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Introdução

O capim elefante (Pennisetum purpureum
Schum.) é uma gramínea forrageira perene, originária 
da África e largamente utilizada no Brasil. Esta 
gramínea destaca-se entre as forrageiras mais 
utilizadas nos sistemas intensivos de produção animal, 
em decorrência do seu potencial produtivo e de sua 
qualidade, quando devidamente manejado, Coser [1].

A periodicidade das chuvas no Nordeste do Brasil 
constitui um fator limitante para a forragicultura,
todavia, além da adaptação edafoclimática das 
espécies, o manejo inadequado pode impedir o melhor 
aproveitamento de forrageiras com alto potencial 
produtivo, Santos [2]

Ao longo dos anos, muitos esforços têm sido 
realizados com vistas à utilização do capim elefante
para formação de pastagens. Entre esses esforços, 
destaca-se a seleção de materiais adaptados ao sistema 
de lotação intermitente, Cunha [3]. Na seleção de 
materiais para utilização sob pastejo, é de fundamental 
importância a avaliação das respostas morfológicas e 
produtivas das plantas ao pastejo, visando obter, ao 
mesmo tempo,plantas resistentes ao pisoteio, de alto 
valor nutritivo, produtivas e persistentes.

O objetivo desse trabalho foi avaliar 
morfologicamente o potencial de oito genótipos de 
capim elefante sob pastejo intermitente, na zona da 
mata seca de Pernambuco. 

Material e métodos

O experimento foi conduzido na Estação 
Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco 
(IPA), no município de Itambé, Zona da Mata Seca de 

Pernambuco. A precipitação média anual na região é de 
aproximadamente 1.200 mm [4], a temperatura média 
anual é de 26 ºC e a altitude de 190 m. Os tratamentos 
experimentais foram constituídos de oito genótipos de 
capim elefante, sendo cinco de porte baixo (Taiwan A-
146 2.37, Taiwan A-146 2.27, Taiwan-146 2.114, 
Merker México MX 6.31 e Mott), um híbrido 
interespecífico de capim elefante com milheto de porte 
intermediário (HV-2.41) e dois de porte alto (Elefante 
B e IRI-381). Os genótipos foram implantados em 
parcelas com área de 25 m2 (5 m x 5 m), sendo 9 m2 (3 
m x 3 m) de área útil, no delineamento de blocos 
casualizados com quatro repetições. As avaliações 
foram realizadas em quatro ciclos de pastejo 
compreendidos no período de setembro/2008 e 
março/2009. Foram utilizados 25 ovinos Santa Inês, 
com peso vivo médio inicial de 42 kg, como animais 
pastejadores em “mob grazing”, objetivando-se altura 
de resíduo pós pastejo de 0,3 m. Os clones foram 
manejados sob lotação intermitente, com período de 
descanso de 32 dias e três dias de pastejo, para os 
ciclos um e dois, e 64 dias de descanso e dois de 
pastejo, para os ciclos três e quatro. Os distintos 
períodos de descanso foram determinados pelas 
condições climáticas. Quando a altura média dos clones 
nas parcelas aos 32 dias não atingiu a altura mínima de 
0,5 m, os períodos de descanso passaram a ser de 64 
dias. O critério utilizado para os dias de permanência 
dos animais nos piquetes foi à altura média de resíduo 
pós pastejo desejada. As variáveis morfológicas 
avaliadas foram: número de perfilhos, número de 
folhas, número de nós, comprimento de entrenós e
relação folha/colmo. Antes da entrada dos animais (pré-
pastejo) foram realizadas estimativas de massa de 
forragem seca verde, obtidas pela utilização do método 



direto, por meio do corte de uma touceira contida em 
uma moldura de 0,5 m2 (0,5 m x 1 m) por parcela, a 5 
cm do nível do solo. Após o corte, o número de 
perfilhos foi determinado por meio de contagem. Do 
total de cada touceira, foram escolhidos quatro 
perfilhos de cada clone e separadas as frações folha e 
colmo, sendo realizada a contagem das folhas dos 
quatro perfilhos. Em seguida, separadamente, as 
frações folha e colmo foram pesadas, e levadas para pré 
secagem em estufa de ar forçado, a 65 °C, por 72 h e 
mais uma vez pesadas. O peso seco verde das folhas foi 
dividido pelo peso seco verde dos colmos
determinando-se a relação entre a duas frações.  Nos 
mesmos perfilhos utilizados para determinação do 
número de folhas foram determinados a quantidade de 
nós (contagem) e o comprimento médio dos entrenós 
(com um paquímetro). A análise de variância e a 
comparação das médias pelo teste Tukey (P<0,10) 
foram realizadas com o auxílio do software Sisvar.

Resultados

Com exceção para o número de folhas por perfilho, 
foram observadas diferenças significativas para todas 
as demais respostas, entre os clones avaliados (Tabela 
1). O genótipo de porte baixo Mott, apresentou menor 
número de perfilhos, enquanto o genótipo de porte alto 
Elefante B apresentou maior número, quando 
comparado aos demais. Já em relação ao número de 
nós, o Elefante B apresentou maior valor médio e o
híbrido HV-241 apresentou o menor valor médio.

Como já esperado, os genótipos de porte alto Elefante 
B e IRI-381, juntamente com o híbrido HV-241,
apresentaram maiores valores médios de comprimento 
de entrenós, quando comparado aos clones de porte 
baixo, não tendo sido observadas diferenças entre os 
materiais dentro desses dois grupos (alto e baixo).
Como conseqüência do maior alongamento do entrenó 
nos clones de maior porte, observou-se menores valores 
médios de relação lâmina foliar/colmo+bainha nos 
clones de porte alto (Elefante B e IRI 381), quando 
comparado aos clones de porte baixo Taiwan-2.27, 
MX-6.31 e Mott, ficando os demais em posição 
intermediária.

Discussão

Segundo Silva & Pedreira [5], dentre os fatores que 
afetam o fluxo de biomassa, o perfilhamento é o que 
exerce maior influência sobre o acúmulo de forragem.
Assim, Matthew [6] relata que uma comunidade de 
plantas pode ser considerada uma população dinâmica 
de perfilhos de vida curta, cujo equilíbrio entre 
aparecimento e morte é dependente do regime de 
pastejo adotado.  

De acordo com Santos [7], o uso de sistemas de 
pastejo intermitente com pastagens de capim elefante
vem sendo utilizado com o intuito de diminuir os custos 
e melhorar a qualidade da forragem ofertada para os 
animais. 

Uma alternativa interessante para a utilização de 
capim elefante na alimentação de pequenos ruminantes
seria o uso de genótipos de porte baixo, comumente 
denominado de anão, uma vez que, em função do 
menor alongamento dos entrenós (Tabela 1), apresenta 
menor altura média de plantas, quando comparado aos 
clones de porte alto, facilitando, assim, o acesso dos 
animais à forragem. Somado-se a esta característica, 
pode-se inferir que os materiais de menor porte devem 
apresentar maior massa de folhas, visto que, apesar de 
não ter sido detectada diferença no número de folhas 
entre os materiais avaliados, de maneira geral, os 
clones de porte baixo apresentam maior número de 
perfilhos basais, o que também pode ser verificado pela 
tendência de maiores médias de relação lâmina 
foliar/colmo+bainha desses clones. Ainda, Resende [8], 
aponta como vantagens da utilização do capim elefante 
de porte baixo sob pastejo, a localização dos
meristemas apicais próximos ao solo, o que dificulta a 
remoção pela ação do pastejo, favorecendo a 
persistência da pastagem.. 
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Tabela 1. Características morfológicas de oito genótipos de Pennisetum sp. sob pastejo intermitente de ovinos na zona 
da mata seca , Itambé – PE. 

Perfilhos 
basais Folhas Nós

Comprimento 
de
Entrenós Folha/colmo

Genótipos 
Número cm

Taiwan A-146 2.27 48,6ab1 56,5a 22,9bc 3,75a 0,70bc

Taiwan A-146 2.37 73,6ab 42,8a 19,6abc 6,0a 0,64abc

Taiwan-146 2.114
51,9ab 59,6a 22,6bc 5,5a 0,62abc

Merker México MX 6.31 52,7ab 50,0a 16,5ab 6,1a 0,85c

Mott 47,1a 57,8a 18,3abc 3,81a 0,77bc

HV-241 70,1ab 41,1a 13,2a 9,1b 0,50ab

IRI-381 51,4ab 42,0a 24,2bc 9,3b 0,39a

Elefante B 74,3b 47,2a 27,5c 9,9b 0,39a

Média 58,7 49,6 20,5 6,7 0,6

1Médias seguidas de mesma letra no sentido das colunas não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,10)


