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RESUMO 

 

 

A adaptação fenotípica da alfafa (Medicago sativa L.), uma leguminosa originária do 
Oriente Médio, aliada ao seu elevado padrão bromatológico, é cultivada na região das 
Missões Gaúcha destinada a nutrição animal. Mesmo sendo uma cultura que traz 
inúmeros benefícios econômicos e ambientais, há poucas informações sobre o 
manejo, em relação ao corte e a vida útil do alfafal. Assim, essa pesquisa bibliográfica 
buscou conhecer quais são os cuidados que devemos ter durante a realização dos 
cortes para fenação, levando em consideração desde o primeiro corte, de modo que 
se possa conhecer os procedimentos de manejo mais assertivos, com base nas 
publicações existentes, para um melhor entendimento sobre o manejo da cultura, em 
relação à capacidade de rebrote da cultura. Com a condução de uma pesquisa 
bibliográfica descritiva, qualitativa, pode-se realizar um levantamento de informações 
a partir de diversos artigos, livros e publicações para sanar a problemática da 
pesquisa. As pesquisas realizadas evidenciaram a importância da irrigação e da 
adubação como formas de garantir a produtividade da alfafa com alto padrão 
bromatológico. A presença de água e nutrientes em quantidade adequadas favorece 
à realização das atividades fotossintéticas, de modo que as reservas presentes na 
coroa condicionam a brotação basilar e a maior velocidade de rebrote do dossel 
vegetativo, condicionando a vida útil do alfafal e o número e o tempo de intervalo de 
cada corte. 
 
Palavras-chave: Fisiologia vegetal; pastagem; bromatologia. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A alfafa (Medicago sativa L.) é difundida em todas as regiões devido à sua 

plasticidade fenotípica e às condições bromatológicas que garantem uma boa nutrição 

aos animais, além de ser uma ótima cobertura de solo, contribuindo com a 

sustentabilidade dos sistemas agrícolas, desde que atendidas às condições de 

fertilidade e o manejo de corte seja feito na época adequada (MONTEIRO et al., 1999). 

Esta espécie leguminosa forrageira proveniente da região do Oriente Médio 

adaptou-se muito bem às condições climáticas e de fertilidade do Brasil, amplamente 

empregada para o pastejo e produção de feno e silagem, devido ao alto valor nutritivo 

que possui (GUZMÁN, 2022; SUTTON; MONTEIRO, 2017). 

Entre as vantagens do emprego da alfafa na nutrição bovina destaca-se que a 

elevada produção de forragem (STROSCHEIN; SÁ, 2017). Possui uma baixa 

quantidade de fibra, uma boa digestibilidade e um alto teor proteico, fornecendo uma 

dieta equilibrada, fazendo com que os animais se sintam saciados e convertam em 

peso vivo (PV), (FERNANDES et al., 2019). Fato que motiva sua inserção na 

alimentação animal para reduzir os custos com alimentação à base de concentrado 

(FERREIRA et al., 2015) 

A América Latina conta com 3,6 milhões de hectares cultivados com alfafa, 

sendo que o país destaque é a Argentina, com 40 milhões hectares, seguida pelo 

Chile, com 170 mil hectares, o Peru, com 120 mil hectares, o Uruguai com 70 mil 

hectares. O Brasil conta com 40 mil hectares, com ênfase no Rio Grande do Sul e 

Paraná (FONSECA, 2020). As cultivares de alfafa aumentaram 27% no período de 

2012 a 2019, (OMOTE, 2021), porém, não é suficiente para atender à demanda 

interna (FONSECA, 2020).  

O objetivo da produção no Brasil destina-se à fenação atendendo às 

propriedades que possuem gado de leite. Caracteriza-se pela sua produtividade, baixa 

estacionalidade de produção, com alto valor energético e proteico enquanto forragem, 

pois possui um tempo de digestão e liberação de nutrientes bastante rápido, 

comparado a outras pastagens com maior teor de fibras, fato que a torna mais 

aceitável pelos animais (STROSCHEIN; SÁ, 2017; FERREIRA et al., 2015). 

No Rio Grande do Sul, a cultura da alfafa se iniciou na região dos vales dos rios 

Caí, Taquari, Jacuí e Uruguai e nas encostas da serra do nordeste do Estado, 

cultivada por imigrantes alemães e italianos, no século XIX (BRASIL, 2020). 
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O sistema de produção da alfafa é rudimentar baseado nas necessidades de 

consumo da região nas propriedades rurais da região e costuma movimentar a 

economia local, devido à baixa produção, comumente encontrada na agricultura 

familiar e conta com o manejo realizado pelas próprias famílias (FONSECA, 2020). 

Na possibilidade de expandir a produção, pode-se estabelecer um comércio 

com a Arábia Saudita, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito, países que 

possuem uma grande demanda por forragens, para atender às necessidades 

alimentares de bovinos de leite, cavalos, caprinos, ovinos, roedores, cães e seres 

humanos (BRASIL, 2020; FONSECA, 2020). 

A alfafa está presente na Região das Missões, com destaque para o Município 

de Rolador, incentivando a economia local, devido à sua capacidade de produção, 

que possibilita vários cortes durante o ciclo produtivo, tolerando as baixas 

temperaturas do inverno da região (MITTELMANN; LÉDO, 2008). Em condições 

inadequadas de manejo há uma perda de produtividade, logo, as condições de 

manejo, especialmente a adubação, a irrigação e a época de corte são pontos chave 

para uma boa produtividade da alfafa, prolongando a sua vida útil e a qualidade da 

forragem (FERREIRA et al., 2016). 

A necessidade de pesquisas relacionadas ao manejo e produção de alfafa é 

um limitador para o gerenciamento das propriedades rurais e expansão da área 

cultivada e da produtividade. Além das condições de cultivo dificultadas pela ausência 

de insumos e a carência de profissionais, os produtores possuem um baixo grau de 

conhecimento técnico sobre a adubação e calagem da alfafa, aliado ao clima do 

Estado do Rio Grande do Sul. Esses fatores justificam a pouca exploração do 

potencial da cultura e as poucas áreas de plantio encontradas, visto que há uma 

preferência pelo cultivo de commodities como a soja (Glycine max L.) e o milho (Zea 

mays L.), por oferecerem maior possibilidade de comercializar, insumos e assessoria 

técnica. 

Assim, os fatores que motivaram esta pesquisa bibliográfica foram a 

insuficiência de materiais técnicos relacionando os cuidados com o corte da alfafa e a 

fisiologia vegetal e o manejo técnico, desde altura e época, para compreender como 

estas variáveis influenciam a vida produtiva do alfafal e as condições nutricionais. 
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1.2 Objetivo geral 

 

Estudar fatores que afetam a produtividade da alfafa no Rio Grande do Sul. 

 

1.3  Objetivos específicos  

 

Verificar os cuidados necessários durante a realização dos cortes para fenação, 

levando em consideração a partir do primeiro corte da alfafa; 

Avaliar qual a influência da adubação na coroa da alfafa e na sua vida produtiva; 

Conhecer qual a altura de corte ideal para se realizar. 

 

1.4 Justificativa 

 

Devido ao alto valor nutricional da alfafa, seu cultivo é destinado principalmente 

para atender a demanda de propriedades que trabalham com gado de leite 

(FERREIRA et al., 2015), como é o caso da região das Missões Gaúcha, gerando 

economia e retorno financeiro às propriedades (MITTELMANN; LÉDO, 2008). Nesse 

sentido, a adubação e o corte são as principais formas de manejo da cultura para altos 

rendimentos (BRAUN, 2019). Para Mittelmann e Lédo (2008) a cultura possui um 

tempo de renovação em quatro anos, com um máximo de oito cortes por ano desde 

que fornecidas boas condições de manejo, podendo gerar 10.000 kg.ha-1 de feno. 

Nas pesquisas feitas por Moreira et al. (2007), a alfafa produzida no Brasil pode 

permitir um máximo de 11 cortes durante o ano, devido às condições de temperatura 

e disponibilidade hídrica, aliada às boas condições de fertilidade do solo, 

diferentemente do que ocorre em outros países. 

Observa-se que essas informações não podem ser utilizadas de forma 

generalista, uma vez que há muitas divergências sobre a produção e qualidade da 

forragem produzida, por parte dos autores pesquisados (MONTEIRO et al., 1999). 

Nesse sentido, as pesquisas realizadas são consideradas para uma condição 

ambiental e de fertilidade específica, dificultando a qualificação para um procedimento 

de manejo único, devido às inúmeras variáveis envolvidas, o que reforça a 

necessidade de efetuar mais pesquisas acerca do conteúdo já publicado. 

Considerando a complexidade de cultivo dessa espécie a redução de área 

cultivada, produtividade ao longo dos anos e cortes ao longo do ciclo da cultura, o 
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presente trabalho de pesquisa busca um melhor entendimento de quais são os 

diferentes cuidados no momento do corte e como esses fatores podem influenciar a 

capacidade de rebrote e vida útil reprodutiva do alfafal. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Alfafa 

 

A alfafa (Medicago sativa L.) é uma leguminosa, forrageira, leguminosa 

(SUTTON; MONTEIRO, 2017) cuja região de origem é o Oriente Médio, a Ásia Menor 

e o Sul do Cáucaso (GUZMÁN, 2022), bastante adaptada às condições ambientais da 

região, apresenta alto potencial forrageiro, servindo para pastejo, fenação e silagem 

(MOREIRA; FAGERIA, 2010). 

As embarcações espanholas trouxeram a cultura para a América, durante as 

expedições, no século XV para alimentação do rebanho (GUZMÁN, 2022). O aumento 

do cultivo da alfafa é estimulado pela pecuária de leite, em sistema intensivo, com 

demanda de alta produção, desde que sejam controladas as ervas daninhas, 

fornecida em quantidades satisfatórias a irrigação e a adubação (RASSINI; LEME, 

2001). 

A cultura apresenta bom rendimento em termos de proteína bruta (PB), e base 

de matéria seca (MS), indicando valores nutricionais oscilando nas médias de 8,6 ton. 

MS x ha-1 a 18,7ton. MS x ha-1 (GUZMÁN, 2022). O aumento de produtividade se deu 

pelo manejo de cultivares, resistência a pragas e doenças, manejo agronômico da 

cultura e do solo (SUTTON; MONTEIRO, 2017). A produção gaúcha é destinada a 

atender o mercado regional, nas regiões da Fronteira Oeste e Região Metropolitana 

de Porto Alegre, enquanto que o excedente produzido é enviado para Santa Catarina, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul (MITTELMANN; LÉDO, 2008). 

No Rio Grande do Sul, as variedades de alfafa são crioulas (SUTTON; 

MONTEIRO, 2017), bem adaptadas às condições de inverno rigoroso, como as que 

decorrem no período de outono e inverno no Rio Grande do Sul, devido às alterações 

morfofisiológicas ao longo do ciclo de desenvolvimento da planta (STROSCHEIN; SÁ, 

2017). No período do inverno, há uma redução das taxas metabólicas da cultura, a fim 

de garantir a sobrevivência nesse período (GUZMÁN, 2022). 
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A alfafa responde bem à produção de forragem por área, porém é uma cultura 

altamente exigente em investimentos para a produção, sendo que a origem das 

sementes precisa ser de boa procedência, com a aplicação de irrigação e adubação 

equilibrada para se extrair o máximo potencial da cultura (RASSINI; LEME, 2001). 

Sua produção e cultivo estão concentrados na região das Missões, 

especialmente no Município de Rolador, seguido por Dezesseis de Novembro e São 

Luiz Gonzaga e contribui no desenvolvimento econômico da região, gerando emprego 

e renda para muitas famílias, com a possibilidade de se renovar durante quatro anos 

e se efetuar até oito cortes, visto que apresentam ciclo fotossintético C3, com pouca 

sensibilidade ao período do inverno (MITTELMANN; LÉDO, 2008). 

A sensibilidade aos períodos de inverno permite a caracterização da alfafa em 

duas subespécies, sendo elas a falcata e a sativa. A falcata apresenta dormência mais 

severa, em períodos de frio intenso, o que não ocorre com subespécies sativa, que 

possuem dormência intermediária. As cultivares dormentes interrompem o ciclo 

durante o inverno, enquanto as cultivares não dormentes possuem crescimento ativo 

no inverno (MONTEIRO et al., 1999). Registra-se também, por meio da literatura, que 

essas espécies efetuaram cruzamento entre si. Essa capacidade de dormência 

implica na escolha das espécies para as diferentes regiões, com base nas categorias 

de dormência e graus de latência (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 - Categorias de acordo com os diferentes graus de latência descritos pelo 
Certified Alfafa Seed Council. 

Graus de latência Categorias 

1-2 Muito latente 

3-4 Latente 

5 Moderadamente latente 

6-7 Semi dormente 

8-9 Pouco latente 

10-11 Não latente 

Fonte: National Alfalfa & Forrage Alliance (NAFA), (2018). 

 

Aspectos relacionados à ausência de radiação solar e excesso de umidade do 

solo também reduzem o ciclo da cultura da alfafa e prejudicam a produção de foragem 

(MONTEIRO et al., 1999). A cultivar mais adaptada e estável perante às variações 

edafoclimáticas é a Crioula, que gera maior número de pesquisas a fim de explorar o 
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potencial forrageiro (FERNANDES et al., 2019). Essa cultivar possui uma rápida 

recuperação após a desfolha, favorecendo um vigoroso rebrote, nas diversas épocas 

do ano, com alto valor nutritivo (FERREIRA et al., 2015). 

O rebrote é realizado na região da coroa, demostrado na imagem 01, a qual é 

constituída pelos tecidos perenes, oriundos do talo da planta. Sua estrutura é 

condicionada pela temperatura, umidade (disponibilidade hídrica) e a adubação, além 

da idade da planta (TAIZ et al., 2016). A coroa fica localizada abaixo do solo, protegida 

da desfolha do pastejo. Quando ocorre a desfolha, as reservas de carboidratos, na 

forma de amido, presentes na raiz e na coroa basal são destinadas para as gemas, 

as quais são ativadas, por estímulos enzimáticos e permite a reestruturação vegetal, 

quando as condições de fertilidade estão adequadas (FERREIRA et al., 2016). 

Conforme mostrado na Figura 1, a coroa é formada pelos talos, nós, ente nós, 

nós, gemas basilares e talos, cujo rebrote é promovido pelas reservas de carboidratos, 

como por exemplo, amido, glicose, frutose e sacarose, armazenadas nessas 

estruturas que originam novos talos, em forma de brotação basilar, a partir da quebra 

de dormência das gemas basilares (TAIZ et al., 2017). 

 

Figura 01: Representação da coroa na cultura da alfafa.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sempre que a cultura sofre desfolha, as reservas de nutrientes da coroa são 

utilizadas nas brotações, enquanto que as reservas presentes na raiz são deslocadas 

Coroa 



15 
 

para a coroa, assim, recuperando suas folhas e a capacidade de fazer fotossíntese e 

reenviar esses fotoassimilados para as raízes (TAIZ et al., 2017). 

A alfafa contribui para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Auxilia no 

processo de ciclagem de nutrientes e na redução dos impactos ambientais 

decorrentes da exposição do solo, com a liberação de gases do efeito estufa. Nesse 

sentido, a adubação adequada garante que a cultura possa realizar a cobertura do 

solo, o fornecimento de nutrientes e contribuir com a lucratividade da lavoura. Para 

tanto, requer-se o correto manejo da irrigação e da adubação (LUO et al., 2022). 

A adubação permite que, na presença de umidade de solo, os coloides 

disponibilizem nutrientes que serão extraídos solo por meio das raízes. Assim, durante 

seu crescimento, a planta pode acumular esses nutrientes na coroa radicular durante 

o ciclo vegetativo, convertidos posteriormente em seiva e encaminhado para produção 

de folhas (COMISSÃO, 2016). 

Em relação à irrigação, a demanda por água é variada ao longo do ciclo da 

cultura e que o déficit hídrico promove uma queda de produtividade em termos de 

matéria seca (MS). A cultura possui sensibilidade às variações da disponibilidade 

hídrica, principalmente no início do afilhamento secundário até a emissão dos botões 

florais, quando se completa o estádio vegetativo. Nesse momento ocorre o aumento 

do coeficiente da cultura (KC) que passa de 1,05 para 1,20, pois nesse momento a 

planta passa a expandir o sistema radicular e a parte aérea, portanto, é mais exigente 

no momento que passa a efetuar a diferenciação foliar (RASSINI; LEME, 2001). 

Os tratos agronômicos para cultivo da alfafa são voltados para as condições de 

solo bem drenados, com textura média profundos e férteis (MITTELMANN; LÉDO, 

2008), permeáveis, cujo sistema radicular pivotante pode atingir altas profundidades, 

quando o potencial de hidrogênio (PH) estiver na média de 6,5. Responde bem às 

aplicações de adubo orgânico e esterco e a adubação mineral inorgânica 

(NASCIMENTO et al., 2017). 

A calagem permite elevar o potencial de hidrogênio (PH) dos solos, a fim de 

ampliar a disponibilidade de alguns nutrientes para as culturas. A quantidade de 

calcário aplicada varia conforme a região, material de origem, o tipo de solo e o grau 

de intemperismo que a região está susceptível, considerando aspectos relacionados 

aos custos envolvidos na compra, transporte e aplicação, bem como a cultura que 

será beneficiada (MOREIRA; FAGERIA, 2010). 
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Como a maioria dos solos são ácidos, devido à ação da água, pela chuva, 

carreamento de bases naturais e da evapotranspiração, as condições ideais de 

germinação, emergência, crescimento das plantas e a ativação do sistema de defesa 

vegetal são afetados (MELLON et al., 2012). 

Em baixas condições de fertilidade há uma redução da produtividade da 

mesma, além de torna-la susceptível à ação de plantas invasoras, ataque de pragas 

e doenças. Em condições inadequadas de cultivo, o excesso de pastejo ou a 

intensidade de desfolha elevada pode inviabilizar o cultivo da alfafa (MOREIRA et al., 

2007). 

Os solos destinados ao cultivo da alfafa precisam da calagem porque perdem 

as suas bases naturais nitrogênio (N), fósforo (K) e potássio (K), as quais tendem a 

serem lixiviadas e a serem carreadas para os cursos de água. Logo, o solo permanece 

pobre dessas bases, com altas concentrações de alumínio (Al) e de hidrogênio (H), 

(COMISSÃO, 2016). 

As condições adequadas de acidez de solo e fertilidade permitem a correta 

nutrição das plantas, com respostas à adubação podem ser representadas por 

equações lineares ou quadráticas, às quais explicam o aporte nutricional na 

vegetação, em função da fixação dos nutrientes, quando disponíveis no solo 

(SUTTON; MONTEIRO, 2017), fato que justifica a ampla utilização da cultura em 

diferentes sistemas de cultivo e com variações nas alturas e épocas de corte 

(FERNANDES et al., 2019). 

Para um correto manejo da adubação da alfafa, o potencial de hidrogênio (PH) 

deve estar variando entre 6,3 e 7,8, conforme as diferentes classes de solo. Assim, a 

regulação do potencial de hidrogênio do solo, pode elevar a saturação de bases em 

até 70% contribuindo para a disponibilidade de nutrientes no solo e a produtividade 

da alfafa (SUTTON; MONTEIRO, 2017). 

Os parâmetros de avaliação com base na concentração de Ca2+, 𝑀𝑔2+e H + Al 

definem grande parte do sucesso da produtividade, pois afetam a profundidade do 

sistema radicular, matéria seca e o rendimento foliar (MOREIRA; FAGERIA, 2010). 

O nitrogênio é importante para a produção de pastagens, uma vez que acresce 

o número de folhas e a quantidade de raízes auxiliares. Quando disponível no solo 

pode contribuir para o equilíbrio nutricional de compostos químicos, como gás 

carbônico (𝐶𝑂2), tornando as moléculas de carbono disponível para absorção pelas 

plantas (YANG et al., 2022). 
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Doses de Potássio (K) são importantes para a regulação enzimática das plantas 

e o equilíbrio osmótico, o que pode restringir a absorção de água pelas raízes, com 

baixo potencial hídrico da solução do solo, resultando em diminuição na turgescência 

celular, abertura estomática e assimilação líquida de CO2 (COMISSÃO, 2016). 

Tanto à concentração do Nitrogênio, quanto à concentração do Potássio estão 

intimamente ligados à saturação de bases (CTC) do solo, ou seja, dependem do 

potencial de hidrogênio (PH) do solo, o qual condiciona a disponibilidade desses 

nutrientes (SUTTON; MONTEIRO, 2017). 

As plantas leguminosas, como a alfafa, ajudam a fixar o nitrogênio no solo, 

devido às relações simbióticas decorrentes nos sistemas radiculares, reduzindo a 

necessidade de aplicação de fertilizantes nos campos e pastagens. A presença de 

nitrogênio disponível afeta o número de folhas da alfafa (GUZMÁN, 2022). 

Logo, a utilização de simbiose, por meio da inoculação, baseado no emprego 

de rizóbios, auxilia na elevação do potencial de produção de forragem. Como a alfafa 

possui uma boa afinidade com a nodulação, produz ácido indol-acético, hormônio 

responsável pelos estímulos ao crescimento, efeito que pode estender-se às culturas 

em sucessão (STROSCHEIN; SÁ, 2017). 
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3 METODOLOGIA 

 

A condução do estudo é baseada na pesquisa bibliográfica, que segundo Gil 

(2017) baseia-se nos estudos realizados por outros pesquisadores, sem a 

necessidade de esgotar o tema, mas propor uma nova visão sobre a temática, 

fundamentando uma nova ideia e propostas de pesquisa. 

Com base nos objetivos da pesquisa, buscou-se encontrar dados qualitativos, 

abrangendo a complexidade da realidade estudada, com ênfase em características 

não mensuráveis numericamente. Por este motivo, a análise dos dados qualitativos 

dispensa a aplicação de testes estatísticos e permite a flexibilidade na interpretação 

dos dados da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2017). Assim, deteve-se aos fatores 

relacionados às condições fisiológicas e ambientais correlacionando-as e buscando 

explicar tais correlações por meio das constatações dos autores pesquisados. 

A pesquisa bibliográfica é do tipo aplicada, pois gera conhecimentos de 

aplicação prática, que servem para a solução de problemas específicos (GIL, 2017), 

aqui correlacionando aspectos de manejo do corte da alfafa, por sua geração de 

incertezas para os produtores e pecuaristas. 

As pesquisas para encontrar os materiais foram realizadas no portal de acesso 

livre da Revista Brasileira de Ciência do Solo, no Guia de Citação de Dados de 

Pesquisa (SciELO)1 no Google Acadêmico2, utilizando as seguintes palavras-chave: 

“Medicago sativa”, “altura de corte”, “corte”, “produtividade”, “coroa”, “fertilidade”. 

Também foi utilizada a pesquisa no site do Google para complementar os estudos. Os 

documentos em formato Portable Document Format (PDF) foram baixados e lidos, 

selecionando-se os conteúdos relevantes. 

Como técnica de análise, baseou-se na leitura, análise e interpretação de livros, 

periódicos, textos e conteúdos acessíveis para a composição das ideias trazidas 

nessa pesquisa. O estudo buscou conhecer as diferentes contribuições científicas 

disponíveis sobre a alfafa, em relação ao manejo do corte e os efeitos da adubação 

sobre o desempenho bromatológico da cultura para responder aos objetivos da 

pesquisa. 

 

                                            
1 SciELO. Guia de citação de dados de pesquisa [online]. SciELO, 2022. São Paulo. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/>. Acesso em 17 maio. 2022. 
2 SCHOLAR GOOGLE. Disponível em: <scholar.google.com.br>. Acesso em: 05 maio. 2022. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa realizada nos meios de busca encontrou trabalhos publicados em 

diferentes regiões e sistemas de cultivo, em diversos idiomas, que abordam os 

períodos de altura e épocas de corte da alfafa, relacionando aspectos da fisiologia 

vegetal e nutrição da planta, indicando condições de manejo que visam o 

prolongamento da vida útil do alfafal. 

A pesquisa realizada buscou trabalhar em três pontos de discussão, sendo 

eles: cuidados na realização dos cortes de alfafa, adubação na coroa da alfafa e altura 

ideal de corte. 

 

4. 1 Cuidados na realização dos cortes de alfafa  

 

Para avaliação da altura ideal de corte, consideram-se os parâmetros de 

umidade do solo e adubação da planta, de modo que se possa estabelecer condições 

de manejo que venham a beneficiar a planta, para se obter o máximo potencial 

produtivo, conforme a condução das pesquisas realizadas pelos autores pesquisados. 

As condições hídricas do solo são descritas na literatura como essenciais para 

aumentar a quantidade de cortes. Sendo que os maiores potenciais de água no solo 

permitiram melhor desenvolvimento vegetativo e produtividade até o 5º corte, 

posteriormente reduzindo a capacidade produtiva, tendo como ótimos valores de 

potencial de água no solo -0,04 e -0,4 Mpa (RASSINI; LEME, 2001). 

Nessas condições, a água se desloca das raízes para as folhas, via xilema, por 

meio de uma pressão positiva que se inicia pelas raízes e finaliza-se de forma negativa 

nas folhas. O teor de umidade adequada dos solos permite que a regulação da 

pressão hidrostática, possibilitando que a água chegue até as células das folhas, 

ocupando os espaços intercelulares. Posteriormente, a água participa das funções 

fisiológicas, como por exemplo, a transpiração, por diferença de concentração, em 

relação ao meio, e a fotossíntese, em que há a abertura estomática e a recepção de 

estímulos luminosos que favorecem a conversão de moléculas de 𝐶𝑂2 em açúcares 

(TAIZ et al., 2016). 

Em relação à adubação, pode-se observar que a variação da produtividade e 

qualidade de cultivares de alfafa em solos ácidos se devem à concentração de matéria 

seca descrita como superior na variedade crioula. Nessas condições, o aporte de 
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nitrogênio (N) estava na parte do dossel, cuja concentração foi superior nas plantas 

com menor produção de matéria seca. As plantas variam a concentração de N no 

primeiro corte, o que não ocorre no segundo corte. A constatação do efeito da calagem 

foi mais significativa no segundo corte, quando houve maior resposta ao manejo da 

acidez, por se tratar de um limitante à absorção de nutrientes, especialmente o 

nitrogênio (N); (SUTTON; MONTEIRO, 2017). 

Deficiências de nitrogênio inibem o crescimento da planta, apresentando 

sintomas de clorose generalizada, comumente visto nas folhas, às quais, por vezes, 

se desprendem e caem. Em excesso, possuem a maturação atrasada, levando ao 

acamamento, portanto a dosagem precisa ser equilibrada (COMISSÃO, 2016; TAIZ et 

al., 2016). 

Aspectos climatológicos precisam ser considerados para o manejo do corte. 

Observa-se que a presença de luz, água e calor são essenciais para estimular o 

rebrote da vegetação, uma vez que em conjunto, determinam o ciclo e a recuperação 

da planta. Tanto a luz, quanto a água participam do processo fotossintético e implicam 

na velocidade de regeneração celular (TAIZ et al., 2016). 

Nos estudos feitos por Costa e Saibro (1992) ao avaliar o comportamento da 

alfafa por três anos, considerando diferenças de cortes, sendo 4cm e 8cm, a presença 

de estímulos luminosos, água e nutrientes disponíveis favoreceu o corte a 4cm acima 

do solo, o que não ocorre no período de inverno, pois há uma limitação da 

disponibilidade luminosa. 

O processo de corte condiciona a qualidade dos passos posteriores que 

incluem a secagem e o armazenamento. Quando as condições de corte estiverem 

corretas garante-se um maior aproveitamento dos nutrientes. Nesse sentido, a 

orientação de Braun (2019, p. 22) é que “o corte da forrageira alfafa deve ser realizado 

pela manhã, depois da evaporação do orvalho, quando o tempo estiver com baixa 

probabilidade de chuva”, devendo ser realizado no intervalo de altura de 5cm a 8cm 

do solo para permitir o rebrote (BRAUN, 2019). 

Para Costa e Saibro (1992) a alfafa pode ser cortada com mais intensidade, 

reduzindo-se a frequência de corte para que possa manter a capacidade do alfafal. A 

pesquisa realizada pelos autores mostra que a alfafa continua produzindo devido à 

presença de tecido fotossintéticos na região próxima à coroa, que ao receber a luz 

auxiliam na realização da fotossíntese e com os nutrientes disponíveis emitem novos 

talos. 
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Uma estratégia para aumentar a produção de alfafa é a manutenção da 

cobertura de solo, por meio do fornecimento de vinhaça, por exemplo, pois esta provê 

o aumento dos teores de potássio, que aliado às condições de correção de solo 

garantem o equilíbrio nutricional da cultura que permitem o aprofundamento do 

sistema radicular, refletindo em maior quantidade de folhas produzidas, isto é, massa 

seca foliar, permitindo que sejam ampliados a quantidade de corte (NASCIMENTO et 

al., 2017). 

Também é mencionado o emprego de cultivo intercalado de alfafa com 

Cynodon dactylon L (grama bermuda) é benéfico no sistema de pastejo para bovinos 

exigentes em aspectos nutricionais. Assim, a adubação permite que a cultura possa 

aumentar o número de pólens e converter os nutrientes em massa de forragem (FM), 

proteína bruta (PB) e nutrientes digestíveis totais (TDN), aumentando a rentabilidade 

da produção, isto é, o desempenho animal (HAEDO et al., 2022). 

Para suprir a demanda de conhecimentos mais assertivos sobre a questão da 

adubação e calagem da alfafa, LUO et al. (2022) descrevem a importância de oferecer 

informações e treinamentos técnicos no que se refere ao manejo da fertilização, aos 

produtores de alfafa. Assim, é possível ampliar as experiências no cultivo da alfafa, 

com ênfase em aumentar a produção. 

 

4.2 Adubação na coroa da alfafa 

 

Após o corte, a planta passa por uma redução do seu potencial nutricional, pois 

os nutrientes destinados para as folhas foram removidos pela desfolha. Nesse 

momento a planta precisa reestabelecer sua estrutura folhar empregando os 

nutrientes armazenados na coroa e no sistema radicular para estimular o 

perfilhamento, até que sua capacidade fotossintética se reestabeleça, havendo o 

retorno dos nutrientes via floema para a raiz e a coroa (TAIZ et al., 2016). 

A maioria dos solos brasileiros são ácidos e apresentam-se pouco férteis, o que 

os torna impróprio para o cultivo da alfafa, devido à dificuldade da planta captar 

nutrientes disponíveis e formular compostos para formar suas estruturas vegetativas. 

A deficiência nutricional impede a produção de alfafa destinada à nutrição zootécnica, 

fazendo com que os produtores tenham que efetuar a correção do solo e a adubação 

química para efetuar o cultivo da alfafa, pois a cultura demanda condições de 

fertilidade para manifestar o seu alto potencial nutricional para o rebanho, assim, a 
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alfafa responderá positivamente às condições de correção de solos e fertilidade 

(MOREIRA; FAGERIA, 2010). 

A ausência de potássio (K) desenvolve sintomas característicos de deficiência 

do nutriente, como clorose e necrose foliar, além de reduzir o tamanho da planta. A 

aplicação de adubação potássica contribuiu para uma maior estrutura de planta, 

aumento de concentração do nutriente e produção de forragem (SUTTON; 

MONTEIRO, 2017). 

Bioquimicamente, a disponibilidade dos nutrientes contribui para a redução do 

estresse vegetal, regulando o potencial osmótico, favorecendo a germinação, o 

crescimento e o desenvolvimento das plantas, permitindo uma uniformidade de 

germinação e crescimento (MELLON et al., 2012). Monteiro et al. (1999), em suas 

pesquisas descrevem que o valor nutritivo depende da quantidade de corte e que os 

cortes estimulam a produção das folhas, a partir da coroa, a qual possui nutrientes 

armazenados para exportar às folhas e ramificações. 

Nesse sentido, as pesquisas de Vilela et al. (1994) verificaram que a 

disponibilidade de nutrientes da alfafa atende necessidades de vacas em lactação, 

em uma densidade de três vacas em um hectare, com uma produção de 20 quilos por 

vaca, sem causar timpanismo, sem utilizar suplementação concentrada (QUADRO 2). 

 

Tabela 2 - Composição química e a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) 
do pasto de alfafa em três épocas de avaliação na Região Sudeste do Brasil. 
 

                                                                              Período 

Parâmetro Abril/junho Julho/setembro Outubro/dezembro 

Matéria seca (%) 16,6 20,1 17,4 18,0 

Proteína bruta (%MS) 26,1 26,8 24,4 25,8 

FDN (%MS) 39,8 35,5 45,0 40,1 

DIVMS (%MS) 72,0 72,5 65,2 69,9 
Fonte: Vilela et al (1994). 

 
Assim, observa-se que a alfafa possui um potencial forrageiro muito 

interessante para a nutrição de matrizes, considerando que supre 19,1 a 24,7 

kg/vaca/dia, sem suplementação e 23,1 a 35,0 kg/vaca/dia, com suplementação 

(VILELA et al., 1994). 

Esse fato se deve à capacidade da alfafa efetuar o seu rebrote, o qual ocorre a 

partir das reservas de carboidratos presentes nas raízes e na coroa, armazenadas 
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durante o período vegetativo (TAIZ et al., 2016). O rebrote ocorre com maior 

velocidade no estádio reprodutivo, permitindo a regeneração das estruturas, com 

maior quantidade de matéria seca (MS), provando que o corte pode ser feito em uma 

menor altura do solo, sem prejuízo de perdas de matéria seca. Condições de luz e 

calor, com chuvas bem distribuídas são fatores que aceleram o crescimento e reduz 

o tempo de espera entre cada intervalo de corte, conforme as pesquisas de Costa e 

Saibro (1992), mostradas no Quadro 3. 

 
Tabela 3 - Rendimento de matéria seca de alfafa colhida em diferentes altura de corte, 
em dois estádios fenológicos, com quatro repetições. 

Estágio de desenvolvimento 
Altura de corte 

5cm 10cm Média 
Vegetativo 6,32 t.ha-1 5,48 t.ha-1 5,90 t.ha-1 
Florescimento 11,33 t.ha-1 9,95 t.ha-1 10,64 t.ha-1 
Média 8,82 t.ha-1 7,71 t.ha-1  

Fonte: Costa e Saibro (1992). 

 
A matéria seca representa a porção nutricional da alfafa na ausência de 

umidade, enquanto que as fibras representam a fração menos digerível do alimento, 

o que reduz o consumo pelos animais, uma vez que preenche o espaço do rúmen 

(FERREIRA et al., 2015). 

A presença de raízes e coroas influenciam na quantidade de reserva desses 

nutrientes. Logo, há um aumento na concentração dessas fibras e proteínas quando 

são estimuladas pelos cortes, rebrotes e quantidade de raízes existentes (MELLON et 

al., 2012) 

Com base nos parâmetros avaliados, em que se localizam as gemas, as quais 

dão origem às estruturas vegetativas (TAIZ et al., 2016). O estímulo às brotações das 

gemas permite o desenvolvimento dos afilios, pequenos caules herbáceos, originando 

novos caules, os quais irão formar ramificações (RASSINI et al., 2008). Conforme o 

crescimento, há o aparecimento dos nós e entrenós, apresentando gemas foliares, 

originando folíolos ovais e pecíolo em desenvolvimento, permitindo a expansão de 

folhas, caracterizando a fase vegetativa (FERREIRA et al., 2016). 

O rebrote permite a geração de novos afilhos, a partir de gemas basilares da 

coroa e das gemas auxiliares. Assim, a adubação permite que a alfafa tenha um maior 

desenvolvimento de afilhos a partir da coroa, sob condições de intensa desfolha 

(RASSINI et al., 2008). 
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Quando a desfolha ocorre com muita intensidade, novos afilhos são formados 

a partir da ativação de gemas secundárias presentes na coroa, na presença de 

fertilidade de solo adequada, respeitando o intervalo de corte, de modo que a planta 

possa acondicionar carboidratos não estruturais na raiz e na coroa basal conforme é 

possível observar na imagem 02 (FERREIRA et al., 2016). 

 

Figura 02: Representação da coroa e raiz na cultura da alfafa.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tem-se o desenvolvimento da raiz pivotante, com poucas ramificações, 

característica de espécie resistente às condições de inverno rigoroso e algumas 

ramificações laterais. 

Esse aprofundamento do sistema radicular depende da fertilidade dos solos, 

que deve considerar níveis adequados de acidez e disponibilidade de nutrientes, 

adequados para o cultivo da alfafa. Logo, permite-se à cultura produzir e demonstrar 

o seu máximo potencial de produção, por meio da fertilidade e do corte no momento 

adequado (SUTTON; MONTEIRO, 2017). 

Estabelece-se como parâmetro de corte que o tempo de rebrote, o qual 

condiciona a entrada de animais ou o corte depende proporcionalmente do tempo de 

armazenamento de carboidratos no sistema radicular e na coroa. Ou seja, a planta 

necessita ter os nutrientes disponíveis, convertidos em glicose, frutose e sacarose 

para utilizar na produção de estruturas vegetativas (TAIZ et al., 2016). 

 

4.3 Altura de corte ideal 

 

A formação de novas estruturas é maior na primavera e no verão, devido aos 

estímulos luminosos, quando o solo está adubado e as chuvas são bem distribuídas, 

entretanto, requer um manejo intenso de plantas daninhas, para evitar a competição. 

Raiz 
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Nesse caso, quando ocorre um bom manejo de plantas daninhas, pode-se efetuar o 

corte a 5cm de altura, em relação ao solo, sem perda de matéria seca (COSTA; 

SAIBRO, 1992). 

Para Monteiro (1999), a intensidade e a frequência de cortes condicionam o 

número e o peso das brotações. Essa intensidade pode variar em média, a cada 30 

dias. Esse estímulo ao crescimento das brotações ocorre com maior intensidade no 

período de primavera e verão. O corte deve ocorrer com uma altura preferencial de 

sete centímetros e manter uma área foliar suficiente para permitir que a planta efetue 

a fotossíntese e estimule a brotação. 

As observações feitas por Costa e Saibro (1992) em relação à altura do ao corte 

considerando o acúmulo de nutrientes na estrutura vegetal diz respeito ao estágio 

vegetativo, sendo que no vegetativo, a planta não possui grandes reservas de 

nutrientes em suas estruturas de armazenamento como raízes e coroa, logo o corte 

precisa ser mais espaçado e a altura deve ser próxima a 10cm. No período em que 

ocorre o florescimento, culminando com a primavera-verão, pode-se efetuar cortes 

próximos a 5cm de altura, sem perdas de matéria seca, havendo uma recuperação 

mais acelerada, devido ao armazenamento dos nutrientes nos órgãos de reserva e as 

condições do ambiente estarem favoráveis. 

O primeiro corte deve ocorrer quando a alfafa apresentar sua completa floração 

(80% das plantas em floração), sendo que nesse momento a coroa e o sistema 

radicular estarão bem desenvolvidos (RASSINI et al., 2008). Para a garantia da 

qualidade nutricional da alfafa, o segundo corte deve ser realizado quando pelo menos 

10% das plantas estiverem na floração. Enquanto que no inverno, a brotação basal 

atingir altura média de 3 a 5 cm para se efetuar o corte (FERREIRA et al., 2016). As 

condições de disponibilidade hídrica são um dos fatores chave para o manejo dos 

cortes. Sendo que a ausência de chuvas e irrigação amplia o espaçamento entre os 

cortes podendo variar em até mais de um mês, principalmente no verão 

(MITTELMANN; LÉDO, 2008). 

Ferreira et al. (2016) explica que é ideal respeitar uma altura de resíduo de 

pastejo de 8cm a 10cm do solo. Fischer (1981) explica que o corte não tão rente ao 

solo traz como benefícios maior porcentagem de proteína bruta (PB) e o aumento na 

frequência dos cortes propicia o aumento na formação de açúcares não estruturais, 

de mais rápida digestão e aceitabilidade, como também é descrito nos estudos de 

Vilela et al. (1994), mostrados anteriormente na Tabela 2. 
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A condução da pesquisa, com base nos mecanismos de busca, não encontrou 

uma grande disponibilidade de conteúdos com referências mais recentes, mostrando 

que há uma grande carência de estudos relacionados ao manejo da alfafa. Sendo que 

parte dos estudos estão voltados às condições de manejo do gado de leite. 

Nesse sentido, há a necessidade de ampliar as pesquisas acadêmicas no que 

se refere ao manejo da alfafa para se obter dados mais recentes, com base na 

evolução das novas tecnologias de produção agropecuária. Para Fonseca (2020), 

políticas de desenvolvimento podem fortalecer a cadeia produtiva de alfafa e 

potencializar a produção brasileira de alfafa, da mesma maneira como ocorre com as 

demais culturas, contribuindo para uma maior sustentabilidade dos sistemas 

agrícolas, visto que as necessidades por alimentação para os animais vêm crescendo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal cuidado que o produtor precisa ter para obter bons índices 

produtivos da alfafa e prolongar sua vida útil do alfafal é a adubação adequada, pois 

esta condiciona a brotação basilar e estimula uma maior velocidade de rebrote, pela 

ativação das gemas presentes na coroa. A condição nutricional da planta influencia 

na vida útil do alfafal, condicionando o número e o tempo de intervalo de cada corte. 

O período de corte deve ocorrer a 7cm de altura do solo, espaçado a cada 30 

dias, no período vegetativo, podendo ser reduzido para 5cm no período reprodutivo. 

O primeiro corte considera a porcentagem de plantas em estágio de floração 

plena, mantendo-se uma altura de segurança em relação ao solo, que se amplia à 

medida que a planta entra no período reprodutivo e as condições ambientais 

garantirem luz e chuvas bem distribuídas, estimulando os processos fotossintéticos.  

Esses cuidados são importantes para evitar danos na coroa e evitar que a 

planta perca a sua capacidade reprodutiva, isto é, possa prejudicar a coroa, local em 

que se localizam as gemas, responsáveis pelo rebrote de novos afilhos. Assim, a 

adubação exerce efeito sobre a capacidade regenerativa e permite uma maior reserva 

de nutrientes nas folhas. 

Condiciona-se o corte da alfafa às condições de fertilidade do solo. Quando o 

fornecimento de nutrientes ao alfafal está equilibrado, baseado em uma análise de 

solo, aumenta-se as chances de reduzir o tempo de aguardo para o rebrote, 

acelerando o tempo de armazenamento de carboidratos no sistema radicular e na 

coroa, predispondo a um menor tempo de aguardo para o surgimento da brotação. 

Com base no estudo realizado, observa-se que a alfafa possui um grande 

potencial para novas pesquisas, especialmente pela carência de alimentos para a 

produtiva do leite, devido à sua palatabilidade e rápida disponibilidade de seus 

nutrientes após a digestão. 
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