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o cap~elefante pode ser utilizado para paatejo direto, 00.0 
qualquer graalnea forraqeira, com resultados iquais ou superiores i 
.. ioria deI ... Em outros paises, já vem sendo util1sado .. paatejo 
com bons re.ultados. 

Por de.conhecimento, formou-se no Brasil a o~inlio de que ca
pia-elefante não sUporta o pisoteio animal, só servindo para corte" 
eob a forma de capine ira. 

Utili.ado na for.. de pastejo, exige um ~ejo cuidadoeo, BeD- ' 
do o pa.tejo rotacionado o mais eficiente. A area dev. .er dividida 
_ piquete., • o perlodo de utilização deve ser curto (1 a 10, di .. , ' 
e o perlodo de de.can.o em torno de 30 a 40 dla •• 

O cap1a-elefante não su~rta o pastejo continuoI aanejado des
ta to~, o paato 4egrada e deaaparece dantro de pouoo t 'o. Cem-
8iderando que o capim-elefante é uma forragaira de alta produolo e 
elevado valor nutritivo e que noraalmente • cultivado.. irea. de 
baixada. secas ou .. ia encosta de boa fert1lidade, •• ta. paata98ft8 
deva .. r de.tinada. ao. melhores aniAlais da ' f •• enda, que .io lIqUe-1.. .. prodUçio. 

- Para vacila em lactação, o periodo de pemanincia.. cada pi
quete nio deve ultrapassar a 5 dias, e, para anillla1 ... cre.cJJlen
to, pode chegar até a 10 dia. de cx:upação. 

Para maior eficiência na utilização da pa.tag .. de capia-ele
tante, dev ••• er observados alguns principio. básico •• 

1) o pa.tejo deve ser rotacionado; 

2) o. aniaai. devem entrar no pasto quando o capia •• tiv.r coa al
tura lIlidia de 1,50 a 1,80 m, ou, na prática, qu~ e.tiv.r 
cal altura ligeiramente acima da cernelha da. vaca •• 

3) evitar o super paatejo, isto é, nio perlllitir o desfolhe-Dto to
tal da "planta., Quanto 1IIaia folha eobrar, apó. o past:.jo, .. 1. 

,riplda .. r1 a recuperação do pasto que voltará .. coJldioõe. de 
ulio em tempo mala curto. A salda dos an1aaia do paato nio dev. 
ser em função da altura do capim, mas s1m _ !unçio do deato
lh.-nto da planta. . ' 

Engenhe1ro-Agrônomo, H.Se., Pesquisadores da BMBRAPA/CNPGL. 
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4) peraitir ao pasto um perlodo de descanso para recuperacio.ti 
que . se encontre em condições de ser pastejado nov...ate. Iate 
perlodo varia em função do clima da re2ião, da fertil14ade do 
.010 e dos niveis de adubação. Não ha necessidade de ~ar o 
capia após a salda dos animais. As folhas que penaanec_ no. 
caules ajudam a preservar e repor .. reservas da t~-:ta. QuaD-
do a planta é roçada após cada pastejo ou .. per • curtos, 
há UIII desgaste maior das reservas, retardando a rebrota e o 
crescimento da parte aérea. 

Pesquisas anteriores, desenvolvidas no CNP-G~o de Leite, uti-
lizando--ae machos em crescimento, pastejando o capia-elefante .. 
manejo rotacionado em 4 piquetes coa 10 dias de pastejo e 30 de 
descanso, demonstram que se obteve peso de até 0,740 k'iJ/an1aal/41a 
no perlodo das chuvas ('l'abe la 1). 

'l'ABBLA 1 - Ganho de peso de animais em cresct.8nto pastejaDdo ca-
pim-elefante. 

Per lodo das "águas- Per lodo da • Mca· 
Ganho de 

Peso UAlha- CAlha 

3,0 4,0 5,0 1,5 2,0 2,5 

luJ/cabeça/dia 0,647 0,740 0,550 0,646 0,444 0,416 
i 

CAlha • unidade animal • 450 kg de peso vivo. 

Ob .. rva-se que com lotação de 4 U~/ha, que é ~ acilla das lo--
taQÕae conseguidas em nossas pastagens, foram obtidos significati-
vos ganhos de peso d-1ário por animal. 

)lo perlodo da seca, os ganhos de peso de 0,444 e 0,416 Ifq/ca-
beça/dia, com lotações de 2,0 e 2,5 OAlha, são muito sl9n1ficatl-
vos, considerando que, neste .perlodo, nonnalmente, 08 aniaais per-
dem pe.o. 

Quando o .. amo capim foi cortado e fornecido no cocho, para 
~utro lote de animais semelhantes, os ganhos for_ bem aanores, 00-
~ pode ser visto na Tabela 2. 

rruELA 2 - Ganho de peso de animais em crescimento recebeD40 ca-
.pim-elefante picado no cocho. 

Per lodo das "águas" perlodo da • seca-
Ganho 

-de UA/ha CAlha 
. Peso 

5 7 8 5 7 8 

kq/cabeça/dia 0,240 0,296 0,375 -0,328 -0,075 -o,oto 

Neste trabalho, observou-se que, i medida que auaentou 
anillllll, houve um awnento de qanho de peso dos animais. 

• cuga 
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Isao é explicado devido à melhor qualidade do capim nas car9a. 
mais elavadas, uma vez que quanto maior a carga, mais curto o rodI
aio dos cOrtes. Assilll, enquanto na carga mais baixa (5 UA!ha, o ro
dfzio foi de 60 dias, aoroximadamente, na carga maia alta foi de 40 
dia. mais ou _nos e na" carga intermecHária (7 UA/ha), _ torno da 
50 diaa, conforme pode ser observado na Figura 1. 

Observa-s. que as Tabelas 1 e 2 apresentam em oomua a ..... 
carga animal de 5 UA/ha. No pastejo o ganho de pe.o diário foi de 
0,550 Jtg, enquanto no grupo confinado foi de apenas 0,240 Jt9. Al_ 
di •• o, para o grupo de animais confinados, tem-se o trabalho de 
cortar o capilll, transportar, picar e distribuir no cocho. 

PIGURA 1 - Freqüência de corte de uma capineira em função da carga 
animal. 
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OUando foram utilizadas pastagens de capilll-elefante pare vaca. 
ea lactaçio, oa resultados conseguidos foram lIlUito animadore •• Vin
te e .ete vacas mestiças Holandês x Zebu mantidas .. 5,7 ha de pa.
to de capia-elefante, divididos em piquetes e recebendo 2 k9 de 
concentrado por cabeça/dia, produziram em torno de 320 k9 de leite 
por dia, no período das águas, e 270 kg, no perlodo da Nca ('l'abela 
3), quando cada vaca foi suplementada com 20 kg de cana picada coa 
,. da mistura uréia + sulfato de amônio (9 partes de uréia para 1 
parte de sulfato de amônio'. No perlodo da seca foram utilizado. 2 
ha da cana-da-açúcar para suplementação do voIWllO.o. 

TABELA 3 - produçÃo de leite em pasto de capi_lefante . 

perIodo .das · 
Produçio de 

-águas" Período da -.eca-

Leite Pasto + 2kg de cone. pasto+2kg conc.+20k9 cana/uréia 

kg leite/va-
ca/dia 12 10 

k9 leite/27 
vaca./dia 320 270 

k9 leite/ha/ 
/150 dias 8560 5200 

O tamanho e os dias de ocupação de cada puto vai depender do 
nIval de intensificação da. exploração de cada propriedade. Pode-N 
to-ar por base os valores medios apresentados na Tabela 4. 
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TABELA .. - Indices para determinar o tamanho dos pastos 
do periodo de ocu~ação e de descanso. 

em 

Categoria 
Animal 

Vacas em lactação 

Novilhas em 
crescimento 

Per Iodo de 
Ocupação 

1 - 5 dias 

1 - lO dias 

perlodo de Area por 
descanso animal/dia 

30 - ' 40 dias 80 - 100.' 

30 - 40 dias 30 - SOm" 

funçio 

Há una forma simples para calcular o número de pastos nec ••• á
rios, uma vez fixados o periodo de descanso e de ocupação do. ..s
IDOS. 

N '" PO + 1 
Põ 

N : Número de pastos 
PO = perlodo de descanso 
PC = perlodo de ocupação 

Assim, para determinar o número de pastos, com um perlO<lO de 
descanso de 30 dias e um perlodo de ocupação de 10, 5 ou 3 dia., 
observe 08 exemplos abaixo: 

ta) ,+1 2 3 421 Ocupação " 10 dias 
Descanso .. 30 dias 
N9 pastos .. 4 

, f 2 3 f 4 f 5 f 6 f 721 Ocupação • 5 dias 
Descanso '" 30 dias 
N9 pastos .. 7 

1 +1 2 3 f 4 5 6 7 8 9 I 101 1'1 

Ocupação .. 3 dilUI-
Descanso .. 30 dias 
N9 pastos. 11 

! conveniente ressaltar que a cerca do contorno do pasto deve 
ser fixa, cerca convencional, e as divisões podem ser coa cerca 
~létrica, que, além de baratear o custo de construção, facilita a 
~ificação do tamanho dos pastos, à , medida que a exploração é in
tensificada com maiores nIveis de adubação. 

Sendo o capim-elefante uma graminea exigente quanto à fertil1-
~ade do solo, torna-se necessário efetuar adubações qulmicas em nl
veis tais, que haja reposição ao solo dos nutrientes retirados pela 
forragem produzida. Os trabalhos realizados no CNPGL tia revelado 
~e 08 investimentos em fertilizantes, em pasto de cap~lefante, 
são ,viáveis, economicamente. • 

. Nos trabalhos de pesquisa com vacas de leite em pasto de ca
~im-elefante, tem-se constatado que os gastos com adubação qulmica 
das pastagens representam aproximadamente 50' dos gasto. com raçio 
eoncentrada e menos de 10% da receita do leite prodUZido ne.ta 
lirea. 
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