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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Rogério Gonçalves de. Universidade Federal do Vale do São 
Francisco, Janeiro de 2012. Características produtivas e qualitativas dos 
pastos e desempenho produtivo de ovinos criados em pastagens de 
capim-bufel com diferentes ofertas de forragem. Orientador: Tadeu Vinhas 
Voltolini. 
 
 

Avaliou-se o comportamento do capim-bufel quanto a produção de fitomassa e 

características morfogênicas de duas cultivares em pastagens sob diferentes 

ofertas de forragem, pastejadas por ovinos sem raça definida (SRD). O 

trabalho está dividido em dois capítulos, sendo que o primeiro capítulo trata das 

avaliações feitas diretamente no pasto, enquanto que no segundo capítulo é 

discutido o desempenho dos animais nas pastagens estudadas. Quanto ao 

capítulo 1, o trabalho foi desenvolvido no período de setembro de 2009 a 

agosto de 2010, no campo experimental da Caatinga, na Embrapa Semiárido 

em Petrolina-PE. Foram avaliadas características inerentes ao pasto, tais 

como: Altura do dossel, massa de forragem por unidade de área, composição 

morfológica, além da composição botânica das pastagens. No geral, observou-

se que a altura do dossel forrageiro foi afetada pela oferta de forragem, onde 

as menores ofertas proporcionam menores alturas de dossel, ao passo que 

maiores ofertas, além de proporcionarem maiores alturas, favoreceram maior 

produção de fitomassa. Foi observado também que, o pastejo pesado, ou seja, 

a baixa oferta de forrragem, exerceu forte influência sobre a composição 

botânica da pastagem, inclusive promovendo o aumento de áreas de solo 

descoberto. Quanto ao capítulo 2, objetivou-se avaliar características 

referentes ao desempenho animal, das quais podem ser citadas: ganho médio 

diário, consumo médio diário, peso e rendimento de carcaça quente, além do 

ganho por área. Tanto as ofertas de forragem como as cultivares de capim-

bufel não foram capazes de interferir no desempenho dos animais avaliados. 

demonstrando assim que os animais afetaram o desempenho do pasto, porém 

o pasto não afetou o desempenho dos animais. 

 

Palavras-chave: consumo, dossel, fitomassa, pastejo 
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ABSTRACT 

 
Oliveira, Rogério Gonçalves de. Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, in January 2012. Productive and qualitative characteristics of the 

pastures and productive performance of sheep reared on pasture grass bufel 

with different forage allowances. Advisor: Tadeu Vinhas Voltolini. 

 

We evaluated the behavior of bufel grass as biomass production and 

morphogenesis of two cultivars in pastures under different forage allowances, 

grazed by sheep-breed (SRD). The work is divided into two chapters, the first 

chapter deals with the assessments made directly in the pasture, while in the 

second chapter discusses the performance of animals in the pastures studied. 

As the first chapter, the work was carried out from September 2009 to August 

2010, in the experimental field of the Caatinga, Semiarid at Embrapa in 

Petrolina. We evaluated the inherent characteristics of the pasture, such as 

canopy height, herbage mass per unit area, morphological composition, and the 

botanical composition of pastures. Overall, it was observed that the height of 

the sward was affected by the supply of fodder, where the smaller offerings 

provide lower canopy heights, while the largest offers, in addition to providing 

the highest, favored higher biomass production. It was also observed that heavy 

grazing, ie, the low supply of forrragem, exerted a strong influence on the 

botanical composition of pasture, including promoting the increase of areas of 

bare soil. With regard to chapter 2, aimed to evaluate performance 

characteristics for the animal, which may be mentioned: average daily gain, 

average daily consumption, weight and hot carcass yield, and gain per area. 

Both offerings as forage grass cultivars bufel were not able to interfere with the 

performance of animals evaluated.  

 

 
 

Keywords: consumption, canopy, phytomass, grazing 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O capim-bufel (Cenchrus ciliaris L.) é uma das principais gramíneas 

forrageiras para o Semiárido brasileiro, sendo base para a exploração pecuária 

em diversas localidades dessa região. Essa planta forrageira é a que apresenta 

maior resistência à deficiência hídrica entre as gramíneas cultivadas, em 

função de sua elevada eficiência de uso da água (Medeiros & Dubeux Jr., 

2008). 

Santos et al. (2005) afirmam que os pastos de capim-bufel apresentam 

produção de forragem suficiente para atender ao consumo dos animais durante 

o período seco do ano no Sertão Pernambucano. Diversas cultivares são 

utilizadas na região Semiárida brasileira com destaque para a Biloela dentre as 

de porte alto e a Aridus e Cpatsa 7754 do grupo de porte médio. Contudo, 

apesar da importância do capim-bufel para regiões secas, informações e 

estratégias relacionadas com o manejo do pastejo dessa espécie forrageira são 

escassas, independentemente das cultivares.  

Por outro lado, o estabelecimento de estratégias de manejo do pastejo 

dessa espécie forrageira é de grande importância regional, visando dentre 

tantos benefícios o aumento da eficiência de uso da forragem produzida e 

também da vida útil dos pastos. 

Fatores como a freqüência e a intensidade do pastejo são determinantes 

à produção e ao valor nutritivo da forragem, além de afetarem a composição 

estrutural e morfológica das plantas forrageiras, a composição botânica dos 

pastos e, em conseqüência, o consumo da forragem pelos animais, o 

desempenho produtivo dos mesmos e a obtenção de produtos de origem 

animal por unidade de área (Silva, 1995).  

Maiores intensidades de pastejo representada por menores valores de 

oferta de forragem (OF) podem possibilitar maior número de animais nas áreas 

de pastos, porém poderão prejudicar o consumo de forragem e o desempenho 

produtivo individual dos animais, ao passo que com maiores OF poderão ser 

observados melhores desempenhos produtivos dos animais. O conhecimento 
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das respostas dos pastos de capim-bufel em relação a diferentes intensidades 

de pastejo poderá indicar uma adequada estratégia para o manejo dos pastos 

dessa espécie forrageira na região semiárida brasileira. 

Dessa forma, objetivou-se com este trabalho, avaliar as características 

produtivas e qualitativas de pastos de duas cultivares de capim-bufel, 

manejados em três ofertas de forragem pastejados por ovinos, além de avaliar 

o consumo de forragem, o desempenho produtivo dos animais mantidos 

nesses pastos e determinar a taxa de lotação e produção de carne por unidade 

de área das pastagens. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1- A pecuária no Semiárido brasileiro 

 

A produção animal é uma das atividades sócio-econômicas mais 

importantes do Semiárido brasileiro, com destaque para os ruminantes. A 

criação de bovinos e caprinos destinados à produção de leite, assim como a 

criação de ovinos, caprinos e bovinos visando à produção de carne é praticada 

ao longo de toda a extensão do Semiárido. A pecuária contribui com a 

produção de alimentos para as famílias e para a geração de empregos e 

manutenção de pessoas na zona rural, além de impulsionar cadeias produtivas 

que tem grande participação na economia de toda a região (Holanda Júnior et 

al., 2004).  

Estima-se que o rebanho bovino do Semiárido seja de aproximadamente 

14 milhões de cabeças, cerca de 50% do rebanho da região Nordeste e de 

15% do plantel nacional (IBGE, 2006). Dentro dos limites do Semiárido, a 

pecuária leiteira bovina destaca-se no Agreste Nordestino, com a presença de 

importantes bacias leiteiras como a de Nossa Senhora da Glória/SE, 

Batalha/AL e Garanhuns/PE. Na pecuária de corte, o norte de Minas Gerais, o 

Centro Sul e o Centro-norte Baiano se destacam como importantes regiões 

produtoras.  
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O Semiárido brasileiro também tem grande destaque na criação de 

caprinos de corte e leite e na produção de ovinos destinados ao corte. Segundo 

o IBGE (2006) o plantel caprino e ovino da região é de aproximadamente 12 

milhões de animais. A pecuária caprina leiteira destaca-se na Paraíba e Rio 

Grande do Norte, com volumes diários de produção superiores a 20.000 l, ao 

passo que a caprinovinocultura de corte é praticada especialmente nas regiões 

mais secas do Semiárido.  

Os sistemas de produção desses ruminantes são, em sua maioria, 

extensivos e até mesmo ultraextensivos, predominando os pequenos 

empreendimentos de base familiar, em que a fonte alimentar principal dos 

rebanhos é a vegetação nativa. A diversidade de condições edafo-climáticas, 

de relevo e de vegetação da região, no entanto, possibilita a exploração de 

uma grande variedade de culturas agrícolas e de plantas forrageiras, em sua 

maioria adaptadas ao clima quente e seco. 

De uma forma geral, a base alimentar dos rebanhos dos ruminantes na 

região é a vegetação nativa (Caatinga), sem critério de uso, o que pode 

acelerar sua degradação e comprometer dentre tantos fatores a própria 

produção pecuária. Além da Caatinga há importantes alternativas de plantas 

forrageiras que podem ser utilizadas para a alimentação dos ruminantes, em 

que o capim-bufel é uma das que se destacam.  

  

2- O capim-bufel  

 

O capim-bufel, pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae, 

gênero Cenchrus, espécie C. ciliaris (Ayersa, 1981), sendo uma forrageira 

originária da África, Índia e Indonésia. Foi introduzido no Brasil em 1952, no 

estado de São Paulo, seguindo para a região Nordeste brasileira, 

demonstrando ter várias características consideradas de importância 

fundamental para essa região, como boa capacidade de produção de forragem, 

resistência a longos períodos de estiagem e a baixos índices pluviométricos, 

além da capacidade de permanecer no campo como “feno em pé” por um longo 

período.  
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Esta planta forrageira apresenta crescimento cespitoso e sua altura varia 

de acordo com sua variedade ou cultivar, podendo variar de 0,15 a 1,50 m. Os 

colmos são finos com a base avolumada, onde ocorre o acúmulo de 

carboidratos. Esta característica lhe confere boa capacidade de rebrota devido 

as reservas acumuladas para o período de escassez de chuva (Pupo, 1979). 

A Austrália é um dos países que mais atenção tem dedicado ao cultivo 

do capim-bufel. No início da década de oitenta, este país já possuía cerca de 

dois milhões de hectares plantados no estado de Queensland, dos quais 60% 

em estado puro e 40% consorciado com outras gramíneas e/ou leguminosas 

(Ayerza,1981). 

Desde a sua introdução na região Nordeste do Brasil, sobretudo na 

região semiárida, o capim-bufel tem representado mais uma alternativa para a 

alimentação dos rebanhos. Contudo, ainda pouco se sabe sobre o seu manejo.  

No Brasil trabalhos desenvolvidos no Sertão de Pernambuco pelo IPA 

(Instituto Agronômico de Pernambuco) e Embrapa Semiárido (Moura, 1987; 

Guimarães Filho e Soares, 1992) têm evidenciado o potencial de produção de 

forragem do capim-bufel usado estrategicamente na época seca como 

complemento ao uso da vegetação nativa. Desses trabalhos surgiram 

indicações de sistemas baseados no uso combinado da caatinga com 

pastagens de capim-bufel, como o Sistema CBL cujo nome representam 

“Caatinga, Bufel e Leucena” em sua concepção, atualmente significando 

“Caatinga, Bufel e leque de alternativas forrageiras”.  

A produção de forragem do capim-bufel no Semiárido brasileiro pode 

variar de 4 a 12 ton. de MS/ha/ano, respondendo bem ao manejo de cortes, 

assim como ao pastejo direto (Oliveira, 1993). Os pastos podem suportar até 

1,8 animais/ha/ano de bovinos em pastejo, com produção superior a 200 

kg/ha/ano (Oliveira, 1988). Pode apresentar também, durante a época chuvosa 

do ano, bom valor nutritivo, com teores de proteína bruta (PB) superiores a 

10% da MS (Dantas Neto et al., 2000) e valores de digestibilidade in vitro da 

MS superiores a 60% (Voltolini et al. 2010).  

Por outro lado, o capim-bufel, perde bastante sua qualidade na época 

seca do ano, como demonstrado por Santos et al. (2005) que consideraram 
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uma variação de 63,0% a 81,6%; 3,3% a 5,2%; 0,9% a 1,4%; 69,3% a 76,0%; 

53,0% a 57,4%; 5,2% a 8,9%; 86,0% a 88,6%; e 10,8% a 16,4% nos teores 

MS, PB, extrato etéreo (EE), fibras em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA), 

matéria mineral (MM), carboidratos totais (CHOT) e não-fibrosos (CNF), 

respectivamente, para o capim-bufel diferido. Mesmo assim com essa perda de 

qualidade, é na forma de pasto diferido que essa gramínea forrageira é mais 

utilizada.  

Contudo, apesar da importância do capim-bufel para regiões secas, 

informações e estratégias relacionadas com o manejo do pastejo dessa 

espécie forrageira são escassas, independentemente das cultivares. Por outro 

lado, o estabelecimento de estratégias de manejo do pastejo dessa espécie 

forrageira é de grande importância regional, visando dentre tantos benefícios o 

aumento da eficiência de uso da forragem produzida e também da vida útil dos 

pastos. 

 

 3- Cultivares e manejo do pastejo do capim-bufel  

 

Em 1977 foi criado o BAG (Banco ativo de germoplasmas) de plantas 

forrageiras da Embrapa Semiárido em que os trabalhos iniciais foram 

realizados com grande número de espécies com potencial forrageiro, nativas e 

exóticas. De todas as espécies avaliadas o capim-bufel foi a que apresentou 

maior potencial de produção de forragem para a região. Após esses resultados 

a Embrapa Semiárido assumiu em BAG de plantas forrageiras o capim-bufel 

como referência, já tendo desenvolvido muitos estudos sobre essa planta 

forrageira, mantendo-se atualmente 116 acessos de capim-bufel. 

Das cultivares de capim-bufel há três grupos principais de acordo com a 

altura da planta, classificados em porte alto, médio e baixo. O grupo de porte 

alto representa plantas que medem entre 1,0m de altura e 1,6m de altura e têm 

como referenciais as cultivares Biloela, Molopo, Numbank, Boorara, Lawes, 

Pusa Giant e Buchuma conosite. São as mais produtivas, com sistema 

radicular bem desenvolvido e profundo o que lhe dá grande resistência aos 

longos períodos de estiagens. 
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 No grupo de porte médio as plantas apresentam entre 0,75 e 1,00m de 

altura, tendo como representantes mais conhecidos as cultivares Gayndah, 

Americano, Cpatsa 7754 e Áridus. Possuem colmos mais finos e folhagem 

mais densa do que as de porte alto. Porém seu florescimento, sendo precoce, 

faz o seu valor nutritivo diminuir mais rapidamente no seu ciclo de 

desenvolvimento. Por possuírem o sistema radicular menos desenvolvido do 

que as plantas de porte alto, são também menos resistentes à seca do que 

elas. Algumas cultivares deste grupo são bastantes difundidas em todo o 

estado da Bahia, conhecida como "Buffel grass" ou "Búfalo grei". 

O grupo de porte baixo tem como referencial a cultivar West Australian. 

Possui plantas com altura inferior a 0,75m, de florescimento precoce e alta 

produção de sementes. Apresentam ainda densa folhagem e boa resistência 

aos longos períodos de estiagens. Sua produtividade é inferior às plantas de 

porte alto. Devido as suas características morfológicas são tidas como 

apropriadas para criação de ovinos e caprinos. 

A cultivar Biloela é uma das mais adaptadas ao Semiárido brasileiro e 

ocupa atualmente o primeiro lugar na preferência dos pecuaristas para a 

formação dos pastos de capim-bufel, principalmente para bovinos. 

Originária de germoplasma coletado em Dodoma, Tanzânia, foi 

introduzida e avaliada na estação experimental de Biloela em Queensland na 

Austrália, sendo liberada comercialmente em 1955. Foi introduzida na Embrapa 

Semiárido em 1976 a partir de sementes oriundas da Agroceres/Pernambuco. 

Apresenta excelente crescimento na época chuvosa do ano, adaptada a solos 

bem drenados, sendo bastante aceita pelos animais. Possui caules verdes com 

folhas largas e sem pelos, de cor azul-esverdeada com as sementes de cor 

amarelo-clara. Apresenta floração mais tardia que as cultivares de porte baixo.  

A cultivar Cpatsa 7754 é originária de um ecotipo introduzido pelo IBEC 

Research Institute (IRI) localizado em Matão/SP. Foi introduzida no BAG de 

plantas forrageiras da Embrapa Semiárido em 1977, registrada sob o código 

7754. Essa cultivar pode atingir 88 cm de altura e apresenta sistema radicular 

muito ramificado e profundo (Oliveira et al., 1999). Apresenta bom crescimento 

na época chuvosa ficando dormente na época seca. É bastante folhoso, com 
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folhas de coloração verde-escura com inflorescência longa de cor roxa quando 

madura. 

Independente da cultivar as recomendações de manejo para pastos de 

capim-bufel são escassas, o que compromete não apenas a produção de 

forragem, mas, acima de tudo a eficiência de uso da forragem produzida. 

Sousa & Araújo Filho (1997) indicam o uso de pastos de capim-bufel Biloela a 

ser manejado em lotação contínua ou em diferimento para a época seca e 

recomendam que o resíduo pós-pastejo possa variar de 1.000 a 1.500 kg de 

MS/ha o que corresponde a 10 – 15 cm de altura do dossel forrageiro. Essa 

afirmação é uma das poucas menções em relação ao manejo do capim-bufel 

para o Semiárido brasileiro. 

Recentemente, Silva et al. (2011) avaliaram as características 

morfológicas e a composição bromatológica do capim-bufel manejado em duas 

alturas de corte em pré-pastejo (60 e 80 cm) e duas alturas do resíduo pós-

pastejo (20 e 40 cm) e observaram que com 40 cm de altura do resíduo pós-

pastejo houve maior proporção de lâminas foliares nas plantas, ou seja, as 

estratégias de manejo dessa planta forrageira poderão afetar a produção e a 

composição da forragem produzida e, em consequência, influenciar o 

desempenho produtivo dos animais e a produção de carne da área. 

Uma dos mais importantes fatores relacionados com o manejo do 

pastejo é a intensidade de pastejo. Maiores intensidades de pastejo 

representada por menores valores de oferta de forragem (OF) podem 

possibilitar maior número de animais nas áreas de pastos, porém poderão 

prejudicar o consumo de forragem e o desempenho produtivo individual dos 

animais, ao passo que com maiores OF poderão ser observados melhores 

desempenhos produtivos dos animais. O conhecimento das respostas dos 

pastos de capim-bufel em relação a diferentes intensidades de pastejo poderá 

indicar uma adequada estratégia para o manejo dos pastos dessa espécie 

forrageira na região semiárida brasileira. 

De acordo com Almeida et al. (2000) que trabalharam com pastos de 

capim-elefante anão, maiores OF promovem maiores alturas das plantas, 

comprimento de nós e entrenós, peso de perfilhos e cobertura do solo. Já, 
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menores OF provocaram aumento na densidade aparente e redução na 

porosidade total do solo, redução no sistema radicular das plantas, aumento da 

quantidade de plantas de crescimento espontâneo nas áreas, além da queda 

na taxa de acúmulo de forragem e de lâminas vedes. 

Mello et al. (2004) trabalharam com o capim-tanzânia e observaram que 

maiores intensidades de pastejo a estrutura da planta forrageira foi modificada , 

havendo redução de ângulos foliares, resultando em maior interceptação de luz 

por unidade de área foliar. Ou seja, a intensidade de pastejo poderá promover 

alterações nas plantas forrageiras e nos pastos, o que precisa ser conhecido e 

entendido para os pastos de capim-bufel em razão de sua importância para os 

sistemas de produção pecuários do Semiárido brasileiro, aliado ao 

entendimento que possíveis alterações nos pastos mediado por mudanças na 

intensidade de pastejo poderá ocasionar ao desempenho animal e à produção 

de carne por unidade de área desses pastos. 
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Características produtivas e qualitativas de duas cultivares de capim-

bufel pastejadas por ovinos e manejadas com três ofertas de forragem 

 

RESUMO  

 

Objetivou-se com este estudo avaliar as características produtivas (massas de 

forragem, folhas, colmos e tecido morto) e qualitativas (altura do dossel, 

composição morfológica, densidade de perfilhos e composição botânica) de 

pastos de duas cultivares de capim-bufel (Cenchrus ciliaris L.), manejados em 

três ofertas de forragem pastejados por ovinos. O trabalho foi realizado no 

período de setembro de 2009 a agosto de 2010, com o pasto manejado em 

lotação contínua. Os tratamentos constituíram-se de combinações de duas 

cultivares de capim-bufel (Biloela e Cpatsa 7754) e três ofertas de forragem (4, 

8 e 12 kg de matéria seca/100 kg de peso corporal ou 4, 8 e 12%) em arranjo 

fatorial 3 x 2 e delineamento em blocos completos casualizados com três 

repetições. A cultivar Biloela apresentou maiores massas de forragem, folhas, 

colmos e tecido morto, além de maior porcentagem de colmos em relação a 

Cpatsa 7754. A participação de capim-bufel na área e como porcentagem da 

biomassa também foram maiores para os pastos com Biloela em comparação 

com o Cpatsa 7754. A oferta de forragem de 4% proporcionou menores 

massas de forragem, folhas e tecido morto e altura do dossel em relação às 

demais. Houve maior proporção de capim-bufel nas ofertas de forragem de 8% 

e 12% em comparação com a de 4%. A cultivar Biloela teve mais produtividade 

que a Cpatsa 7754, embora ambas foram bastante produtivas e maiores 

ofertas de forragem possibilitam melhores produções de forragem para o 

capim-bufel. 

 

Palavras-chave: Cenchrus ciliaris, intensidade de pastejo, manejo do pastejo  
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Productive and qualitative characterístics of two cultivars of buffel grass 

grazing by lambs receiving three forage allowance 

 

SUMMARY 

The objective of this present Trial was evaluate the productive (forrage, leaves, 

stems and dead material mass) and qualitative characteristics (sward height, 

morphological composition, tiller density, botanical composition) of two cultivars 

of buffel grass pastures (Cenchrus ciliaris L.) receiving three forage allowance 

grazing by lambs. The work was carried out during September 2009 to August 

2010 using pastures under continuos stocking. The treatments were two 

cultivars of buffel grass (Biloela e Cpatsa 7754) and three forage allowance (4, 

8 and 12 kg of dry matter/100 kg of body weight or 4, 8 and 12%) in a 3 x 2 

factorial arrangement and completely randomized blocks with three replicates. 

The cultivar Biloela presented higher forage, leaves, stems and dead material 

mass, besides higher stems percentage in relation to Cpatsa 7754. The 

proportion of buffel grass in area and as percentage of biomas were higher for 

Biloela pastures than Cpatsa 7754. Forage allowance of 4% promoted lower 

forage, leaves, stems, dead material mass and sward height in comparison of 

others. There were higher proportion of buffel grass with forage allowance of 

8% and 12% in comparison with forage allowance of 4%. Biloela cultiar was 

higher productivity than Cpatsa 7754, although both present high forage 

production and higher forage allowance promoted best forage production for 

buffel grass.  

 

Keywords: Cenchrus ciliaris, grazing intensity, pasture management 
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INTRODUÇÃO 

 

A pecuária tem grande importância econômica e social para o Semiárido 

brasileiro, porém, um dos grandes entraves à produção pecuária nessa região 

é a escassez de alimentos aos animais, sobretudo na época seca do ano. A 

vegetação nativa (Caatinga), em geral se constitui na base alimentar aos 

rebanhos de ruminantes e na maioria das situações não é suficiente para 

atender as demandas nutricionais dos animais em quantidade e qualidade de 

forragem, ocasionando baixos índices zootécnicos e de rentabilidade nas 

propriedades rurais (Santos et al., 2011) Nesse caso, o cultivo e uso de plantas 

forrageiras alternativas é estratégia que pode contribuir com a redução das 

deficiências alimentares aos animais, em que uma das que merecem destaque 

é o capim-bufel (Cenchrus ciliaris L.) (Moreira et al. 2007; Edvan et al. 2010; 

Voltolini et al. 2010; Voltolini et al. 2011; Silva et al. 2011). 

Essa planta forrageira com elevada resistência a seca (Medeiros & 

Dubeux Jr, 2008) pode apresentar produção de forragem da ordem de 12.000 

kg de matéria seca (MS)/ha/ano com teores de proteína bruta (PB) superiores a 

10% da MS e valores de digestibilidade in vitro da MS próximos a 60% da MS, 

ou seja, valores considerados como bons para áreas áridas e semiáridas 

(Voltolini et al. 2011). Na prática, o capim-bufel é a principal gramínea 

forrageira cultivada em importantes regiões produtoras de ruminantes do 

Semiárido brasileiro. 

Apesar da importância do capim-bufel para regiões secas, informações e 

estratégias relacionadas com o manejo do pastejo dessa espécie forrageira são 

escassas, especialmente no Semiárido brasileiro, independente das cultivares 

como a Biloela, a Cpatsa 7754 e a Aridus.  

Sabe-se que a freqüência e a intensidade de pastejo pode afetar as 

características produtivas e qualitativas dos pastos o que reflete na eficiência 

de uso da forragem produzida e na vida útil das pastagens (Silva et al. 2011). 

Alterações nos valores de oferta de forragem (OF) que refletem em mudanças 

nas intensidades de pastejos podem promover importantes modificações na 

composição morfológica e estrutural do dossel forrageiro, na composição 
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botânica dos pastos, o que em conseqüência pode afetar o consumo de 

forragem pelos animais, a composição química da planta forrageira e o 

desempenho dos ruminantes em pastejo (Almeida et al. 2000; Braga et al. 

2007). 

Dessa forma, objetivou-se com este trabalho avaliar as características 

produtivas e qualitativas de pastos de duas cultivares de capim-bufel, 

manejados em três ofertas de forragem pastejados por ovinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no período de setembro de 2009 a agosto de 

2010, no Campo Experimental da Caatinga, pertencente a Embrapa Semiárido 

em Petrolina-PE. A área está localizada a 9° 24" 38" de latitude Sul, 40° 29" 56" 

de longitude Oeste e apresenta altitude de 377 m, temperatura média anual de 

26°C, umidade relativa do ar média anual de 60% e precipitação média anual 

de 522 mm.  

A região possui clima Semiárido do tipo BSswh’, conforme classificação 

de Köppen. As variáveis climáticas de precipitação, temperatura e umidade 

relativa do ar, referentes ao período experimental foram obtidas na Estação 

Agrometeorologia da Caatinga, localizada a aproximadamente 500 m da área 

experimental (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Precipitação (mm), umidade relativa (%), temperaturas média, 
máxima e mínima (ºC) referente ao período de agosto de 2009 a 
agosto de 2010. (Fonte: Embrapa Semiárido)  

 

Foi utilizada área de 5,4 hectares de capim-bufel (Cenchrus ciliaris L.) 

dividida em 18 piquetes de 0,3 hectares. O solo é classificado como Latossolo 

Vermelho-amarelo distrófico segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (Embrapa, 2006) e apresentou as seguintes características químicas na 
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camada de 0-20 cm de profundidade (Tabela 1). As características químicas do 

solo ao início do estudo foram: pH = 5,5; matéria orgânica = 8,27 g/kg; 

conduvidade elétrica = 1,61 dS/m; fósforo = 17 mg/dm3; potássio = 0,44 

cmolc/dm3; cálcio = 2,3 cmolc/dm3; magnésio = 0,9 cmolc/dm3; sódio = 0,03 

cmolc/dm3; alumínio = 0,05 cmolc/dm3; alumínio e hidrogênio = 2,31 cmolc/dm3; 

soma de bases = 3,67 cmolc/dm3; capacidade de troca catiônica = 5,98 

cmolc/dm3; saturação de bases = 61,4% cmolc/dm3; cobre = 0,89 mg/dm3; ferro 

37 mg/dm3; 28,3 mg/dm3; zinco 38,4 mg/dm3.    

A implantação dos pastos ocorreu em janeiro de 2009, por meio de 

semeadura a lanço (30 kg/ha de sementes). Foram realizadas três adubações 

(plantio, crescimento e manutenção), seguindo as recomendações descritas no 

Manual de Adubação do Estado de Pernambuco (Cavalcanti,1998) para o 

capim-bufel, conforme detalhado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Recomendação de adubação para implantação e manutenção de 
pastos de capim-bufel 

Adubação 
P2O5 K2O Uréia 

Kg/ha 

Plantio 60 30 - 
Crescimento 40 10 100 
Manutenção 60 20 100 

Fonte: Manual de adubação do Estado de Pernambuco 

 

 Após a germinação das plântulas a área recebeu a aplicação de 

herbicida (Tordon 2,4-D + picloran) em razão da elevada infestação de plantas 

de crescimento espontâneo, seguida de roçada mecânica e capinas manuais 

ao longo do ano.  

Os tratamentos experimentais constituíram-se em combinações de três 

ofertas de forragem (OF) (4; 8 e 12 kg de MS/100 kg de peso corporal (PC) ou 

4, 8 e 12%)  e duas cultivares de capim-bufel (Biloela e Cpatsa 7754) 

distribuídas em arranjo fatorial 3 x 2 e delineamento em blocos completos 

casualizados com três repetições. O método de pastejo utilizado foi o contínuo 

com o uso da técnica “put and take”, para o ajuste das taxas de lotação dos 

pastos. Em cada piquete foram mantidos no mínimo dois animais “testadores” 

durante todo o período experimental e número variável de animais reguladores 
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conforme necessidade. Os ajustes do número de animais nos piquetes foram 

realizados a cada 28 dias, de acordo com os valores de massa de forragem 

dos pastos (MF) e de OF. 

O pastejo foi realizado por ovinos, machos, castrados, sem raça definida 

(SRD) com peso corporal de 19,0±3,0 kg. Ao início do estudo os animais foram 

identificados com brincos auriculares numerados, pesados e receberam 

aplicação de anti-helmíntico. Posteriormente, a cada 28 dias foram realizadas 

avaliações da coloração da mucosa ocular dos ovinos (testadores e regulares), 

descrito como método Famacha® (Molento et al., 2004) aplicando-se anti-

helmínticos em animais com mucosas claras representadas pelos valores 3, 4 

e 5 do método e em animais que apresentaram sinais de diarréia, pêlos 

arrepiados, inapetência, edema submandibular ou apatia.   

Como medidas quantitativas do pasto foram estimados os valores das 

massas de forragem, folhas, colmos e tecido morto. As medidas qualitativas do 

pasto foram composição morfológica e altura do dossel, densidade de perfilhos 

e composição botânica dos pastos.  

Para estimar a MF foram cortadas, aleatoriamente, duas amostras por 

unidade experimental ao nível do solo. A coleta foi realizada com o uso de uma 

moldura de metal em formato quadrado medindo 0,50 m2 e tesoura apropriada. 

O material forrageiro cortado foi pesado e uma das amostras foi submetida a 

separação de suas frações em folhas (lâmina foliar), colmos (colmo + bainha) e 

tecido morto (TM), enquanto a outra foi sub-amostrada, retirando-se 

aproximadamente 300 g. Foi considerado como TM a parte da planta que 

visualmente apresentava-se com cerca de 50% de sua constituição seca.  

Nas amostras da planta inteira e frações foram determinados os teores 

de matéria seca (MS) de acordo com as metodologias descritas por Silva e 

Queiroz (2002). As massas de folhas, colmos e TM foram estimadas como 

resultado da quantidade de cada fração multiplicada pela MF. Os valores 

encontrados em cada unidade experimental foram extrapolados e 

apresentados em Kg de MS/ha. A razão entre a porcentagem de folhas e 

colmos na base foi apresentada como relação folha:colmo. 



 26 

A altura do dossel foi mensurada a cada 28 dias, com o uso de régua 

graduada em centímetros, realizando-se a leitura de forma aleatória em 30 

pontos distintos por piquete, tomando-se cada medida desde o nível do solo 

até a curvatura de uma das folhas da touceira que estivesse completamente 

expandida.  A densidade de perfilhos foi realizada a cada 28 dias com a 

contagem do número de perfilhos numa área. Em cada piquete foram afixados 

no solo, de forma aleatória, duas molduras de metal em formato quadrado 

medindo 0,25 m2 e, dentro dessa área, foram contados os perfilhos. As 

molduras foram mantidas na mesma área durante todo o período experimental, 

sendo apenas mudadas de local com a morte da touceira de capim-bufel que 

estava em seu interior.  

A composição botânica dos pastos foi realizada a cada 28 dias. Em cada 

piquete foram tomadas 20 leituras a fim de percorrer toda a área do mesmo. Os 

pontos para a avaliação foram determinados percorrendo-se a área em sentido 

longitudinal e registrando-se o material vegetal ou a presença de solo 

descoberto no ponto determinado. Os registros corresponderam a solo 

descoberto, quando não havia a presença de nenhuma planta no ponto 

avaliado e a capim-bufel e capim-corrente por serem as principais gramíneas 

forrageiras encontradas e outras plantas de crescimento espontâneo como as 

malvas. As avaliações da composição botânica foram realizadas considerando 

toda a área do piquete, incluindo o solo descoberto e sem a participação do 

solo descoberto, levando em conta apenas a biomassa presente.  

As análises estatísticas foram realizadas com o uso do Statistical 

Analysis System - SAS (2002), considerando como significativos valores de 

probabilidade inferiores a 5% (P<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As cultivares, as OF e as interações entre cultivares e OF afetaram 

(P<0,05) as massas de forragem, folhas, colmos e TM, além de terem 

influenciado os valores de altura do dossel, as proporções de solo descoberto, 

capim-bufel e plantas de crescimento espontâneo na área e a proporção de 

capim-bufel e plantas de ocorrência espontânea como parte da biomassa 

(Tabela 2).  

As cultivares, OF e suas interações não influenciaram a proporção de 

folhas no dossel forrageiro, ao passo que a participação de tecido morto foi 

afetada pelas OF e cultivares, enquanto que a proporção de colmos foi 

influenciada pela cultivares. A densidade de perfilhos foi afetada (P<0,05) 

apenas pela OF, a proporção de capim-corrente na área foi influenciada 

(P<0,05) pela interação entre cultivares e OF e como proporção da biomassa 

foi afetada pelas cultivares (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2. Nível de significância dos resultados (α) das características 
produtivas e qualitativas de pastos de duas cultivares de capim-
bufel (Biloela e Cpatsa 7754) e três ofertas de forragem 4, 8 e 12 
kg de matéria seca/100 kg de peso corporal) 

 

Item Cultivar (α) OF (α) Interação* 

Massa de forragem e componentes 

Massa de forragem, kg de MS/ha <0,001 <0,001 <0,001 

Massa de folhas, kg de MS/ha 0,005 0,005 0,005 

Massa de colmos, kg de MS/ha <0,001 <0,001 <0,001 

Massa de tecido morto, kg de MS/ha 0,04 0,04 0,04 

Altura do dossel forrageiro 

Altura do dossel, cm <0,001 <0,001      <0,001 

Composição morfológica 
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Folhas, % NS NS NS 

Colmos, % <0,001 NS 0,04 

Tecido morto, % <0,008 <0,03 NS 

Densidade de perfilhos 

Densidade de perfilhos, perfilho/m² NS 0,01 NS 

Composição botânica 

Capim-bufel, % da área <0,001 <0,001 <0,001 

Solo descoberto, % da área <0,001 <0,001 <0,001 

Capim-corrente, % da área 0,01 0,01 NS 

Plantas de crescimento espotâneo, % da 

área 0,02 0,02 0,02 

Capim-bufel, % da biomassa 0,01 0,01 0,01 

Capim-corrente, % da biomassa 0,01 NS NS 

Plantas de ocorrência espontânea, % da 

biomassa 0,005 0,005 0,005 

NS = Não significativo (P>0,05). α = nível de significância dos resultados. OF = oferta de forragem. * oferta de forragem 
x cultivares de capim-bufel, segundo teste de Tukey  

 

 

A MF apresentada pela cultivar Biloela foi aproximadamente 25% 

superior (P<0,05) a Cpatsa 7754. De modo semelhante, as massas de folhas, 

colmos e TM da cultivar Biloela também foram superiores (P<0,05) aos valores 

apresentados pela Cpatsa 7754, em que os três componentes morfológicos da 

parte aérea da planta forrageira contribuíram para os maiores valores de MF 

observados. A Cpatsa 7754 apresentou maior proporção de TM na planta, 

enquanto a Biloela proporcionou maiores participações de colmos, sem 

diferenças na proporção de folhas entre as duas (Tabela 3).  

Tanto o Biloela quanto o Cpatsa 7754 apresentaram valores de MF 

superiores aos relatados por Oliveira, 2005 que reportam valores que variam 

de 8.000 a 12.000 kg de MS/ha/ano. No presente estudo, considerando a 

realização de doze cortes nos piquete, as produtividades das áreas de pastos 



 29 

variaram de 13.390 a 17.486 kg de MS/ha/ano de forragem. Essa maior 

produção de forragem pode estar relacionada à boa implantação dos pastos, 

em que pelo menos 40% das áreas dos piquetes apresentavam capim-bufel, ao 

manejo do pastejo com ajuste das taxas de lotação de acordo com o que cada 

pasto pudesse suportar e às adubações no plantio e manutenção.  

 

Tabela 3. Características produtivas e qualitativas de duas cultivares de capim-
bufel manejadas em três ofertas de forragem pastejadas por ovinos 

Item 
Cultivar 

CV (%) 
Biloela Cpatsa 

7754 

Massa de forragem 

Massa de forragem, kg de MS/ha/corte 1.457,19a 1.115,90b 43,10 

Massa de folhas, kg de MS/ha/corte 263,54a 180,02b 79,36 

Massa de colmos, kg de MS/ha/corte 688,81a 453,92b 58,96 

Massa de tecido morto, kg de MS/ha/corte 550,59a 492,62a 54,31 

Altura do dossel forrageiro 

Altura do dossel (cm) 36,02a 27,81b 37,93 

Composição morfológica 

Folhas, % da planta 18,45a 20,91a 62,40 

Colmos, % da planta 46,25a 37,83b 32,13 

Tecido morto, % da planta 37,53b 44,22a 31,38 

Densidade de perfilhos 

Densidade de perfilhos, perfilhos/m² 55,79a 53,26a 50,88 

Composição botânica 

Capim-bufel, % da área 45,97a 40,62b 38,01 

Solo descoberto, % da área 25,50a 24,82a 58,10 

Capim-corrente, % da área 17,54b 24,76a 77,80 

Plantas de crescimeto espontâneo, % da área 11,06a 9,74a 125,05 

Capim-bufel, % da biomassa 62,95a 56,53b 36,01 

Capim-corrente, % da biomassa 23,58b 31,43a 77,36 

Plantas de crescimento espontâneo, % da 

biomassa 

13,45a 12,02a 120,66 

Médias na mesma linha, seguidas de mesma letra, não diferem entre si ao nível de significância de 5%, segundo  teste 
de Tukey. CV = coeficiente de variação 
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Os maiores de MF do capim-bufel Biloela em relação ao Cpatsa 7754 

pode ter sido decorrente da maior presença dessa forragem nos pastos, já que 

teve 46% de participação na área de pastagem em comparação a 40% do 

Cpatsa 7754. Além disso, considerando que a densidade de perfilhos foi 

semelhante (P>0,05) para ambas as cultivares os maiores valores das MF 

também podem estar relacionados com os maiores tamanhos e pesos das 

frações da planta do capim Biloela em relação a outra planta avaliada. Silva et 

al. (1987) avaliaram 13 cultivares de capim-bufel em Petrolina/PE e destacaram 

a Biloela como uma das que apresentaram maiores produtividades de 

forragem, assim como a Molopo. Nesse mesmo estudo, os autores observaram 

maiores produtividades às cultivares de porte alto como a Biloela em relação às 

de porte médio a exemplo da Cpatsa 7754, o que é justificável dentre alguns 

fatores pelo maior sistema radicular das plantas do grupo de porte alto. 

A cultivar Biloela apresentou ainda, sobretudo na condição de manejo 

com OF de 12%, a menor redução nos valores de MF no período 

compreendido pelos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010 (Figura 2), 

promovendo melhor recuperação da área nos meses seguintes, o que pode ter 

contribuído para os maiores valores de MF obtidos para essa cultivar. As 

cultivares com maiores prejuízos durante os meses de dezembro de 2009 a 

abril de 2010 foram as que tiveram as menores MF, o que sugere para o 

manejo do capim-bufel o uso de menores intensidades de pastejo no período 

entre novembro a fevereiro, em virtude da ocorrência de veranicos ou de pouca 

precipitação pluviométrica, comprometendo a recomposição dos pastos. 
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Figura 2. Massa de forragem de pastos de duas cultivares de capim-bufel              
manejados em três ofertas de forragem. 

 
 

 Para as duas cultivares avaliadas associados às três OF o valor de MF 

inicial foi de aproximadamente 2.500 kg de MS/ha, em que para o Cpatsa 7754 

manejado com OF de 12% a queda acentuada provavelmente se deu pelo 

aumento na participação do capim-corrente e outras plantas de crescimento 

espontâneo que se beneficiaram da menor intensidade de pastejo. O capim 

Biloela já não permitiu o mesmo nível de infestação observada para o Cpatsa 

7754 e ocupou melhor as áreas do pasto com reflexos positivos nos valores de 

MF ao longo do ano.  

Para o Cpatsa 7754 o manejo com OF de 8% que promoveu maior 

intensidade de pastejo em relação ao aplicado com a OF de 12% ao capim-

bufel, mas também ao capim-corrente e a outras plantas de crescimento 

espontâneo foi o que proporcionou a maioria dos meses avaliados os maiores 

valores de MF a essa cultivar. Apenas nos meses de março e agosto de 2010 o 

manejo da cultivar Cpatsa 7754 com OF de 12% promoveram as maiores MF a 

essa cultivar, em que em março isso foi possível em razão da rebrota 

decorrente dos meses chuvosos, ao passo que em agosto isso possivelmente 

ocorreu em função da resistência do capim-bufel à deficiência hídrica em 

relação ao capim-corrente e às plantas de crescimento espontâneo. 
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A altura do dossel apresentada pela cultivar Biloela também foi superior 

(P<0,05) a verificada para a Cpatsa 7754 (Tabela 3) o que era esperado em 

razão da Biloela poder atingir mais de 1,0 m, conforme relatado por Silva et al. 

(1987) e Voltolini et al. (2010). Os valores médios observados nesse estudo 

para a cultivar Biloela abaixo dos 40 cm pode ser considerado como baixo em 

comparação com outros estudos relatados na literatura e, possivelmente, foi 

proporcionado pelos ajustes das taxas de lotação dos animais nos piquetes 

com elevadas intensidades de pastejo como nos manejos com 4% e 8% de OF 

associado não permitindo a elevação da planta e também à pouca síntese de 

tecidos pela planta durante os meses secos do ano.  

A proporção de folhas no dossel forrageiro pode ser considerada baixa, 

enquanto que as participações de colmos e tecido morto são altas e podem ser 

justificadas pela alta intensidade de pastejo aplicada especialmente nos 

manejos com 4% e 8% fazendo com que os animais desfolhassem a planta 

deixando apenas os caules reduzindo a participação de folhas. Além disso, nos 

meses secos do ano a forragem se apresentou como feno em pé contribuindo 

consideravelmente com o aumento na proporção de tecido morto no dossel 

forrageiro. 

Os pastos implantados com Biloela apresentaram maior proporção de 

capim-bufel nos pastos em relação aos compostos por Cpatsa 7754, 

possivelmente pela menor participação de capim-corrente que pode ter sido 

inibido pelo capim-bufel. As áreas de pastos de capim-bufel tanto de Biloela 

quanto de Cpatsa 7754 tiveram semelhantes presenças de solo descoberto e 

plantas de crescimento espontâneo, com destaque para a malva-branca (Malva 

sylvestris). Situação semelhante foi relatada por Moreira et al. (2007) que 

avaliaram a composição botânica de pastos de capim-bufel no município de 

Serra Talhada/PE e também observaram elevada participação de capim-

corrente e malva-branca.  

 No que diz respeito às OF, o manejo realizado com o oferecimento de 4 

kg de MS de forragem/100 kg de peso corporal proporcionou menores (P<0,05) 

valores de MF, massa de folhas, massa de TM e altura do dossel forrageiro em 

relação as outras duas OF avaliadas, além de menores valores de massa de 
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colmos em comparação com a OF de 12%, o que era esperado, uma vez que 

menores ofertas de forragem promovem maiores intensidade de pastejo, 

reduzindo a massa de forragem e das frações da forragem nos pastos, 

sobretudo em áreas semiáridas que a síntese de tecidos é menor em relação a 

regiões com melhores precipitações pluviométricas.    

 

Tabela 4. Características produtivas e qualitativas de duas cultivares de capim-
bufel manejadas em três ofertas de forragem pastejadas por ovinos 

Item 
Ofertas de forragem (%) CV (%) 

4 8 12 

Massa de forragem 

Massa de forragem, kg de MS/ha 940,10b 1.320,65a 1.598,88a 43,10 

Massa de folhas, kg de MS/ha 114,36b 280,25a 270,73a 79,36 

Massa de colmos, kg de MS/ha 483,87b 576,10 ab 654,12a 58,96 

Massa de tecido morto, kg de 

MS/ha 

355,64b 540,43a 668,78a 54,31 

Altura do dossel forrageiro 

Altura do dossel (cm) 25,89b 33,27a 36,59a 37,93 

Composição morfológica 

Folhas, % da planta 20,60a 20,07a 18,38a 62,40 

Colmos, % da planta 45,28a 40,82a 40,02a 32,13 

Tecido morto, % da planta 37,49b 41,34a 43,80a 31,38 

Densidade de perfilhos 

Densidade de perfilho, perfilho/m² 56,97a 52,85a 53,76a 50,88 

Composição botânica 

Capim-bufel, % da área 37,84b 45,20a 46,85a 38,01 

Solo descoberto, % da área 30,94a 26,04a 18,50b 58,10 

Capim-corrente, % da área 20,55b 17,78b 25,12a 77,80 

Plantas de crescimento 
espontâneo, % da área 

10,58a 10,97a 9,64a 125,05 

Capim-bufel, % da biomassa 56,30a 64,36a 58,57a 36,01 

Capim-corrente, % da biomassa 29,62a 22,57a 30,35a 77,36 

Plantas de crescimento 
espontâneo, % da biomassa 

14,06a 13,06a 11,07a 120,66 

Médias na mesma linha, seguidas de mesma letra, não diferem entre si ao nível de significância de 5%, segundo  teste 
de Tukey. CV = coeficiente de variação 



 34 

Quanto as interações entre OF e cultivares, a cultivar Biloela mantida 

com OF de 12% foi o manejo que proporcionou maiores massas de forragem e 

de folhas, além de maiores alturas dos dosséis em relação aos demais. Para a 

cultivar Biloela a OF de 4% promoveu menores MF em relação a 8% e 12%. A 

OF de 4% tanto para Biloela quanto para Cpatsa 7754 foi a que promoveu as 

menores alturas dos dosséis.  

Na relação folha/colmo a cultivar Cpatsa 7754 apresentou nos últimos 

meses do estudo os menores valores, ao passo que tanto a Biloela quanto a 

Cpatsa 7754 manejadas com OF de 8% tiveram os maiores nos quatro últimos 

meses avaliados (Figura 3).  

Em todos os manejos avaliados para as duas cultivares as relações 

folha:caule iniciaram com valores baixos pois o pasto estava reconstituído com 

elevada proporção de colmos. Com o início dos pastejos os ovinos consumiram 

além das folhas também os colmos rebaixando a forragem que com o início 

das chuvas em outubro proporciona um primeiro pico de aumento em folhas 

em relação aos caules, especialmente nas menores OF que foi acentuado a 

partir de dezembro com o maior volume de chuvas e mantido a partir de março 

também em decorrência da precipitação pluviométrica.  

 

 
 

Figura 3. Relação folha:colmo (% da MS) de duas cultivares de capim-bufel 
manejadas com três diferentes ofertas de forragem 
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Porém, ao contrário do que ocorreu com a chuva de outubro, em 

dezembro, os maiores incrementos em folhas ocorreram para a cultivar Cpatsa 

7754 manejada com OF de 4%, provavelmente devido ao ajuste da taxa de 

lotação considerado pela MF do mês anterior que permitiu poucos animais na 

área e proporcionou maior acúmulo de folhas nesse período. A partir de março 

de 2010, como os novos ajustes de taxas de lotação tanto para a cultivar 

Biloela quanto para a Cpatsa 7754 as melhores relações folha:caule ocorreram 

com a aplicação de OF de 8%. 

A OF de 12%, para o Biloela também possibilitou maior proporção de 

capim-bufel nos pastos o que não ocorreu para o Cpatsa 7754, pois a menor 

intensidade de pastejo contribuiu para aumentar a participação de capim-

corrente nos pastos. Na maioria dos meses avaliados a cultivar Biloela 

manejada com OF de 12% foi a que promoveu maiores participações de capim-

bufel nas pastagens (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Participação de capim-bufel (% da área) nos piquetes semeados com 
duas cultivares dessa gramínea forrageira manejados com três 
ofertas de forragem 
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Ao início do estudo as proporções de capim-bufel variaram de 20% a 

40% das áreas de pastagens, em que dois pastos com as maiores proporções 

da gramínea forrageira eram de Biloela e apenas um de Cpatsa 7754. O 

manejo do Biloela com OF de 8% e 12% foram os que promoveram maior 

participação da gramínea forrageira na área o que importante para a obtenção 

de maiores produções de forragem e aumento da vida útil dos pastos. O 

manejo do capim Biloela com OF de 4% reduziu consideravelmente a 

participação de plantas de capim-bufel nos piquetes.  

Já, para a Cpatsa 7754 o manejo com OF de 4% não foi tão severo e na 

maioria das situações permitiu maior proporção de capim-bufel na área em 

relação às outras duas OF avaliadas, porém com valores inferiores aos 

apresentados pela Biloela manejada com OF de 8% e 12%. 

Ambas as cultivares se mostraram interessantes para a produção de 

ovinos. No caso da Biloela menor intensidade de pastejo foi importante para 

promover maiores MF, presença de capim-bufel na área de pastagens e maior 

relação folha:caule. A Cpatsa 7754 apesar de apresentar maior participação de 

capim-bufel em maiores intensidades de pastejos pode apresentar nessa 

condição menores MF. Mesmo com a maior participação de capim-bufel na 

maior intensidade de pastejo, a porcentagem da planta na área pode ser 

aumentada para não iniciar o processo de degradação dos pastos. No caso 

das menores intensidades de pastejo para a cultivar Cpatsa 7754 parece ser 

estratégia interessante a eliminação de plantas de crescimento espontâneo 

para permitir maiores participações de capim-bufel nas áreas. 
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CONCLUSÕES 

 

A cultivar Biloela alcançou maior produtividade em relação a Cpatsa 

7754, embora ambas tenham apresentado-se bastante produtivas. Maiores 

ofertas de forragem possibilitam melhores produções de forragem para o 

capim-bufel. 
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Desempenho produtivo e características de carcaça de ovinos mantidos 
em pastos de duas cultivares de capim-bufel manejados em três ofertas 

de forragem 
 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este estudo avaliar o consumo de forragem, o desempenho 

produtivo (ganho médio diário, ganho de peso total e peso corporal final), os 

parâmetros de carcaça (peso de carcaça quente e rendimento de carcaça 

quente), além da taxa de lotação e do ganho de peso por unidade de área de 

pastos de capim-bufel (Cenchrus ciliaris L.) pastejados por ovinos. O trabalho 

foi realizado no período de setembro de 2009 a agosto de 2010, com o pasto 

manejado em lotação contínua. Os tratamentos constituíram-se de 

combinações de duas cultivares de capim-bufel (Biloela e Cpatsa 7754) e três 

ofertas de forragem (4, 8 e 12 kg de matéria seca/100 kg de peso corporal ou 

4, 8 e 12%) em arranjo fatorial 3 x 2 e delineamento em blocos completos 

casualizados com três repetições. As variáveis relacionadas com o consumo de 

forragem, desempenho produtivo do animal, características da carcaça, taxa de 

lotação e ganho de peso por unidade de área não foram afetadas pelas 

cultivares, ofertas de forragem e interação entre ofertas de forragem e 

cultivares. Em média os ovinos apresentaram 452,14 g/animal/dia de consumo 

de forragem, 59,77 g/animal/dia de ganho médio diário, 41,51 % de rendimento 

de carcaça quente, enquanto os pastos permitiram em média 11,78 ovinos/ha 

com a obtenção de 205,64 kg/ha/ano de ganho de peso. 

 

Palavras-chave: Cenchrus ciliaris, intensidade de pastejo, desempenho de 

ovinos 
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Productive performance and carcass characteristics of lambs grazing on 
pastures of two cultivars of buffel grass and three forage allowance 

 
 

SUMMARY 

 

The objective of this present trial was to evaluate the forage intake, productive 

performance of lambs (average daily gain, total weight gain and final body 

weight), the carcass characteristics (hot carcass weight and hot carcass 

dressing), besides stocking rate and weight gain by area of buffel grass 

pastures (Cenchrus ciliaris L.) grazing by lambs. This trial was carried out 

during September 2009 to Ausgust 2010, using continuos stocking. The 

treatments were combinations of two cultivars of buffel  grass  (Biloela and 

Cpatsa 7754) and three forage allowance (4, 8 and 12 kg of dry matter/100 kg 

of body weight or 4, 8 and 12%) in 3 x 2 factorial arrangement and completely 

randomized blocks with three replicates. The variables related to forage intake, 

produtive performance, carcass characteristics, stocking rate and weight gain 

by area did not affect by cultivars, forage allowance and interation between 

cultivars and forage allowance. The lambs presented 452,14 g/animal/day of 

dry matter intake, 59,77 g/animal/day of average daily gain, 41,51 % of hot 

carcass dressing, while buffel grass pastures had  11,78 lambs/ha and 

promoted 205,64 kg/ha/year of weight gain.  

 

Keywords: Cenchrus ciliaris, grazing intensity, lamb performance  
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INTRODUÇÃO 

 A pecuária tem grande importância econômica e social para o Semiárido 

brasileiro, porém, um dos grandes entraves à produção pecuária nessa região 

é a escassez de alimentos aos animais, sobretudo na época seca do ano. A 

vegetação nativa (Caatinga), em geral se constitui na base alimentar aos 

rebanhos de ruminantes e na maioria das situações não é suficiente para 

atender as demandas nutricionais dos animais em quantidade e qualidade de 

forragem, ocasionando baixos índices zootécnicos e de rentabilidade nas 

propriedades rurais (Santos et al., 2011). 

 Nesse caso, o cultivo e uso de plantas forrageiras alternativas é uma 

estratégia que pode contribuir com a redução das deficiências alimentares aos 

animais, em que uma das que merecem destaque é o capim-bufel (Cenchrus 

ciliaris L.) (Moreira et al. 2007; Edvan et al. 2010; Voltolini et al. 2010; Voltolini 

et al. 2011; Silva et al. 2011). 

 Essa planta forrageira com elevada resistência a seca (Medeiros & 

Dubeux Jr, 2008) pode apresentar produção de forragem da ordem de 12.000 

kg de matéria seca (MS)/ha/ano com teores de proteína bruta (PB) superiores a 

10% da MS e valores de digestibilidade in vitro da MS próximos a 60% da MS, 

ou seja, valores considerados como relevantes para áreas áridas e semiáridas 

(Voltolini et al. 2011). Na prática, o capim-bufel é a principal gramínea 

forrageira cultivada em importantes regiões produtoras de ruminantes do 

Semiárido brasileiro. 

 Apesar da importância do capim-bufel para regiões secas, informações e 

estratégias relacionadas com o manejo do pastejo dessa espécie forrageira são 

escassas, especialmente no Semiárido brasileiro, independente das cultivares 

como a Biloela, a Cpatsa 7754 e a Aridus.  

 Sabe-se que a freqüência e a intensidade de pastejo pode afetar as 

características produtivas e qualitativas dos pastos, o que reflete na eficiência 

de uso da forragem produzida e na vida útil das pastagens (Silva et al. 2011). 

Alterações nos valores de oferta de forragem (OF) que refletem em mudanças 

nas intensidades de pastejos podem promover importantes modificações na 

composição morfológica e estrutural do dossel forrageiro, na composição 
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botânica dos pastos, o que em conseqüência pode afetar o consumo de 

forragem pelos animais, a composição química da planta forrageira e o 

desempenho dos ruminantes em pastejo (Almeida et al. 2000; Braga et al. 

2007). 

 Dessa forma, objetivou-se com este trabalho avaliar as características 

produtivas e qualitativas de pastos de duas cultivares de capim-bufel, 

manejados em três ofertas de forragem pastejados por ovinos.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi realizado no período de setembro de 2009 a agosto de 

2010, no Campo Experimental da Caatinga, pertencente a Embrapa Semiárido 

em Petrolina-PE. A área está localizada a 9° 24" 38" de latitude Sul, 40° 29" 56" 

de longitude Oeste e apresenta altitude de 377 m, temperatura média anual de 

26°C, umidade relativa do ar média anual de 60% e precipitação média anual 

de 522 mm.  

 A região possui clima Semiárido do tipo BSswh’, conforme classificação 

de Köppen. As variáveis climáticas de precipitação, temperatura e umidade 

relativa do ar, referentes ao período experimental foram obtidas na Estação 

Agrometeorologia da Caatinga, localizada a aproximadamente 500 m da área 

experimental (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Precipitação (mm), umidade relativa (%), temperaturas média, 
máxima e mínima (ºC) referente ao período de agosto de 2009 a 
agosto de 2010 (Fonte: Embrapa Semiárido) 

 

 

 Foi utilizada área de 5,4 hectares de capim-bufel (Cenchrus ciliaris L.) 

dividida em 18 piquetes de 0,3 hectares. O solo é classificado como Latossolo 

Vermelho-amarelo distrófico segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de 
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Solos (Embrapa, 2006) e apresentou as seguintes características químicas na 

camada de 0-20 cm de profundidade.  

 As características químicas do solo ao início do estudo foram: pH = 5,5; 

matéria orgânica = 8,27 g/kg; conduvidade elétrica = 1,61 dS/m; fósforo = 17 

mg/dm3; potássio = 0,44 cmolc/dm3; cálcio = 2,3 cmolc/dm3; magnésio = 0,9 

cmolc/dm3; sódio = 0,03 cmolc/dm3; alumínio = 0,05 cmolc/dm3; alumínio e 

hidrogênio = 2,31 cmolc/dm3; soma de bases = 3,67 cmolc/dm3; capacidade de 

troca catiônica = 5,98 cmolc/dm3; saturação de bases = 61,4% cmolc/dm3; cobre 

= 0,89 mg/dm3; ferro 37 mg/dm3; 28,3 mg/dm3; zinco 38,4 mg/dm3.    

 A implantação dos pastos ocorreu em janeiro de 2009, por meio de 

semeadura a lanço (30 kg/ha de sementes). Foram realizadas três adubações 

(plantio, crescimento e manutenção), seguindo as recomendações descritas no 

Manual de Adubação do Estado de Pernambuco (Cavalcanti,1998) para o 

capim-bufel. 

 Os tratamentos experimentais constituíram-se em combinações de três 

ofertas de forragem (OF) (4; 8 e 12 kg de MS/100 kg de peso corporal (PC) ou 

4, 8 e 12%)  e duas cultivares de capim-bufel (Biloela e Cpatsa 7754) 

distribuídas em arranjo fatorial 3 x 2 e delineamento em blocos completos 

casualizados com três repetições. O método de pastejo utilizado foi o contínuo 

com o uso da técnica “put and take”, para o ajuste das taxas de lotação dos 

pastos. Em cada piquete foram mantidos no mínimo dois animais “testadores” 

durante todo o período experimental e número variável de animais reguladores 

conforme necessidade. Os ajustes do número de animais nos piquetes foram 

realizados a cada 28 dias, de acordo com os valores de massa de forragem 

dos pastos (MF) e de OF. Os valores de MF para cada cultivar e OF estão 

apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Massa de forragem de duas cultivares de capim-bufel manejadas em 
três ofertas de forragem 

OF (%) 
         Cultivar Kg de MS/ha 

CV (%) P 
Biloela Cpatsa 7754 

4 903,08 c 977,13 c   
8 1403,22 b 1238,09 bc 43,00 <0,001 
12 2065,28 a 1132,49 bc   

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de significância de 5%, segundo teste de Tukey  
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O pastejo foi realizado por ovinos, machos, castrados, sem raça definida 

(SRD) com peso corporal de 19,0±3,0 kg. Ao início do estudo os animais foram 

identificados com brincos auriculares numerados, pesados e receberam 

aplicação de anti-helmíntico. Posteriormente, a cada 28 dias foram realizadas 

avaliações da coloração da mucosa ocular dos ovinos (testadores e regulares), 

descrito como método Famacha® (Molento et al., 2004), aplicando-se anti-

helmínticos em animais com mucosas claras representadas pelos valores 3, 4 

e 5 do método e em animais que apresentaram sinais de diarréia, pêlos 

arrepiados, inapetência, edema submandibular ou apatia.   

 O CMS de forragem foi estimado por meio da utilização de bolsas 

coletoras de fezes, sendo que as coletas foram efetuadas a cada 28 dias. 

Foram utilizados três animais por tratamento, realizando a coleta durante três 

dias consecutivos. As fezes foram recolhidas duas vezes ao dia, pesadas, 

amostradas e encaminhadas ao Laboratório de Nutrição Animal da Embrapa 

Semiárido para a determinação dos teores de matéria seca, de acordo com as 

metodologias descritas por Silva e Queiroz (2002). O consumo de matéria seca 

foi estimado por meio da seguinte equação: CMS = PF/(1-DIVMS), sendo: CMS 

= consumo de matéria seca, PF = produção de fezes e DIVMS = digestibilidade 

in vitro da matéria seca da forragem.  

 Os parâmetros do desempenho produtivo determinados foram ganho 

médio diário (GMD), ganho de peso total (GPT) e peso corporal final (PCF). O 

PCF foi o peso obtido na última pesagem do experimento. O GPT foi 

determinado por meio da subtração entre o PCF e o PCI (peso corporal inicial). 

O GMD foi determinado por meio da diferença de peso dos animais entre duas 

pesagens consecutivas, cujo valor foi dividido pelo número de dias 

transcorridos. Durante todo o período de estudo os animais foram pesados a 

cada 28 dias, sendo que cada pesagem obedeceu a um jejum prévio de pelo 

menos 16 horas. 

 Ao final da fase de coleta em campo, os animais foram submetidos a 

novo jejum de sólidos por 16 horas antes de realizar a última pesagem para 

determinar o peso corporal de abate. Posteriormente, os mesmos, foram 

encaminhados ao abatedouro municipal de Petrolina- PE. Após atordoamento, 
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sangria, esfola e evisceração dos animais obtiveram-se as carcaças que foram 

pesadas obtendo-se o peso da carcaça quente (PCQ). A partir desse peso foi 

calculado o rendimento de carcaça quente (RCQ), de acordo com a equação: 

RCQ (%) = (PCQ/PCA) x 100, em que PCA = peso corporal de abate.  

 A taxa de lotação foi apresentada de três formas, em número de animais 

(TLO), em peso corporal (TPC) e unidade animal (TUA), por unidade de área. 

Os valores de TLO são resultados dos ajustes que ocorreram a cada 28 dias 

com base na MF e OF. Considerando o peso dos animais foi obtido o valor de 

TPC e dividindo-se o valor do peso corporal dos ovinos por 450 chegou-se ao 

valor de taxa de lotação em UA/ha.  

 Já o ganho de peso por unidade de área foi apresentado em kg/ha/ano, 

de acordo com a seguinte equação: GP/ha/ano = GMD x 365 x TLO, em que 

GP = ganho de peso, GMD = ganho médio diário, 365 = número de dias do ano 

e TLO = taxa de lotação em número de animais/ha.      

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 

com seis repetições. Cada piquete foi considerado como uma unidade 

experimental. As análises estatísticas foram realizadas por meio do Statistycal 

Analysis System -SAS (2002), realizando a análise de distribuição normal dos 

dados e presença de outliers e, em seguida, a análise de variância e o teste de 

Tukey. Foram considerados como significativos valores de probabilidade 

inferiores a 5% (P<0,05). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As cultivares, OF e as interações entre cultivares e OF não afetaram 

(P>0,05) as variáveis relacionadas com o consumo de forragem, o 

desempenho produtivo dos ovinos, os parâmetros de carcaça, taxa de lotação 

(ovinos/ha) e o ganho de peso por unidade de área (kg/ha/ano) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Nível de significância (α) dos resultados de consumo de forragem, 
desempenho produtivo, parâmetros de carcaça, taxa de lotação e 
produção de carne por unidade de área de pastos de duas cultivares 
de capim-bufel manejados com três ofertas de forragem 

Item Cultivar (α) OF (α) Interação* 

Consumo de forragem, kg de MS/ha NS NS NS 

Ganho de peso total, kg NS NS NS 

Peso corporal final, kg NS NS NS 

Ganho médio diário, kg NS NS NS 

Peso de carcaça quente, kg NS NS NS 

Rendimento de carcaça quente, % NS NS NS 

Taxa de lotação, ovinos/ha NS NS NS 

Ganho por área, kg de carne/ha NS NS NS 

NS = Não significativo (P>0,05). α = nível de significância dos resultados. OF = oferta de forragem. * oferta de forragem 
x cultivares de capim-bufel, segundo teste de Tukey  
 
 
 

 Em relação as duas cultivares avaliadas Biloela e Cpatsa 7754, os 

valores observados para todas as variáveis avaliadas foram bastante 

semelhantes entre si (Tabela 3). Contudo, o consumo de forragem está abaixo 

do esperado, com valores médios inferiores a 500 g de MS/animal/dia, ou seja, 

menos de 2% em relação ao peso corporal dos animais. Este valor é inferior ao 

sugerido pelo NRC, uma vez que, de acordo com o NRC (2007), o consumo de 

MS para ovinos com características semelhantes aos utilizados neste trabalho 

é de 630 g de MS/animal/dia, correspondendo a 3,16 % do seu PV.  
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Trabalhando com ovinos sem raça definida (SRD), alimentados com o 

capim-bufel e leucena, Lira (1990) obteve consumo de 2,63% PV, valor 

superior ao encontrado no presente trabalho. Andrade et al. (2007) trabalhando 

no estado da Paraíba com ovinos Santa Inês à pasto, porém suplementados 

com concentrado na proporção de 1 % do peso vivo, encontraram valores de 

ingestão de matéria seca de 655 g/dia em sombra natural, valores estes 

justificadamente superiores aos observados neste estudo. 

 

 

Tabela 3. Consumo de forragem, desempenho produtivo e parâmetros de 
carcaça de ovinos mantidos e pastos de duas cultivares de capim-
bufel, além da taxa de lotação e produção de carne por unidade de 
área dessas pastagens 

Item 

Cultivar 

CV (%) 
Biloela Cpatsa 

7754 

Consumo de forragem g de MS/animal/dia) 447,77a 462,84a 35,18 

Ganho médio diário, g/animal 54,12a 68,04a 30,16 

Ganho de peso total, kg/animal 16,63a 16,88a 46,98 

Peso corporal final, kg 34,19a 37,08a 24,53 

Peso de carcaça quente, Kg 16,81a 18,08a 14,35 

Rendimento de carcaça quente, % 41,47a 41,56a 8,21 

Taxa de lotação, animal/ha 12,5a 11,07a 30,40 

Produção de carne, kg/ha 209,03a 202,26a 25,26 

Médias na mesma linha, seguidas de mesma letra, não diferem entre si ao nível de significância de 5%, segundo teste 
de Tukey. CV = coeficiente de variação 

 

 Ao início do estudo os valores de consumo de forragem foram 

superiores a 600 g de MS/animal/dia, superior a 3% do peso corporal dos 

ovinos (Figura 2), já que o peso corporal foi inferior a 20 kg. Entretanto, nos 

meses seguintes entre outubro e dezembro de 2009 os valores de consumo 

apresentaram queda acentuada, sobretudo para os animais mantidos nos 
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pastos de capim-bufel Biloela manejado com OF de 4% que consumiram 200 g 

de MS/animal/dia, valor semelhante ao apresentado pelos mantidos nos pastos 

dessa mesma cultivar manejado com OF de 8%, no mês de novembro de 2009. 

 Possivelmente, essa redução no consumo de forragem após o primeiro 

mês de avaliação se deu pela alteração na composição estrutural da planta 

com redução da proporção de folhas e, em consequência, da massa de folhas 

associada a possível perda de valor nutritivo da planta forrageira durante esse 

período, já que houve pouca precipitação pluvial, deixando a forragem mais 

seca. 

 A partir do mês de dezembro, com as primeiras chuvas contribuindo com 

a rebrota do capim-bufel, o consumo de forragem começou a ser incrementado, 

especialmente para os animais mantidos nos pastos de Cpatsa 7754 

manejados com OF de 12% e 8% (Figura 2). Provavelmente, os animais 

dessas áreas se beneficiaram por uma melhor resposta em termos de massa 

de forragem ou massa de folhas. 

 Na maioria dos meses, especialmente entre abril a agosto de 2010 o 

consumo de forragem fica entre 400 g e 600 g de MS/animal/dia (Figura 2), 

valores inferiores aos do início do estudo e menores que o esperado, com 

menores valores apresentados pelos animais dos pastos com capim Cpatsa 

7754 e OF de 12% em decorrência da menor participação de capim-bufel na 

área e da pouca MF nesses pastos. Os ovinos mantidos nos pastos de Biloela 

nas três OF avaliadas tiveram os maiores consumos nos últimos meses do 

estudo devido às maiores MF dessa planta forrageira que permitiu maior 

consumo de forragem. 

 A elevação na quantidade de forragem ofertada propicia incremento no 

ganho de peso dos animais, até se tornar estável, nas ofertas de forragem mais 

generosas. No entanto, nesta situação pode ocorrer diminuição no ganho por 

animal em decorrência do acúmulo de forragem de baixa qualidade ao longo da 

estação de crescimento. A presença de alta proporção de colmos, associada a 

baixa densidade de folhas dificulta a apreensão, causando decréscimo no 

tamanho dos bocados, acarretando baixo consumo de forragem (Stobbs, 1973; 

t'Mannetje & Ebersohn, 1980; Burns & Sollenberger, 2002).  
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Figura 2. Consumo de forragem (kg de MS/animal/dia) de ovinos mantidos em 
pastos de duas cultivares de capim-bufel manejados com três 
ofertas de forragem. 

 

  Em relação ao GMD, os valores obtidos no presente estudo estão 

condizentes com os apresentados por Souza & Espíndola (1999) e por Voltolini 

et al. (2010) que avaliaram o desempenho produtivo de cordeiros mantidos em 

pastos de capim-bufel no Semiárido brasileiro e relataram valores de GMD da 

ordem 50g/animal/dia.  Possivelmente, os semelhantes consumos de forragem 

foram os responsáveis pelos similares ganhos de pesos obtidos, os quais, em 

conseqüência promoveram similares ganhos de pesos totais, pesos corporais 

finais e pesos de carcaça quente (P>0,05). 

 No primeiro mês do estudo os ganhos dos ovinos foram da ordem de 

100 g/animal/dia, os quais sofreram queda nos meses seguintes em virtude dos 

menores consumos de forragem promovendo perda de peso aos animais. 

Entre os meses de dezembro de 2009 a abril de 2010 os animais retomaram os 

ganhos de peso em decorrência do período chuvoso e da rebrota dos pastos, 

menos no mês de fevereiro de 2010 que os animais também perderam peso, o 

que pode estar relacionado com a menor proporção de folhas na MF. 

 Em maio e junho de 2010 os ovinos voltam a apresentar perda de peso 

o que pode estar relacionado com os menores volumes de precipitação na área 
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a partir de maio. No mês de maio foram registrados menos de 20 mm de chuva 

no mês e pouco mais que 20 mm em junho, promovendo menos rebrota ao 

capim, menor proporção de folhas na MF e prejudicando a composição 

químico-bromatológica dos pastos. Ao final do estudo os ganhos são positivos 

para a maioria dos tratamentos, porém inferiores a 100 g/anima/dia. 

 

 

Figura 3. Ganho médio diário (GMD) de ovinos mantidos em pastagens de 
capim-bufel sob três ofertas de forragem (4%, 8% e 12%) e duas 
cultivares (Biloela e Cpasta 7754) 

 

 Pesos corporais finais entre 30 a 40 kg são apreciados na região em 

decorrência da forma predominante de preparo e uso das carcaças ovinas. 

Pesos de carcaça quente para ovinos abatidos em média com 35 kg e 

rendimentos de carcaça quente da ordem de 42% estão em acordo com os 

valores obtidos por Voltolini et al. (2010) que trabalharam com ovinos de 

genótipos naturalizados do Semiárido brasileiro e observaram rendimentos de 

carcaça inferiores a 40%. Provavelmente, no presente estudo os rendimentos 

foram superiores aos encontrados no estudo de Voltolini et al. (2010) por serem 

animais mais pesados e, possivelmente, com melhor acabamento de carcaça. 

 As taxas de lotação obtidas foram levemente superiores a 10 ovinos/ha 

ao longo do ano, enquanto os pastos de capim-bufel permitiram pouco mais de 

200 kg de ganho por/ha/ano o que está de acordo com os valores 

apresentados por Oliveira (2005) que relatam para bovinos taxas de lotação de 
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1 bovino adulto/ha e entre 200 a 300 kg de ganho de peso. Sousa & Espíndola 

(2000), que trabalharam no Estado do Ceará com o pastejo de ovinos sem 

padrão racial definido sob três taxas de lotação em pastagens de capim-bufel, 

observaram GMD (g/animal/dia) de 42,4, 19,5 e 16,6 para as taxas de lotação 

de 4, 6 e 10 animais por hectare, respectivamente e produção de carne (kg/ha) 

de 40,4, 27,6 e 39,0 para as taxas de lotação de 4, 6 e 10 animais por hectare, 

respectivamente. Valores estes bem abaixo dos encontrados no presente 

estudo.  

 Para as OF, nenhuma característica estudada foi afeta (P>0,05). Os 

resultados obtidos encontram-se tabela 4.  

 

Tabela 4. Consumo de forragem, desempenho produtivo e parâmetros de 
carcaça de ovinos mantidos e pastos de duas cultivares de capim-
bufel, além da taxa de lotação e produção de carne por unidade de 
área desses pastos 

Item 
Ofertas de forragem (%) 

CV(%) 
4 8 12 

Consumo de forragem, g de 

MS/animal/dia 

428,74a 447,20a 474,15a 35,18 

Ganho médio diário, kg/animal 53,43a 53,66a 69,63a 30,16 

Ganho de peso total, kg/animal 14,68a 15,68a 20,19a 46,98 

Peso corporal final, kg 35,95a 35,38a 38,95a 24,53 

Peso de carcaça quente, kg 18,62a 16,52a 17,19a 14,35 

Rendimento de carcaça quente, % 41,29a 42,16a 41,08a 8,21 

Taxa de lotação, animal/ha 12,88a 11,86a 10,61a 30,40 

Ganho por área, kg/ha 207,39a 181,11a 228,44a 25,26 

Médias na mesma linha, seguidas de mesma letra, não diferem entre si ao nível de significância de 5%, segundo teste 
de Tukey. CV = coeficiente de variação 
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 Para o GMD foi observado comportamento semelhante ao GPT, pois 

apesar da OF de 12% permitir valores de GMD de 69,63 g/animal/dia eles não 

foram diferentes dos 53,43 g/animal/dia apresentados pelos animais mantidos 

nos pastos com OF de 4%. 

 Esses resultados assemelham-se aos encontrados por Costa et al. 

(2006), que avaliaram o efeito de diferentes taxas de lotação dos pastos sobre 

o ganho de peso de ovelhas da raça Morada Nova em pastagens de Brachiaria 

humidicola, e encontraram como valor ótimo a taxa de lotação de 13 animais 

por hectare. Ainda de acordo com os mesmos autores, taxas de lotação 

superiores a 18 animais por hectare são inviáveis, uma vez que deram início ao 

processo de degradação das pastagens.  

Ao início do estudo as taxas de lotação superaram 30 ovinos/ha, 1,6 

UA/ha ou 700 kg de peso corporal, entretanto, na maioria dos meses as taxas 

de lotação se mantiveram entre 5 a 10 ovinos/ha, 0,2 a 0,8 UA/ha ou 100 a 400 

kg de peso corporal/ha (Figuras 4 a, b e c). 
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Figura 4. Taxa de lotação, reperesentada em animais/ha (A), UA/ha (B) e 
kg/pc/ha (C), em pastagens de capim-bufel submeditadas ao pastejo 
de ovinos sob três ofertas de forragem e duas cultivares 

 

 A ausência de diferenças estatísticas nos valores de taxa de lotação em 

função das OF se deram em decorrência de que em vários meses avaliados os 

pastos manejados na OF de 12% permitiram maior taxa de lotação e na média 

promoveram semelhantes taxas de lotação em relação às obtidas com 

menores OF. Nas menores OF o superpastejo prejudicou os pastos e em 

consequência a produção de forragem, já nas maiores OF os pastos 

apresentaram maiores MF e possibilitaram número de animais com peso 

corporal semelhante aos demais tratamentos na média do estudo.     
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CONCLUSÕES  

 As cultivares e as ofertas de forragem não influenciaram o consumo de 

forragem, o desempenho produtivo e os parâmetros de carcaça de ovinos em 

pastos de capim-bufel. As taxas de lotação e o ganho de peso por unidade de 

área de pastos de capim-bufel com ovinos também não foram afetadas pelas 

cultivares de capim-bufel e ofertas de forragem.   
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O capim-bufel apresenta-se como uma excelente opção forrageira para 

a produção de pequenos ruminantes a pasto em regiões semiáridas. No 

entanto, a OF possui papel preponderante, tanto ao que se refere á utilização 

racional das pastagens quanto ao desempenho individual do animal e/ou ganho 

por área. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 1. Croqui da área experimental instalada na Embrapa Semiárido, 
Petrolina-PE 

 
 

 

Figura 2. Estrutura metálica utilizada na coleta de amostra de forragem 
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Figura 3. Regua graduada, utilizada na observação da altura do dossel 

 

 

 
Figura 4. Separação manual das partes da planta de capim-bufel 
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Figura 5. Utilização de bolsa coletora de fezes totais 

 

 

Figura 6. Pesagem mensal dos animais em pastejo 

 


