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Introdução

O capim elefante ainda apresenta pouca utilização no
que se refere ao pastejo de pequenos ruminantes, 
quando comparado a sua utilização como capineira. 
Assim, na literatura são poucos os relatos de 
experimentos conduzidos com clones capim elefante 
anão sob pastejo de ovinos e caprinos. Entretanto, se 
cultivados para esse fim, podem apresentar elevado 
potencial na produção e o desempenho desses animais.
Entretanto, o desenvolvimento da tecnologia de 
produção animal em pastagens de capim elefante 
depende da geração e seleção de novos genótipos 
adaptados ao sistema de lotação rotacionada [1]. 
Durante o pastejo, as perdas de forragem no momento 
do pastejo constituem-se em um fator de grande 
importância, principalmente em razão de parte 
considerável da matéria seca disponível não ser 
ingerida. Entre os principais fatores que podem 
influenciar as perdas de forragem estão o manejo da 
pastagem, a estação de crescimento, a adubação, o 
sistema de pastejo, a arquitetura (altura e densidade) do 
dossel, a lotação animal e a pressão de pastejo adotada 
[2]. Neste contexto, informações sobre a quantificação 
e os fatores causadores das perdas podem ser relevantes 
em função da significativa redução da ingestão da 
forragem disponível mesmo que resultem na ciclagem 
de nutrientes advindos da sua mineralização [3]. Dessa 
forma, na seleção de genótipos sob pastejo, é 
importante a avaliação das perdas de forragem 
decorrentes do pastejo animal, considerando os 
reflexos negativos da eficiência de pastejo e da 
persistência das plantas na pastagem. Não foram 
encontrados na literatura trabalhos relacionados 
especificamente com a quantificação da eficiência de 
pastejo de ovinos em pastagens de capim elefante de 
porte baixo.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a eficiência de pastejo em pastagens de capim elefante 
de porte baixo, submetidos a lotação 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), no município de Itambé, Zona da Mata Seca de 
Pernambuco. Os tratamentos experimentais foram 
constituídos de cinco genótipos de capim elefante de 
porte baixo (Taiwan A-146 2.37, Taiwan A-146 2.27, 
Taiwan A-146 2.114, Merker México MX 6.31 e 
Mott), conduzido em delineamento em blocos ao acaso, 
com quatro repetições. As parcelas experimentais 
mediam 5,0m x 5,0 m, com área útil de 3,0 x 3,0 m. Os 
clones foram manejados sob lotação intermitente, com 
32 dias de descanso e três dias de pastejo. Foram 
utilizados 25 ovinos, com peso médio de 42 kg, como 
animais pastejadores em “mob grazing” buscando-se 
uma altura de 30,0 cm de resíduo pós-pastejo, sem a 
mensuração das respostas dos animais. As avaliações 
foram realizadas em dois ciclos de pastejo, ocorridos 
nos meses de setembro e outubro de 2009. Foram 
estimados os valores de massa de forragem (MF) no 
pré e pós-pastejo de e medidas as alturas médias do 
dossel no pré-pastejo em todas as parcelas 
experimentais. As estimativas de MF foram obtidas 
pela utilização do método direto, por meio do corte da 
forragem contida em uma moldura de 0,5 m2 (0,50 m x 
1,0 m) por parcela, a 5 cm do nível do solo. Os dados 
referentes altura média do dossel foi estimada (média 
de cinco medições pontuais por parcela) realizadas do 
nível do solo até a inflexão da folha mais alta da 
touceira, com o auxílio de uma trena. O processo de 
determinação das perdas de forragem teve início no dia 
que antecedeu a entrada dos animais na parcela, quando 
uma área de 0,5 m2 por parcela foi limpa, retirando-se 
todo tecido vegetal sobre o solo. Após o pastejo, foi 
realizada a coleta de todo material vegetal (folhas e 
colmos) contido na área limpa no pré-pastejo e que se 
encontrava sobre o solo ou presos à planta, porém 
danificados, sem condições de recuperação. A MF e as 
perdas foram pesadas fresca no campo e levadas para 
secar em estufa de ar forçado a 650C por 72 horas. A 



eficiência de pastejo, em porcentagem da massa de 
forragem acumulada, foi obtida pela fórmula:
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em que MFPRE = massa de forragem pré-pastejo (kg 
de MS/ha); MFPOS = massa de forragem pós-pastejo 
(kg de MS/ha); e P = perdas de forragem (kg de 
MS/ha). As análises de variância e a comparação das 
médias pelo teste Tukey (P<0,10) foram realizadas com 
o auxílio do software Sisvar [4]. 

Resultados e Discussão

Houve diferença (P<0,10) para a altura da planta, 
sendo observados os menores valores de altura para os 
genótipos Mott (65,5cm) e Taiwan A-146 2.27 
(72,0cm) sendo esses genótipos inferiores em altura 
quando comparados aos demais. Com relação à 
eficiência de pastejo, os valores oscilaram entre 71,3 a 
86,5 % para os clones Mott e Taiwan A-146 2.114, 
respectivamente, não sendo observadas diferenças 
significativas (P>0,10) entre os genótipos.  O valor 
médio observado da eficiência de pastejo (80,2) pode 
ser considerado alto para pastagens tropicais. [5] 
avaliando a eficiência de pastejo de cinco clones de 
capim elefante, sendo quatro de porte alto e um híbrido 
de capim elefante com milheto (HV-241) de porte 
intermediário, encontrou variações de 36 a 100% para 
o clone Hexaplóide de porte alto para o híbrido, 
respectivamente. Os autores afirmaram que a alta 
eficiência de pastejo observada no híbrido HV-241 
decorreu do baixo acúmulo de lâmina foliar verde 
durante o período de descanso da pastagem, da alta 
pressão de pastejo e das baixas perdas de lâmina foliar 
pelo pastejo. Com relação às perdas e o acúmulo de 
forragem (kg MS/ha) não houve diferença (P>0,10) 
entre os clones avaliados, demonstrando que, 
possivelmente, não ocorreu influência da altura média 
dos clones sobre a variável eficiência de pastejo. Essa 
informação pode ser relevante uma vez que evidência a 
aptidão de clones de capim elefante de porte baixo 

quando utilizados na alimentação de ovinos sob 
pastejo. Uma possível explicação dessa alta eficiência 
encontrada é o hábito de pastejo dos ovinos, ou seja, 
possivelmente esses animais se adaptam melhor ao 
pastejo de gramíneas que apresentem porte inferior a 
um metro de altura, otimizando a captura da forragem 
por meio dos bocados. 
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Tabela 1. Altura, perdas de forragem, massa de forragem no pré (MFPRE) e do pós-pastejo (MFPOS), acúmulo e 
eficiência de pastejo de cinco genótipos de capim elefante de porte baixo sob o pastejo intermitente de ovinos na Zona 
da Mata pernambucana, Itambé-PE.

Genótipo

Altura 

(cm)

Perdas  

(kg MS/ha) 

MFPRE 

(kg MS/ha)

MFPOS 

(kg MS/ha)

Acúmulo 

(kg MS/ha)

Eficiência

(%)

Mott 65,5 b* 374 a 4755 ab 1560bc 3195a 71,3a

Taiwan A-146 2.27 72,0 b 406 a 4195 ab 1174c 3021a 85,4a

Merker México MX 6.31 84,5 a 374 a 3118 b 1121c 1997a 80,7a

Taiwan A-146 2.37 86,0 a 406 a 3818 ab 1873b 1995a 77,2a

Taiwan A-146 2.114 92,7 a 364 a 6455 a 2923a 3532a 86,5a

Média 90,1 384,8 4468 1730 2748 80,2

 CV (%) 25,3 61,2 32,7 20,2 47,8 21,1

*Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,10).


