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Introdução

Pernambuco apresenta em sua maioria, 
pastagens naturais, formadas quase que exclusivamente 
pela caatinga, que corresponde a 67 % das áreas de 
pastagens no Estado, IBGE [1]. Entretanto, as 
pastagens cultivadas vêm sendo o principal suporte 
forrageiro para o desenvolvimento da pecuária na Zona 
da Mata Pernambucana.

Neste sentido, há uma necessidade crescente do 
aumento na produtividade das plantas forrageiras 
tropicais, objetivando suprir a demanda de forragem e 
exigências nutricionais dos animais, dessa faixa 
territorial específica.

O capim elefante (Pennisetum purpureum Schum.) 
é uma gramínea de alto potencial de produção de 
matéria seca, que se adapta bem às condições de clima 
e solo de praticamente todo o país, devido à facilidade 
de implantação, vigor e elevada produtividade, Deresz 
& Mozzer [2]. Oriundo da África Tropical, na qual 
ocorre principalmente sob áreas com pluviosidade 
acima de 1000 mm anuais, mas também presente nas 
extensas colônias nas secas savanas africanas. 

Segundo Mello et al. [5], o capim elefante, apesar 
de tradicionalmente ser utilizado na forma de capineira, 
tem mostrado excelente desempenho quando utilizado 
sob pastejo, propiciando ótimos resultados tanto para a 
produção de carne como para a produção de leite.

Entre os cultivares introduzidos no Brasil, nos 
últimos anos, vem merecendo destaque o capim 
elefante Mott, cujas características são menor porte, 
maior relação folha/colmo e maior valor nutritivo, 
quando comparado aos de porte alto, o que determina 
sua grande potencialidade para o duplo propósito, corte 
e pastejo (Sollenberger et al.[6]).

Com o intuito de fornecer subsídios à seleção de 
materiais adaptados ao pastejo, o presente estudo tem 

como objetivo avaliar o acúmulo líquido de forragem e a 
taxa de acúmulo de forragem em clones de Pennisetum sp. 
ao longo de cinco ciclos de pastejo com ovinos, na Zona da 
Mata de Pernambucana.

Material e métodos
O experimento foi realizado na Estação Experimental 

do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), no 
município de Itambé, Zona da Mata Seca do Estado. O 
município situa-se nas coordenadas geográficas 07o25’00"S 
e 35o06’00"WGr. A precipitação média anual na região é 
de aproximadamente 1.200 mm CPRH [7], a temperatura 
média anual é de 26 ºC e a altitude de 190 m.

Os tratamentos consistiram de cinco clones de 
Pennisetum sp. de porte baixo (Taiwan A-146 2.37, Taiwan 
A-146 2.27, Taiwan A-146 2.114, Merker México MX 
6.31e o Mott). Destes materiais, quatro clones são 
provenientes do Programa de Melhoramento do 
IPA/UFRPE (Taiwan A-146 2.37, Taiwan A-146 2.27, 
Taiwan A-146 2.114, Merker México MX 6.31), mais o 
clone Mott. 

O experimento foi conduzido no delineamento 
experimental blocos ao acaso, com quatro repetições. As 
parcelas foram constituídas de canteiros de 25 m2 (5 m x 5 
m), sendo 9 m2 (3 m x 3 m) de área útil. Os ciclos no 
período chuvoso foram de 35 dias, 32 de descanso e 3 de 
ocupação, na época seca foram de 64 dias, sendo 61 de 
descanso e 3 de ocupação. Após cada pastejo da estação 
chuvosa foi realizada adubação com o equivalente a 50 kg 
N ha-1,na forma de uréia. Após o estabelecimento das 
plantas foi realizado um corte de uniformização a 10 cm do 
solo, quando teve início o período experimental. Foram 
utilizados ovinos como animais pastejadores, tendo como 
objetivo o rebaixamento do dossel através do consumo da 
forragem, sem a mensuração das respostas dos animais.



Foram estimados os acúmulos líquidos de 
forragem (ALF) e as taxas de acúmulo líquido de 
forragem (TALF) pelas seguintes equações:

(1) ALF =  MFpré2    –    MFpós1
                 

(2) TALF =  MFpré2    –    MFpós1
                 no dias descanso

onde:
MFpós1 = massa de forragem do pós-pastejo do ciclo 
anterior;
MFpré2 = massa de forragem do pré-pastejo do ciclo 
subseqüente; 
no dias descanso = número de dias entre o pós-pastejo 
do ciclo anterior e o pré-pastejo do ciclo subseqüente.

Para obtenção da TALF inicialmente foram
estimados os valores de massa de forragem seca verde 
(MFSV) dos cinto clones nas avaliações de pré-pastejo, 
referentes ao segundo, terceiro, quarto e quinto ciclos e 
pós-pastejo, referentes ao primeiro, segundo, terceiro e 
quarto ciclos, respectivamente, em todas as parcelas 
experimentais. As estimativas de MFSV foram obtidas 
pela utilização do método direto, por meio do corte de 
uma touceira contida em uma moldura de 0,5 m2 (0,5 m 
x 1 m) por parcela, a 5 cm do nível do solo. Após o 
corte, a forragem fresca contida dentro da moldura foi 
pesada no campo e, em seguida, sub-amostrada e 
pesada novamente. Posteriormente, levada para pré 
secagem em estufa de ar forçado, a 65 °C, por 72 h e 
novamente pesadas.  

Para comparação dos dados procedeu-se a análise 
de variância, por meio do comando “REPEATED” do 
procedimento GLM do SAS, seguindo um esquema de 
blocos casualizados, com medidas repetidas no tempo e 
as médias comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05).

Resultados
   Para TALF observou-se diferenças (P<0,05) nos

ciclos quatro e cinco (Tabela 1). No quarto ciclo, os 
clones Taiwan A-146 2.37 e Taiwan-146 2.114 
apresentaram as maiores (P<0,05) TALF, sendo 
superiores ao clone Merker México MX 6.31, que 
apresentou o menor valor médio absoluto de TALF 
entre os clones. No quinto ciclo, a variedade Mott se 
destacou, apresentando TALF superior (P<0,05) aos 
demais. De acordo com os resultados de Carnevalli & 
Silva [7], os valores de taxa de acúmulo líquido de 
forragem para Coastcross (Cynodon dactylon) variaram 
entre 15,7 e 96,2 kg MS ha-1 dia-1. No presente 
experimento, os valores médios de taxa de acúmulo 
variaram entre 9,8, para a variedade Taiwan A-146 
2.37, no terceiro ciclo e, 142,6 kg MS ha-1 dia-1, para o 
clone Taiwan A-146 2.114, no segundo ciclo. Verifica-

se também que, entre os ciclos, houve forte influência dos 
fatores climáticos sobre a TALF, possivelmente em 
decorrência da precipitação de cada período 
correspondente. Merece destaque o terceiro ciclo, sendo 
observado o menor valor médio absoluto de TALF (14,7 kg 
MS ha-1 dia-1) para o conjunto de clones, ciclo esse que 
apresentou o menor acúmulo de precipitação pluvial (18,4 
mm).

Assim como observado para TALF, foram 
observadas diferenças (P<0,05) para o acúmulo líquido de 
forragem (ALF) entre os clones no quarto e quinto ciclos 
(Tabela 2). Os clones Taiwan A-146 2.37 e Taiwan-146 
2.114, no quarto ciclo, apresentaram os maiores acúmulos 
(P<0,05), sendo superiores ao clone Merker México MX 
6.31, que novamente apresentou o menor valor médio  
entre os clones. Porém, no quinto ciclo, o Merker México 
MX 6.31 e o Mott se destacaram, apresentando valores de 
ALF superiores (P<0,05) aos demais.

Os dados médios de ALF nos períodos de 
avaliação  variaram de 942,0, no terceiro ciclo, a 6055,5 kg 
MS ha-1, no quarto ciclo (Tabela 2). Uma característica dos 
dados é um padrão de comportamento relativamente 
uniforme entre os clones para o ALF, no decorrer dos três 
primeiros ciclos de pastejo, não sendo observadas 
diferenças (P>0,05) entre os clones nesses ciclos.
Entretanto, os ciclos um e dois apresentaram os maiores 
valores dos coeficientes de variação. O ALF foi maior para 
todos os clones no período de maior precipitação (ciclo 4), 
possivelmente em razão da maior disponibilidade de fatores 
de crescimento favoráveis, como a disponibilidade de água, 
realçando comportamento sazonal dos clones de acordo 
com os períodos de avaliação.
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Tabela 1. Taxa acúmulo líquido de forragem (kg MS ha-1 dia-1) em pastagens de capim elefante de porte baixo sob 
pastejo intermitente de ovinos na Zona da Mata pernambucana.

Ciclos de Pastejo

1º 2º 3º(2) 4º(2) 5º

Genótipos Taxa de acúmulo líquido de forragem
(kg MS ha-1 dia-1)

Taiwan A-146 2.27

Taiwan A-146 2.37

Taiwan A-146 2.114

Merker México MX 6.31

Mott

94,4a(1)

60,8a

110,4a

62,4a

121,6a

123,2ª

70,9a

142,6a

136,4a

98,8a

17,8a

9,8a

21,8a

10,6a

13,7a

95,7ab

118,1a

115,9a

65,0b

78,4ab

40,5b

18,7b

47,7b

67,0b

112,8a

Média 89,9 114,38 14,7 94,62 57,3

Pluviosidade (mm) (3) 293,2 22,4 18,4 300,2 109,6

CV(%) 38,1 19,5 27,1 18,3 30,2

(1)Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey. (2)Ciclos 
com período de descanso de 64 dias.  (3)A Precipitação correspondente a soma das precipitações 
diárias ocorridas durante o período de crescimento dos genótipos em cada ciclo.

Tabela 2. Acúmulo líquido de forragem (kg MS ha-1) em pastagens de capim elefante de porte baixo sob pastejo 
intermitente de ovinos na Zona da Mata pernambucana.

Ciclos de Pastejo

1º 2º 3º(2) 4º(2) 5º

Genótipos Acúmulo líquido de forragem (kg MS ha-1)

Taiwan A-146 2.27

Taiwan A-146 2.37

Taiwan-146 2.114

Merker México MX 6.31

Mott

3021,6a(1)

1944,9a

3531,6a

1996,8a

3891,3a

3941,9a

2270,0a

4563,7a

4365,0a

3160,1ª

1139,3a

625,3a

1393,2a

676,2a

876,3a

6124,8ab

7556,8a

7417,7a

4163,2b

5015,2ab

1294,4b

1294,4b

1526,5b

2145,6a

3608,6a

Média 2877,2 3660,1 942,0 6055,5 1973,9

Pluviosidade (mm) (3) 293,2 22,4 18,4 300,2 109,6

CV (%) 38,1 19,5 27,1 18,3 20,2

(1)Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey. (2)Ciclos com período de 
descanso de 64 dias.  (3)A Precipitação correspondente a soma das precipitações diárias ocorridas durante o período de 
crescimento dos genótipos em cada ciclo.


