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SOUZA, J.S. ESTRATÉGIAS DE MANEJO DE CAPIM-MASSAI PASTEJADO POR 

OVINOS SOB LOTAÇÃO INTERMITENTE, 2016.52f. Dissertação (Mestrado em 

Produção Animal: Forragicultura e Pastagens) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2016.  

RESUMO: Objetivou-se avaliar as características estruturais e o desempenho animal em 

pastos de capim-massai manejado com dois níveis de interceptação de luz e duas alturas de 

pós-pastejo, sob lotação intermitente. Os tratamentos avaliados foram: 90/15; 95/15; 90/25; 

95/25. Os animais foram manejados pelo método de pastejo intermitente, com taxa de 

lotação variável. O início do período de ocupação dos piquetes foi determinado pelo nível 

de interceptação de luz pelo dossel, e o final pela altura pós-pastejo. Foram avaliadas a 

massa de forragem total no pré e pós-pastejo, as porcentagens de participação dos 

constituintes morfológicos, as taxas de acúmulo de forragem, o consumo total de matéria 

seca, o ganho de peso vivo médio diário e o ganho de peso vivo total. O comportamento 

ingestivo dos ovinos foi avaliado em intervalos de cinco minutos, determinando-se o tempo 

despendido em pastejo, ruminação, ócio (minuto) e taxa de bocado (bocado/minuto). Não 

houve diferenças significativas para o período de ocupação dos piquetes com média de 11 

dias. Os pastos manejados com as combinações 90/15, 90/25 e 95/25 apresentaram maiores 

porcentagens de folhas no pré-pastejo. Não houve diferença entre tratamentos e ciclos de 

pastejo para o acúmulo e taxa de acúmulo de forragem com médias de e 6344,9 kg/ha e 

116,4 kg/ha.dia respectivamente. Houve efeito de ciclo para o peso final dos ovinos. Houve 

efeito das combinações de frequências e intensidades de pastejo para o ganho médio diário, 

os maiores ganhos foram observados nos animais mantidos nos pastos com 90/15, 90/25 e 

95/25 (137, 153 e 154 g dia-1, respectivamente). A taxa de lotação não diferiu entre os 

manejos com média de 49.7 cabeças (30kg) ha-1. Houve efeito de comportamento dos 

ovinos para tempo de pastejo, ruminação, ócio e taxa de bocados. O manejo do pastejo do 

capim-massai para ovinos em sistema intermitente que promove melhor desempenho 

animal e maior eficiência de utilização da forragem está associado ao nível de interceptação 

de luz e altura de pós-pastejo de 90/15, 90/25 e 95/25.  

 

PALAVRAS-CHAVE: componentes morfológicos, manejo do pasto, interceptação de luz, 

índice de área foliar, Panicum maximum 

 



 
 

SOUZA, J.S. COURT OF SHEEP PRODUCTION IN GRASS MASSAI MANAGED 

UNDER GRAZING STRATEGIES FLASHING, 2016.52f Dissertação (Mestrado em 

Produção Animal: Forragicultura e pastagens) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2016 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the structural characteristics and 

the animal performance on capim-massai grass pastures under two light interception levels 

and two post-grazing canopy heights under intermittent stocking. Treatments were: 90/15; 

95/15; 90/25 and 95/25. Intermittent grazing method and variable stocking rate were used 

to manage the grazing animals. The animals start grazing the paddocks was determined by 

the canopy´s light interception level and the end of grazing by the post-grazing canopy 

height. Total forage mass before and post-grazing, percentages of morphological plant 

constituents, forage accumulation rates, total dry matter intake, average daily live weight 

gain and total live weight gain were evaluated. The ingestive behavior of the sheep was 

evaluated at five minutes intervals to measure the time spent in grazing, ruminating, idling 

(minute) and bite rate (bites / minute). There was no significant difference for rotation 

period of paddocks with 11 days in average.  The pastures managed with the 90/15, 90/25 

and 95/25 combinations showed higher leaf percentages in pre-grazing. There was no 

difference between treatments and grazing cycles for total and rate of forage accumulation 

with averages of 6,344.9 kg / ha and 116.4 kg / ha.day, respectively. There was a grazing 

cycle effect for the final weight of the sheep. There were effects of frequency combinations 

and grazing intensities for the average daily gain, the highest gains were observed in the 

animals grazing pastures with 90/15, 90/25 and 95/25 (137, 153 and 154 g day -1, 

respectively). The stocking rate did not differ between treatments with a mean of 49.7 head 

(30kg/head) ha -1. There was an effect of sheep behavior for grazing time, rumination, 

idling and bite rates. The grazing management of capim-massai for sheep on an intermittent 

stocking systems that promotes better animal performance and greater efficiency of forage 

utilization is associated to light interception level and post-grazing canopy height of 90/15, 

90/25 and 95 / 25.  

KEYWORDS: grazing management, light interception, leaf area index, morphological 

components, Panicum maximum 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A produção de ovinos tem apresentado um acentuado crescimento nos últimos 

anos. Este foi propiciado pelo aumento no efetivo dos rebanhos, pelo número de 

propriedades rurais envolvidas, pelas novas tecnologias aplicadas à atividade e, 

principalmente pelo aumento do consumo de carne ovina. Segundo (Menezes et al.,2010), 

a atividade desempenha um importante papel sócio econômico, pois tem se firmado cada 

vez mais como alternativa de diversificação e aumento de renda da pequena e média 

propriedade rural, onde a criação de grandes ruminantes nem sempre é possível.  

Produzir carne ovina de qualidade e em quantidade é essencial para a 

regularização da oferta e consolidação da cadeia produtiva de ovinos, principalmente na 

região Nordeste, a qual concentra o maior rebanho, com cerca de 9,8 milhões de cabeças, 

o que corresponde a 58,5% do rebanho nacional (IBGE, 2014). E muitas vezes, nessa 

região esses animais não atingem as exigências de mercado por não atender as 

especificações tais como: idade, acabamento de carcaça e cobertura de gordura, em 

função da sazonalidade na produção forrageira na região.  Segundo Guimarães et al. 

(2014) muitos são os desafios para cadeia produtiva, principalmente em relação à 

informalidade do setor. Entretanto, as estatísticas colocam o Nordeste em posição de 

destaque na ovinocultura do país, com condições de ser o principal fornecedor de carne 

de ovinos. No entanto, para que os animais tenham boa deposição de carne com idade 

precoce para o abate, é necessário um manejo eficiente principalmente com alimentação. 

Visto que, ela constitui o fator de maior importância na exploração dos ovinos, sendo 

responsável por 70% dos custos de produção (Sobrinho, 2014).   

O Panicum maximum é uma das gramíneas forrageiras mais utilizadas em sistema 

de produção animal, pela adaptação a climas tropicais e subtropicais e pela elevada 

produtividade (Gomes et al., 2011). Entre as cultivares de Panicum, a cultivar Massai tem 

se destacado por ser resistente a período de escassez de água e por ser uma gramínea 

promissora para o pastejo de animais de pequeno porte, tendo merecido atenção pela 

elevada capacidade de emitir folhas e perfilhos, com rápida rebrotação após corte ou 

pastejo (Lopes et al., 2013). Sendo recomendada para sistemas intensivos de produção de 

ovinos em regiões com períodos de seca acentuados durante o ano.  

A adaptação da cultivar Massai às condições edafoclimáticas da região Nordeste 

e a produção de ovinos é destacada por Emerenciano Neto et al, (2013) e sua utilização 

na alimentação de ovinos tem sido alvo de estudos pelos pesquisadores na região 
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Nordeste, onde vários trabalhos estão sendo desenvolvidos avaliando-se características 

estruturais e produtivas da forrageira, estratégias de manejo, desempenho e produtividade 

de ovinos de corte (Lopes et al., 2013; Emerenciano Neto et al., 2013; Emerenciano Neto 

et al., 2014). No entanto, é necessário mais estudos para compreender os aspectos 

relativos à estrutura do dossel, índice de área foliar, uso da radiação incidente, 

temperatura, água e o balanço dos processos de crescimento e senescência como forma 

de planejar e definir estratégias de uso e manejo do capim-massai. 

A altura do pasto tem sido estudada como ferramenta para definição de metas de 

pastejo, isso dada a sua alta correlação com o nível de interceptação de luz (IL) pelo 

dossel e também por ser um parâmetro de fácil medição e alta eficiência para ser utilizado 

como indicador de IL em pastagens tropicais (Pedreira et al., 2007; 2009). O controle da 

altura do dossel forrageiro e da interceptação de luz como estratégia de manejo pode ser 

capaz de relacionar adequadamente o crescimento do dossel com a sua utilização, em 

termos de respostas sobre comportamento, desempenho e consumo pelos animais. 

Diante disso, objetivou-se avaliar as características estruturais de capim-massai 

submetido a dois níveis de interceptação de luz e duas alturas de pós-pastejo sobre o 

desempenho de ovinos de corte em lotação intermitente. 
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1.1.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Panicum maximum é uma das gramíneas forrageiras mais conhecidas 

mundialmente por sua alta produtividade, qualidade e adaptação a diferentes condições 

edafoclimáticas e sua abundante produção de folhas longas, porte elevado e aceitabilidade 

pelos animais das mais variadas categorias e espécies de ruminantes (Jank et al., 2010).  

A cultivar Massai é um híbrido espontâneo entre o Panicum maximum e o 

Panicum infestum, que foi estudada e lançada pela Embrapa Gado de Corte no ano de 

2001. Esta cultivar tem apresentado características produtivas ideais para produção de 

ruminantes de pequeno porte, apresenta elevada capacidade de emitir folhas e perfilhos, 

com rápida rebrotação após corte ou pastejo (Lopes et al., 2013). Além dessa cultivar ser 

a mais indicada entres as cultivares de Panicum para regiões com déficit hídrico, devido 

a sua maior resistência a seca, sendo ainda a cultivar menos exigente quanto a adubação 

de manutenção, mais tolerante ao alumínio do solo e que persiste maior tempo em baixa 

fertilidade com boa produção sob pastejo (EMBRAPA, 2001). 

A adaptação e utilização da cultivar Massai na produção de ovinos tem sido alvo 

de estudos pelos pesquisadores na região Nordeste. Emerenciano Neto et al, (2013), 

avaliando o acúmulo, massa de forragem e as características estruturais do dossel de 

gramíneas do gênero Brachiaria (cv. Marandu e cv. Piatã) e Panicum (cv. Aruana e cv. 

Massai) sob lotação intermitente na época das águas na região Nordeste, destacaram a 

estrutura do dossel na cv. Massai como sendo a mais favorável ao animal em pastejo que 

as demais, devido a maior massa de lâminas foliares, além da facilidade de implantação 

e persistência. Fernandes (2014), avaliando as características agronômicas e o valor 

nutritivo do capim-massai submetido ao pastejo por ovinos suplementados na estação 

seca, evidencia tal cultivar como alternativa de forragem em sistemas de produção de 

ovinos suplementados na região Nordeste. 

Andrade, (2014) estudando a produtividade do capim-massai em sistema 

silvipastoril e o comportamento ingestivo dos ovinos manejados em pastejo intermitente 

nas condições edafoclimáticas de Jaboticabal-SP, observou que o capim-massai apresenta 

grande potencial produtivo, média de 13 t MS/ha, dos quais cerca de 40%, da produção é 

massa seca de folhas e 30% de colmo, provenientes do perfilhamento mais abundante, 

resultando em maior oferta de folhas verdes para o pastejo animal. O autor destaca ainda 

a relevante característica do capim-massai para utilização em sistemas de produção 
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integrados, pelo fato de apresentar perfilhamento abundante e adaptação à etapa inicial 

de consórcio com outras espécies, mantendo a produção de massa foliar.  

Vargas Junior et al. (2013), quando trabalharam com ovinos em lotação continua 

com as cultivares Aruana, Mulato e Massai verificaram que o capim-massai apresentou 

as maiores disponibilidades de matéria seca total, tanto no período das águas quanto no 

período seco em relação às outras duas cultivares. Os autores ressaltam que o capim-

massai apresentou maior participação de lâminas foliares em relação ao colmo. Indicativo 

de ser uma forrageira proeminente para a criação de ovinos em sistema intermitente. 

O manejo das pastagens vem a ser uma arte e ciência de planejar e dirigir o uso 

de uma pastagem a fim de obter e manter o máximo de produção animal sem prejudicar 

as plantas, o solo, a fauna e os recursos hídricos. Nesse sentido é de extrema importância 

o conhecimento das características agronômicas, morfológicas e fisiológicas da forrageira 

a ser utilizada, pois este é a base que norteia o eficiente manejo das forrageiras.  

Para a utilização de maneira racional e eficiente das pastagens, é necessário o 

conhecimento de recursos que compõem o ecossistema da pastagem, e as próprias 

espécies de gramíneas forrageiras a serem utilizadas, para entender o estágio de 

crescimento e o acúmulo de biomassa (Fernandes, 2014). Os fatores ambientais, como 

temperatura, luminosidade, umidade e fertilidade do solo, bem como às características 

genéticas da planta forrageira, o manejo da pastagem e à idade fisiológica da planta, estão 

intrinsecamente associados à capacidade de reconstituição de nova área foliar, após 

condições de pastejo, e esta capacidade é determinante para a produção e perenidade do 

pasto (Santos Jr. et al., 2004; Santos et al.,2011).  

A massa de forragem produzida em uma pastagem é resultado da combinação da 

produção de lâminas foliares e do número de perfilhos em determinada área. Sendo o 

perfilhamento apontado como uma característica importante para o estabelecimento da 

produtividade de gramíneas, que são constituídas por uma população de perfilhos de 

diferentes idades, em que cada perfilho possui sua própria dinâmica de produção de 

lâminas foliares com período limitado de vida. Assim, o crescimento e a produtividade 

dos pastos dependem da contínua produção de novas lâminas foliares e perfilhos para 

reposição daqueles que morreram ou foram consumidos pelos animais (Hodgson, 1990). 

Entretanto, essa dinâmica de produção de forragem pode variar em função das respostas 

a mudanças no ambiente como disponibilidade de água no solo, temperatura e intensidade 

de luz (Villa Nova et al., 2004; Detomini et al., 2005 e Zhu et al., 2008). Compreender os 

aspectos relativos à estrutura do dossel, índice de área foliar, uso da radiação incidente, 
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temperatura, CO2, água e o balanço dos processos de crescimento e senescência como 

forma de planejar e definir estratégias de uso e manejo das plantas forrageiras em 

pastagens tropicais é extremamente importante para entender a relação solo-clima-planta-

animal.  

Brougham, (1956) em seu estudo clássico de manejo de plantas forrageiras com 

diferentes intensidades de desfolhação mediu a produção de matéria seca, o índice de área 

foliar (IAF) e a percentagem de penetração da luz, concluindo que as taxas máximas de 

acúmulo de matéria seca estavam associadas à interceptação máxima da luz incidente. A 

produção de matéria seca permanecia em seu máximo sempre que 95% da luz incidente 

era interceptada. Brougham, (1957) mostrou que durante o ciclo de rebrotação, o acúmulo 

de forragem, no começo, é relativamente lento; então, é acelerado e diminuído 

novamente, à medida que o piquete aproxima-se do que se chamou de teto da produção 

forrageira, na qual a taxa de acúmulo da forragem é zero descrevendo assim, três fases 

em sua curva de acúmulo de forragem. Na primeira fase, chamada de logarítmica, o 

acúmulo é limitado pela baixa área foliar e pela baixa captura de luz, porém é acelerado 

com o tempo. Na segunda fase, chamada de linear, o acúmulo é alto e mais ou menos 

constante, o que reflete o potencial da gramínea no ambiente. Na terceira fase, chamada 

de fase assintótica, o processo de senescência aumenta. Eventualmente, a taxa de 

senescência iguala-se à taxa de produção de folhas, ponto em que o acúmulo de forragem 

diminui até zero. Em algumas condições, a senescência de folhas pode exceder a produção 

de folhas; nesse caso, a massa forrageira em pé pode diminuir com o tempo. 

A Figura 1 ilustra a natureza sigmoide do crescimento acumulado (W) e as 

variações da taxa de crescimento instantâneo (dw/dt) e da taxa média de crescimento 

((WWo)/ t) de uma planta forrageira. Observa-se que a taxa de crescimento instantâneo 

atinge valor máximo em plena fase linear do crescimento acumulado, enquanto a taxa 

média de crescimento é máxima mais tarde, quando o crescimento acumulado ainda é 

crescente.  
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Figura 1. Crescimento acumulado (W), variações na taxa de crescimento instantâneo 

(dW/dt) e taxa média de crescimento (W-Wo)/t durante o período de descanso do piquete 

(Parsons e Penning, 1988). 

 

Neste ponto merece destacar que a taxa de crescimento de plantas forrageiras é 

em função de seu índice de área foliar e da eficiência fotossintética das folhas. Em geral, 

a taxa de crescimento líquido aumenta em consequência do aumento do índice de área 

foliar, resultando em maior interceptação da luz incidente. Entretanto quando o índice de 

área foliar crítico é atingido, o dossel intercepta 95% da radiação solar incidente e então 

a taxa de crescimento começa a diminuir devido as maiores taxas respiratórias (Carnevalli 

et al., 2006).  

A compreensão dos processos de crescimento das plantas forrageiras é o primeiro 

passo para a definição de estratégias racionais do manejo de pastagens. Neste sentido, se 

o objetivo do manejo das plantas forrageiras for priorizar a eficiência de utilização da 

forragem produzida, o momento em que o dossel intercepta 95% da radiação solar 

incidente seria adequado como critério para a definição do momento do corte ou da 

duração do período de descanso. Porém, pesquisas com frequências e intensidades de 

pastejo também foram realizadas por Barbosa et al. (2007) os autores testaram as 

frequências de 90, 95 e 100% de interceptação de luz e duas intensidades de pastejo 25 e 

50 cm de altura pós-pastejo e concluíram que com a frequência de 90% de interceptação 

de luz a massa de forragem no pré-pastejo foi menor em relação a massa de 95 e 100% 

de interceptação, entretanto, apresentou a menor produção de colmo durante todo o 

período de avaliação. Com a interceptação de luz de 90% pode-se ter perdas em massa de 

forragem acumulada, mas pode ter ganhos, em termos de aproveitamento pelo animal e 

valor nutritivo da forragem. Como o critério de interceptação de luz possui pouca 
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aplicação prática, é possível relacionar este momento com outras características do pasto 

tais como: altura da planta, massa de forragem e número de folhas verdes. Manejar 

pastagens exige mais do que controlar a interceptação de luz pelo dossel, as plantas 

necessitam que as áreas meristemáticas ou pontos de crescimento estejam presentes para 

que ocorra um novo crescimento ou rebrotação.  
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2.CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO CAPIM-MASSAI SUBMETIDO A 

FREQUÊNCIAS E INTENSIDADES DE PASTEJO  

 

Resumo: Objetivou-se avaliar as características estruturais do capim-massai submetido a 

duas frequências e duas intensidades de pastejo com ovinos em sistema de lotação 

intermitente. O delineamento foi inteiramente casualizado. Os tratamentos foram 

constituídos de duas frequências de pastejo, representadas pelos momentos em que o 

dossel forrageiro interceptava 90 e 95% da radiação solar incidente, combinadas com 

duas intensidades de desfolhação, 15 e 25 cm de altura pós-pastejo. Avaliou-se os 

componentes da forragem no pré e pós-pastejo por meio de amostras estratificadas; 

períodos de ocupação e descanso, altura do pasto, massa de forragem e taxa de acúmulo. 

A maior altura do dossel foi observada no pasto manejado com 90/25 com média de 

51,7cm. Houve interação entre tratamentos e estratos para a massa de forragem, os pastos 

manejados com 90/15 obtiveram maior massa no estrato superior com média de 6103,9 

kg/ha. Não houve diferença no acúmulo de forragem e taxa de acúmulo, com médias de 

6344,9 kg/ha e 116,4 kg/ha.dia, respectivamente. As frequências de pastejo 

correspondentes a 90 e 95% de interceptação de luz pelo dossel mostraram-se adequadas 

para o manejo do capim-massai pastejado por ovinos. A altura de 25cm pós-pastejo 

mostrou-se adequada nas interceptações de 90 e 95%. A altura de 15cm de pós-pastejo 

deve ser utilizada quando associada a interceptação de luz de 90%. 

 

PALAVRAS CHAVES: componentes morfológicos, manejo do pasto, interceptação de 

luz, Panicum maximum 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

Cultivares da espécie Panicum maximum tem sido recomendadas por serem 

forrageiras de alta produtividade, qualidade e adaptação a diferentes condições 

edafoclimáticas, além de abundante produção de folhas longas e aceitabilidade pelos 

animais (Jank et al., 2010). Entre as cultivares de P. maximum, a cultivar Massai tem se 

destacado por apresentar resistência a períodos de escassez de água e por ser uma 

gramínea promissora para o pastejo de ruminantes de pequeno porte, tendo merecido 

atenção pela elevada capacidade de emitir folhas e perfilhos, com rápida rebrotação após 

corte ou pastejo (Lopes et al., 2013).  

A produção de forragem é um processo continuo regulado por variáveis do 

ambiente e por características da pastagem. Plantas em pastejo estão sujeitas a desfolhas 

sucessivas cuja frequência e intensidade dependem basicamente do sistema de pastejo 

adotado. Braugham, (1959) ao avaliar a combinação entre a interceptação de luz e altura 

do dossel destacou a importância desses paramentos como auxilio para o melhor manejo 

de gramíneas forrageiras visto que, estão diretamente relacionados a sobrevivência da 

pastagem . 

Portanto, quando aplicados corretamente contribuem para a expressividade 

produtiva das forrageiras e, essas por vez à produção animal. Isso se justifica pela elevada 

produção de massa de forragem, áreas foliares fotossinteticamente ativa, menor perda por 

senescência, maior capacidade de rebrota e perenidade do pasto, os quais contribuem para 

a maior e melhor eficiência de uso da forragem produzida (Difante et al., 2011). Diante 

do exposto, objetivou-se avaliar as características estruturais do capim-massai submetido 

a duas frequências e duas intensidades de pastejo com ovinos em sistema de lotação 

intermitente.  

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na área experimental do Grupo de Estudos em 

Forragicultura (GEFOR), Campus de Macaíba da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte-UFRN, Macaíba, RN (latitude 5º 53’ 35.12” Sul e longitude 35º 21’ 47.03’’ 

oeste, a 50 metros de altitude) de janeiro a outubro de 2015, totalizando um período 

experimental de 300 dias. 

O clima da região é caracterizado como sub-úmido seco com excedente hídrico 

de maio a agosto (Thornthwaite, 1948). A precipitação média anual é de 1048 mm e 
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evapotranspiração potencial média acumulada anual de 1472 mm de acordo com o 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  

Os dados de temperatura foram obtidos do banco de dados do INMET e os de 

precipitação (Figura 1) por pluviômetro do tipo Ville de Paris em aço inox, instalado no 

local do experimento. 

 

 

Figura 1. Precipitação pluvial mensal e temperatura média durante o período de janeiro a 

dezembro de 2015. 

 

O solo da área experimental é classificado como Neossolo Quartzarênico 

(EMBRAPA, 2013). No início do experimento foram realizadas análises químicas do solo 

nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características químicas do solo da área experimental nas camadas de 0-10 e 

10-20cm de profundidade 

Camadas 

(cm) 
P K Na 

 

pH 
Ca Mg Al H+ Al 

 mg./dm31  Cmolc/dm3 

0-10 7 54 13 6,06 1,26 0,65 0,0 0,50 

10-20 2 71 15 5,89 0,73 0,22 0,0 0,91 

 

Foram aplicados a lanço em janeiro de 2015 80 kg/ha de P2O5 (Super fosfato 

simples) e 50 kg/ha de K2O (Cloreto de potássio). Posteriormente foram realizadas 

adubações nitrogenadas de cobertura a cada dois ciclos de pastejo totalizando 200 

kg/ha/ano de N na forma de ureia, parceladas nos meses de abril, julho e setembro. 

A área experimental composta por Panicum maximum cv. Massai foi implantada 

em 2011 em 9600 m² (0,96 ha), dividida em quatro módulos iguais de 2400 m² (0,24ha), 

subdivididos em seis piquetes de 400 m² (0,04ha) e desde então pastejada por ovinos. 
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Foram avaliadas duas frequências de pastejo representadas pelo momento em que 

o dossel forrageiro interceptava 90 e 95% da radiação solar incidente, combinadas com 

duas intensidades de desfolhação: 15 e 25 cm de altura pós-pastejo. Os tratamentos 

consistiram em: 90/15 (90% de IL no pré-pastejo e 15cm de altura no pós-pastejo); 95/15 

(95% de IL no pré-pastejo e 15cm de altura no pós-pastejo); 90/25 (90% de IL no pré-

pastejo e 25cm de altura no pós-pastejo); 95/25 (95% de IL no pré-pastejo e 25cm de 

altura no pós-pastejo). O método de pastejo adotado foi de lotação intermitente com taxa 

de lotação variável. Os períodos de ocupação e de descanso dos pastos foram variáveis 

em função das metas de pré e pós-pastejo. 

Os pastos de capim-massai foram pastejados por 20 ovinos testes, machos 

castrados com peso inicial de 15±4,1 kg, foram utilizadas fêmeas para ajuste da taxa de 

lotação, ambos sem padrão de raça definido (SPRD). Os animais foram mantidos no pasto 

durante o dia (7 às 16 horas) com acesso livre durante as 24 horas a água e sal mineral 

(Ovinofós® com monensina). Os animais foram suplementados com dieta a base de milho 

moído e farelo de soja correspondente a 1% do peso vivo. 

A interceptação da luz incidente (IL) foi medida semanalmente em todos os 

piquetes durante todo o período de rebrotação dos pastos, porém quando os níveis de IL 

estavam próximos à meta de 90 e 95% de IL a frequência aumentou para cada três dias. 

Para as avaliações foi utilizado o aparelho analisador de dossel – AccuPAR Linear 

PAR/LAI ceptometer, Model PAR –80 7 (DECAGON Devices) com o qual foram 

realizadas leituras em 15 pontos aleatórios no pasto. Em cada ponto foi realizada uma 

leitura acima do dossel forrageiro e ao nível do solo nos horários entre as 8:00 e às 12:00h. 

Para calcular o percentual de interceptação de luz pelo dossel (%IL) utilizou-se a formula: 

% IL = 100% - (solo / acima x 100). O índice de área foliar foi obtido por leitura direta 

no mesmo aparelho utilizado para IL.  

A altura do pasto foi medida com uma régua graduada em centímetros, em 40 

pontos aleatórios por piquete. A altura de cada ponto correspondeu à altura média do 

dossel em torno da régua. Procedeu-se as leituras no pré-pastejo, antes da entrada dos 

animais nos piquetes, e no pós-pastejo, imediatamente depois da saída dos animais, no 

mesmo dia do monitoramento da IL. 

A massa de forragem no pré-pastejo foi estimada pelo corte de quatro amostras 

representativas em quatro piquetes de cada módulo antes da entrada dos animais. Em cada 

ponto de amostragem foi cortada duas subamostras, uma a partir da altura máxima do 

pasto até a altura determinada para o pós-pastejo (15 ou 25 cm) e a outra dessa altura até 
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o nível do solo. Para os cortes utilizou-se um quadrado de 0,25 m² de área com suportes 

de 15cm e 25cm encaixados um sobre o outro para gerar os estratos de 0-15cm e 0-25cm. 

A massa total de forragem foi estimada pela soma das massas nos dois estratos. A massa 

de forragem no pós-pastejo foi estimada de maneira análoga ao pré-pastejo, porém a 

forragem foi colhida rente ao solo sem uso de estratos. 

Para a avaliação dos componentes morfológicos da forragem retirou-se 

subamostras representativas das amostras colhidas para a determinação da massa de 

forragem de cada estrato e do resíduo sendo essas separadas manualmente nas frações: 

lâminas foliares, colmo (colmo + bainha) e material morto. Em seguida foram pesadas e 

secas em estufa de circulação forçada de ar a 55ºC até peso constante. As porcentagens 

de cada componente foram empregadas nas estimativas da relação vivo/morto (colmo + 

material morto) e das massas de lâmina foliar e de forragem verde (folha e colmo).  

O acúmulo de forragem (kg/ha de MS) foi calculado pela diferença entre as 

massas de forragem no pré-pastejo atual e no pós-pastejo anterior de cada piquete, e as 

taxas de acúmulo de forragem calculadas dividindo-se o acúmulo de forragem pelo 

número de dias de rebrotação, expressas em kg/ha.dia de MS.  

O período de rebrotação dos piquetes foi determinado pelo tempo necessário para 

que o dossel alcançasse as metas de 90% e 95% de IL. O tempo de ocupação foi ajustado 

pela taxa de lotação para que o dossel do piquete seguinte atingisse as metas de altura de 

pré e pós-pastejo estipuladas pelos tratamentos. A densidade volumétrica de forragem 

(kg/ha/cm de MS) foi calculada dividindo-se as massas de forragem dos estratos do pré-

pastejo pela altura de cada estrato em centímetros. Para o cálculo da densidade dos 

componentes morfológicos dividiu-se o peso dos componentes por estratos, pela altura 

do estrato correspondente: estrato inferior (0-15, 0-25) e estrato superior (>15 e > 25).  

O delineamento adotado foi inteiramente ao acaso em parcela subdividida, sendo 

a parcela os manejos e a subparcela os ciclos de pastejo. Os dados foram submetidos à 

análise de variância e o efeito dos manejos e dos ciclos verificado pelo teste de Tukey a 

5% de significância.  

Utilizou-se o seguinte modelo: Yijk = μ + Mi + αij + Ck+(MC)ik+βijk; Yijk = 

valor observado no manejo i, ciclo k; μ= efeito médio geral; Ai= efeito do manejo i, i= 

90/15, 90/25, 95/15 e 95/25; αij= efeito do erro aleatório atribuído à parcela; Ck= efeito 

do ciclo k, k = 1, 2 e 3; (AC)ij = efeito da interação entre manejo e ciclo; βijk = erro 

aleatório atribuído à subparcela do manejo i, do ciclo k da repetição j. 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O período de ocupação dos piquetes não diferiu entre as combinações de 

frequência e intensidade de pastejo (P=0,1300), com média de 11 dias. O período de 

descanso foi maior nos pastos manejados a 95/15 (P=0,0204) e menor naqueles 

manejados com 90/25 (Figura 2). 

 

Figura 2. Períodos de ocupação (PO) e descanso (PD) em pasto de capim-massai 

submetido a estratégias de pastejo intermitente, com combinações de IL no 

pré-pastejo e alturas no pós-pastejo. 

 Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si a 5% de significância. 

 

O período de ocupação médio de 11 dias pode ser considerado alto, pois em 

ocupações superiores a cinco dias os ovinos, por serem animais seletivos, colhem 

preferencialmente as lâminas foliares da rebrotação (Emerenciano Neto et al., 2013), o 

que pode interferir negativamente sobre a estrutura do pasto e a recuperação do índice de 

área foliar. Da mesma forma, a média de 68 dias de descanso observado nos piquetes 

manejados com a combinação 95/15 foi considerada elevada, pois períodos de descanso 

longos comprometem as características estruturais do dossel como a relação folha/colmo 

e o valor nutricional da forrageira (Alexandrino et al., 2005), além dos intervalos entre 

pastejo. 

Nos piquetes manejados com 90% de IL e 25cm de altura de pós-pastejo foram 

observados os menores períodos de descanso, o que refletiu em maior número de ciclos 

de pastejo em relação as demais combinações avaliadas. Fato que demonstra maior ganho 

na eficiência do sistema de produção para esse manejo. Contudo, deve-se ressaltar que o 

critério de manejo a ser adotado no sistema intermitente para a produção animal é 

dependente do objetivo do pecuarista em obter maior desempenho animal ou maior 

produção por área (Difante et al., 2009; Da Silva et al., 2013). 
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A altura do dossel forrageiro na condição de pré-pastejo apresentou efeito 

significativo dos manejos (P=0,0204), as maiores e menores alturas  foram observadas 

nos pastos manejados com 90/25 e 95/15, respectivamente. Pequenas diferenças em altura 

podem ter grandes efeitos na competição por luz, pois uma diferença mínima é suficiente 

para uma folha sobrepor-se à outra (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Médias das variáveis estruturais do capim-massai em dois estratos no pré-

pastejo submetidos a estratégias de pastejo intermitente 

 

Variáveis 

                                 Tratamentos  

90/15 90/25 95/15 95/25 Média 

 Estratos superiores2 

ALT 49,7ab 51,7a 48,4b 50,3ab 50,0 

MSF 6103,9aA 4415,0aB 5639,6aB 5286,3aB 5361,2 

MLF 3761,8aA 3198,5aA 2956,4aA 3836,0aA 3438,2 

MC 981,8aB 637,8aB 1153,7aB 993,9aB 941,8 

MMM 1360,2aB 613,9aB 1184,1aB 456,4aB 903, 

DV 176,1aB 168,0aB 162,6aB 209,8aB 179,1 

 Estratos inferiores1 

MSF 7210,9bA 10169,1aA 9804,6aA 9043,0abA 9056,9 

MLF 1022,7aB 1907,9aB 1093,2aB 1714,0aB 1434,4 

MC 2013,2aA 2578,5aA 2518,5aA 2331,8aA 2360,5 

MMM 4175,0bA 5937,3aA 6193,4aA 4997,0abA 5325,7 

DV 480,7bA 406,7bA 653,6aA 378,3bA 479,8 

Estratos superiores: (0-15 e 0-25 cm), Estratos inferiores: (>15 e > 25 cm), Tratamentos: 

(%, de interceptação de luz/cm, altura pós-pastejo) ALT (altura do dossel forrageiro no 

pré-pastejo), MSF (massa seca de forragem, kg/ha), MLF (massa de lâmina foliar (kg/ha), 

MC (massa de colmo, kg/ha), MMM (massa de material morto, kg/ha), DV (densidade 

volumétrica de forragem, kg/cm.ha). 

 Médias seguidas de letras minúsculas iguais na linha não diferem, e maiúsculas iguais na 

coluna não diferem entre os estratos pelo teste de Tukey (P>0,05).  
 

   Não houve interação entre tratamento e ciclo para altura no pré e no pós-pastejo 

(P= 0,4753 e P=0,2275, respectivamente). A altura é um parâmetro dentro do manejo do 

pasto que apresenta grande importância no momento de determinar a entrada e saída dos 

animais dos piquetes, assim como a quantidade de luz que o dossel intercepta. Os pastos 

manejados com altura pós-pastejo de 25cm apresentaram alturas no pré-pastejo um pouco 

superiores aos manejados com altura de pós-pastejo de 15cm, isto porque as plantas 

devem ter priorizado o crescimento de perfilhos existentes. Comportamento semelhante 

foi observado por Difante et al. (2011) quando manejaram o capim-marandu com 

diferentes combinações de alturas e intervalos de corte, os autores verificaram que as 

maiores alturas no pré-corte ocorreram nas plantas cortadas com 30cm quando comparada 
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a altura de 15cm. A altura do dossel no pós-pastejo pode influenciar na penetração e na 

qualidade da luz que chega à base das plantas e com isso retarda o surgimento e 

crescimento de novos perfilhos.  

No pré-pastejo, houve interação entre tratamentos e estratos (P=0,0092), para a 

massa de forragem (Tabela 2). A maior quantidade de massa de forragem no estrato 

superior ocorreu nos pastos manejados com 90/15, com média de 6103,9 kg/ha de MS, 

para os demais manejos foi observado maior massa de forragem no estrato inferior. Na 

mesma região, Emerenciano Neto et al. (2013) observaram em pastos de capim-massai 

na condição de pré-pastejo e amostragem estratificada, que os valores de massa de 

forragem foram maiores no estrato inferior em comparação ao superior, fato que pode 

estar atrelado a própria característica da cultivar por apresentar crescimento em touceira 

com abundante produção de perfilhos e alta velocidade de surgimento de folhas. Difante 

et al. (2009) trabalhando com o capim-tanzânia na região Centro-Oeste do Brasil, 

constataram que a massa de forragem no estrato inferior de 0-25cm foi 22% maior que a 

soma dos estratos 25-50 e >50 cm.   

As massas de lâmina foliar e de colmo não apresentaram efeito de tratamento × 

estrato (P=0,1994 e P=0,3698, respectivamente). Para essas variáveis foram verificados 

apenas efeitos de estratos (P=0,0000), os maiores valores de massa de lâmina foliar foram 

registrados no estrato superior com média de 3438,2 kg/ha. Sendo esse estrato o 

potencialmente consumido pelos animais, o que resulta em maior oferta de folhas verdes 

para o pastejo e também maior área foliar fotossinteticamente ativa, o que promove maior 

acúmulo de biomassa. A massa de colmo foi maior no estrato inferior com média de 

2360,5 kg/ha, fato esperado para esse estrato. 

Para massa de material morto foi verificado efeito de tratamento × estrato 

(P=0,0320) e efeito de estrato (P=0,0000). No estrato inferior o pasto manejado com 

90/15 apresentou a menor massa de material morto com 4175,0kg/ha, esse resultado pode 

estar relacionado com a interceptação de luz incidente na base da planta (Cutrim Junior 

et al., 2011) e com a altura pós-pastejo, com adoção desse manejo é pouco provável que 

tenha ocorrido alongamento de colmo, o que contribuiu para a não competição por luz 

entre as folhas.  

 A densidade volumétrica da forragem (DV) apresentou efeito de tratamento, 

estrato e interação tratamento × estrato (P=0,0047; P=0,0000 e P=0,0002 

respectivamente) (Tabela 2). A densidade volumétrica foi menor no estrato superior com 

média de 179,1kg/cm.ha e no estrato inferior à média foi de 479,8kg/cm.ha. 
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Comportamento semelhante foram encontrados por Emerenciano Neto et al. (2013), para 

essa mesma cultivar, os autores observaram as maiores densidades no estrato inferior de 

0-25 em relação ao superior de 25-50 com valores de 242,6 e 131,8 kg/cm.ha, 

respectivamente. Santos et al. (2010) quando avaliaram a Brachiaria decumbens cv. 

Basilisk em diferentes alturas observaram que a densidade volumétrica de forragem 

reduziu com a elevação da altura das plantas no pasto, ou seja, no estrato superior a 

tendência é que ocorra diminuição na DV das folhas, os autores relatam que a densidade 

volumétrica das lâminas foliares decresceu de 97,09 para 39,07 kg/cm.ha de MS com a 

altura das plantas no pasto.  

Os pastos manejados com 95/15 apresentaram densidade volumétrica maior no 

estrato inferior com valores de 653,6 kg/cm.ha. Esse resultado pode ser explicado pela 

altura de 15 cm de resíduo pós-pastejo e pela altura no pré-pastejo de 48,4cm para essa 

combinação. Fato que proporcionou a essa cultivar expressar sua característica, alta 

densidade populacional de perfilhos (LOPES et al. 2011). Carloto et al. (2011) 

trabalhando o capim-xaraés sob lotação contínua encontraram os maiores valores de 

densidades volumétricas de massa seca e de lâmina foliar nos pastos manejados a 15cm 

de altura.  

Houve efeito das combinações de frequência e intensidade de pastejo sobre as 

porcentagens de lâminas foliares (P=0,0025), colmo (P=0,0035) e material morto 

(P=0,000) (Figura 3). 

Os pastos manejados com 90/15; 90/25 e 95/25 foram os que obtiveram as maiores 

porcentagens de lâminas foliares nos estratos superiores. Esses resultados mostram a 

importância da interação altura e interceptação de luz no controle do manejo dos pastos. 

A altura em que dossel é manejado pode interferir nos meristemas apicais da planta, que 

por sua vez, manifestam-se conforme as condições do meio em que a planta está 

submetida (Sombra et al.,2009). A quantidade de folhas é importante para a planta, uma 

vez que é ela a responsável pela interceptação de luz no processo de fotossíntese aliado 

ao alongamento do colmo, esse conjunto é o responsável pela produção de biomassa da 

forragem. Sollenberger & Burns (2001) ressaltam que, nas gramíneas C4, as 

características mais relevantes são a biomassa de forragem verde ou de folhas verdes e a 

porcentagem de folhas do estrato superior do dossel.  
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Figura 3. Porcentagem dos componentes morfológicos do capim-massai no estrato 

inferior de 0-15 e 0-25cm e no estrato superior acima de 15 e 25cm. PFO 

(porcentagem de lâminas foliares), PC (porcentagem de colmo) e PMM 

(porcentagem de material morto).  

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas iguais na coluna não 

diferem pelo teste de Tukey (P>0,05). 

 

A menor porcentagem de colmo no estrato superior foi observada para o manejo 

90/25, possivelmente essa combinação de frequência e intensidade de pastejo tenha 

contribuído para que não ocorresse alongamento de colmo. Esse resultado também pode 

estar atrelado ao menor tempo de descanso (48 dias). Os maiores percentuais de colmo 

foram obtidos no estrato inferior para todas as combinações de manejo, fato explicado 

pela função estrutural deste componente (Jank et al., 2010). Os maiores percentuais de 

material morto no pré-pastejo ocorreram nos estratos inferiores, pois é nesse estrato que 

se encontra as maiores quantidades de material em senescência devido a baixa penetração 

da luz, que muitas vezes não é suficiente para que as folhas realizarem sua fotossíntese o 

que desencadeia a senescência. No estrato superior foi observado que os pastos manejados 

com 95/15 e 95/25 foram os que obtiveram os menores percentuais de material morto. 

Difante et al. (2011) relatam que pastos com alta proporção de material morto e de colmo 

prejudicam a capacidade de apreensão de forragem pelos animais, afetam o consumo 

voluntário em pastejo e são capazes de comprometer os índices de eficiência na utilização 

da forragem produzida.   
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Foi observado efeito de ciclo para massa de forragem, massa de lâmina foliar, 

relação folha/colmo e porcentagem de colmo (P=0,0525, P=0,0055, P= 0,0190 e P= 

0,0000, respectivamente). Para a massa de colmo, material morto, densidade volumétrica, 

porcentagem de lâminas foliares, porcentagem de matéria morto e relação lâmina 

foliar/material morto não foram verificados efeitos significativos (P>0,05) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 Médias das variáveis estruturais do dossel forrageiro no pré-pastejo do capim 

massai, em três ciclo de pastejo  

                                                                             Ciclo  

Variáveis 

 

 

1º 

 

2º 

 

3° 
CV (%) 

M SF (kg/ha) 5950,6b 7990,5a 7417,0ab 44,0 

M LF (kg/ha) 1574,2b 2930,0a 2739,7a 62,2 

MC (kg/ha) 1947,5a 1790,0a 1187,6a 74,6 

MMM (kg/ha) 2456,4a 3270,4a 3477,4a 97,8 

DV (kg/cm.ha) 276,5a 356,3a 333,9a 65,4 

POF (%) 29,9a 44,0a 47,4a 79,9 

POC (%) 34,4a 19,8b 13,4b 56,8 

PMM (%) 34,6a 36,1a 38,8a 72,9 

RLF/C 0,7b 3,5ab 8,8a 209,6 

RLF/MM 4,1a 3,0a 4,7a 155,3 

MSF (massa seca de forragem, kg/ha), MLF (massa de lâmina foliar (kg/ha), MC (massa 

de colmo, kg/ha), MMM (massa de material morto, kg/ha), DV (densidade volumétrica 

de forragem, kg/cm.ha), POF (Porcentagem de folhas, %), POC (Porcentagem de colmo, 

%), PMM (Porcentagem de massa morta) RLF/C (Relação lâmina foliar/colmo), 

RLF/MM (Relação lâmina foliar/massa morta). 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na linha não diferem entre os tratamentos 

pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

A massa de forragem aumentou aproximadamente 36,8% do primeiro para o 

segundo ciclo de pastejo, a massa de lâminas foliares também aumentou com o avanço 

dos ciclos de pastejo, enquanto que a porcentagem de colmo apresentou efeito 

inversamente proporcional. Os valores da relação lâmina foliar/colmo obtidos no segundo 

e terceiro ciclos de pastejo ficaram acima do limite crítico para esta relação (1,0), como 

sugerido por Pinto et al. (1994).  

A maior massa de forragem observada no segundo ciclo de pastejo pode ser 

explicada pelos maiores volumes de chuvas nesse período (Figura 1) e pela resposta do 

pasto a adubação nitrogenada. Os maiores percentuais de colmo no primeiro ciclo de 

pastejo podem ter ocorrido em decorrência do período de transição da seca para o período 

das águas, entre os meses de janeiro a março (Figura1), nesse período o capim entrou em 
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estágio de florescimento, o que provocou alongamento dos colmos. O alongamento do 

colmo excessivo pode trazer efeitos negativos na qualidade da forragem produzida e no 

aproveitamento pelo animal (Difante et al., 2011). Desta forma o planejamento do manejo 

associando a interceptação de luz com altura de pós-pastejo proporciona resultados 

satisfatórios para produção de forragem e desempenho animal. 

O acúmulo e a taxa de acúmulo de forragem não foram influenciadas pelos níveis 

de interceptação de luz e pelas alturas pós-pastejo (P=1,116, P= 0,835, respectivamente), 

as médias observadas foram de 6344,9 kg/ha e 116,4 kg/ha.dia, respectivamente. 

Emerenciano Neto et al. (2013) observaram acúmulo de massa de forragem para o capim-

massai de 6354,8 kg/ha e taxas de acúmulo de 73,4 kg/ha.dia de MS quando manejados 

a altura de 25 e 50 cm no pós-pastejo e pré-pastejo, respectivamente.  

No pós-pastejo a massa de foragem, massa de lâminas foliares, massa de material 

morto e a porcentagem de lâminas foliares diferiram entre os tratamentos (P=0,0043, 

P=0,0144, P=0,0147e P=0,0144, respectivamente) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Médias das variáveis estruturais do dossel no pós-pastejo do capim-massai 

submetido a estratégias de pastejo intermitente 

Tratamentos 

Variáveis 90/15 90/25 95/15 95/25 CV (%) 

MSF 8159,7b 12327,4a 7933,9b 8048,0b 23,9 

MLF 644,4b 1056,4ab 970,6ab 1330,4a 34,5 

MC 2636,2a 3292,3a 2436,8a 2401,4a 24,8 

MMM 4879,0ab 7978,6a 4526,3b 4316,1b 38,4 

PF 7,8b 8,2b 15,5ab 17,4a 47,6 

PC 33,3a 28,0a 31,8a 30,6a 28,3 

PMM 58,7a 63,6a 55,6a 51,8a 17,9 

DV 459,4a 480,2a 450,9a 329,7a 25,3 

R LF/C 0,2a 0,3a 0,4a 0,6a 56,0 

RV/MM 0,7a 0,5a 0,8a 1,0a 46,6 

MSF (massa de forragem, kg/ha), MLF (massa de lâminas foliares (kg/ha), MC (massa 

de colmo, kg/ha), MMM (massa de material morto, kg/ha), DV (densidade volumétrica 

de forragem, kg/cm.ha), PF (porcentagem de lâminas foliares, %), PC (porcentagem de 

colmo, %) e PMM (porcentagem de material morto, %), RLF/C (relação folha/colmo, 

kg/ha), RLF/MM (relação lâmina foliar/material morto, kg/ha).  

Médias seguidas de letras iguais na linha não diferem pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

O pasto que foi manejado com 90/25 obteve a maior massa de forragem no pós-

pastejo, possivelmente pela intensidade de pastejo associada ao período de descanso, na 

altura de pós-pastejo de 25cm muita forragem ainda permaneceu no pasto, contribuindo 

para a maior quantidade de material morto. Essa quantidade de forragem sugere a 
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utilização de uma maior taxa de lotação animal ou um período de ocupação maior. 

Euclides et al. (2014) ressaltam que o aumento da intensidade de pastejo resulta em 

melhoria da eficiência de pastejo; entretanto, a produção por animal é reduzida. Os 

autores reforçam que é importante avaliar a resposta do animal para a definição da altura 

pós-pastejo adequada para otimizar as produções por animal e por área.  

A massa de lâminas foliares residual foi maior para os pastos manejados com 

95/25, 90/25 e 95/15, sendo esta uma variável de grande importância para o 

restabelecimento da planta após o pastejo, o que diminui a utilização de reservas de 

nutrientes, e pode aumentar o vigor da rebrotação (Gomide et al., 2007). Segundo Da 

Silva et al. (2008), as práticas de manejo adotadas determinam uma resposta estrutural e 

morfológica da planta, condicionando assim estratégias de resistência das espécies à 

desfolhação.  

 

2.4.  CONCLUSÃO 

As frequências de pastejo que corresponderam a 90 e 95% de interceptação de luz 

pelo dossel são adequadas para o manejo do capim-massai pastejado por ovinos.  

A altura pós-pastejo de 25 cm pode ser utilizada para pastos manejados com 95% 

e 90% de IL e a altura de pós-pastejo de 15cm deve ser utilizada apenas quando associada 

a interceptação de luz de 90% no pré-pastejo. 
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2. DESEMPENHO E COMPORTAMENTO INGESTIVO DE OVINOS EM 

PASTOS DE CAPIM-MASSAI SOB PASTEJO INTERMITENTE 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar o desempenho, o comportamento ingestivo e o consumo 

voluntário de matéria seca de ovinos em pastos de capim-massai sob pastejo intermitente. 

Os tratamentos avaliados foram a combinação de dois níveis de interceptação de luz (IL) 

e duas alturas de pós-pastejo (%/cm): 90/15, 95/15, 90/25 e 95/25. Foram utilizados 20 

ovinos sem padrão de raça definido (SPRD), machos castrados com peso médio inicial 

de 15±4,1 mantidos em pastagem de Panicum maximum cv. Massai manejados em 

sistema de lotação intermitente e taxa de lotação variável. Foram avaliados: peso vivo 

final, ganho de peso médio diário, conversão alimentar, ganho de peso total, taxa de 

lotação, o comportamento ingestivo e o consumo voluntário dos ovinos. Houve efeito de 

ciclo para o peso final dos ovinos. Houve efeito das combinações de frequências e 

intensidades de pastejo para o ganho médio diário, os maiores ganhos foram observados 

nos animais mantidos nos pastos com 90/15, 90/25 e 95/25 (137, 153 e 154 g dia-1, 

respectivamente), O ganho de peso total dos animais foi afetado pelos manejos, os 

maiores ganhos foram observados no manejo 90/25 (7.60 kg). A conversão alimentar dos 

animais mantidos nos pastos manejados a 90/15 e 90/25 (5.39 e 7.76 kg de MS ingerida 

por kg de ganho de peso) foi inferior aos do manejo com 95/15 (15.74 kg de MS ingerida 

por kg de ganho). A taxa de lotação não variou entre os manejos com média de 49.7 

cabeças (30kg) ha-1. Houve efeito do manejo no comportamento dos ovinos para tempo 

de pastejo, ruminação, ócio e taxa de bocados. O manejo do pastejo do capim-massai para 

ovinos em sistema intermitente que promove melhor desempenho animal e maior 

eficiência de utilização da forragem está associado ao nível de IL e altura de pós-pastejo 

de 90/15, 90/25 e 95/25.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: conversão alimentar, ganho de peso, manejo de pastagem, 

produção animal, pequenos ruminantes. 
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3.1. INTRODUÇÃO 
 

A criação de ovinos é importante para a economia dos estados brasileiros, pois 

está presente em muitas propriedades rurais e com grande potencial de expansão. A 

produção de carne de cordeiro de qualidade em período de sazonalidade é importante para 

a regularização da oferta e consolidação da cadeia produtiva de ovinos na região 

Nordeste, a qual concentra o maior rebanho, com cerca de 9,8 milhões de cabeças, 

correspondendo a 58,5% do rebanho nacional (IBGE, 2014), sendo a base alimentar 

desses animais as pastagens nativas e cultivadas.  

As pastagens tropicais apresentam alto potencial de produção de massa de 

forragem, medidas de manejo podem equacionar a oferta de forragem e o valor nutritivo 

e desse modo garantir ao animal alimento de qualidade para suprir suas exigências. As 

características estruturais e o valor nutritivo da forragem alteram o comportamento 

ingestivo dos animais e afetam direta e indiretamente sua produtividade (De Paula et al., 

2010). Desta forma diferentes estratégias de manejo podem gerar diferentes estruturas no 

pasto, as quais podem interferir no comportamento ingestivo e no desempenho dos 

ovinos.  

Para Hodgson, (1985) a variável mais importante na determinação do consumo de 

animais em pastejo é a massa de bocado e também a mais influenciada pela estrutura do 

dossel forrageiro. No entanto, os animais sempre buscam ajustar seu comportamento 

ingestivo com o objetivo de manter o consumo, mesmo diante de alterações da estrutura 

do pasto (Siqueira et al., 2014). O consumo é, provavelmente, o fator mais importante no 

desempenho dos animais e depende muito da qualidade do pasto disponível para o 

pastejo. 

Diante disso, objetivou-se avaliar o desempenho, o comportamento ingestivo e o 

consumo voluntário de matéria seca de ovinos em pastos de capim-massai sob pastejo 

intermitente. 

  

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na área experimental do Grupo de Estudos em 

Forragicultura (GEFOR) – Campus de Macaíba da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN, Macaíba, RN, latitude 5º 53’ 35.12” Sul e longitude 35º 21’ 47.03’’ 

oeste, a 50 metros de altitude), de janeiro a outubro de 2015, totalizando 300 dias de 

período experimental. Aprovado no CEUA-UFRN – Protocolo n. 053/2015. 
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O clima da região, de acordo com a classificação climática de THORNTHWAITE 

(1948), é sub-úmido seco com excedente hídrico de maio a agosto. A precipitação média 

anual é de 1048 mm e evapotranspiração potencial média acumulada anual de 1472 mm. 

Os dados de temperatura foram obtidos por meio de banco de dados do INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia) e os de precipitação (Figura 1) por pluviômetro do 

tipo Ville de Paris em aço inox, instalado no local do experimento. 

  

Figura 1. Precipitação pluvial mensal e temperatura média durante o período de janeiro a 

dezembro de 2015. 

Os pastos de Panicum maximum cv. Massai foram implantados em 2011 e desde 

então pastejados por ovinos. A área experimental foi de 9600 m² (0,96 ha) dividida em 

quatro módulos iguais de 2400 m² (0,24ha), subdivididos em seis piquetes de 400 m² 

(0,04ha). O delineamento adotado foi inteiramente ao acaso. Os tratamentos avaliados 

foram dois níveis de interceptação de luz e duas alturas de pós-pastejo: 90/15; 95/15; 

90/25 e 95/25. O método de pastejo foi o de lotação intermitente, com taxa de lotação 

variável, onde o início do período de ocupação de cada piquete foi determinado pelo nível 

de interceptação de luz (IL) pelo dossel, enquanto que o final foi determinado pela altura 

pós-pastejo, entretanto os períodos de utilização e de descanso dos piquetes foram 

variáveis, de acordo com as metas de pré e pós-pastejo. 

A interceptação da luz incidente foi estimada pelo aparelho analisador de dossel 

– AccuPAR Linear PAR/LAI ceptometer, Model PAR –80 7 (DECAGON Devices), com 

o qual foram realizadas leituras em 15 pontos aleatórios no pasto. Em cada ponto foi 

realizada uma leitura acima do dossel forrageiro e uma no nível do solo, sempre no 

horário entre as 8:00 e as 12:00 h. Para calcular o percentual de interceptação de luz pelo 

dossel (%IL) utilizou-se a seguinte formula: % IL = 100% - (solo / acima x 100). O índice 

de área foliar foi obtido por leitura direta no mesmo aparelho utilizado para IL.  
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A altura do pasto foi medida com régua de um metro, graduada em centímetros, 

em 40 pontos aleatórios por piquete. A altura de cada ponto correspondeu à altura média 

do dossel em torno da régua. As leituras foram tomadas no pré-pastejo, antes da entrada 

dos animais nos piquetes, e no pós-pastejo, imediatamente após a saída dos animais, no 

mesmo dia do monitoramento da IL. Na Tabela 1 estão apresentadas as variáveis 

estruturais do capim-massai pastejado pelos ovinos.  

Tabela 1. Variáveis estruturais no pré-pastejo do capim-massai submetidos a estratégias 

de pastejo intermitente 

 

Variáveis 

Tratamentos 

90/15 90/25 95/15 95/25 

Altura (cm) 49,78 51,7 48,4 50,3 

Massa de forragem (kg/ha) 13314,8 14584,1 15444,3 14329,3 

Massa de lâmina foliar (kg/ha 4784,5 5106,4 5475,0 5550,0 

Massa de colmo (kg/ha) 2995,0 3216,3 3272,3 3325,7 

Densidade de forragem (kg/cm.ha) 267,4 281,7 319,0 284,7 

 

Foram utilizados cinco ovinos testes, machos castrados com peso inicial de 15±4,1 

kg, além de fêmeas para ajuste da taxa de lotação, ambos sem padrão de raça definido 

(SPRD). Os animais foram identificados com brincos plásticos numerados e colares com 

cores diferentes para cada tratamento e foram tratados com anti-helmínticos no início do 

experimento e conforme a necessidade de controle identificado pelo método Famacha 

(Abrão et al., 2010). Todos os piquetes foram providos de saleiros e bebedouros com 

acesso livre para os animais.  

O período de acesso ao pasto foi das 7:00 às 16 horas, no período noturno os 

animais foram alojados em baias coletivas, mantendo-se o mesmo grupo e atendendo a 

mesma divisão por tratamento para o fornecimento de concentrado (1,0% do peso vivo, 

com base na matéria natural). O concentrado foi formulado segundo recomendações do 

NRC (1985) para ganhos de 150g/dia (Tabela 2). 
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Tabela 2. Composição química da dieta para os ovinos  

Variáveis (% na MS) Capim-massai Milho moído 
Farelo de 

soja 

Material mineral 7,7 88,9 89,7 

Proteína bruta - 8,4 42,2 

Fibra em Detergente Ácido 41,0 4,6 13,2 

Fibra em Detergente Neutro 72,4 32,2 21,5 

Lignina em Detergente Ácido 6,2 3,7 1,6 

 

Os animais foram pesados a cada sete dias, após jejum de alimento de 15 horas. 

O ganho de peso médio diário foi calculado pela diferença do peso dos animais, dividida 

pelo número de dias entre pesagens. O ganho médio diário (GMD) foi obtido pela 

diferença entre o peso médio final e o peso inicial dos animais-teste, dividido pelo número 

de dias entre as pesagens. A taxa de lotação verificada durante o período experimental foi 

obtida pela soma do peso médio dos animais-teste acrescida do peso médio dos animais 

reguladores e multiplicada pelo número de dias que permaneceram no módulo, de acordo 

com Petersen & Lucas Jr. (1968). O ganho de peso animal por hectare (kg/ha/dia) foi 

obtido multiplicando-se o ganho médio diário dos animais-teste pelo número de animais 

mantidos por hectare em cada ciclo de pastejo. O ganho de peso total foi calculado pelo 

somatório dos ganhos de peso por hectare e de todas as estações para cada manejo.  

Para a análise química as amostras dos componentes morfológicos (lâmina foliar 

e colmo) foram moídas e posteriormente analisadas quanto aos teores de matéria seca, 

proteína bruta (AOAC, 1990), fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e 

lignina (Berchielli et al., 2001). 

Para a estimativa de consumo voluntário de matéria seca foi utilizada a 

combinação de um indicador externo, o dióxido de titânio (TiO2), com um interno, o 

FDA-indigestível. A produção fecal dos animais foi estimada pelo indicador externo. O 

dióxido de titânio (TiO2) foi fornecido (2,5g/dia) via oral em forma de cápsulas para 20 

animais (cinco de cada tratamento). O fornecimento do indicador foi fracionado em duas 

aplicações em 1,25g às 6 horas e 1,25g às 14 horas, durante 14 dias. Assim, foram 

realizados oito dias de adaptação e seis de coleta de fezes. Após as coletas foram feitas 

amostras compostas (pool) de fezes para cada animal. As amostras foram secas em estufa 

de circulação forçada a 60°C até peso constante, trituradas em peneira de 1mm, 

armazenadas em potes plásticos e enviadas ao laboratório de Nutrição Animal da 
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Universidade Federal de Viçosa para a determinação das concentrações de dióxido de 

titânio (TiO2) através de leituras em espectrofotômetro a 410nm, segundo Myers, (2004).  

A fração da fibra em detergente ácido insolúvel (FDAi) das dietas e das fezes, foi 

determinada a partir da incubação in situ das amostras de capim-massai introduzidas no 

rúmen de dois carneiros, através de fístula ruminal, as quais permaneceram incubadas por 

264 horas (Cesali et al., 2008). Em seguida foram lavadas com água corrente e analisadas 

quanto ao teor fibra em detergente ácido (FDAi), seguindo a metodologia descrita por 

Silva & Queiroz (2002), posteriormente procedeu-se a estimativa do consumo.  

O comportamento ingestivo dos animais foi avaliado logo após os ensaios para a 

estimativa de consumo. Foram realizadas observações em turnos de 48 horas, divididas 

em duas condições de pastejo, início e fim da ocupação dos piquetes. Fim de ocupação: 

os animais pastejaram nos piquetes com altura do dossel próxima a meta de pós-pastejo 

de 15 e 25cm; início de ocupação: os animais pastejaram nos piquetes que estavam com 

a meta de IL para o pré-pastejo. O comportamento foi avaliado a partir das atividades 

contínuas de tempo de pastejo, de ruminação e de ócio, e taxa de bocado, obtidos por 

meio de observações visuais a cada 5 minutos. Para a taxa de bocados contabilizou-se o 

tempo em minutos em que o animal realizou 20 bocados, realizando-se a conversão para 

a unidade bocados/minuto, de acordo com metodologia de HODGSON (1985). Também 

foram registradas as frequências de busca por água, concentrado e suplemento mineral. 

O delineamento adotado foi inteiramente ao acaso em parcela subdividida, com 

quatro níveis em arranjo fatorial 2x2 (IL X Altura pós-pastejo) sendo a subparcela as 

estações do ano. Os dados foram submetidos à análise de variância e o efeito dos 

protocolos de altura avaliados por meio de análise de regressão, enquanto que o dos ciclos 

de pastejo pelo teste de Tukey, ambos a 5% de significância. 

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não foram observadas diferenças entre as combinações de frequência e 

intensidade de pastejo na composição química das lâminas foliares e do colmo do capim-

massai, exceto para o material mineral e a lignina. Esses dois componentes apresentaram 

diferenças apenas nas lâminas foliares, sendo as combinações de 90/15, 95/15 e 95/25 as 

que obtiveram os maiores percentuais de MM e a combinação de 95/15 que apresentou o 

maior percentual de lignina. Esse resultado pode estar associado ao tempo decorrido para 



43 
 

o dossel interceptar 95% de luz, somando 15 dias a mais no período de descanso em 

relação as outras combinações (Tabela 3). 

 Essa diferença no período de descanso foi suficiente para causar modificações na 

estrutura da planta e consequentemente na composição química visto que, folhas do 

capim-massai apresentam maior proporção de estruturas lignificadas (espessura da parede 

celular) e estrutura Girder na lâmina foliar (Lempp et al., 2000).  

 

Tabela 3. Medias de material mineral (MM), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA) e lignina (LDA) na MS do capim-massai 

        Tratamentos 

Variáveis 

 

 

90/15 

 

90/25 

 

95/15 

 

95/25 

CV 

(%) 

 Lâminas foliares  

MM (%) 8,5a 6,9b 7,6ab 7,6ab 16,4 

FDN (%)  73,7a 72,8a 68,1a 74,4a 13,4 

FDA (%) 42,6a 41,2a 39,4a 40,5a 8,7 

LDA (%) 6,4ab 5,8ab 7,1a 5,6b 25,3 

 Colmo 

MM (%) 6,3a 5,5a 6,9a 6,0a 24,0 

FDN (%) 77,5a  73,9a 72,1a 77,4a 13,9 

FDA (%) 47,2a  45,5a 47,3a 50,6a 14,0 

LDA (%) 7,3a 7,5a 9,2a  7,8a 31,1 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Houve efeito dos manejos para ganho de peso médio diário (P=0,0060), ganho de 

peso total (P= 0,0003), consumo total de peso vivo e metabólico (P=0,0004), consumo de 

forragem em porcentagem de peso vivo e metabólico (P=0,0004), relação volumoso 

concentrado (P=0,0003), conversão alimentar (P=0,0058) e ganho médio diário por 

hectare (P=0,0448) dos ovinos sob pastejo em pastos manejados nas combinações entre 

frequência e intensidades de pastejo. Não foram observadas diferenças entre as 

combinações de frequência e intensidade de pastejo para o consumo total de matéria seca, 

com média de 0,754g/dia e para a taxa de lotação com média de 49,7 cabeças de 30kg/ha 

(Tabela 4). 
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Tabela 4. Desempenho de ovinos em pasto de capim-massai com dois níveis de 

interceptação de luz (%) e duas alturas pós-pastejo (cm) 

 

        Variáveis  

Tratamentos 

90/15 90/25 95/15 95/25 CV 

(%) 

Ganho de peso médio diário 

(kg/dia) 

0,137ab 0,153a 0,080b 0,154a 41,7 

Ganho de peso total (kg) 5,5b 7,6a 4,6b 5,9b 23,8 

Consumo total de MS (g/dia) 0,690a 0,825a 0,782a 0,720a 18,4 

Consumo total (% PV) 2,2c 2,8ab 3,2a 2,6bc 8,8 

Consumo total (PV0,75) 1,8c 2,1ab 2,4a 2,0bc 6,5 

Consumo de forragem (%PV) 1,2c 1,8ab 2,2a 1,6bc 13,8 

Consumo de forragem (PV0,75) 1,18c 1,55ab 1,84a 1,42bc 10,2 

Volumoso:concentrado 55,57c 64,28ab 69,09a 61,4bc 4,9 

Conversão alimentar 5,39b 7,76b 15,74a 9,83ab 35,4 

Ganho médio diário por hectare 

(g/dia.ha) 

6138,3ab 7736,1ab 2889,4b 8563,6a 76,4 

Taxa de lotação (UA.ha de 30kg) 42,5a 48,7a 52,7a 54,8a 56,9 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Houve efeito de manejo para o ganho médio diário dos ovinos mantidos nos pastos 

com as combinações de 90/15, 90/25 e 95/25, os animais apresentaram ganhos superiores 

aos 80g dia-1 obtidos pelos animais mantidos no pasto manejado com 95/15.  

Os resultados dos melhores ganhos, além da qualidade da forragem, podem estar 

associados com suplementação contendo milho moído e farelo de soja correspondendo 

de 1% do peso vivo dos animais.  A utilização de suplementos concentrados em sistema 

de pastejo pode propiciar elevação no desempenho animal, o que permite aumentar a 

produtividade do sistema. Euclides (2001) sugere que o maior efeito da suplementação se 

deve à melhor condição do pasto utilizado, quando a disponibilidade de forragem não é 

limitante. Com essa ferramenta, busca-se alcançar níveis mais elevados de produção, 

porém a sua utilização deve estar atrelada à análise econômica, uma vez que se utilizam 

grãos e esses muitas vezes oriundos de outras regiões brasileiras e, portanto, atingem 

preços consideráveis no Nordeste do Brasil (Souza et al., 2010).  
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O ganho de peso total dos animais foi afetado pelos manejos, os maiores ganhos 

foram obtidos no manejo de 90/25 com 7,60 kg. Essa resposta é em consequência da 

massa de forragem disponível e da qualidade nutricional (Tabela 1 e 3).  Esses ganhos 

são fundamentais no processo produtivo, pois permitem que os animais cheguem ao peso 

de abate ainda com idade precoce e atendam as exigências do mercado consumidor.  

O consumo de forragem em % PV e PV0,75 apresentaram diferenças significativas 

(P=0,0004) entre os manejos, os animais mantidos nos pastos com as combinações de 

90/15, 90/25 e 95/25 tiveram o menor consumo (Tabela 4). Esse resultado ocorreu em 

decorrência da estrutura do dossel forrageiro em comparação ao pasto manejado com 

95/15.  Segundo Euclides et al. (2009) o consumo de forragem pode ser influenciado de 

forma acentuada por variações no processo de pastejo, em decorrência, por exemplo, da 

estrutura do dossel forrageiro. A combinação de 95/15 apresentou maior percentual de 

lignina na lâmina foliar, isso pode ter contribuído, pois segundo Wilson (1997), a lignina 

não só apenas influencia a digestibilidade, mas também afeta o padrão, a facilidade e a 

extensão da fragmentação das partículas da forragem durante a alimentação, ruminação e 

digestão. 

A relação volumoso:concentrado apresentou efeito de manejo (P=0,0003), as 

combinações de manejo de 90/15, 90/25 e 95/25 apresentaram valores inferiores ao 

encontrado para o manejo de 95/15 (Tabela 4). Reis et al. (2009) explica que, quando um 

suplemento é fornecido, o consumo de forragem dos animais mantidos em pastagens pode 

permanecer inalterado, aumentar ou diminuir, sendo que as respostas, muitas vezes, 

dependem da qualidade e da quantidade da forragem disponível e das características do 

suplemento e potencial de produção dos animais. Para Gomide et al. (2009), interações 

entre pasto e suplementação podem acontecer, e o entendimento desta é importante para 

uma exploração mais eficiente dessa prática de manejo. 

A conversão alimentar diferiu (P=0,0058) entre os manejos, os animais mantidos 

nos pastos manejados com 90/15 e 90/25 apresentaram as melhores conversões com 

ingestão de 5,39 e 7,76 kg de MS, respectivamente, por kg de ganho de peso quando 

comparada com o manejo de 95/15 com média de 15,74 kg de ingestão de MS por kg de 

ganho de peso. Os ovinos que permaneceram nos pastos manejados com 90/15, 90/25 e 

95/25 obtiveram os melhores ganhos médio diário por hectare com médias de 6138,3, 

7736,1 e 8563,6 g/dia.ha, respectivamente. Esses resultados corroboram com os dados da 

conversão alimentar e com o ganho médio diário obtidos para essas combinações de 

manejo. 
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 Emerenciano Neto et al. (2013) avaliando o desempenho de ovinos em pastagens 

de Marandu, Aruana, Piatã e Massai obtiveram melhor ganho médio diário por hectare 

nos animais mantidos nos pastos de capim-massai com média de 1.309,6 g/dia.ha. 

Segundo os autores a maior produtividade animal nos pastos de capim-massai, inferem 

uma maior aptidão desta forrageira a produção de carne ovina. Os resultados encontrados 

reforçam a importância da produção de ovinos em pastos de capim-massai em sistema 

intermitente na região Nordeste do Brasil.    

A taxa de lotação animal foi semelhante entre as frequências e intensidades de 

pastejo adotadas (P=0,7287), com média de 49,7 UA.ha-1 de 30kg. Fernandes, (2014) 

quando trabalhou com o capim-massai com diferentes fontes de suplementação no 

período seco, observou que a taxa de lotação não variou entre os tratamentos, porém 

aumentou ao longo do período experimental, atingindo valor médio de 24,5 UA.ha-1 de 

25kg. Já Emerenciano Neto et al. (2013) avaliando a cultivar Massai sob pastejo 

intermitente verificaram taxa de lotação de 26,6 UA.ha de 30 kg no período das águas, 

porém sem suplementação. 

O desempenho dos ovinos apresentou diferenças significativas (P<0,05) entre os 

ciclos de pastejo (Tabela 5). Sendo que o terceiro ciclo apresentou os melhores resultados 

para os ganhos de peso e ganho médio diário.  

 

Tabela 5. Desempenho de ovinos em pasto de capim-massai com dois níveis de 

interceptação de luz e duas alturas de pós-pastejo em três ciclos de pastejo 

 

Variáveis 

Ciclos  

1 2 3 

Peso vivo inicial (kg) 16,3c 22,1b 28,7a 

Peso vivo final (kg) 21,4c 28,1b 31,0a 

Ganho de peso médio diário (kg/dia) 0,16a 0,08b 0,13a 

Ganho de peso total (kg/ha) 5,0b 6,0ab 6,7a 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 Os resultados do terceiro ciclo de pastejo são reflexos do manejo do pasto, ou seja, 

resposta da adubação nitrogenada de cobertura e também das precipitações 

pluviométricas (Figura1) nesse período. Situação bem diferente do primeiro e segundo 

ciclos, sendo que no primeiro ciclo de pastejo os animais se deparam com os pastos 

contendo muito colmo em decorrência do florescimento do capim, o que dificultou o 
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melhor aproveitamento da massa de forragem pelos ovinos.  Logo após o pastejo dos 

animais no primeiro ciclo foi realizado um corte para uniformizar a área a ser pastejada 

no segundo ciclo, bem como adubação nitrogenada, mas mesmo com essa prática de 

manejo as melhores respostas no do desempenho dos animais foram observadas no 

terceiro ciclo.  

O comportamento ingestivo dos ovinos teve efeito significativo (P<0,05) das 

metas de interceptação de luz e altura pós-pastejo (Tabela 6). Os menores tempos de 

pastejo (P=0,0003) foram observados para as combinações 90/15, 90/25 e 95/25, assim 

como também foi verificado efeito (P= 0,0000) na taxa de bocados, no tempo de 

ruminação (P=0,0079) e no tempo em ócio (P=0,0019). 

 

Tabela 6.  Tempos em atividades contínuas (minutos) realizadas por ovinos em pastos de 

capim-massai no período de 48 horas em sistema intermitente 

 

Variável  

Tratamentos 

90/15 90/25 95/15 95/25 CV (%) 

Tempo de pastejo (mim) 401,5b 404,7b 435,0a 416,0b 4,8 

Taxa de bocado (bocado/min) 35,0b 40,8a 32,02b 32,80b 11,5 

Tempo de ruminação (min) 386,5b 464,2a 425,75ab 445,50a 14,5 

Tempo de ócio (min) 619,5a 534,0b 538,50b 542,30a 11,6 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

Os menores tempos de pastejo foram consequência da maior massa de forragem, 

relação folha/colmo, massa verde/massa morta.  Os maiores tempos de pastejo foram 

observados nos ovinos que permaneceram nos pastos manejados com 95/15, nessa 

combinação as folhas já estavam com sua estrutura mais lignificada e também tinha maior 

presença de colmo em relação as demais combinações. Silva et al. (2016), observaram 

tempo de pastejo de 470,83 min/dia em ovinos pastejando campim-massai. Já Fernandes 

et al. (2013) avaliando o comportamento ingestivo de ovinos suplementados em pastos 

de capim-massai na época seca, verificaram tempos de pastejo de 531,7 min/dia. Esses 

dados só reforçam a importância da estrutura do pasto sob o pastejo dos animais 

principalmente ovinos por serem muito seletivos com sua dieta.    

A maior taxa de bocados foi observada nos ovinos que pastejaram nos pastos 

manejados com 90/25, os quais apresentaram média de 40,82 bocados/minuto. Fato que 

pode ser justificado pela massa de forragem que favoreceu a preensão de forragem. Outro 
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fator que pode ter influenciado foi o período de 48 dias descanso dos pastos para essa 

combinação valor esse inferior as demais combinações, proporcionando aos animais 

maior quantidade de folhas jovens para o pastejo. Maiores taxas de bocado para o pastejo 

de ovinos em pastos de capim-massai também foram relatados por Silva et al. (2016) com 

média de 32,4 bocados/minutos quando comparada com as cultivares Aruana, Marandu 

e Piatã. 

O menor tempo de ruminação foi observado nos ovinos mantidos nos pastos 

manejados a 90/15. Essa resposta pode estar associada a relação volumoso:concentrado 

que foi inferior as demais combinações, já que o FDN presente na forragem não foi 

considerado fator influenciador no tempo de ruminação pois não apresentou diferença 

entre as frequências e intensidades de pastejo. Fernandes et al. (2013) avaliando ovinos 

em pastos de capim-massai e suplementados encontram resultados para o tempo de 

ruminação de 403 min/dia, próximo ao encontrado na combinação de 90/15. Os maiores 

tempos em ócio foram registrados nos ovinos mantidos nos pastos com as combinações 

de 90/15 e 95/25, isso pode ser explicado pelo menor tempo de pastejo por esses animais 

e o menor consumo de forragem associado a relação volumoso:concentrado. Leoni et al. 

(2006) verificaram que o aumento do tempo em ócio de ovinos alimentados com feno de 

capim-coastcross, foi verificada com a inclusão de concentrado na dieta com média de 

276min/dia quando foi adicionado 20% de soja crua moída e média de 291min/dia quando 

adicionado 40% de soja crua moída.  

 Foram observadas diferenças significativas (P<0,05) no tempo de pastejo, 

ruminação e ócio dos animais durante os diferentes períodos de ocupação dos piquetes 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7. Médias dos tempos em atividades contínuas (minutos) realizadas por ovinos 

em pastos de capim-massai no período de 48 horas divididos em dois tempos 

de 24hs em diferentes estratos 

Variável  Fim da ocupação Início da ocupação CV (%) 

Tempo de pastejo (mim) 422,50a 406,12b 3,89 

Taxa de bocado (bocado/min) 35,88a 34,47a 11,54 

Tempo de ruminação (min) 387,50b 473,50a 10,76 

Tempo de ócio (min) 584,15a 533,00b 8,02 

 Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 
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O menor tempo de pastejo dos ovinos no início da ocupação dos piquetes pode ser 

explicado pela maior massa de forragem e predominância de lâmina foliar na composição 

morfológica do pasto, dando ao animal a possibilidade de selecionar melhor a dieta 

quando comparada ao fim do período de ocupação dos piquetes. Segundo Pellegrini et al. 

(2011), os ovinos respondem à diminuição da quantidade de folhas verdes disponíveis 

aumentando o tempo de pastejo, na tentativa de compensar a redução na qualidade da 

dieta.  

O maior tempo de ruminação ocorreu no início da ocupação, fato que pode estar 

associado a maior ingestão de forragem. Segundo Van Soest (1994), o tempo de 

ruminação é influenciado pela natureza da dieta e parece ser proporcional ao teor de 

parede celular dos volumosos. O tempo de ócio dos ovinos foi maior no fim do período 

de ocupação dos piquetes, esse resultado pode estar associado ao condicionamento dos 

animais pela espera da troca de piquete no final do período de ocupação.  

Durante o período das águas e o período de transição águas-seca ocorreram 

diferenças significativas (P=0,0003) para a taxa de bocado, tempo de ruminação e tempo 

em ócio (Tabela 8).  

 

Tabela 8.  Médias do comportamento ingestivo de ovinos (min/dia) em pastos de capim-

massai no período das águas e no período de transição águas-seca, no tempo 

de 48 horas 

Variável  Águas Águas-seca CV (%) 

Tempo de pastejo (mim) 418,37a 410,25a 4,44 

Taxa de bocado (bocado/min) 31,00b 39,35a 9,47 

Tempo de ruminação (min) 448,12a 412,87b 12,47 

Tempo de ócio (min) 543,12b 574,02a 9,68 

 Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

A taxa de bocado foi maior no período de transição águas-seca isso ocorreu em 

função da quantidade de forragem disponível, do valor nutritivo, da ocorrência de lâminas 

mais resistentes à colheita e a necessidade de maior tempo para a manipulação da 

forragem na formação do bocado, nesse período ocorreu diminuição da forragem 

disponível em resposta as condições edafoclimáticas da região. Já o tempo de ruminação 

foi maior no período das águas, o que indica que nesse período os animais comeram mais 
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forragem por estar mais prontamente disponível, visto que o tempo de pastejo não 

difereriu entre os períodos. O tempo ócio dos ovinos foi maior no período de transição 

águas-seca. Esse tempo pode estar diretamente correlacionado com o menor tempo de 

ruminação. 

 

3.4. CONCLUSÃO  

 

O manejo do pastejo do capim-massai para ovinos em sistema intermitente que 

promove melhor desempenho animal e maior eficiência de utilização da forragem está 

associado às combinações de interceptação de luz e altura de pós-pastejo de 90/15, 90/25 

e 95/25.  
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