,88 

Gordura 19,50 32,25 18,21 23,32   

 Média 25,54ab 36,98a 20,03b  0,0163  

CONSUMO % 

PC 

 

Azevém 2,64 2,14 2,24 2,53   

Milho 1,95 4,50 1,80 2,75 0,8284 24,44 

Gordura 1,94 2,76 2,15 2,28   

 Média 2,18ab 3,13a 2,06b  0,0405  

BALANÇO 

LÍQUIDO 

Azevém -43,43 -46,94 -34,08 -41,48   

Milho -26,89 -64,08 -31,96 -40,98 0,5504 -64,71 

Gordura -4,72 -39,77 -30,45 -24,98   

 Média -25,01a -50,26a -32,16a  0,2306  

 

ERU 

Azevém 0,80 0,76 0,63 0,73   

Milho 0,82 0,72 0,70 0,75 0,9937 12,69 

Gordura 0,55 0,85 0,84 0,74   

 Média 0,72a 0,77a 0,72a  0,5850  

 Azevém -0,31 -0,41 -0,43 -0,38   

EPU Milho -0,14 -0,19 -0,38 -0,24 0,4315 -153,48 

 Gordura 0,44 -0,18 -0,58 -0,11   

 Média -0,005a -0,256a -0,460a  0,1827  
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Anexo F - Significâncias para interação tratamento X período, tratamento, período, 

coeficiente de variação, desvio padrão e r² para todas as variáveis 

analisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item P*T P (Trat) P (Per) CV(%) Desvio 

Padrão 

r² 

Massa de Forragem 0,1049 0,9077 0,0001 5,62 77,62 0,9576 

Taxa Lotação  0,4069 0,1552 0,0066 11,63 0,30 0,8711 

Altura do Dossel 0,4664 0,2530 0,0434 21,94 2,07 0,7667 

Profundidade de 

Lâminas 

0,4530 0,4280 0,1932 77,60 2,54 0,6989 

Oferta de lâminas 

foliares 

0,6293 0,3596 0,0001 11,81 0,57 0,9540 

Relação F:C 0,0301 0,0295 0,0002 20,77 0,65 0,9579 

Altura do 

Pseudocolmo 

0,3704 0,1589 0,0010 11,27 0,69 0,9277 

DPP 0,3862 0,1249 0,0277 10,10 391,66 0,8737 

Oferta do Pasto 0,4827 0,0261 0,0012 9,68 0,86 0,9180 

Oferta Total 0,4319 0,0507 0,0013 9,35 0,86 0,9095 

GPV 0,7884 0,1644 0,0056 25,91 47,83 0,8656 

Perdas 0,7005 0,5831 0,0438 65,84 2,38 0,7479 

Perdas % PV 0,5502 0,5293 0,0370 81,33 0,26 0,7712 

Filocrono 0,1308 0,4207 <0,0001 7,14 11,13 0,9725 

DFV 0,0805 0,1017 <0,0001 10,09 35,66 0,9751 

Duração da Expansão 0,7510 0,5516 0,0004 12,77 33,97 0,9292 

Taxa de 

Aparecimento 

0,4427 0,2552 0,0014 13,13 0,0009 0,9046 

Intensidade 0,5605 0,7871 0,0060 11,74 0,0716 0,8741 

Frequência 0,4397 0, 5037 0,0433 11,35 0,7202 0,8091 

Taxa de Elongação 0,6878 0,4015 0,0002 11,48 0,0054 0,9488 

Taxa de Senescência 0,9088 0,3106 0,0241 29,00 0, 0166 0,9488 

NFS 0,8949 0,1787 0,3554 10,55 0,1471 0,6589 

NFE 0,9508 0,9826 0,0199 6,85 0,1064 0,8163 

NFV 0,3889 0,7612 0,0405 18,20 0,3919 0,8426 

Fluxo de Crescimento 0,0744 0,2150 0,0136 20,83 7,85 0,8848 

Fluxo de Senescência 0,7600 0,2887 0,2223 52,99 24,30 0,6202 

Fluxo de Consumo 0,1674 0,5993 0,0163 25,89 7,12 0,8618 

Consumo % PC 0,0686 0,8284 0,0405 24,44 0,6012 0,8745 

Balanço Líquido 0,7338 0,5504 0,2306 -64,71 23,17 0,6733 

ERU 0,0665 0,9937 0,5850 12,69 0,0938 0,8879 

EPU 0,5189 0,4315 0,1827 -153,48 0,3692 0,7308 
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Anexo G - Valores de correlações para as variáveis analisadas 

 

 

Anexo H - Valores de correlações para variáveis analisadas 

  DUR EXP DVF TX SEN TX ELON 

TX ELON r² -0,89881 -76399 0,80024 1 

 p <0,0001 0,0002 <0,0001 0 

TX APAR r²    0,77515 

 p    0,0002 

FILOC r²    -0,76497 

 p    0,0002 

 

 

  TX LOT GPV FCRE FSEN FCON 

FCRE r² 0,75707 0,71698 1   

 p 0,0003 0,0008 0   

FCON r² 0,71212    1 

 p 0,0009    0 

COM r²    0,80354 0,93205 

 p    <0,0001  


