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Introdução

O capim elefante (Pennisetum purpureum Schum.)
é originário da África Tropical, tendo sido introduzido
no Brasil em 1920, por meio de mudas vindas de Cuba 
para São Paulo, de onde foi distribuído por todo 
território nacional. 

Esta gramínea apresenta elevado potencial
produtivo, dentre outros fatores, em função de sua 
elevada capacidade fotossintética, traduzida pelos altos 
valores de índice de área foliar (IAF) e de interceptação 
luminosa.

O IAF aumenta a taxa de crescimento da planta até 
um valor considerado ótimo, a partir do qual ocorre 
redução no crescimento, momento em que,
aproximadamente, toda a luz incidente é interceptada 
com elevado grau de auto-sombreamento, Fagundes
[1].

Quanto a IL, segundo Cunha [2], este fator é o 
elemento primordial na determinação do acúmulo bruto 
inicial de forragem, pois determina quanto da radiação 
incidente é aproveitada pelas folhas no processo de 
fotossíntese.

A utilização dessa energia incidente é influenciada 
por alguns fatores, como propriedades óticas das 
folhas, intensidade de luz e distribuição espacial das 
folhas. 

O ângulo foliar médio (AFM) é um valor que indica 
a orientação da folhagem na comunidade de plantas,
refletindo diretamente na interceptação de luz pelo 
dossel. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o 
índice de área foliar, a interceptação luminosa e os
ângulos foliares médios de oito genótipos de capim 
elefante (Pennisetum sp) submetidos à pastejo 

intermitente de ovinos, na Zona da Mata de Pernambuco.

Material e métodos

O experimento foi realizado na Estação Experimental 
do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), localizada
no município de Itambé, Zona da Mata Seca de 
Pernambuco. A Estação situa-se nas coordenadas 
geográficas 07o25’00"S e 35o06’00"WGr, a 190 m de 
altitude, com precipitação média anual de 1.200 mm, 
CRPH [3], e temperatura média anual de 26 oC.

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 de porte 
intermediário (híbrido de capim elefante com milheto, 
denominado de 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, em um delineamento em blocos casualizados, com 
quatro repetições. Ao longo de cinco ciclos de pastejo, os 
clones foram manejados sob lotação intermitente, sendo 
três ciclos de pastejo de 35 dias (32 dias de descanso e três
dias de pastejo) e dois de 67 dias (64 dias de descanso e 
três dias de pastejo). 

Um método indireto foi utilizado para as estimativas do 
índice de área foliar (IAF), interceptação luminosa (IL) e 
ângulos foliares médios (AFM), o analisador de dossel LAI 
2000 (LI-COR, Lincoln, Nebraska, EUA), que permite 
amostragens rápidas e não destrutivas.

As avaliações foram realizadas mensalmente ao 
amanhecer (5:00 h) ou ao entardecer (17:00 h), em pontos 
representativos de cada parcela experimental. Foram 
realizadas três medições por parcela, que consistiam de 
uma leitura acima do dossel e duas abaixo do dossel, 



realizadas a, aproximadamente, 10 cm do nível do solo, 
com três repetições por parcela. 

Para a análise dos dados foi utilizado o comando 
“REPEATED” do procedimento GLM do SAS. A 
interpretação das análises foi realizada conforme 
recomendações de Vieira [4]. O teste de Esfericidade 
de Mauchly foi utilizado para verificar se a matriz de 
covariâncias atendia a condição H-F (Huynh-Feldt). Se 
o teste de esfericidade foi não significativo (condição 
H-F atendida), optou-se pelo uso da análise univariada 
de medidas repetidas no tempo. Quando o teste de 
esfericidade foi significativo (P<0,01), foi adotado a 
análise multivariada de medidas repetidas no tempo. 
Para comparação das médias foi utilizado o teste de 
Tukey a 5% de probabilidade.

Resultados

Foi observado que os valores de IAF apresentados 
sofreram forte influência da precipitação acumulada em 
cada ciclo de pastejo. Os maiores valores médios 
observados coincidiram com as maiores precipitações 
acumuladas (Tabela 1). 

O ciclo 4, apesar de ter sido de 64 dias de rebrota e, 
portanto, considerado ciclo de época seca, após os 
primeiros 32 dias, ocorreram fortes precipitações, o que 
favoreceu a elevação dos valores médios de IAF e IL.

De maneira geral, o genótipo Taiwan-2.114 (porte 
baixo) se destacou com os maiores valores de IAF e IL 
ao longo dos cinco ciclos de pastejo, enquanto que o 
genótipo Taiwan-2.37 (também de porte baixo) com os 
menores valores para essas variáveis.

De acordo com Humphreys [5], os valores de IAF 
crítico (95% de IL), situam-se entre 3 e 5. No presente 
experimento, apenas nos ciclos 1 e 4, alguns clones 
alcançaram esse valor de IL, com destaque mais uma 
vez para o Taiwan-2.114.  . 

Foi observada forte relação (r2 = 0,9421) entre as 
variáveis IAF e IL no pré pastejo. Elevações nos 
valores de IAF são acompanhados de aumentos na 
interceptação da radiação incidente. Portanto, valores 
médios de IL observados no presente trabalho 
demonstraram variação de acordo com o IAF, ficando 
evidente que, assim como para outras espécies de 
plantas forrageiras, para capim elefante, variações na 
IL do dossel são decorrentes das variações na área 
foliar no momento da avaliação, sendo tanto maiores, 
quanto maiores os valores de IAF do dossel forrageiro. 

Segundo Silva [6], valores de IL acima de 95% 
resultariam em máxima atividade fotossintética e, 
portanto, em máxima taxa de crescimento. Assim, 
somente o cultivar Taiwan-2.114, no primeiro e quarto 
ciclos (97,17 e 95,35%, respectivamente), e o cultivar 
Mott, no quarto ciclo (95,02%), alcançaram valores 
acima de 95% de IL, o que, provavelmente, refletiu em 
máxima atividade fotossintética.

Para os valores dos ângulos foliares médios (AFM), 
foram observadas diferenças entre os genótipos no
primeiro, quarto e quinto ciclos de pastejo, o clone 
Taiwan-2.37, destacou-se, de maneira geral, com os 
maiores valores de AFM, indicando que este material 

apresenta folhas mais eretas, quando comparado aos demais
(Tabela 2). Diferenças nos ângulos de inserção entre e 
dentro de espécies forrageiras devem-se a algumas 
características do pasto como, tamanho, peso e rigidez das 
folhas, que podem afetar sua estrutura e, 
conseqüentemente, o IAF, a IL e o acúmulo de matéria 
seca, de acordo com Pedreira [7]. Dessa forma, apesar de 
se ter observado diferenças nos valores dos AFM entre os 
genótipos em três ciclos de pastejo, essas repostas podem 
ter sido mais relacionadas às características inerentes a 
cada genótipo, do que mesmo às condições ambientais 
entre os períodos, como reportado para as variáveis IAF e 
IL.
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Tabela 1. Índice de área foliar (%) e interceptação luminosa, no pré pastejo, de oito genótipos de capim elefante sob pastejo 
intermitente de ovinos, na Zona da Mata pernambucana.

Ciclos de Pastejo

Genótipos 1o 2o *3o *4o 5o

IAF IL IAF IL IAF IL IAF IL IAF IL

Taiwan A-146 2.27 3,22bc 91,15b 2,29abc 82,15ab 1,30abc 58,25abc 3,14ab 88,97ab 2,23a 84,70ab

Taiwan A-146 2.37 2,50c 84,65c 1,56c 71,10c 0,80c 47,77c 2,79b 86,42b 1,35b 63,77c

Taiwan A-146 2.114 4,49a 97,17a 2,85a 89,25a 1,38ab 64,40ab 4,12a 95,35a 2,20a 85,20ab

Merker México  6.31 3,66ab 94,42ab 2,65a 86,70a 1,12abc 57,82abc 3,94ab 94,35a 1,81ab 77,92ab

Mott 3,66ab 94,55ab 2,49ab 86,32a 1,43ab 67,90ab 3,86ab 95,02a 2,37a 88,20a

HV-241 3,36bc 93,82ab 1,77bc 74,37bc 0,94bc 53,27bc 3,25ab 92,42ab 1,93ab 80,27ab

IRI-381 3,49b 93,47ab 2,19abc 82,47ab 1,50a 67,35ab 3,92ab 93,10ab 1,87ab 79,20ab

Elefante B 3,11bc 91,70ab 2,22abc 84,05ab 1,54a 69,90a 3,54ab 93,87a 1,81ab 76,52b

Média 3,44 92,61 2,25 82,05 1,25 60,83 3,57 92,44 1,94 79,4

CV (%) 11,4 2,63 14,9 5,27 17,9 11,46 14,9 3,31 18,7 5,92

Precipitação(mm)** 293,2 22,4 18,4 300,2 109,6

*Ciclos com período de descanso de 64 dias.**A Precipitação corresponde a soma das precipitações diárias ocorridas durante o 
período de crescimento dos genótipos em cada ciclo.  
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey.

Tabela 2. Ângulos foliares médios (º), no pré pastejo, de oito genótipos de capim elefante sob pastejo intermitente de ovinos, na 
Zona da Mata pernambucana.

Ciclos de Pastejo

Genótipos 1o 2o *3o *4o 5o

Taiwan A-146 2.27 45,75ab 49,50a 55,25a 57,00a 46,75ab

Taiwan A-146 2.37 51,00a 50,75a 55,50a 56,00a 42,25bc

Taiwan A-146 2.114 46,00ab 45,25a 50,50a 44,00b 42,75bc

Merker México 6.31 44,25ab 52,50a 52,50a 51,50ab 44,00bc

Mott 43,25ab 45,50a 49,50a 47,25b 39,25c

HV-241 39,50b 51,25a 50,75a 46,75b 43,25bc
IRI-381 47,25ab 51,75a 54,75a 49,75ab 40,75c

Elefante B 45,25ab 46,00a 49,75a 46,50b 50,00a

Média 45,28 49,06 52,31 49,84 43,62

CV (%) 8,43 9,91 10,54 7,29 4,94
*Ciclos com período de descanso de 64 dias.

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey.


