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SEVEJINO G. DE ALBUQUERQUE
Pesq. da EMBRAPA-CPATASA.
Uma pesquisa encontra-se ~m andamento na EMBRAPA!CPATSA (Pe
trolina, PE) para se determinar a capacidade de suporte
da
caatinga para bovinos. Foi iniciada em 1978, e consta de tres
tratarnentos, nas seguintes taxas de lotacao: 1 anirnal/J3,3 ha,
1 animal/10 ha, e 1 animal/6,7 ha. C•.•
da tratamento ternduas re
petic5es; al~m de uma irea de exclusio livre de pastejo. Esta~
sendo usados seis bovinos m~chos por tratamen~o,
totalizando
uma irea experimental de 400 ha. Em 1980, em falh5es de
20 x
Sm delimitados previamente, todas as especies lenhosas
foram
'etiquetadas cornchapas de aluminio, limitando-se ao n9
maximo
de 10 individuos por especie, tomando-se em seguida 0 diametro
da copa, e a altura se esta fosse de ate 2.30m. Esta
medi~io
foi repetida em 1982.
Sioapresentados os resultados para cinco especies arbustivas, incluindo 0 Pinhao (Jatrcpha pohliana) que nao
aeeito
pelos anirnais. A mortalidade -roi s~rapre;ula ~a exclusao p:lra
todas as especies, 0 mesmo acontecendo com
Quebra-Faca
(Croton sp.), e Carqueija (Calliandra depauperata) nos tratamcn
tos sob pastejo. Para as tres-especi eSTestRntes
Noleque-Dur~
(Cordia leucoccphala). Noraro (Bauhinia cheilantha) e
Pinhao
a-prE;entaram na exclusao, T1. T2~f~-r~spectivamtnte
as taxas
de mortalidade CO de 0,0, 7,34, 11.40, e 10,90; 0,0,
4.35,
9,78, e 0,0; e 0.0, 11,76, 22,45 e 16,07. Os resultddos acima
mostram influ~ncia substancial do pastejo nestas especies, nao
podendo-se detectar efeito de intensidade. Em termos de Bunlen
to de area de copa (r.), Quebra-Faca mostrou uma tendencia
a
aUIT.cntara area de copa a I!ledidaque aumcntava a
intensidade
de uso, sendo os aumentos para exclusao, T1, T2 e T3 respectiva
Ii'f'nte
de 8,15.4,51,24,51
e 29,20,0 mesmo aconteceu com }loro=ro cujos aumentos foram respettivamente de -9,72, 11,39, 33.16
e 30,61. Carqueija roostrou-se indefinido cornurnamedia de aum~nto para as quatro iniensidades de uso~ de 1,01%,
enquanto
as outras duas especiE's se comportaram de modo contrario, sendo
os resultados mais cvidentes para Pinhao que apresentou os scguintes dados de aumentos de ~rea de copa para exclusio,
T1.
T2 e T3 respectivamente:
115.96. 31.05, 66,67 e 14.28.
Para
o parametro altura, as resultados mostraram-se indefinidos para
Quebra-Faca ;-l-1ofeque-Duro. Carqueija mcstrou uma lenaencia a
aum('ntos decre~cEntes, 0 mesmo ficontecendo com Norc-ro. Pinhao
novarncnte apresentou os maiores aurnentos de altura, sendo estes
os s(guintes respectivamente para exclusao, T1, T2 e T3: 12,94,
25,30, 26,73 e 26.19. Dos resultados apresentados, os
pontos
mais evid~ntes da indluencia de intcn~id8de de uso nas especies
citadas, sio a mortalidade nula na exclusio para todas as esp~cies, e 0 des~nvolvi~enlo do pinhao, muito superior as
outras
l~species, tanto em tf:-rmOSde area de copa, qU.:1ntode
altura.
e~bora estes d3dos nao tenham sido suhmetidos a analise estatis
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