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Estabelecer estratégias para o manejo da desfolhação é fundamental 

para a maximização da utilização da forragem produzida. Objetivou-se 

avaliar a estrutura do dossel de capim-mombaça submetido a frequ-

ências de pastejo intermitente. Foram avaliadas duas frequências de 

desfolhação (90 e 95% de interceptação de luz (IL) pelo dossel) com 

resíduo de 45 cm de altura. O experimento foi conduzido na Embrapa 

Gado de Corte, de outubro/2012 a junho/2013. O delineamento expe-

rimental foi de blocos casualizados, com quatro repetições. As massas 

de forragem e os componentes morfológicos pré e pós-pastejo foram 

avaliadas cortando-se nove amostras de 1m² rente ao solo. No pré-pas-

tejo, as maiores massas de forragem (5.570 kg de MS.ha-1) e % de ma-

terial morto (16%) foram verificadas aos 95% de IL, em relação a 90% 

de IL (4.690 kg de MS.ha-1 e 12%), respectivamente. As maiores % 

de folhas e relação folha/como foram observadas aos 90% de IL (65% 

e 4,0), comparada a 95% de IL (60% e 3,1). A maior % de colmo foi 

observada quando o pastejo ocorreu aos 95% de IL (22%). Devido ao 

florescimento do capim-mombaça, maior % de colmos foi observada 
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no outono. No pós-pastejo, pastos manejados com 90% de IL apre-

sentaram maiores % de folhas no resíduo (29%). Maior % de folha foi 

observada no verão (40%). No outono foi observada a maior massa 

de forragem (4.666 kg de MS.ha-1) % de colmo (35%) em relação a 

primavera (3.665 kg de MS.ha-1 e 21%). O momento de entrada nos 

piquetes pode ser realizado quando pastos de capim-mombaça intercep-

tam 90% da radiação solar incidente, promovendo maior disponibilidade 

de folhas no dossel forrageiro, o que provavelmente promoverá maior 

ganho individual dos animais.
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