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Introdução

O nordeste brasileiro é uma região caracterizada 
por índices pluviométricos irregulares, com períodos de 
estiagem prolongados e má distribuição de chuvas. 
Como conseqüência, a produtividade dos rebanhos fica 
comprometida, principalmente pela limitação das 
fontes protéicas e energéticas disponíveis, o que exige 
suplementação alimentar, elevando consideravelmente 
os custos de produção [1]. Contudo, a suplementação 
alimentar dos rebanhos deve ser voltada para 
alternativas que reduzam os custos de produção, como 
o cultivo de plantas forrageiras de alta produtividade e 
reconhecido valor nutritivo, sendo essas forrageiras 
adaptadas a cada região. 

O capim elefante (Pennisetum purpureum Schum.) 
apresenta elevada adaptação edafoclimática a zona da 
mata de Pernambuco e, tem sido utilizado em larga 
escala por inúmeros produtores, tanto picado no cocho, 
como em regime de pastejo. Esta gramínea é uma 
espécie perene, cespitosa, originária da África, 
introduzida no Brasil por volta de 1920, a partir de 
estacas provenientes de Cuba [2,3]. 

Um dos fatores principais que deve ser levado em 
consideração na seleção de plantas forrageiras é a 
composição química. Contudo, essa composição pode 
variar em função da idade, da parte da planta, da época 
do ano e da fertilidade do solo [4]. O capim elefante 
não constitui exceção, pois há declínio acentuado de 
seu valor nutritivo com o avanço da idade [5]. 

Dentre algumas características, merecem especial 
atenção as alterações que ocorrem na estrutura da 
vegetação, tais como o aumento do diâmetro e o 
alongamento do colmo, a proporção de folha e de 
colmo, a altura da planta e a produção de biomassa por 
unidade de área. Deve-se salientar, entretanto, que 
essas alterações guardam estreita relação com os 
aspectos qualitativos e quantitativos, como os teores de 
matéria seca (MS), de proteína (PB), de extrato etéreo 
(EE), de matéria mineral (MM), de fibra em detergente 

neutro (FDN) e de fibra em detergente ácido (FDA) [6].
Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

composição química de oito genótipos de Pennisetum sp. 
sob corte, nas condições edafoclimáticas da Zona da Mata
seca  Pernambucana. 

Materiais e Métodos
O experimento foi realizado na Estação Experimental 

do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), localizado 
no município de Itambé. O município situa-se nas 
coordenadas geográficas 07°25’00’’ de latitude e 
35°06’00’’ de longitude, altitude de 190 m, com 
precipitação média anual de 1200 mm e temperatura média 
anual de 25°C [7]. Foram avaliados oito genótipos de 
Pennisetum sp. (Tabela 1). Cinco destes genótipos são 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 milheto com capim elefante, e 
dois genótipos de porte alto (Elefante B e o IRI 381). O 
delineamento utilizado foi blocos ao acaso com quatro 
repetições. Os genótipos foram implantados em parcelas 
com área de 25 m2 (5,0 x 5,0 m), com 9,0 m2 (3,0 x 3,0 m) 
de área útil. O plantio ocorreu em sulcos com espaçamento 
de 1,0 m. Decorrentes 65 dias após o plantio foi realizado 
um corte de uniformização ao nível do solo. Em cada 
parcela experimental, aos 56 dias de crescimento, foi 
realizado o corte de três pontos na área útil da parcela. 
Considerou-se uma área de 0,5 m2 que foi delimitada por 
meio de uma armação de madeira. Foi retirada uma amostra 
de três perfilhos representativos para determinação da 
proporção de lâminas foliares e colmos (colmo+bainha). 
Foram realizados quatro cortes entre o ano de 2007 e 2008 
com intervalo médio de 56 dias. As frações folhas e colmos 
foram encaminhadas para as análises químicas no 
Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. Em seguida, submetidas a uma pré-
secagem em estufa a 65 ºC, por 72 horas. As análises da 
fração folha e colmo foram realizadas das amostras 
compostas resultantes de quatro cortes. As amostras foram 



moídas em peneira com crivo de 1,0 mm, das quais 
foram retiradas alíquotas representativas para as 
determinações dos teores de MS, MM, PB e FDN da 
fração folha e colmo, a partir de metodologia descrita 
por Silva & Queiroz [8]. 

Os dados foram submetidos à análise de variância, 
sendo as médias comparadas pelo teste Tukey
(P<0,05). Todas as análises foram realizadas com o 
auxílio do software SAEG versão 9.1.

Resultados e Discussão

Para a variável MS folhas, as médias variaram de 
23,21% para o clone Taiwan A – 146 2.37 a 15,14% 
para o clone Taiwan A – 146 2.27, com média geral de 
18,70%. Para a variável MS de colmos, as médias 
variaram de 14,35% para o clones Taiwan A – 146 
2.37 a 8,98% para o cultivar Taiwan -146 2.114, com 
média geral de 11,10% (Tabela 2). 

O clone Taiwan A- 146 2.37 de porte baixo
obteve maiores teores de matéria seca para folha e 
colmo, indicando superioridade do material para a 
utilização do processo de ensilagem. O teor de matéria
seca observado na porção folha dos clones em estudo 
foi semelhante ao encontrado por Silva et al [9],
trabalhando com clones de capim-elefante anão em 
casa de vegetação, com freqüência de corte de 45 dias, 
onde obtiveram 25,5% de MS.

Não houve diferença significativa quanto ao 
percentual de MM folhas e MM colmos. Com médias 
variando de 11,59% para MM folhas e 13,36% para 
MM colmos. Os resultados observados foram inferiores 
aos encontrados por Braga et al [10] que, trabalhando 
com capim-elefante de porte alto, cv. Cameron
encontraram teores de 15,6% para MM, cultivado sob 
irrigação e colhido aos 56 dias de idade.

Para o teor de PB de folhas e colmos não houve 
diferenças significativas entre os clones, com medias de 
16.40% para PB das folhas e 9,11% para PB dos 
colmos. Evidenciando que os clones de porte anão 
apresentaram maiores teores de PB se comparados ao 
clone IRI 381 material de porte alto. O clone que 
apresentou maior teor de proteína bruta nas folhas foi 
Taiwan A-146 2.27 com 17,34%, se correlacionarmos 
isso levando em conta que esses materiais de porte 
baixo possuem uma alta relação folha/colmo e que os 
maiores resultados estão inseridos na porção folha da 
planta esse material demonstra boa superioridade frente 
aos demais inclusive ao Mott que é uma cultivar
recomendada. O elefante de porte Anão leva certa 
vantagem sobre o material de porte Alto por possuir 
entrenós mais curtos diminuindo a fração folha e como 
conseqüência alongando a fração folha. Silva et at [11],
trabalhando com capim-elefante anão, encontraram 
10,9% para o teor de PB do colmo.Para os teores de 
FDN não houve diferença significativa nas frações 
folha e colmo (P> 0,05) entre os clones; os valores 
médios encontrados foram de 66,95% para folha e 
68,62% para colmo.Silva et al [12] observaram que os 
valores de FDN do capim-elefante aumentavam com o 

aumento da idade de rebrota, variando de 60,62% com 33 
dias a 69,23% com 93 dias.

Conclusão

O clone de porte baixo Taiwan A.146- 2.37, gerado 
pelo programa de melhoramento IPA/UFRPE, destacou-se 
dos demais em função do elevado teor de Matéria Seca, 
demonstrando, assim, seu potencial para utilização na 
forma de capineira, bem como para a confecção de silagem

Com exceção para teores de MS de folhas e colmos, as 
demais variáveis não foram eficientes para discriminar os 
clones de Pennisetum sp. avaliados.
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Tabela 1. Genótipos avaliados, grupo e procedência.

Genótipo Grupo Procedência
Merker México Merker IPA/UFRPE
Mott Anão CNPGL
Elefante B Mecker CNPGL
Taiwan 2.37 Napier IPA/UFRPE
Taiwan 227 Napier IPA/UFRPE
Taiwan 2.114 Napier IPA/UFRPE
HV 241 (23A x Elefante B) Híbrido interespecífico IPA/UFRPE
IRI 381 Napier IPA/UFRPE

Tabela 2. Resumo das análises de variância e médias do percentual de matéria seca das folhas (MSF) e dos colmos (MSC),  material mineral 
das folhas (MMF) e dos colmos (MMC), proteína bruta das folhas (PBF) e dos colmos (PBC) e fibra em detergente neutro das folhas 
(FDNF) e dos colmos (FDNC) de oito genótipos de Pennisetum sp. sob corte, Itambé-PE.

                                                              Variáveis
                              Genótipos

MSF MSC MMF MMC PBF PBC FDNF FDNC

Taiwan A - 146 2.37 23,21a 14,35a 10,26 11,95 16,50 9,03 66,34 68,32

Taiwan A - 146 2.27 15,14b 9,93bc 13,32 13,98 17,34 8,82 67,79 67,94

Taiwan - 146 2.114 17,50b 8,98c 11,54 14,24 16,61 10,26 66,72 67,63

Merker MX 6.31 18,66ab 10,74bc 11,55 13,69 16,25 8,70 66,72 70,70

HV - 241 20,02ab 11,36abc 11,35 14,41 16,56 9,43 67,69 67,77

Mott 17,26b 10,58bc 12,33 14,31 15,58 9,56 67,97 68,39

Elefante B 18,35ab 10,36bc 10,84 12,12 16,90 8,89 66,73 69,14

IRI 381 19,44ab 12,54ab 11,52 12,17 15,22 8,21 65,61 69,05

F(tratamento) 4,19* 5,59* 1,29ns 0,95 ns 0,64ns 0,63ns 0,65ns 0,34ns

Média 18.70 11.10 11,59 13,36 16,40 9,11 66,95 68,62

CV (%) 12,32 12,70 13,98 16,58 9,85 17,31 3,01 4,97

* valores seguidos de mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Turkey a 5% de probabilidade.


