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decumbens E DE CLONES DE Pennisetum sp NA 
REGIÃO DA ZONA DA MATA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO – ASPECTOS QUANTITATIVOS
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Introdução

A produção de bovinos nos trópicos é 
caracterizada principalmente sob a forma de pastejo, 
onde a pastagem é substrato básico, constituindo 99% 
da dieta dos animais [1], sendo a principal e a mais 
econômica fonte de nutriente para os bovinos.  Neste 
sentido, a produção animal a pasto é o resultado da 
eficiência de três processos: produção de forragem, 
consumo e conversão da forragem em produto animal 
(desempenho animal) [2].

As pastagens com manejos adequados 
possibilitam bons índices de produtividade em 
rebanhos de cria, recria e de terminação, na maioria das 
regiões do pais [3]. 

Há evidências de que sistemas de pastejo 
rotativo devem ser associados a altas taxas de lotação, 
visando ao melhor aproveitamento do potencial de 
produção do pasto [4]. A observação do 
comportamento animal (especialmente em condições 
livres, ou ao menos próximas das encontradas em seus 
habitats naturais) fornece uma ampla quantidade de 
informações necessárias para o real entendimento de 
como os animais devem ser manejados em sistemas de 
produção [5].

Dessa forma o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a seletividade de novilhas, por componentes 
como folha, colmo e ainda material senescente, em 
pastagem de Brachiaria decumbens Stapf. e 
Pennisetum sp.

Material e métodos

O experimento foi realizado na Estação 
Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa 
Agropecuária - IPA, ltambé – PE. O município 
encontra-se na microregião fisiográfica da Zona da 
Mata Norte do Estado de Pernambuco.

A área experimental foi dividida em três blocos 
para avaliação de respostas de plantas de experimentos de 
forma concomitante, pois apresenta um relevo com 
declínio. Em cada bloco temos três piquetes de Brachiaria
decumbens Stapf. e nove piquetes de clones de capim 
elefante (Pennisetum purpureum, Schum.), com área 
aproximada de 800m2 com a presença de bebedouros 
artificiais em cada um dos piquetes. 

O método de pastejo utilizado foi rotacionado, 
com período de ocupação de três dias e de descanso 32 
dias. Os tratamentos foram constituídos por diferentes taxas 
de lotação (2, 4 e 6 UA), onde tinha-se vacas Girolandas 
presentes na pastagens de B. decumbens Stapf. 

Foram utilizadas para a coleta da extrusa duas 
novilhas Girolanda, fistuladas no esôfago, conforme técnica 
descrita por [7]. Os animais tiveram acesso à área 
experimental por 9 dias consecutivos, em cada ciclo de 
pastejo. Antes de serem colocados no piquete experimental, 
os animais passaram por um período de jejum de 12h.

As amostras de extrusa coletadas foram pesadas e 
sub-amostradas (cerca de 150g), sendo mantidas 
congeladas até a realização da separação dos componentes 
estruturais (folha, colmo e material senescente). A 
separação dos componentes foi feita após o 
descongelamento da sub-amostra, de forma manual a olho 
nu. Após a separação fez-se a pesagem dos componentes e 
dessa forma possibilitou-se a determinação do percentual 
médio para os diferentes capins, por bloco e dia de pastejo. 

Os dados obtidos foram submetidos à analise de 
variância e aplicou-se o teste de Tukey a 5% de 
probabilidade para comparação de médias no programa 
programa Sisvar versão 4.6 [8]

Resultados e Discussão

De acordo com a Tabela 1. , pode-se observar a 
comparação entre o percentual dos componentes estruturais 
das plantas nas pastagens de Brachiaria decumbens e 
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Pennisetum sp. Mostrando efeito significativo (P<0,05)
apenas para colmo, onde o Pennisetun sp. superou a  
Brachiaria.

Com os dados médios do primeiro, segundo e 
terceiro dia de pastejo nas frações da planta (folha, 
colmo e material senescente) nas pastagens de 
Brachiaria decumbens e Pennisetum sp. observamos
que no primeiro dia de pastejo o percentual de folha 
superou os demais dias de pastejo, o percentual de 
colmo no primeiro dia foi inferior aos demais dias.

Com relação ao material senescente, o seu 
percentual no terceiro dia de pastejo foi superior ao 
primeiro e segundo dia, por conseqüência do pastejo 
realizado, ou seja, maior degradação da pastagem.

A porcentagem de folha no primeiro dia foi 
maior devido à seletividade dos animais com a oferta 
maior em relação aos posteriores dias.

Observou-se também pelos dados médios dos 
períodos experimentais respectivamente; (1, 2 e 3) de 
pastejo nas frações da planta (folha, colmo e material 
senescente) nas pastagens de Brachiaria decumbens e 
Pennisetum sp., que não houve uma diferença 
significativa em relação à quantidade de folhas e 
material senescente, apenas o percentual de colmo que
foi gradativamente aumentando em relação aos 
períodos.

Possivelmente, o maior percentual de material 
senescente no primeiro período está relacionado índice 
pluviométrico do mês de março na região experimental, 
que é inferior aos demais períodos (os meses com 
maior pluviosidade são os meses de Maio, Junho e 
Julho ).

De acordo com os dados obtidos a partir das 
amostras coletadas foi possível observar que o 
percentual de folhas diminuiu com o aumento da 
lotação animal. A quantidade de colmo consumida foi 
gradativamente aumentada com a taxa de lotação.

No Gráfico 1 observamos que o percentual de 
folhas na pastagem de Brachiaria decumbens foi maior 
onde a taxa de lotação é menor, com o aumento da 
lotação ocorre à diminuição das folhas devido à 
diminuição de oferta de folhas pela seletividade dos 
animais. Por conseqüência a quantidade de colmo 
aumenta com o aumento da taxa de lotação animal.

Avaliando a altura (cm) da pastagem 
Pennisetum sp., pode-se observar que a altura 
influenciou no percentual de componentes que o animal 
selecionou, ocorreu uma maior absorção de folhas na 
menor altura (Gráfico 2).  A quantidade de colmo 
aumentou de acordo com o aumento da altura do pasto,

possivelmente devido a uma maior dificuldade dos 
perfilhos inferiores se desenvolverem.

A altura da pastagem a principal limitação à massa 
do bocado, principalmente no tocante à profundidade do 
mesmo. O avanço do dia de ocupação na pastagem leva a 
uma diminuição na oferta de forragem, com isso o animal 
tende a elevar a taxa de bocado, como mecanismo de suprir 
suas exigências nutricionais [9]

Ao avaliar os dados das pastagens de Brachiaria 
decumbens e Pennisetum sp. pode-se concluir que o 
manejo adequado influencia bastante na produção dos 
animais bem como na disponibilidade das pastagens.
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Tabela 1. Percentual dos componentes estruturais da planta (Folha, Colmo e Material senescente) em pastagens de Brachiaria 

decumbens e Pennisetum sp.

Capim Componentes (%)

Folha Colmo Material Senescente

Brachiaria decumbens 84a 13a 3 a

Pennisetum sp 73 a 25b 2 a

* Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem pelo teste de Tukey ( 5%).

                                                 

Gráfico 1. Percentual de folhas encontradas em extrusa de novilhas Girolanda, em pastagem de Brachiaria decumbens em função da 
taxa de lotação animal.  

Gráfico 2. Percentual de folhas encontradas em extrusa de novilhas Girolanda, em pastagem de Pennisetum sp. em função da altura
(cm) da pastagem. 


