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Introdução

O capim-elefante (Pennisetum purpureum
Schum.) é uma das forrageiras que mais tem 
contribuído para a alimentação animal em sistemas de 
produção de leite, além de que seu uso como pasto 
barateia o sistema de produção. O resíduo 
remanescente pós-pastejo exerce importante efeito na 
composição botânica da pastagem, promovendo 
mudanças na estrutura do pasto, determinando a 
participação dos componentes: folha, colmo e material 
morto, alterando, assim, a qualidade de forragem 
disponível para os animais [3].

BORTOLO [2], em experimento de pastejo, 
verificou uma relação positiva entre o aumento da área 
de solo descoberto e a redução da altura do resíduo de 
matéria seca. Por outro lado, BALSALOBRE et al. 
[1] afirmam que apesar das plantas manejadas a 
maiores alturas poderem apresentar pior qualidade, 
esse efeito pode ser minimizado pela capacidade dos 
animais em selecionar as melhores partes da forragem.

Assim, este trabalho objetivou estimar a 
composição botânica da pastagem, determinar as 
frações da planta e de solo descoberto em duas épocas 
do ano de três clones de capim elefante e um híbrido 
de capim elefante com milheto submetidos à diferentes 
alturas de resíduo pós-pastejo.

Material e Métodos

O experimento foi realizado no Instituto 
Agronômico de Pernambuco - IPA, localizado na Zona 
da Mata Norte de Pernambuco e pertencente ao 
município de Itambé, onde tem-se registrado 
precipitação anual média de 1.200 mm e temperatura 
anual média de 25°C e altitude de 190m acima do nível 
do mar [4]. Os solos predominantes na região de 
Itambé-PE, segundo JACOMINE [6], classificam-se 
como Argissolo – Amarelo Tb Distrófico, com 
horizonte A proeminente de textura média/argilosa, 
fase floresta tropical sub-caducifólia e relevo suave-
ondulado.

Quatro clones de Pennisetum (IRI-381, Venezuela 
A.D., Elefante B) e um híbrido deste com milheto 
(Hexaplóide) foram testados a diferentes alturas de 
resíduos pós-pastejo (40 cm, 80 cm e 120 cm). O 
método de pastejo utilizado foi o de lotação 
intermitente. O delineamento experimental utilizado foi 
o de parcelas subdivididas em blocos ao acaso com três 
repetições. Utilizaram-se bovinos mestiços 5/8 
holandês x zebu. A parcela principal foi formada pela 
altura de resíduo pós-pastejo e a subparcela pelos 
diferentes clones de Pennisetum sp.

A composição botânica (CB) da pastagem foi 
estimada em 40 pontos pelo método do peso seco 
escalonado de ’t MANNETJE e HAYDOCK [7] e 
adaptado por HARGREAVES e JONES [5]. A 
percentagem de solo descoberto foi estimada 
visualmente, por meio de escalas de notas, variando de 
0 a 100%, sendo observados nos 40 pontos de 1m2 da 
CB em transectos. Foram realizadas amostragens para a 
determinação da percentagem de lâminas foliares e 
pseudocolmos abaixo e acima do resíduo pós-pastejo. 
O tempo de pastejo de cada bloco foi de três dias de 
ocupação e descanso de 32 dias, na época chuvosa; já 
na época seca, ocorreu o mesmo tempo de ocupação, 
porém, 67 dias de descanso.

Coletou-se material botânico de todas as espécies 
presentes na área, e enviou-se após prensagem, ao 
herbário Dárdano de Andrade Lima do IPA – Recife 
para identificação das espécies.

Os dados de composição botânica e frações da 
planta foram analisados como medidas repetidas no 
tempo. Foi utilizado o procedimento proc mixed do 
programa computacional SAS. Foi realizado o 
contraste ortogonal para verificar efeito linear e 
quadrático da altura de resíduo sobre as variáveis 
analisadas.

Os resultados apresentados referem-se ao 1º ciclo 
(12/08/2008 – 22/08/2008), 2º ciclo (21/10/2008 –
31/10/2008), 3º ciclo (06/01/2009 – 16/01/2009) e 4º 
ciclo (17.03.2009 – 27.03.2009).



Resultados e Discussão

A espécie de maior participação na pastagem, 
independente do genótipo estudado, foi o capim-
elefante.  Observou-se a presença de 40 espécies, 
distribuídas em 15 famílias. As outras espécies de 
maior participação foram: Brachiaria decumbens, 
Indigofera macrocarpa Desv., Senna tora (L.) Roxb, 
Machaerium aculeatum Raddi, Casearia sylvestris
Sw., Solanum paniculatum L. e Sida cordifolia L.

De maneira geral, observaram-se pequenas 
variações de composição botânica entre as alturas de 
resíduo e os clones de Pennisetum avaliados.

Para composição botânica (Tabela1) observou-se 
diferenças significativas entre o clone Venezuela e os 
demais clones na altura de 80 cm; na altura de 120 cm 
o genótipo Venezuela diferiu apenas dos genótipos 
elefante B e o IRI-381, provavelmente devido ao 
menor perfilhamento aparente neste clone. 

A porcentagem de solo descoberto foi mais 
intensa nas menores alturas de resíduo e no genótipo
Venezuela (Tabela 1).

A porcentagem de folha e colmo acima do resíduo
diminuiu à medida que a altura de resíduo pós-pastejo 
aumentou (Tabela 2), provavelmente pelo fato dessas 
frações representarem as partes jovens da planta sendo, 
portanto, mais palatáveis e ricas em nutrientes 
digestíveis.

A porcentagem de folhas e colmo abaixo do 
resíduo foi diretamente proporcional a altura de resíduo 
pós-pastejo, devido ao fato de envelhecerem, havendo
formação de lignina e acumulo de matéria seca e, 
portanto, menos consumida pelos animais que preferem 
partes mais jovens da planta (Tabela 2).

Conclusão

A altura de resíduo pós-pastejo afeta as 
características estruturais da pastagem, como a 
composição botânica, frações da planta e solo 
descoberto de clones de Pennisetum.
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Tabela 1. Composição botânica e porcentagem de solo descoberto em pastagens de Pennisetum sp. manejadas a 
diferentes alturas de resíduo pós-pastejo; Itambé-PE.

Altura de resíduo pós-pastejo
Clone 40 cm 80 cm 120 cm

------------------ % de Pennisetum sp. na composição botânica -------------------
Elefante B 86,4 aA 90,3 aA 95,8 aA
Hexaplóide 87,7 aA 89,5 aA 84,4 bA
IRI-381 82,2 aA 93,5 aA 93,0 aA
Venezuela 86,1 aA 80,1 bA 88,7 abA
Desvio padrão 5,0

--------------------------------- % de solo descoberto ---------------------------------
Elefante B 2,7 dA 2,5 cA 4,1 cA
Hexaplóide 9,7 bA 8,9 aAB 6,0 bB
IRI-381 7,2 cA 6,7 bA 7,4 bA
Venezuela 13,3 aA 9,3 aB 14,6 aA
Desvio padrão 1,2

Médias seguidas pela mesma letra, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem significativamente pelo 
LSMEANS do SAS (P>0,05).

Tabela 2. Proporções de folha e colmo, acima e abaixo do resíduo pós-pastejo, em pastagens de Pennisetum sp. 
manejadas a diferentes alturas de resíduo pós-pastejo; Itambé-PE.

Altura de resíduo pós-
pastejo

% Folha acima do 
resíduo

% Folha abaixo do 
resíduo

% Colmo acima do 
resíduo

% Colmo abaixo do 
resíduo

40 cm 22,1 6,0 21,9 49,9
80 cm 13,8 12,0 7,3 66,8
120 cm 6,9 17,7 3,6 71,8
Efeito linear P = 0,0008 P = 0,03 P = 0,0008 P = 0,006


