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Introdução

O capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) 
possui boa adaptação climática as condições 
brasileiras, e tem sido utilizado em larga escala por 
inúmeros produtores, tanto picado no cocho, como em 
regime de pastejo. Quando utilizado sob pastejo, o seu 
hábito de crescimento dificulta sua utilização, devido 
ao rápido alongamento e amadurecimento do colmo, 
chegando muitas vezes a alturas fora do alcance dos 
animais [1].

Um fator importante que se deve ter conhecimento é 
a respeito da altura de resíduo pós pastejo a ser 
utilizada, pois trata-se de um dos fatores 
condicionantes das taxas de rebrotação de pastagens de 
gramíneas forrageiras tropicais [2], sobretudo para 
aquelas de crescimento cespitoso e com alto potencial 
de produção de matéria seca, como o capim elefante. 

O perfilhamento geralmente é um indicador de vigor 
e persistência de gramíneas forrageiras. Esta variável 
sofre forte influência das práticas de manejo adotadas, 
sobretudo da intensidade de pastejo. Normalmente se 
observa maior quantidade de perfilhos menores, 
quando se maneja o pasto com alta intensidade de 
pastejo (baixa altura), e vice-versa [3,4].
Este trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica de 
gerações sucessivas de perfilhos basais de clones de 
Pennisetum sp.ao longo de 10 ciclos de pastejo, na 
Zona da Mata Seca de Pernambuco.

Material e métodos
O experimento foi realizado na Estação 

Experimental de Itambé, pertencente ao Instituto 
Agronômico de Pernambuco-IPA, localizada na Zona 
da Mata Seca do estado. O município de Itambé limita-
se ao norte com o estado da Paraíba e situa-se nas 
coordenadas geográficas 07º 24’ 37 “de latitude Sul e 
35º 06’ 46” de longitude Oeste, em uma altitude 
aproximada de 190 m, distando 95,5 km do Recife [5]. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos 
casualizados em arranjo de parcelas subdivididas, com três 
repetições, sendo a parcela principal  as alturas de resíduos 
pós pastejo (40, 80 e 120 cm), e as subparcelas 
representadas pelos clones de Pennisetum sp. (IRI 381, 
ELEFANTE B, HEXAPLÓIDE e VENEZUELA AD). As 
parcelas são representadas por uma área de 3.332 m2 e as 
subparcelas por 833 m2. O método de pastejo utilizado foi 
o de lotação rotacionada, com ciclo de pastejo de 35 dias (3 
dias de ocupação e 32 de descanso) na época chuvosa, e de 
70 dias (3 dias de ocupação e 67 de descanso) na época 
seca, utilizando-se bovinos mestiços 5/8 holandês x zebu. 
Foram avaliados os números de perfilhos basais vivos e 
mortos, sendo, os mesmos contados no pré pastejo. Essas 
avaliações foram realizadas em três pontos (touceiras) 
representativos da condição média do pasto, em cada 
subparcela. A marcação dos perfilhos foi realizada com fios 
coloridos, sendo utilizada uma cor para cada nova geração 
de perfilhos. No total, a cada ciclo foram avaliados 108 
pontos, sendo posteriormente calculada a média para cada 
tratamento.  

Os resultados apresentados neste trabalho referem-se a 
10 ciclos de pastejo, avaliados no período de janeiro de 
2008 a março de 2009, sendo considerado cada ciclo de 
pastejo como uma geração de perfilhos. Os dados foram 
submetidos à análise de variância, bem como realizado a 
comparação de médias através do Teste Tukey, ao nível de 
5% de probabilidade. 

Resultados

Ao longo dos dez ciclos de pastejo observou-se que, 
apenas no primeiro ciclo, a altura de resíduo pós pastejo de 
40 cm emitiu maior número de perfilhos, quando 
comparado com as demais alturas de resíduo pós pastejo 
(Tabela 1). Já nos demais ciclos o perfilhamento se 
equiparou nas três alturas, sendo observado um pequeno 
número de perfilhos no décimo ciclo.



Para as três alturas de resíduo pós pastejo foi observada 
redução no número de perfilhos, ao longo do avanço 
dos ciclos de pastejo. 

Em relação ao perfilhamento considerando os 
clones, destacaram-se pela maior emissão de perfilhos 
basais ao longo das rebrotas, o Elefante B e o 
Hexaplóide, em relação aos demais (Tabela 2). 
Novamente foi observada redução gradual do número 
de perfilhos com o avanço dos ciclos de pastejo.

Discussão

Pastos mantidos altos, normalmente apresentam 
tendência de redução na emissão de novos perfilhos, 
em função da baixa luminosidade na base das touceiras. 
Com 10 ciclos de pastejo, essa relação não foi 
observada no presente experimento, visto que a altura 
de 40 cm de resíduo pós pastejo não promoveu maior 
perfilhamento que as demais.

A redução no número de perfilhos com o avanço nos 
ciclos de pastejo, tanto considerando as alturas de 
resíduo, como os clones, pode indicar baixa 
persistência desses materiais ao pastejo com o manejo 
adotado. Experimentos de maior duração necessitam 
ser conduzidos para avaliar a condição da pastagem 
após maior quantidade de ciclos de pastejo. 

O coeficiente de variação (CV) pode ser considerado 
relativamente alto, entretanto em se tratando de 
variáveis da alta instabilidade, como contagem de 

número de perfilhos, valores elevados de CV podem ser 
aceitáveis. Em trabalhos de melhoramento genético, 
maiores variabilidades entre os resultados são favoráveis ao 
potencial de seleção. 
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Tabela 1. Efeito das alturas de resíduo pós pastejo no perfilhamento (número de perfilhos/m2) em clones de capim elefante, Itambé-

PE.

Ciclos de pastejo

Altura de resíduo pós pastejo 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

40 cm 33,78a 13,96a 10,39a 7,44a 6,17ab 5,54a 3,53a 2,81a 1,40a 1,08a

80 cm 20,59b 11,42a 7,71a 6,05b 5,03b 4,53b 3,02b 2,31a 1,18a 0,87a

120 cm 23,43b 13,69a 8,73a 6,73ab 6,37a 5,18ab 3,53a 2,77a 1,46a 1,02a

CV 20,00 24,69 28,84 35,00 39.23 34,21 29,50 22,69 12,39 -
Médias seguidas por letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05).

Tabela 2. Número de perfilhos (perfilhos/m2), no pré pastejo, de clones de capim elefante sob pastejo, Itambé-PE; médias de três 

alturas de resíduo pós pastejo.

Ciclos de pastejo

Clones 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

IRI 381 23,22b 12,19ab 7,72ab 5,31b 4,94b 4,10b 3,13b 2,44a 1,24a 0,97a

Venezuela 19,63b 9,76b 7,37b 4,99b 4,74ab 4,43ab 3,20ab 2,51a 1,28a 1,04a

Elefante B 34,67a 15,98a 11,31a 8,82a 6,89a 6,06a 3,32a 2,63a 1,43a 0,86a

Hexaplóide 26,74ab 14,02a 9,46ab 7,86ab 6,66ab 5,76ab 3,80ab 2,94a 1,43a 1,09a

CV 20,00 24,69 28,84 35,00 39,23 34,21 29,50 22,69 12,39 -
Médias seguidas por letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05).


