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A festa da natureza
Chegando o tempo do inverno,
Tudo é amoroso e terno,
Sentindo o Pai Eterno
Sua bondade sem fim.
O nosso sertão amado,
Estrumicado e pelado,
Fica logo transformado
No mais bonito jardim.
Neste quadro de beleza
A gente vê com certeza
Que a musga da natureza
Tem riqueza de incantá.
Do campo até na floresta
As ave se manifesta
Compondo a sagrada orquestra
Desta festa naturá.
Tudo é paz, tudo é carinho,
Na construção de seus ninho,
Canta alegre os passarinho
As mais sonora canção.
E o camponês prazentero
Vai prantá fejão ligero,
Pois é o que vinga premero
Nas terras do meu sertão
Patativa do Assaré
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SANTOS, J. T. dos. Atributos físico-químicos do solo, dinâmica da serrapilheira e
composição bromatologica de espécies da Caatinga sob pastejo caprino. 2012. f. Tese
(Doutorado em Zootecnia). Universidade Federal da Paraiba, Centro de Ciencias Agrarias,
Areia-PB.

RESUMO GERAL
Estudos que avaliam as interações solo-planta-animal no bioma Caatinga têm
grande importância, porque pode sugerir linhas de pesquisas que permitam auxíliar aos
pecuaristas regionais no sentido de estabelecer estratégias de manejo adequados e, como
consequência proporcionar seu uso sustentável. Neste contexto, objetivou-se com este
trabalho avaliar a influência do pastejo caprino sobre a cobertura vegetal da Caatinga,
atributos do solo, a composição químico-bromatológica de espécies herbáceas e
subarbustivas e de quatro espécies do estrato arbustivo e arbóreo, nas estações chuvosa e
seca. A pesquisa foi realizada na Estação Experimental de São João Cariri, pertencente ao
Centro de Ciências Agrárias da UFPB, no município de São João do Cariri/PB, nos anos de
2009 a 2011. A área experimental total foi de 9,6 hectares, sendo esta dividida em três
subáreas de 3,2 hectares. Cada subárea experimental foi submetida a diferentes lotações de
pastejo por caprinos, sendo: Subárea1 - área mantida com 3, 1 animais/ha; Subárea2 - com
1,5 animais/ha e a Subárea3 - mantida sem animais. Na avaliação da influência do pastejo
sobre os atributos do solo, constatou-se que o pisoteio animal provocou alterações sobre a taxa
de infiltração inicial de água no solo, nas propriedades químicas e, mesmo em menor efeito, nos
atributos físicos, notadamente na subárea com maior lotação de caprino. Os dados sobre
resistência mecânica a penetração (RPM) seguiu a ordem Subárea1>Subárea2>Subárea3.
Verificou-se, também, que a diminuição da serrapilheira foi maior na área com maior
lotação animal e, como consequência a quantidade de material associado a decomposição
diminui. A ordem das quantidades totais de nutrientes analisados na serrapilheira foi a
seguinte: N > K >P, independente da lotação animal O pastejo caprino promoveu redução
na frequência das espécies Stylosanthes scabra vog, chamaecrista desvauxii (Collad.)
Killip, Arachis pintoi Krap. & Greg, exceto as espécies Aristida adscensionis L, Evolvulus
filipes Mart e Diodia teresWalter., por serem mais persistentes no ambiente. As espécies
Cyperus uncinulatus schrad, Paspalum scutatum Nees ex Trin, Diodia teres. Chamaecrista
desvauxii (Collad) Killip, Aristida adscensionis L. e Evolvulus filipes Mart são sensíveis a
xix

distribuição dos pulsos de precipitação na área em termos de mudanças das fenofases. Na
estação chuvosa, os teores de nutrientes na matéria seca das espécies, nos estratos
herbáceos e subarbustivos, assim como nos arbustivos e arbóreos, indicam que a forragem
disponível é de boa qualidade. Embora algumas dessas espécies comumente não sejam
consideradas forrageiras, elencou-se devido seu valor de importância. O pisoteio animal
provoca aumento da compactação do solo, com consequente elevaçãda densidade do solo e
redução da porosidade total. A lotação animal não interfere na velocidade de
decomposição da serrapilheira no solo, mas pode reduzir o material depositado sobre o
solo. A circulação dos animais em pastejo contribui na ciclagem de nutrientes para o solo.
As espécies analisadas apresentam indicadores qualitativos que permitem classificá-las
como importantes na alimentação dos ruminantes por já se encontrarem adptadas ás
condições do Semiárido nordestino.
Palavras chave: lotação animal, serrapilheira, atributos do solo, estratos herbáceo-subarbustivo, Semiárido brasileiro
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SANTOS, J. T. dos. Physico-chemical attributes of the soil, Leaflitter dynamics and
chemical composition of species of the Caatinga beneath goats grazing. 2012. f. Tese
(Doutorado em Zootecnia). Universidade Federal da Paraiba, Centro de Ciencias Agrarias,
Areia-PB.

GENERAL ABSTRACT

Studies that evaluate the interactions soil-plant-animal in the Caatinga biome are of
great importance, because it may suggest lines of research that allows ranchers to assist
regional to establish appropriate management strategies and as a consequence provide
sustainable use. In this context, the aim of this study was to evaluate the influence of goats
grazing on the vegetation of the Caatinga, soil properties, the chemical composition of
subshrubs and herbaceous species and four species of shrubs and trees, in the rainy and
dry. The experiment was conducted at the Experimental Station of São João Cariri
belonging to the Centre of Agricultural Sciences UFPB, in São João do Cariri-PB, in the
years 2009/2011. The total experimental area was 9.6 hectares and divided into three
subareas of 3.2 hectares. Each subarea was subjected coupage the different by goats,
being: Subarea1 - maintained 3, 1 animals/ha, Subarea2 - with 1.5 animals/ha and
Subarea3 - maintained without animals. In assessing the influence of grazing on soil
properties, it was found that cattle trampling causes changes on the initial rate of
infiltration of water into the soil, the chemical and even a lesser effect on physical
attributes, especially in dealing with higher stocking rates. Data on penetration resistance
(RPM) followed the order Subárea1>Subárea2> Subárea3. It was found also that the
reduction Leaflitter was higher in areas with higher beast stocking and consequently the
amount of material associated with the decomposition decreases. The order of total
amounts of nutrients in the Leaflitter was analyzed as follows: N> K> P, regardless of the
beast stocking. The goat grazing caused a reduction in the frequency of species
Stylosanthes scabra vog, chamaecrista desvauxii (collad.) killip, Arachis pintoi Krap. &
Greg except Aristida adscensionis L. species, Evolvulus filipes Mart and Diodia teres.
Because they are more persistent in the environment. The species Cyperus uncinulatus
Schrad, Paspalum scutatum Nees ex Trin, Diodia teres Walter, chamaecrista desvauxii
(Collad.) killip, Aristida adscensionis L., Evolvulus filipes Mart are sensitive to distribution
of pulses of rainfall in the area in terms of changes in the phenophases. In the rainy season,
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the nutrient content in dry matter of species, us strata herbaceous and subarbustivos, as in
shrubs and trees, indicate that the available forage is of good quality. Although some
species non be commonly considered forage were listed due to its importance value. The
animal trampling causes soil compaction increase, with consequent elevation soil density
and porosity reduction. The stocking does not affect the decomposition rate leaflitter on
the ground but can reduce the material deposited on the soil. The movement of animals
grazing contributes on nutrient cycling to soil. The species analyzed have qualitative
indicators which allow to classify them as important in ruminant feed, By already is
adapted the conditions of the Northeast Semiarid.

Key words: stocking rate, leaflitter, soil attributes, herbaceous sub-shrub-, semiarid
Brazilian
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As terras secas, com diversos graus de aridez, correspondem cerca de 55% da área
continental do planeta e se encontram entre as regiões mais excluídas pela maioria dos
programas de desenvolvimento (INSA, 2007). Em geral, essas áreas são contempladas com
programas assistencialistas e políticas sociais compensatórias, especialmente quando
atravessam períodos mais críticos, como é o caso atualmente da região semiárida do Brasil,
que passa por uma das maiores secas dos últimos tempos.
O Semiárido brasileiro, ao longo da história, tem sido tema das mais variadas
reflexões e objeto de muitas ações voltadas, principalmente, para as imprevisibilidade das
condições climáticas que caracterizam essa região, tais como, tropical seco com
evaporação excedendo a precipitação, ocorrência de pequenos e imprevisiveis períodos de
chuvas sazonais concentradas em poucos meses do ano, e longos períodos de estiagem.
A precipitação pluviométrica é em média 800 mm/ano, com elevadas taxas
evapotranspirométricas, em média 2000 mm/ano, proporcionando déficit de umidade no
solo durante a maoria dos meses do ano (MOURA et al., 2007). As altas temperaturas,
média de 26ºC, com pequena variação interanual exercem forte efeito sobre a
evapotranspiração, que por sua vez, determinam o déficit hídrico como maior entrave ao
desenvolvimento, principalmente, do setor agropecuário do Semiárido nordestino. Perante
o exposto, pode-se inferir que a falta de chuva não é a responsável pela oferta insuficiente
de água na região, mas sua má distribuição, associada a uma alta taxa de
evapotranspiração, que resultam no fenômeno da seca.
Diante disso, estudos vêm sendo desenvolvidos no intuito de compreender melhor os
recursos naturais da região semiárida, que apresenta potencialidades nos mais diversos
segmentos, com uma rica biodiversidade ainda pouco conhecida e exploradas (INSA,
2007). A biodiversidade refere-se à totalidade de variação nas formas de vida, em seus
diversos níveis de organização. SPEHN et al. (2005) fundamentaram, que diferentes
espécies têm habilidades distintas para ocupar nichos ecológicos, o que levaria à
exploração dos recursos ambientais de forma mais completa. A regulação interna do
funcionamento desses ecossistemas seria parcialmente dependente da diversidade animal e
vegetal presente em cada região.
A Caatinga é considerada por SCHISTEK (2012) o bioma mais frágil do Brasil, e a
ciência identificando sua fauna e flora, mostra que não existe uma Caatinga só, mas muitas
formas, criadas pela interação de seus seres vivos com o conjunto edafoclimáticos locais.
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O clima é Semiárido, com uma estação chuvosa curta e longos meses sem chuvas, onde a
evaporação potencial supera a precipitação praticamente em todos os meses do ano.
SEYFFARTH (2012) enfatizou que a Caatinga é o bioma Semiárido mais biodiverso
do mundo, sendo extremamente distinto em espécies animais e vegetais, em paisagens, que
pode ser explorado para uso e desenvolvimento sustentável do país, no entanto, com pouco
conhecimento cientifico sobre sua biodiversidade.
Apesar da sua extensão e importância para o Brasil, a Caatinga possui menos de
0,28% de sua área coberta por unidades de conservação de proteção integral (KILL, 2012),
sendo considerado um dos biomas brasileiros menos conhecido e protegido. Muitos
subestimam a sua diversidade biológica considerando-a pobre, com poucas espécies
endêmicas e, portanto, de baixa prioridade para conservação.
A Caatinga demonstra sua complexibilidade, que pode ser exemplificada pelos seres
que nela vivem. Os mesmos desenvolveram muitas estratégias de sobrevivência com
condições de variação na amplitude térmica e um regime de chuvas curto e irregular.
SIQUEIRA FILHO et al. (2009) salieta que esse processo faz da Caatinga um ambiente
onde as exceções se transformam em regras.
A vegetação da Caatinga é composta por um mosaico de espécies que estão
distribuídos nos estratos herbáceo, arbóreo e arbustivo. Dentro desse ecossistema, a
cobertura vegetal é a base dessa biodiversidade, e os animais herbívoros têm papel
fundamental no manejo dessa vegetação por meio do pastejo. Assim, a herbivoria é
reconhecida como importante modeladora da vegetação.
Dentre os efeitos importantes, os herbívoros alteram a estrutura da vegetação, a sua
composição, estabilidade e a diversidade. Vale ressaltar que o animal herbívoro influencia
as taxas de recrutamento, crescimento, e mortalidade das plantas por meio de processos
correlacionados com habilidades competitivas, ou com características como a densidade e
freqüência dessas plantas. Portanto, os impactos dos herbívoros nas mudanças da
vegetação podem ser tanto diretos como indiretos.
Os impactos diretos são relacionados ao consumo da planta e a imediata queda da
taxa de absorção de CO2, água e nutrientes, por causa da redução na área e massa de folhas
e raízes (DIAS FILHO & FERREIRA, 2009) e os impactos indiretos resultam das
mudanças nas propriedades do solo, microclima, ciclagem de nutrientes e nas interações
competitivas entre plantas. Assim, em razão da forte influência que os herbívoros podem
exercer na dinâmica da diversidade vegetal em áreas de Caatinga, o seu manejo constituíse em componente chave na restauração ou manutenção desses ecossistemas.
2

Conforme relataram DIAS-FILHO et al. (2009), o pisoteio pelos herbívoros reduz a
cobertura vegetal, por ser capaz de remover plantas muito jovens ou danificar o dossel de
plantas adultas, por compactar ou desestabilizar a superfície do solo, e por redistribuir a
camada de serrapilheira e aumentar as áreas descobertas de solo. Além de causar dano
físico às plantas na pastagem, o pisoteio também pode modificar a micro hidrologia do
solo, alterando a vantagem competitiva dentre diferentes grupos de plantas.
Outro fator que contribui para o aumento da heterogeneidade em áreas pastejadas é a
alteração nos padrões de ciclagem de nutrientes mediada pelo animal (SODER et al., 2007;
DIAS-FILHO et al., 2009), pois aumentam a concentração de nutrientes, principalmente
nitrogênio, na camada superficial do solo, por deposição de fezes e urina, alterando assim,
a dinâmica competitiva dentre as espécies e ampliando os sítios de regeneração e a
heterogeneidade do solo.
Baseado na hipótese de que o pastejo, sob lotação contínua com carga leve, pode
estimular a regeneração da vegetação, bem como manter ou melhorar os atributos do solo,
contribuindo para a sustentabilidade do ecossistema, pretende-se neste trabalho, estudar a
influêncis do pastejo por caprino sobres os atríbutos físico-químico do solo, dinâmica da
serrapilheira e composição bromatólogica de espécies da Caatinga. Desse modo, a
pergunta fundamental é: o pastejo por caprino pode contribuir ou interferir em escala local
no sistema solo:planta:atmosfera e diversidade das espécies no tempo e espaço? Quais
estratégias podem diminuir os efeitos deletérios do uso das pastagens por herbivoros sobre
a biodiversidade do Semiárido?
Para melhor compreensão, o trabalho está dividido em cinco capítulos, onde são
abordados os seguintes temas: Referencial Teórico (capítulo I); Atributos físicos e
químicos do solo de áreas de Caatinga submetida a diferentes lotações por caprinos
(capítulo II); Acumulação, decomposição e ciclagem de nutrientes da serrapilheira em
áreas de Caatinga sob pastejo caprino (capítulo III); Dinâmica do estrato herbáceo e
fenologia de espécies arbóreas em áreas de Caatinga sob diferentes lotações por caprino
(capítulo IV); e Composição bromatológica de espécies forrageiras de áreas da Caatinga
sob pastejo caprino no Semiárido paraibano (capítulo V).

3

CAPÍTULO I
REFERENCIAL TEÓRICO
PASTEJO DE CAPRINO EM ÁREAS DE CAATINGA E IMPACTO NAS
CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DE ESPÉCIES NATIVAS

4

Caracterização do Semiárido brasileiro
O Semiárido brasileiro abrange uma área de 980.133,079 km², que corresponde a
cerca de 11% da área total do Brasil, e está presente, à exceção do Maranhão, em todos os
Estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais, compreende nove estados do Brasil:
Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe (Figura 1). Nessa região, vivem 22.598.318 milhões de pessoas, que representam
aproximadamente12% da população brasileira, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2010). É considerado o Semiárido mais populoso do
planeta.
Figura 1. Mapa do Brasil enfocando o Semiárido nordestino

O Semiárido brasileiro caracteriza-se por elevadas temperaturas e pela irregularidade
no regime pluvial, que situa-se entre as isoietas 300 e 800 mm, com concentração de chuvas
nos quatro primeiros meses do ano, acarretando um balanço hídrico negativo na maioria dos
meses do ano e elevado índice de aridez. Insolação média de 2800 h ano-1, evaporação de

2.000 mm ano-1 e umidade relativa do ar média em torno de 50% (MOURA et al., 2007).
As precipitações são geralmente de origem convectivas, isto é, ocorrem devido a
fluxos de calor verticais intensos oriundos da superfície do solo e apresentam variabilidade
espaço-temporal muito elevada. A irregularidade das chuvas e a baixa latitude que
favorecem a excessiva evaporação, faz com que a precipitação local seja insuficiente para
o cultivo regular e produtividade das culturas anuais na região. O papel do solo e da
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vegetação nestes processos convectivos é, na região, ainda desconhecido, no entanto, a
vegetação é adaptada às condições adversas do clima.
A maior parte dessa região caracteriza-se por clima quente e seco, com duas estações
bem definidas: a seca e a úmida, com temperaturas médias em torno de 26 °C, sem
significativas variações estacionais. De acordo com OLIVEIRA et al. (2006) a temperatura

do ar nessas áreas apresenta valores mais baixos nos meses de junho a agosto, quando os
valores médios diários são em média 24 ºC, o que está associado à diminuição da
incidência de radiação solar na região. Nos meses com maior disponibilidade de energia
solar (dezembro a fevereiro), a temperatura média diária chega a ultrapassar 30 ºC, o que
está associado à maior incidência da radiação solar média diária. Com esse aquecimento,
há aumento na evapotraspiração com conseqüente redução da disponibilidade hídrica,
afetando as atividades dependentes de chuva (MARENGO, 2006).
O clima Semiárido é um tipo de clima caracterizado pela baixa umidade e pouco
volume pluviomátrico. As secas são cíclicas e prolongadas e durante esse período, a
vegetação apresenta aspecto seco, sem folhagens e o solo pedregoso exibe as raízes. Uma
adaptação das plantas às condições climáticas, que favorecem o desenvolvimento de uma
vegetação ajustada aos seus desafios, formadas, em sua maioria de plantas xerófilas e
caducifólias.
Segundo MEDEIROS et al. (2009) as plantas da caatinga possuem condições
termodinâmicas peculiares, cuja formação vegetal tem características bem definidas, com
árvores baixas e arbustos. E se defendem das altas temperaturas e da falta de precipitação
nos longos períodos secos, com mecanismos, tais como, folhas pequenas, transformadas
em espinhos, adaptadas para reduzir a transpiração e perda de água da planta, cutículas
altamente impermeáveis e caules suculentos, e suas raízes, permanecendo na superfície do
solo, absorvem mais rapidamente a água das chuvas. Geralmente as plantas perdem as
folhas na estação seca (caducifólias), tornando a florescer no período chuvoso.
Os solos desta região são geralmente jovens, rasos, pedregosos, com baixa
capacidade de retenção de água e fertilidade natural. MENEZES et al. (2005) alegaram ser
frequente encontrar deficiência generalizada de fósforo na maioria dos trabalhos realizados
nessa região, além da baixa necessidade de aplicação de calcário. Ainda segundo os
autores, isso proporciona uma visão geral, em uma escala ampla que demonstra a
necessidade marcante do manejo de algumas características dos solos para melhoria de sua
fertilidade.
As diversas características de clima, vegetação e de solo, associadas às necessidades
de sobrevivência da população, têm causado impactos ambientais, sociais e econômicos no
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Semiárido brasileiro. Os impactos ambientais são evidenciados pela destruição da
biodiversidade, diminuição da disponibilidade de recursos hídricos, assoreamento de rios e
reservatórios, e pela perda de solos que, dentre outros fatores, contribuem para a redução
do potencial biológico da terra e, consequentemente, da produtividade agropecuária. A
degradação dos solos associada à desertificação tem relevância mundial, implicando nas
estruturas sociais e econômicas.
A degradação ambiental no Semiárido nordestino, embora tenha ocorrido de forma
lenta ao longo de 300 anos de exploração inadequada, está freqüentemente associada a
combinação de precipitações muito baixas e muito variáveis no tempo e no espaço, e
evapotranspirações frequentemente muito altas. Isto tem ocasionado também alto risco da
atividade agropecuária de nível tecnológico muito baixo (SAMPAIO & ARAÚJO, 2005;
ARAÚJO et al., 2010).
A retirada das plantas da Caatinga, vegetação nativa nas regiões semiáridas do
Nordeste, aliada a longos períodos de estiagem, provoca acentuada degradação do solo,
deixando-o totalmente descoberto e exposto por mais tempo às ações da temperatura e dos
ventos, reduzindo, consequentemente, seu potencial produtivo, causando danos muitas
vezes irreversíveis ao meio (MENEZES et al., 2005; SAMPAIO & ARAÚJO, 2005;
SOUTO et al., 2005; TREVISSAN et al., 2002).
Com a manutenção da vegetação nativa a possibilidade de degradação do ambiente é
reduzida tanto através de fatores climáticos como antrópicos (SAMPAIO & ARAÚJO,
2005). Desse modo, a queima e a derrubada da vegetação nativa, a erosão do solo e o
escoamento e a evaporação da água do solo devem ser evitados (MENEZES et al., 2005).
Ao compararem áreas de vegetação nativa com áreas de cultivos no Semiárido, FRAGA &
SALCEDO (2004) observaram que as áreas desmatadas para cultivo possuem apenas a
metade dos teores de C, N e P orgânicos que os solos das áreas nativas de Caatinga.
Nos trópicos, a conversão das áreas de vegetação nativa por sistemas agrícolas
resulta, geralmente, numa rápida perda de C, N, P e K orgânico do solo, em virtude da
combinação entre calor e umidade,

pois a cobertura do solo afeta diretamente a

temperatura na camada superficial, reduzindo seus valores em relação ao solo descoberto,
passando a refletir em melhores teores de umidade e nutrientes (SILVA et al., 2011).
Vale ressaltar que estudos recentes descrevem o Semiárido como uma das regiões
brasileiras mais afetadas pelas mudanças climáticas. Os impactos devido ao aumento de
temperatura e irregularidades na precipitação poderão alterar a produção das culturas, os
recursos hídricos, o manejo de irrigação, a biodiversidade, o bioma Caatinga e o processo
de desertificação.
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Neste contexto, estudos que enfoquem as particularidades de convivência com o
Semiárido, enfocando o entedimento de como as condiçoes climáticas e a precipitação
afeta a biodiversiade e a dinâmica das espécies no ambiente, contribui na definição de
estratégias de exploração adequadas dos recursos dessa região, assim como, o uso
adequado do solo e das plantas nativas com potencial agrícola e forrageiro, possibilitando
assim minimizar a degradação desse ecossistema.

Bioma Caatinga
O nome Caatinga é originário da língua tupi-guarani, que significa “mata branca”
pelo aspecto que ela aparenta na época seca (Figura 2). O bioma Caatinga é o maior e mais
importante ecossistema predominante na região semiárida nordeste do Brasil, ocupando
praticamente 70% de sua área. Ocupa 11% do território nacional e constitui o chamado
Poligono das Secas (ALVES et al., 2009; SIQUEIRA FILHO et al., 2009). É o único
bioma exclusivamente brasileiro, isto significa que grande parte do patrimônio biológico
dessa região não é encontrada em outro lugar do mundo além do Nordeste do Brasil
(Figura 2).
Figura 2. Vegetação típica da Caatinga nas estações chuvosa e seca em São João do Cariri,
PB no ano de 2010.

(Fonte: Jussara Telma dos Santos)
A Caatinga tem o menor número e a menor extensão de área protegida (COSTA et
al., 2009), sendo de grande importância para a conservação da biodiversidade brasileira,
devido ao alto nível de endemismo de espécies. E encontra-se bastante alterado, com a
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substituição de espécies vegetais nativas por cultivos e pastagens. O desmatamento e as
queimadas são ainda práticas comuns no preparo da terra para a agropecuária que, além de
destuir a cobertura vegetal, prejudica a manutenção de populações da fauna silvestre, a
qualidade da água, e o equilibrio do clima e do solo. Aproximadamente 70% dos
ecossistemas originais já foram antropizados (KILL, 2012), mas a Caatinga, ainda constitui
a base alimentar dos rebanhos bovinos e caprinos na região semiárida.
A vegetação dessa região é rica em espécies endêmicas, ou seja, que não existem em
nenhum outro lugar do planeta. No entanto, muitos subestimam sua diversidade biológica
considerando-a pobre, com baixo endemismo e, portanto, de baixa prioridade para
conservação (SIQUEIRA FILHO et al., 2009). Entretanto, essa descrição se contrapõe
diante da diversidade de espécies encontradas nesse ecossistema. Apesar da aparência árida
e pobre, a Caatinga se revela como um ecossistema complexo, pela capacidade de
adaptação de seus componentes vivos à acentuada aridez do território. A sua composição
florística é uniforme em toda a sua extensão, apresentando grande variedade de paisagens,
de espécies animal e vegetal, nativas e adaptadas, com alto potencial e que garantem a
sobrevivência das famílias agricultoras da região.
O domínio da Caatinga está inserido no interior da isoieta de 2.000 mm, porém na
maior parte desse domínio, chove menos de 800 mm anuais, distribuidos de forma
irregular em três a quatro meses do ano, caracterizando um déficit hídrico acentuado, altas
taxas de insolação e evapotranspiração, com reduzida e variável precipitação no ano e entre
anos, que influencia a distribuição das espécies e a produção de biomassa. COSTA et al.
(2010), relataram que o estresse hídrico é um dos fatores mais limitantes de produtividade
e de distribuição geográfica das espécies vegetais.
A distribuição da vegetação é profundamente influenciada pelo forte gradiente
climático, que vai da úmida costa leste até o vasto sertão Semiárido. O solo é raso e
pedregoso, mas bastante fértil, com índice pluviométrico que varia de 300 a 800 mm/ano
(WWF, 2008). As secas são ciclicas e prolongadas, e as chuvas ocorrem no ínico do ano,
sendo suficientes para renovar o bioma rapidamente.
Segundo SAMPAIO (2003), a localização geográfica, a configuração do relevo e as
condições edáficas (fertilidade, teor de matéria orgânica e profundidade do solo) são
fatores que têm ação direta sobre a variação da produção vegetal. Os fatores físicos
interferem no estabelecimento, permanência e dinâmica dos táxons que constituem a flora
potencial de um local e no ritmo biológico das plantas desse bioma, sobretudo na época de
crescimento e de reprodução das espécies, em função principalmente, dos solos rasos, com
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baixa capacidade de infiltração, alto escoamento superficial e reduzida drenagem natural
(FUNDAJ, 2009).
As plantas desenvolvem-se em solos cujas características físicas nem sempre
permitem a retenção de água por um longo período de tempo. Alem disto, a elevada taxa
de evapotranspiração faz com que a água disponível às plantas seja proveniente apenas das
chuvas, as quais apresentam distribuição muito irregular. Essas condições de clima e solo
tornaram as plantas da Caatinga, também chamadas xerófilas, altamente adaptadas, com
grande eficiência no convívio em ambientes de clima rigoroso (ANDRADE et al., 2010).
Para sobrevivência, algumas plantas armazenam água, outras possuem raízes superficiais
que captam a água da chuva e ainda há as que lançam outros recursos para diminuir
evapotranspiração (perda de água pela epiderme), como poucas e pequenas folhas ou
modificadas em espinhos e à perda de folhas na época seca (caducifolia). A vegetação é
distribuida de forma irregular, contrastando áreas que se assemelham a florestas com áreas
com solo descoberto, é uma mistura de estratos herbáceos, arbustivo e arbóreo de pequeno
porte, tortuosa, espinhenta e muito resistente à seca.
De acordo com ALBUQUERQUE et al. (2005), a Caatinga apresenta uma
extraordinária capacidade de rebrota por ocasião das primeiras chuvas, formando um
dossel semelhante a uma floresta baixa, capaz de atenuar os efeitos do impacto das gotas
de chuva sobre o solo, sendo considerada eficiente no controle da erosão. Por outro lado,
durante a estação seca a Caatinga hipo e hiperxerófila, por ser decídua, contribui para a
formação de uma camada de folhas sobre a superfície do solo, atenuando o impacto das
gotas de chuva e diminuindo o escoamento superficial, no início da estação chuvosa.
De acordo com SOUTO (2006) a Caatinga apresenta grande biodiversidade com
espécies de portes e arranjos fitossociológicos variados que o torna bastante complexo,
onde pouco se conhece sobre a sua dinâmica. No entanto, o uso não planejado dos recursos
oferecidos pelo bioma Caatinga tem proporcionado a fragmentação da sua cobertura
vegetal, restringindo sua distribuição a remanescentes que podem ser considerados
refúgios para a biodiversidade local (OLIVEIRA et al., 2009).
Assim, ressalta-se a necessidade do conhecimento das relações entre os eventos de
pulsos e interpulsos de precipitação e o efeito destes eventos nos aspectos fisiológicos
determinantes no crescimento das plantas, particularmente sobre a germinação de sementes
das espécies presentes (ANDRADE et al., 2006). Entende-se que dentre estes eventos, o
principal seja a precipitação, levando-se em conta a quantidade e sua distribuição. A
dinâmica da água é a principal variável de controle dos processos que determinam as
transformações dos nutrientes no solo e sua disponibilidade para as plantas (MENEZES et
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al., 2005). Neste sentido, o conhecimento do efeito destes pulsos sobre a decomposição dos
resíduos orgânicos é decisivo para se quantificar o processo de ciclagem de nutrientes.
O entendimento da dinâmica das espécies da Caatinga e suas manifestações
biológicas estão condicionado a produção de conhecimento sobre a distribuição espacial e
temporal dessas espécies e suas relações com os fatores ambientais. Entretanto, como
afirmou ANDRADE (2008), faltam dados quantitativos sobre a representatividade das
espécies dos estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo ao longo do ano, principalmente em
áreas sob pastejo.
Para SANTANA (2006), a Caatinga se apresenta sob diversas fisionomias florísticas,
de matas até formações arbustivas. Uma característica peculiar das espécies que compõe
esta vegetação é a presença de mecanismos anátomos-fisiológicos responsáveis pela
persistência destas espécies em características tão particulares. Dentre outros aspectos que
auxiliam na persistência destas espécies, destacam-se as características adaptativas como à
queda de folhas no período seco, presença de xilopódios, sistema radicular profundo e/ou
muito superficial e o equilíbrio na abertura e fechamento de estômatos.
Estudos recentes revelam um alto número de espécies que só ocorrem na Caatinga,
portanto o conhecimento das características intrínsecas desse bioma, como a alta eficiência
no uso de água e nutrientes por algumas espécies, bem como, o “descompasso” existente
nas características reprodutivas (ANDRADE et al., 2006), o comportamento peculiar sobre
o padrão de deposição das folhas no período seco e as relações existentes entre os
compartimentos, garantem a persistência destas espécies promovendo o equilíbrio e a
sustentabilidade de todo o ecossistema.
Na Caatinga existem muitos gêneros comuns de Bromelia (Bromelioideae),
Pilosocereus (Plantae), Caesalpinia (Fabaceae - Caesalpinioideae), Aspidosperma
(Apocynaceae, Rauvolfioideae), Mimosa (Fabaceae, Mimosoideae) e Caliandra (Fabaceae,
Faboideae). Algumas destas plantas armazenam água, como os cactos, outras se
caracterizam por terem raízes praticamente na superfície do solo para absorver o máximo
de umidade proveniente das chuvas (PRANCE, 1987; LEAL et al., 2005).
Levantamento florístico realizado por PARENTE (2008) na Caatinga em São João
do Carirí/PB, no mesmo local deste estudo, reveleou que as familias com maior número de
espécies do estrato arbóreo e arbustivo foram Cactaceae e Euphorbiacea e as espécies mais
comuns nas três áreas contiguas pela análise de agrupamento, foram: Aspidosperma
pyrifolium Mart., Croton sonderianus Müll. Arg., Poincianella pyramidalis Tull, Jatropha
mollisssima Müll. Arg., Malva sylvestris L., Pilosocereus gounellei Byl et Rowl., Spondias
tuberosa Arruda e Opuntia palmadora Br. et Rose. Dos grandes domínios florístico11

vegetacionais brasileiros, o da Caatinga nordestina é um dos mais desconhecidos
(ALCOFORADO-FILHO et al., 2003). ALVES et al. (2009) afirmaram que a Caatinga
apresenta uma imensa variedade de vida e um acentuado grau de endemismo, mas ainda
precisa ser estudada mais detalhadamente para suprir as carências de informações. A falta
de dados atualizados e estudos contínuos é que prejudicam o desenvolvimento e sua
conservação ambiental.

Pulsos e Interpulsos de precipitação
É característico na região semiárida a alternância de períodos chuvosos e secos, que
influencia fortemente os fenômenos periódicos que determinam o crescimento vegetativo e
reprodutivo das espécies perenes e anuais. Aliado a isso, a alta irregularidade espacial e
temporal das chuvas, dificulta a sustentabilidade e a produção de alimentos (oferta de
forragem) durante todo o ano, acarretando entrave no desenvolvimento agropecuário dessa
região.
De acordo com SILVA & ANDRADE (2008) uma característica importante dessa
região é a alta imprevisibilidade das chuvas, observando-se uma variação interanual no
regime de sua distribução, tornando dificil as tomadas de decisões sobre o uso adequado de
seus recursos vegetais. CHESSON et al. (2004) afirmaram que os processos de
modificação ocorridos na vegetação em grande escala são dirigidos por pulsos de chuvas e
consequentemente, a sua transformação em água disponível para as plantas é mais
complexa.
Como confirmado por PARENTE et al. (2012), a precipitação interfere no
comportamento fenológico das espécies, desencadeando o período de brotamento logo
após os primeios eventos de chuvas, bem como a floração e frutificação, que aconteceram
em meados do período chuvoso, demonstrando o papel fundamental desses gatilhos de
chuva (pulsos e interpulsos) em diferentes períodos, para uma maior distribuição de oferta
de forragem durante todo o ano.
ARAÚJO et al. (2011) enfatizaram que os eventos de chuvas torrenciais, constituem
uma característica marcante dessa região, tornando-se imprescindivel que se faça a
manutenção da Caatinga, como uma forma de proteção das perdas do carbono e nutrientes,
já que o solo protegido pela vegetação evitará perdas pelo transporte da água das chuvas.
Em concondância REYNOLDS et al. (2004) afirmaram que nos períodos chuvosos os
intervalos entre cada evento podem estimular os pulsos de crescimento da planta.
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ANDRADE et al. (2010) relataram que a Caatinga é rica em espécies forrageiras em
seus estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo e que a maioria das espécies participam
significativamente da alimentação dos ruminantes, sendo que as gramineas e
dicotiledôneas herbáceas perfazem cerca de 80% da dieta desse animais durante o período
chuvoso, que dura cerca de quatro meses com maior oferta de forragem. Porém, à medida
que começa a estação seca, a disponibilidade de folhas secas aumenta, decorrentes da
caducifolia, e se tornam cada vez mais importantes para os animais.
O sincronismo e a magnitude dos pulsos de precipitação são indispensáveis para os
procesos ecológicos, principalmente no que diz respeito à disponibilidade de água no solo
para as plantas e para a atividade microbilógica do solo. Quando não ocorrem chuvas,
consideradas importantes sob o ponto de vista biológico para desencadear mudanças nos
procesos fisiológicos e morfológicos, essa reservas diminuem lentamente com o tempo.
Pois os ambientes Semiáridos não são caracterizados apenas pela limitada quantidade de
agua, mas também, pela variação temporal e espacial das precipitações, tanto locais,
quanto regionais(ANDRADE et al., 2006).
Normalmente, os eventos de chuvas causam pulsos concisos do conteúdo de água no
solo proveniente da infiltração. Como reportado por ANDRADE et al. (2006), estudos têm
comprovado que a dinâmica dos ecossistemas do Semiárido se dão em forma de “pulsos”,
seja de chuva, reservas de água no solo ou crescimento da vegetação. O cultivo de
forrageiras nativas no Semiárido como lavoura xerófila regular, é uma prática agrícola que
pode reduzir os riscos de perda da produção decorrentes das flutuações sazonais da
precipitação.
Deve-se considerar que os eventos de precipitação nunca são espaçados
uniformemente no tempo, e que a probabilidade de ocorrência desses eventos aumenta
durante a estação chuvosa (LOIK et al., 2004). Fato comprovado por ANDRADE et al.
(2006), ao relatarem que o aproveitamento da Caatinga ocorre apenas em parte do ano,
predominantemente durante a estação chuvosa, onde o crescimento das plantas não correm
de forma constante, já que os incrementos da acumulação da fitomassa dependem da
disponibilidade de água no solo que por sua vez é decorrente da distribuição das chuvas.
O conhecimento no sicronismo e da amplitude das chuva é fundamental para
compreender a dinâmica do bioma Caatinga. Para ANDRADE et al. (2006), poucos são os
estudos neste ecossistema, que dizem respeito à caracterização dos principais parâmetros
hídricos ou desenvolvimento de modelos apropriados que relacionem os pulsos do
conteúdo de água no solo com o restabelecimento da vegetação, ou seja, modelos que
relacionem esses pulsos com a resposta das plantas e a composição florística.
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Diante o exposto, fica claro que a alta imprevisibilidade das chuvas, característica da
região semiárida do nordeste brasileiro, com variações interanual no regime de sua
distribuição, acaba sendo um divisor nas tomadas de decisão sobre o uso adequado dos
recursos forrageiros.
Como a disponibilidade de forragens no Semiárido está relacionada com a
sazonalidade da região, onde há oferta de forragens na estação chuvosa e escassez no
período seco, a realização de estudos básicos sobre relações das variadas espécies com a
variabilidade da precipitação ao longo do tempo, são ferramentas importantes a serem
utilizadas para nortear estratégias de reabilitação da vegetação no Semiárido, criando
possibilidades viáveis de convivência com a seca.

Interação solo-planta-animal
A produção animal em pastagens no Brasil, tem passado por transformações
conceituais e mudanças significativas nos últimos anos. Dentre elas, o reconhecimento de
que as pastagens correspondem a um ecossistema específico, complexo e com interações
entre seus componentes bióticos e abióticos, que de acordo com DA SILVA &
NASCIMENTO JÚNIOR (2007), para ser sustentável, necessita de um equilíbrio
harmônico entre processos aparentemente contraditórios.
A pecuária tornou-se a atividade principal dentro do bioma Caatinga, proporcionado
segundo MOREIRA et al. (2007) pela vegetação nativa da Caatinga que permite um
consumo de matéria seca capaz de atender as necessidades dos animais. Portato, entender
como funcionam a interação solo-planta-animal em sistemas de produção, têm sido tema
de discussão em algumas revisões de literatura, entretanto, as informações disponíveis que
avaliam esta interação são poucas ou quase inexistentes quando se trata do bioma
Caatinga.
Para que haja um incremento da produção pecuária na região nordeste,
especificamente na Caatinga, é necessário o entendimento do funcionamento dos
compartimentos integrantes do ecossistema pastagem e do ambiente onde esta atividade se
desenvolve, já que o mesmo encontra-se constantemente perturbado pela ação antrópica,
devido a necessidade de aumento da produtividade das pastagens (PARENTE et al., 2010).
Certamente o conceito de produtividade deverá está associado ao de sustentabilidade
do ecossistema, que ocorre mediante as práticas de manejo que garantam o aporte de
nutrientes, a conservação do solo e a manutenção das espécies neste bioma que remete a
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compreensão dos compartimentos solo-planta-animal e as relações existentes entre os
mesmos.
Neste contexto, faz-se necessário a utilização dos novos conceitos no manejo da
pecuária de precisão, enfocando principalmente o manejo do pastejo (CARVALHO et al.,
2009). Como reforçaram ANDRADE et al. (2006) o conhecimento da produção de matéria
seca total por espécie é fundamental para se determinar a carga animal por área, sendo
possível se avaliar a quantidade de alimento que estáá disponível ao rebanho durante um
período determinado. Da mesma forma, a composição química e a digestibilidade dos
alimentos que compõem a dieta dos ruminantes, já que são indicadores de fundamental
importância dentro do processo produtivo.
Dentre os componentes que influenciarão no funcionamento desses compartimentos,
destacam-se: a comunidade de plantas, pela competição por nutrientes, distribuição e
morfologia de raízes, bem como, sua longeviade e requerimento de nutrientes para
crescimento ótimo; a comunidade animal, pelo tipo de pastejo e tipo de deposição das
excretas, podendo afetar a eficiência da ciclagem dos nutrientes e minerais; o solo, com
suas interações microbianas que incluem antagonismos e sinergismos, que podem resultar
em combinções de espécies particulares, e constitui ainda o reservatório de nutrientes do
sistema, nas formas mineral e orgânica. Já o componente homem, exerce sua influência por
meio de práticas de manejo, incluindo fertilização, irrigação, movimento de animal e
colheita (WILKINSON & LOWREY, 1973; PARENTE & PARENTE, 2010).
Os herbívoros, as plantas e as condições edafoclimáticas que ocorrem numa
determinada área constituem um sistema complexo e interdependente: o ecossistema
(SANTOS et al., 2011). A eficiência da utilização das plantas forrageiras pelos animais
está na dependência de vários fatores, entre os quais podem ser citados como mais
significativos: a qualidade e a quantidade de forragem disponível na pastagem e o
potencial do animal (ANDRADE et al., 2010).
PARENTE & PARENTE (2010) argumentaram que a utilização da pecuária semiextensiva em regiões semiáridas passa a ser fator de alteração ambiental devido à lotação
excessiva de animais em limites superiores à capacidade suporte do ecossistema.
Em médio prazo, exerce forte pressão sobre a composição florística da vegetação
nativa e sobre o solo, devido ao pisoteio excessivo, provocando compactação na época
chuvosa e desagregação no período seco, exercendo efeitos negativos sobre suas
propriedades físicas, químicas e biológicas. Em longo prazo, contribui para a irreversível
degradação dos solos e da vegetação, gerando áreas susceptíveis ao processo de
desertificação.
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As plantas e os solos são interdependentes, portanto, deve haver um bom equilíbrio
entre o que eles fornecem e o que recebem. Os elementos nutritivos do solo são absorvidos
pelas plantas, sendo depois restituídos ao solo, sob a forma de resíduos de planta, para aí
serem reciclados. Durante o pastejo, os animais caminham e esta ação influencia os fluxos
de nutrientes (SANTOS et al., 2011). O conhecimento das relações vigentes na interface
planta-animal torna-se importante, uma vez que, conhecidas as variáveis determinantes do
uso da pastagem, se possa criar ambientes através do manejo, que não venham a limitar o
animal, no emprego de suas estratégias de pastejo.
BEZERRA (2008) mostrou que os fatores relativos aos animais que interferem na
rebrota das forrageiras, tais como intensidade e freqüência de pastejo, espécie animal,
método de apreensão da forragem, pisoteio, deposição de fezes e urina e, eventualmente,
de saliva, podem causar alterações substanciais na persistência, produtividade e
composição botânica do dossel. Segundo o autor, teoricamente, a intensidade de pastejo
deve ser regulada de forma a manter uma área foliar adequada, para as taxas máximas de
acúmulo de forragem durante toda a estação de crescimento. Na prática, entretanto, essa é
uma tarefa das mais difíceis de se realizar.
O

manejo adequado das pastagens envolve a sustentabilidade das mesmas, a

compreensão do balanço de nutrientes e do processo de decomposição existente no
ecossistema Caatinga, sendo fundamental para tomadas de decisões, principalmente no
tocante ao manejo dos animais, buscando favorecer a manutenção da vegetação e a
compreensão dos processos que determinam sua persistência, para suficiente produção de
matéria seca utilizada na alimentação dos animais.
Os elementos químicos presentes no sistema solo-planta-animal desempenham
funções vitais para o normal funcionamento desse sistema. Os efeitos do pastejo na
ciclagem de nutrientes pode influenciar a capacidade de absorção de nutrientes pelas raízes
das plantas,

transferência interna de nutrientes na planta. Relocação dos nutrientes,

oriundos do pastejos, pela concentração de fezes e urina numa área, consumo e
concentrações em áreas do campo, conversão dos nutrientes e sua ciclagem e alterações
das condições físicas do solo através da compactação devido ao superpastejo (SANTOS et
al., 2011).
As excreções animais podem atingir diretamente a superfície do solo ou
permanecerem parcial ou totalmente sobre a parte aérea da forrageira, que podem
proporcionar prejuízos para a reciclagem de nutrientes através de perdas e/ou bloqueio
temporário desses nutrientes, e até rejeição da forragem pelo animal, pois a urina animal
consegue penetrar no solo e escapar das perdas, sendo considerada uma fonte prontamente
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disponível de nutrientes às forrageiras, especialmente N, K. A urina flui no solo através
dos macroporos e a uréia nela presente sofre hidrólise mais rápida que a uréia pura
adicionada ao solo. Dessa maneira, o amônio é inicialmente produzido e, pela nitrificação
o nitrogênio é transformado em nitrato.
Na região Nordeste, particularmente em área de Caatinga, pouco se conhece sobre as
taxas de deposição e acúmulo de folhedo das espécies nativas. No entanto, para a
manutenção do equilíbrio neste ecossistema é necessária à manutenção da cobertura
vegetal (serrapilheira) que é o principal constituinte da matéria orgânica no solo (ARAÚJO
et al., 2011).
A serrapilheira que cai das árvores neste ecossistema protege o solo na estação seca
quando as temperaturas são mais elevadas, mas, logo que chegam as primeiras chuvas, ela
é degradada pelos microrganismos decompositores, não ocorrendo grande acúmulo de
material orgânico na superfície (SOUTO, 2006). Segundo PARENTE (2009) é também a
principal fonte de nutrientes para as plantas e responsável por manter as condições
químicas, físicas e biológicas dos solos.
A acumulação dessa cobertura depende da quantidade e da qualidade de biomassa
produzida e aportada, assim como da taxa de decomposição desse material (ALVES et al.,
2006). VITAL et at. (2004) reportaram que a importância de se avaliar este componente
está na compreensão dos reservatórios e fluxos de nutrientes, pois o folhedo depositado
sobre o solo constitui a principal via de fornecimento de nutrientes, por meio da
mineralização dos restos vegetais.
No entanto, o consumo da serrapilheira pelos animais, principalmente na época seca
do ano, onde a parte aérea (folhas) da maioria das plantas arbóreas passa a ser a principal
fonte de alimento para os animais, pode limitar o fornecimento de nutrientes para as
plantas e para a formação da cobertura vegetal do solo, comprometendo todo o equilíbrio
do ecossistema. A deposição de serrapilheira é um dos aspectos mais importantes da
ciclagem de nutrientes, pois a nutrição dos vegetais nestes ecossistemas é dependente da
ciclagem dos nutrientes contidos na biomassa vegetal (ANDRADE et al., 2008).
É complexa a compreensão da dinâmica dos compartimentos no ecossistema
Caatinga. Além disso, grande parte dos trabalhos que procuram compreender o balanço de
nutrientes no ecossistema pastagem, envolvendo o compartimento animal, trabalha em
áreas de pastagens cultivadas e em lotações fixas. Nos sistemas de pastejo na vegetação da
Caatinga, a utilização da serrapilheira como parte da dieta dos pequenos ruminantes,
principalmente no período seco do ano, promove a exposição total do solo às intempéries,
sendo este efeito bastante negativo sobre a manutenção da matéria orgânica, que por sua
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vez iria contribuir para a estabilização e manutenção das propriedades físicas, químicas e
biológicas dos mesmos.
Portanto, a compreensão da dinâmica dos compartimentos e processos envolvidos na
ciclagem dos nutrientes, incluindo o componente animal, é um fator de grande importância
no manejo intensivo da Caatinga, embora seja ainda um tema pouco discutido na maioria
dos trabalhos realizados na região semiárida. Sendo assim é necessária a realização de
pesquisas que envolvam os efeitos do pastejo sobre a qualidade e a sustentabilidade do solo
e da vegetação, uma vez que, alguns aspectos dentro do ecossistema Caatinga ainda não
foram totalmente elucidados.

Herbivoria de caprinos
Na região semiárida nordestina as plantas forrageiras são a principal fonte de
alimento dos rebanhos, predominando áreas de pastagens nativas em relação às pastagens
cultivadas, em função principalmente das condições edáfoclimáticas dessa região, com
chuvas concentradas em quatro meses no ano e os longo períodos de estiagem, que
assolam a região. Aliado a isso tem a maior taxa de evapotranspiração (2.000 mm), que
excede o índice pluviométrico que é em torno de 300 a 800 mm anuais, principalmente na
estação seca (MOURA et al., 2007), que dificultam a manutenção, o desenvolvimento e a
sustentabilidade da produtividade de forragem.
A pecuária é sem dúvida a atividade de exploração mais adequada para o Semiárido,
entretanto, é importante compreender que para seu sucesso é fundamental uma base
alimentar que garanta alimento no período de escassez de forragem, de forma que propicie
um manejo adequado dos rebanhos, assegurando desta forma renda e lucro para o produtor
(ANDRADE & SOARES, 2007). Mas é preciso compreender (SCHISTEK, 2012) que a
Caatinga representa um pasto nativo de grande valor nutritivo, muito apropriado para a
criação de animais de médio porte, no entanto, faz-se necessário evitar o superpastejo,
através da análise criteriosa da capacidade de suporte.
A caprinocultura na maioria dessa região é desenvolvida, de maneira geral, em
sistema extensivo, no qual os animais são soltos na Caatinga, sem divisões demarcatórias
de propriedade, permitindo que vários rebanhos pastem em conjunto. Nessa região, a
produção de caprinos é uma atividade com inquestionável importância econômica
(ARAÚJO et al., 2011).
Embora a Caatinga seja um dos ecossistemas brasileiros mais degradados, em torno
de 70% já se encontra alterado pelo homem e só 0,28% de sua área encontra-se protegida
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(KILL, 2012). Há poucos estudos que avaliem o efeito da herbivoria por caprinos sobre a
manutenção de populações de plantas e sobre a estrutura dos tipos de vegetação que
compõe esse bioma.
De acordo com LEAL et al. (2003), os caprinos são importantes herbívoros da
Caatinga, pois utilizam parte da maioria das espécies de árvores e arbustos encontrados na
região, como forragem. São considerados muito generalistas no que se refere às plantas
lenhosas da Caatinga, uma vez que se alimentam de plântulas e todas as partes de plantas
adultas e são hábeis em consumir enorme variedade de frutos, assim como flores e
sementes de tipos e tamanhos variados, da maioria das espécies presentes na área.
Estudando o impacto do pastejo caprino sobre a vegetação da Caatinga no Semiárido
paraibano PARENTE et al. (2012) constataram o efeito da herbivoria promovido pelo
pastejo em áreas de Caatinga, seja por meio da diminuição de espécies ou por meio de
ações que podem causar alterações na composição e estrutura da vegetação, notadamente
na subárea com maior lotação. Em condições de superpastejo, caprinos podem induzir
mudanças substanciais na florística da Caatinga, quer pelo anelamento dos troncos das
árvores e arbustos, causando-lhes a morte, quer pelo consumo das plântulas impedindo a
renovação do estoque de espécies lenhosas.
PARENTE et al. (2009) verificaram redução resultante dos processos fisiológicos
executado pelas plantas do marmeleiro (Croton sonderianus Mull. Arg), no período
chuvoso. Alertaram que em função do consumo intenso dos animais, houve redução
drástica do total de flores, sendo este efeito prejudicial para a manutenção das espécies.
ANDRADE et al. (2008) afirmaram que o estrato herbáceo é de grande importância,
principalmente no contexto da produção de alimento para pequenos ruminantes, porém, se
conhece muito pouco sobre as consequências diretas do efeito do pastejo. Constataram que
as plantas herbáceas apresentam um ciclo curto concentrado principalmente na estação
chuvosa, período esse em que os animais pastejam mais intensamente, sendo portanto
importante conhecer sua dinâmica para traçar estratégias de uso racional e seu melhor
aproveitamento sem causar danos ao ecossistema.
Durante a estação das chuvas, grande parte da forragem é proporcionada pelo estrato
herbáceo, no entanto, à medida que a estação seca se pronuncia, a folhagem das espécies
lenhosas decíduas, passa a constituir praticamente a única fonte de forragem para os
animais. A influência do pastejo animal sobre os atributos da vegetação da Caatinga é de
extema importância, quando se pensa em uma atividade pecuária sustentável. O
entendimento de aspectos relevantes, como a retirada da cobertura vegetal pelos animais,
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principalmente no período seco, no qual a serrapilheira torna-se a principal fonte de
alimentos, devem ser melhor elucidado.
Embora a serrapilheira seja imprescindível fonte de alimentos para os animais no
período seco, constitui-se como a principal fonte de nutrientes e proteção do solo pela
cobertura propiciada, oferecendo condições de equilíbrio ao ecossistema. O consumo
acentuado desse material pelos animais certamente irá induzir um desequilíbrio no
ecossistema, devido ao desbalanço de nutrientes promovido pelos mesmos. Portanto,
lotações adequadas precisam ser validadas neste ecossistema para evitar alterações bruscas,
como perda de variabilidade das espécies vegetais, fertilidade de solo e erosão, efeito estes
influenciáveis pela serrapilheira e cobertura vegetal como um todo (PARENTE &
PARENTE, 2010).
A procura do equilíbrio no sistema solo-planta-animal seria em função de um ajuste
na pressão de pastejo, ou seja, trabalhando-se com uma relação entre número de animais e
oferta de forragem. Pois no caso particular da Caatinga, a serrapilheira deverá ser
considerada como aporte de nutrientes ,tanto para os vegetais como para os animais e que o
ajuste na lotação animal, é ferramenta importante que auxilia na manuenção do equilibio
do ecossistema.
LIMA JÚNIOR (2006) observou predominância no consumo de serrapilheira com o
avançar do perído seco. O autor encontrou participação de 43% desse estrato na dieta dos
caprinos, ressaltando que isto ocorre em função da diminuição de ervas e arbustos na
vegetação. Em contrapartida, no período chuvoso há uma grande quantidade de produção
de biomassa pelo estrato herbáceo, sendo este a principal fonte alimentar para os animais,
principalmente os ovinos.
Neste aspecto, PARENTE & PARENTE (2010) observaram uma necessidade de
alternância de espécies, pois parece ser esta forma, em função dos diferentes hábitos de
pastejo dos animais, uma alternativa de manejo para minimizar o efeito da retirada do
material depositado e garantir a persistência das espécies. Salientaram também, que a
produção de caprinos e ovinos é uma atividade com inquestionável importância econômica
no Semiárido nordestino, porém, há poucos estudos que avaliem o efeito da herbivoria por
caprinos sobre a manutenção de populações de plantas e sobre a estrutura dos tipos de
vegetação que compõem essa vegetação.
Com base nestas considerações, fica claro que a herbivoria por caprinos constitui um
importante fator de seleção natural capaz de afetar a abundância e a distribuição das
espécies da Caatinga. Portanto estudos que avaliem o efeito da herbivoria por caprinos
sobre a manutenção de populações de plantas e sobre a estrutura dos tipos de vegetação
20

que compõem esse bioma são importantes, pois estas podem está acessíveis ao pastejo na
época em que os caprinos dependem exlcusivamente dessa vegetação como fonte de
alimento.

Fenologia das espécies da Caatinga
Todo processo de desenvolvimento de uma região tem como ponto inicial o
conhecimento de seus recursos naturais e do interrelacionamento com o meio. Na região
semiárida, tal conhecimento é fundamental, principalmente devido sua condição climática,
com diferentes gradientes de aridez, dentre outros fatores que atuam de forma direta
(ANDRADE, 2008).
A Caatinga, bioma característico do Semiárido brasileiro, caracteriza-se por
apresentar uma vegetação adaptada às condições dessa região, com rápida renovação das
copas no início das chuvas e a caducifolia durante parte da estação seca (BARBOSA et al.,
2003).
O estudo fenológico das espécies arbóreas da Caatinga, é essencial para a melhor
compreensão da dinâmica dos ecossistemas, pois abordam os diferentes eventos biológicos
repetitivos que ocorrem durante o ciclo de vida das plantas, como brotamento e floração,
coincidindo com o período das chuvas, senescência foliar na estação seca e época de
frutificação ocorrendo de acordo com a síndrome de dispersão das espécies.
As causas de sua ocorrência em relação a fatores abióticos são hierarquicamente
superiores na determinação dos padrões fenológicos das espécies, este respondem também
a fatores bióticos, como a herbivoria (LEAL et al., 2007). Sendo que a fenologia da
comunidade é organizada de forma que todas as fenofases podem ser observadas durante
todo o ano.
Segundo OLIVEIRA et al. (1998) e PARENTE et al. (2012) estudos sobre a
fenologia das espécies arbustivas e arbóreas na Caatinga são escassos, fato que se acentua
ainda mais quando diz respeito aos trabalhos que avaliam o pastejo animal sobre os
aspectos fenológicos das espécies neste bioma.
Os eventos fenológicos, em algumas espécies, não são determinados pela chuva e,
sim, pela disponibilidade hídrica para a planta, isto é, espécies que apresentam sistema
radicular profundo, ou que armazenem água no caule ou sistema radicular que podem
apresentar padrões fenológicos independentes da precipitação, uma vez que durante todo
ano existem pelo menos alguns indivíduos com folhas, flores e frutos, o que representa
importante aspecto para a manutenção da fauna (LEAL et al., 2007). Em ambientes
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sazonalmente secos, pode-se encontrar diferentes padrões fenológicos para as espécies,
determinados primariamente pela chuva ou não, dependendo da capacidade da planta obter
ou armazenar água (LIMA, 2007).
Estudando quatro espécies arbóreas na Caatinga do Cariri paraibano, PARENTE et
al. (2012) mostraram que os padrões fenológicos observados, caracterizaram-se, por
diminuição de folhas, flores e frutos no período seco, que compreende os meses de julho a
setembro, onde as espécies se confirmaram como caducifólias. E ainda, redução no pico de
intensidade dos frutos e flores nas subáreas com pastejo, em relação ao subárea sem
pastejo, para malva (Malvaceae), marmeleiro (Euphorbiaceae) e pereiro (Apocynaceae),
mostrando o efeito da herbivoria dos caprinos sobre estas espécies, ressaltando a
importância delas na alimentação animal. Entretanto, tal efeito pode ser prejudicial para a
manutenção das espécies, uma vez que altera seu comportamento fenológico.
Segundo PARENTE et al. (2012), alguns estudos evidenciaram a interferência dos
caprinos na mudança da estrutura da vegetação, pois eles podem reduzir a capacidade de
regeneração de algumas espéceis arbóreas mais consumidas. Neste contexto, o ajuste na
lotação animal é ferramenta considerável na determinação de estratégias de manejo para
conservação da vegetação. Os autores concluíram que houve uma forte influência da
precipitação para as espécies avaliadas, sobre a emissão de folhas, floração e frutificação,
evidenciando o efeito da precipitação sobre os aspectos fenológicos.
Avaliando a fenologia de 13 espécies arbustivas e arbóreas, em área de Caatinga, no
Rio Grande do Norte, AMORIM et al. (2009) os autores verificaram que a cobertura de
folhas foi fortemente influenciada pela pluviosidade em 11 das espécies que tiveram as
copas totalmente desfolhadas em número variável de dias durante a estação seca. Os
autores ainda constataram que essa influência ficou patente nos rápidos fluxos de formação
e queda de folhas, subsequentes a chuvas esporádicas, em épocas normalmente secas.
De acordo com LEAL et al. (2003), possivelmente, esses animais acarretam
alterações na fenologia de algumas espécies, podendo comprometer a produção de frutos e
sementes, alterando a capacidade de regeneração da vegetação e a quantidade do banco de
sementes.
Assim, ressalta-se a necessidade do conhecimento das relações entre os eventos de
pulsos e inter-pulsos de precipitação e o efeito destes eventos nos aspectos fisiológicos
determinantes no crescimento e desenvolvimento das plantas (ANDRADE et al., 2006).
Compreender a dinâmica das diferentes espécies da Caatinga e os mecanismos que
desencadeiam fisiologicamente o crescimento e o desenvolvimento das plantas nesse
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ecossistema, são condições determinantes para o cultivo de espécies com potencial
forrageiro, que representa papel importante para manutenção da flora desse ecossistema.

Composição Bromatológica de espécies da Caatinga
Na região semiárida a compreensão dos recursos naturais regionais ainda não estão
totalmente esclarecidos. Em função disso, diversos estudos estão sendo realizados na
tentativa de elucidar fenômenos, como o clima, que têm grande influência sobre a
vegetação a fim de potencializar seu uso para produção animal. De acordo com NETTO et
al. (2011), dispõe-se ainda de poucas informações sobre as espécies que nela vivem,
especialmente, sob o ponto de vista da composição química das espécies de valor
forrageiro para alimentação animal. Quase nada se sabe, por exemplo, sobre as espécies
dos estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos que são abundantes nestas áreas,
principalmente, na época chuvosa e que pode ter alto valor nutricional para suprir as
necessidades energéticas dos animais.
Nesses ecossistemas, a produtividade dos ruminantes domésticos é marcadamente
influênciada pela irregularidade na oferta quantitativa e qualitativa de recursos forrageiros,
tanto entre como dentre os anos, em função dos fatores bióticos, destacando a
irregularidade de chuvas e a alta taxa de evapotranspiração. MOREIRA et al. (2006)
relataram que apesar da Caatinga apresentar boa disponibilidade de fitomassa no período
chuvoso, parte significativa desse material não é utilizado na alimentação dos animais.
Enfatizaram ainda, que o conhecimento mais detalhado desses materiais poderá indicar
formas de manejo dessa vegetação, de forma a melhorar sua utilização.
Segundo SILVA et al. (2011) existe uma grande diversidade de plantas na Caatinga,
formada por espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, das mais diversas famílias, e o mais
importante é que a maioria dessas plantas é consumida pelos animais. Os autores
reforçaram que considerando o fato da Caatinga apresentar grande diversidade de flora,
principalmente formadas por plantas que podem ser usadas na alimentação animal, são
necessários estudos que avaliem a qualidade dessas plantas para um conhecimento maior
de seu valor nutritivo.
É sabido que a produção de alimentos para os rebanhos constitui um dos maiores
desafios para o sucesso da atividade pecuária, especialmente em regiões semiáridas como a
do Nordeste do Brasil. RAPINI et al. (2006) afirmaram que, conhecendo a biodiversidade
do Semiárido e os processos físicos, químicos e biológicos que afetam sua biota constitui
no primeiro passo para uma eficaz utilização dos seus recursos com sustentabilidade,
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reduzindo assim, a degradação ambiental. Nessas áreas, no período chuvoso, as forrageiras
anuais têm rápido crescimento e curta duração do ciclo fenológico, resultando em forte
periodicidade na disponibilidade da oferta de forragem desse tipo de vegetação
(ANDRADE et al., 2006).
CRUZ et al. (2007) relataram que no período de escassez de alimentos na região
semiárida, pequenos e grandes ruminantes consomem folhas de árvores e arbustos que
caem no solo. No entanto, os autores afirmaram que essas folhas são de baixo valor
nutritivo e não atendem as necessidades nutricionais dos animais.
O conhecimento da produção de matéria seca (MS) por espécie é fundamental para
se determinar a carga animal por área, sendo possível avaliar a quantidade de alimento que
estará disponível ao rebanho durante um período determinado (ANDRADE, 2006).
Estudos da estacionalidade de produção, composição química e disponibilidade da
fitomassa predominante da Caatinga desempenham um significativo papel como estratégia
para melhorar o manejo das forrageiras nativas (NETO et al., 2011).
MEDEIROS (2007) avaliando a composição química de espécies arbóreas da
Caatinga paraibana encontrou para Poincianella pyramidalis (Tul.) os seguintes valores:
MS 93,2%; PB 14,2%; FDN 46,9% e FDA 49,9%.

Os teores de PB aferidos por

ALMEIDA et al. (2006) para a mesma espécie foi: MS = 55,3; PB = 12,2; MM = 5,5; EE
= 2,5 e FDN= 43,0, no município de Caruaru, PE.
Os resultados da composição bromatológica encontrada por PARENTE (2008)
estudando o impacto do pastejo caprino sobre a vegetação da Catinga no semiárido
paraibano para o pool do estrato herbáceo foram: MO = 84,2 e 61,2; CZ = 17,1 e 34,6; PB
7,4 e 3,6; FDN = 52,0 e 64,9; FDA 48,4 e 60,3; CEL = 28,5 e 29,5; HEM = 7,7 e 5,9 e LG
= 22,3 e 6,0, respectivamente, na transição do período chuvoso para o seco. E para o
estrato arbustivo e arbóreo teores em percentagem para marmeleiro e pereiro, foram
respectivamente: MO = 91,5 e 83,5; CZ = 8,0 e 16,5; PB = 7,3 e 6,3; FDN = 45,7 e 52,0;
FDA = 43,6 e 32,1; CEL = 16,7 e 12,2; HEM = 2,1 e 19,9 e LG= 12,8 e 10,0. De acordo
com o autor a grande variabilidade encontrada na composição química dos estratos
observados é importante para subsidiar informações quanto à época em que as espécies são
consumidas e quanto aos déficits de nutrientes em determinadas épocas do ano, auxiliando
tomadas de decisões no manejo nutricional.
Avaliando o valor nutricional do estrato herbáceo na Caatinga do Cariri Paraibano,
SILVA et al. (2011) relataram que a PB variou de 17,2% para 4,6%, respectivamente, nas
transição do perído chuvoso para o seco, acrescendo que com a falta de chuvas o teor de
PB das dicotiledôneas e ervas tendem a cair. Para FDN os valores variaram de 51,2 e
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52,4%, respectivamente, para período chuvoso e seco. O FDA aumentou na transição
chuva-seca, fato que atribuiram a redução de folhas e aumento no comprimento da haste.
Confimaram ainda, que a lignina e a celulose aumentaram em todas as áreas na estação
seca, com significativas alterações no material vegetal disponíveis para os animais, o que
fornece subsídios, para a avaliação das deficiências de nutrientes, com base na composição
química das plantas que os animais vão consumir em diferentes épocas.

Efeito do pisoteio nos atributos do solo
A qualidade do solo, que compreende o equilíbrio entre os condicionantes
geológicos, hidrológicos, químicos, físicos e biológicos do solo, é útil na avaliação dos
biomas quando são incorporados ao processo produtivo, no entanto, os impactos
ambientais promovidos pelas mudanças de uso da terra podem ser detectados pelas
modificações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, que pode facilitar os
processos de perda da produtividade dos mesmos (CARNEIRO et al., 2009).
Na região semiárida do Brasil, com predominância da vegetação da Caatinga, a
caprinocultura desempenha importante papel social, como fator de fixação do homem no
campo, e não existe alternância de atividades em uma mesma área, pois se utilizam
sistemas de lotação contínuas e extensivos, na sua grande maioria em condições constante
de superpastejo (BEZERRA et al., 2010). Essa característica, quase sempre, não permite ao
solo a oportunidade de reabilitação de suas propriedades físicas, aliados as suas próprias
características intrínsecas que podem comprometer os mesmos em longo prazo. Portanto, o
monitoramento dos atributos do solo deve ser revisado com frequência.
BEZERRA et al. (2010) constataram que o sistema pastoril causa alterações
significativas nas propriedades do solo, em razão da presença do animal e das variações
nas condições do seu manejo, pois na pastagem, o animal é uma carga circulante sobre o
solo, que consome a produção primária de biomassa uniformemente distribuida na área.
Dessa forma, a presença do animal terá efeito sobre as propriedades físicas e químicas do
solo, principalmente sobre a compactação do solo e a reciclagem de nutrientes no sistema
(CARNEIRO et al., 2009). Fato confirmado por PARENTE et al. (2010), ao afirmarem que
a atividade de criação de caprinos, prática comum na região semiarida do nordeste pode, a
depender da lotação, alterar completamente as características do solo. MOREIRA et al.
(2006) reforçaram que isso acontece porque na região semiárida do Brasil, não existe
alternância de atividades em uma mesma área, com utilização de sistemas de lotação
contínuos.
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A utilização da pecuária seja de forma extensiva ou semiextensiva nas regiões
semiáridas passa a ser fator de alteração ambiental devido à lotação excessiva de animais
em limites superiores à capacidade de suporte do ecossistema. Em médio prazo pode
exercer forte pressão sobre o solo devido ao pisoteio excessivo provocando a compactação
(na época chuvosa) e desagregação (no período seco), ocasionando efeitos negativos sobre
as suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Diante disso, CARNEIRO et al. (2009)
afirmaram que a alteração desses atributos, determinado pelo manejo e uso do solo e sua
avaliação são importantes para o melhor manejo visando à sustentabilidade do sistema. Em
longo prazo, esse sistema de uso contribui para a irreversível degradação dos solos e da
vegetação gerando áreas susceptíveis ao processo de desertificação.
Em pastagens nativas da região nordeste, acredita-se que o principal fator seja a
utilização de taxas de lotações inadequadas, com sobrecarga animal em função da
disponibilidade de oferta forrageira, causando além de outros, danos às propriedades
físicas dos solos (PARENTE & PARENTE, 2010). Outro fator é, sem dúvida, a utilização
de sistemas de pastejo inadequados que não respeitam o desenvolvimento das plantas
forrageiras. Essa característica, quase sempre, não permite ao solo a oportunidade de
reabilitação de suas propriedades físicas, aliada às suas próprias características intrínsecas
que o pode comprometer a longo prazo.
Dos atributos fisicos do solo, talvez a densidade seja o mais utilizado, em função da
sua facilidade de interpretação. Quando a vegetação nativa é substituída por outros
sistemas de uso, há perda da qualidade do solo. Foram constatados por ARAÚJO et al.
(2007) valores mais altos para a densidade do solo e, consequentemente, mais baixos para
porosidade total nas áreas sob pastagem e, segundo os autores, os valores mais elevados da
densidade do solo nessas áreas podem ser resultantes do pisoteio dos animais.
A densidade do solo é uma das propriedades mais influenciadas pela ação antrópica
(PORTUGAL et al., 2010), e na pastagem a densidade elevada deve-se ao alto grau de
pisoteio animal pela lotação contínua e superlotação, podendo ser influenciada também
pela sua estrutura, teor de carbono, ação dos organismos e cobertura do solo (BAMBERG
et al., 2009; SANTOS et al., 2010).
A compacatação superficial do solo causado pelo pisoteio animal em sistemas de
produção intensivo tem sido tema de discusssão, porém, as informações diponíveis que
avaliem esse efeito na região do nordeste brasileiro ainda são poucas (PARENTE &
PARENTE, 2010) e as alterações na propriedades físicas do solo podem acontecer com
maior ou menor intensidade, dependendo da intensidade e frequência do pastejo, pois os
animais aplicam pressões no solo superiores àquelas aplicadas por implementos agrícolas.
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De acordo com ZHAO et al. (2007) o pastejo associado com a atividade animal altera as
propriedades hidráulicas e mecânicas do solo.
A capacidade da planta em absorver água pode ser reduzida com a compactação do
solo, associada a pequenos períodos de chuva nas regiões semiáridas que limitam o
crescimento das plantas e reduz o aporte de serrapilheira, consequentemente o aporte de
carbono orgânico. Entretanto, este é um efeito indireto do pastejo sobre a infiltrabilidade
do solo, que segundo ZHAO et al. (2007), ainda não está muito bem descrito e
quantificado. Atributos físicos do solo favoráveis ao crescimento do sistema radicular são
necessários para a obtenção e manutenção de elevadas produtividades. Neste sentido,
ressalta-se a importância da cobertura vegetal em promover a estabilidade dos agregados e
manter as propriedades físicas do solo adequadas. Na Caatinga, a permanência da
serrapilheira sobre o solo poderia exercer função semelhante (PARENTE et al., 2008).
Vários trabalhos tem comprovado que o pisoteio animal, a lotação contínua e os
ciclos de umedecimento e secagem promovem o adensamento e compactação,
proporcionando aumento da densidade do solo. Já a densidade de partículas, leva em
consideração a massa total da amostra e o volume das partículas sólidas do solo, sendo
influenciada pela textura do solo e pelo teor de carbono. Segundo SANTOS et al. (2010), a
densidade de partículas é pouco influenciada pelo preparo do solo, fato também observado
por PORTUGAL et al. (2010).
A porosidade é muito influenciada pelo sistema de manejo a que o solo está
submetido. Segundo PORTUGAL et al. (2010) e SOUZA et al. (2010) os principais
fatores que afetam a porosidade são a estrutura do solo, sua cobertura, o teor de carbono e
o pisoteio animal. SOUZA et al. (2010) reforçaram que a porosidade sempre é maior nas
áreas de mata nativa em relação a área sob pastagem e que o pisoteio animal foi o fator
determinante para redução da porosidade, e que essa diferença foi maior na camada
superficial do solo.
CARNEIRO et al. (2009) constataram que os atributos químicos também são
afetados pelas mudanças de uso da terra, principalmente em áreas com diferentes manejos,
quando comparadas com vegetação nativa, e essas mudanças têm importância fundamental
na sustentabilidade dos sistemas. A substituição da vegetação nativa por sistemas
agropecuários leva ao empobrecimento dos teores de Ca, Mg e K dos solo (SANTOS et al.,
2010). Segundo os autores sob sistemas produtivos e sob pastagem os teores de Al e H+Al
foram maiores e menor o pH, o que pode limitar o desenvolvimento das plantas, tanto pelo
efeito sobre a disponibilidade de nutrientes, como pela concentração do aluminio em níveis
tóxicos para as plantas, afetando diretamente a eficiência da absorção de nutrientes pelas
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células das raízes das plantas. Por outro lado confirmaram que o P, K, Ca e Mg foram
maiores nas áreas preservadas.
Segundo PEREIRA JÚNIOR (2006), a compactação do solo pode afetar o “status”
dos nutrientes tanto de maneira benéfica como em seu detrimento. A compactação aumenta
as taxas de movimentação dos nutrientes para as raízes por difusão e osmose. Por outro
lado, a compactação do solo resulta em um decréscimo na quantidade de nutrientes
mineralizados da matéria orgânica do solo. Para garantir a produtividade é preciso
promover o retorno e a manutenção da matéria orgânica, conseguindo com isso estabilizar
a diversidade biológica do solo, sendo este um dos mais importantes indicadores da
qualidade do mesmo pois a matéria orgânica do solo é considerada como indicador da
qualidade do solo, pois atua como fonte de nutriente, auxilia na infiltração e na retenção de
água no solo (PESSOA et al., 2012). Sua perda pode acarretar declínio dos atributos
químicos do solo.
Alguns fatores estão correlacionados com a mudança da matéria orgânica do solo,
como: a condição da vegetação (estrutura e diversidade), fatores ambientais (precipitação,
radiação e temperatura), intensidade e freqüência de pastejo e tipo de animal.
BEZERRA et al. (2010) observaram que embaixo e fora da copa de espécies de
Juazeiro ocorreu aumento nos teores de K, o que segundo os autores pode está associado
exclusivamente ao retorno do K ao solo através da urina dos animais. Os mesmos autores
relataram baixos teores de matéria orgânica sob a copa das espécies juazeiro, algaroba e
leucena, e se pode atribuir estes baixos teores às espécies forrageiras, cujo material
vegetal (vagens e folhas) depositado sobre o solo foi consumido

pelos

animais,

contribuindo, assim, para a diminuição nos teores de matéria orgânica do solo.
Em trabalho realizado no Semiárido da Suazilândia no Sul da África, TEFERA et al.
(2010) mostraram que as diferenças nos sistemas de gestão de terras causou variações
consideráveis na maioria da vegetação e variáveis dos solos. Segundo os autores, solo com
baixa taxa de lotação ou lotação moderada tiveram maior aporte de K, Ca, P. Concluiram
ainda, que houve difereças significativas para vegetação e variáveis do solo entre o sistema
de uso da terra e que a pressão de pastejo pode ter sido a causa primária. Por fim,
salientaram a importância de um modelo equilibrado da pecuária sobre a densidade do
solo e a dinâmica da vegetação.
Em relação a questão da sustentabilidade e da produtividade entre áreas de pastagens
comparadas a áreas preservadas, os sistemas de utilização de uso da terra e a vegetação
nela inserida é parte de um complexo sistema onde a atmosfera, os organismos e o solo
interagem entre si em diferentes escalas espacial e temporal (BAUDENA et al., 2007) e é
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frequente alvo de controvérsia. A dinâmica da vegetação é afetada pela chuva e pelas
características do solo, que exercem importante controle no balanço de água. Desta forma,
entende-se que esses atributos respondem a alteração nas propriedades físicas do solo, que
podem ser ocasionadas pelo pisoteio animal. Portanto o adequado uso da terra e da
vegetação nela inserida constitui um tema de crescente importância, sendo sua dinâmica
afetada pelas mudanças climáticas e de uso da terra e pelas características do solo.

Produção de serrapilheira e ciclagem de nutrientes

O processo de desenvolvimento brasileiro é marcado por uma intensa exploração do
meio ambiente. A crescente demanda de recursos para a manutenção do progresso levou o
homem a ocupar e explorar diversos locais, na maioria das vezes sem planejamento,
levando a uma rápida degradação do meio.
De acordo com SOARES et al. (2008), a maior parte dos nutrientes absorvidos pelas
plantas retorna ao solo pela queda dos componentes senescentes da parte aérea e sua
posterior decomposição. Essa decomposição é importante para a produtividade e a
sustentabilidade do ecossistema, que depende da quantidade de nutrientes armazenados em
seus vários compartimentos, como: a vegetação, a serrapilheira, o solo e a biomassa animal
(SILVA et al., 2007).
Cada ecossistema tem sua forma característica de armazenar e reciclar os nutrientes
entre seus compartimentos, e entre os quais a serrapilheira é um dos mais importantes
componente do sistema florestal (PINTO et al., 2009), compreendendo o material
precipitado no solo pela biota e atua como um sistema de entrada e saída, recebendo via
vegetação e, por sua vez, decompondo-se e suprindo o solo e as raízes com nutrientes e
matéria orgânica, sendo essencial na restauração da fertilidade do solo em áreas em início
de sucessão ecológica (EWEL, 1976; RODRIGUES et al., 2010).
O material formador da serrapilheira é composto por fragmentos orgânicos que ao
caírem sobre o solo, formam uma camada constituída de detritos vegetais (folhas, ramos,
caules, cascas, frutos e flores) e animais (fezes e restos de animais mortos), que fica
disposta na superfície (SILVA et al., 2007; SOARES et al., 2008; PINTO et al., 2009;
VIEIRA et al., 2010).
A decomposição da serrapilheira constitui o principal meio de transferência de
matéria orgânica e elementos minerais da vegetação para o solo (VITAL et al., 2004;
PINTO et al., 2009) e quando acumulada sobre o solo contribui, juntamente com os
diversos compartimentos florestais, para a interceptação das gotas de chuva, minimizando
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assim seus efeitos erosivos. É também um compartimento de armazenamento de água, que
apesar de pouca capacidade em termos quantitativos, funciona como um isolante térmico,
contribuindo para a redução da evaporação e manutenção de microclima estável na
superfície do solo (FIGUEIRÓ, 2005).
Contrapondo a este relato, PARENTE (2009) afirmou que nos sistemas de pastejo
na vegetação da Caatinga, a utilização da serrapilheira como parte da dieta dos pequenos
ruminantes, principalmente no período seco do ano, causa a exposição total do solo às
intempéries, sendo tal efeito negativo sobre a manutenção da matéria orgânica que iria
contribuir para a estabilização e manutenção de suas propriedades físicas, químicas e
biológicas.
Esse comportamento parece ser ideal para o entendimento da necessidade de
manutenção da serrapilheira no solo, como forma imprescindível para a manutenção da
estabilidade dos agregados e retenção de água, dentre outros. Assim, qualquer sistema de
manejo que possibilite a retirada total da cobertura vegetal (serrapilheira), por parte dos
animais, deve ser evitado na Caatinga (ARAÚJO et al., 2011).
De modo geral o conhecimento das características intrínsecas da vegetação da
Caatinga é de grande importância para o conhecimento de causas e efeitos ecológicos em
uma determinada área, já que a vegetação é o resultado dos fatores ambientais (clima,
propriedades do solo, fatores bióticos e antrópicos), da alta eficiência no uso da água e
nutrientes por algumas espécies, bem como, o descompasso existente nas características
reprodutivas garantem a sobrevivência destas promovendo o equilibrio e a sustentabilidade
do ecossistema (PARENTE & PARENTE, 2010).
As espécies xerofítas da Caatinga apresentam estratégias para suportar as condições
climáticas do Semiárido como a queda das folhas, fechamento de estômatos, ciclos
biogeoquímicos entre outros, como medidas preventivas as altas perdas de água por
evapotranspiração e distribuições pluviométricas. ALVES et al. (2006) reforçaram a
impotância de observar as mudanças vegetacionais devido a deposição da folhagem ou
caducifólia, a qual, ocorrem principalmente entre os meses de abril a setembro nas regiões
semiáridas do Nordeste do Brasil.
Na queda das folhas e os demais constituintes da planta a contribuição no acúmulo
da serrapilheira, principalmente numa determinada posição da copa da planta ou em pontos
do perímetro desta, possivelmente possibilitará o maior recrutamento de plantas
regenerantes, em decorrência das melhores condições como nutrientes, temperatura e
umidade do solo. Além disso, pode predizer as taxas de respiração no solo, atividade
microbiológica, disponibilidade de propágulos entre outros. Esta condição resultante da
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serrapilheira pode exercer forte influência sobre as taxas de ciclagem de nutrientes,
velocidade de decomposição, mineralização e, por conseguinte, sobre a disponibilidade de
nutrientes para as plantas (SANCHES et al., 2009).
A periodicidade da deposição, varia de espécie para espécie nas regiões tropicais e
subtropicais, sendo que os fatores climáticos influenciam significativamente este
fenômeno. Nas florestas de regiões tropicais e quentes, a chegada do período seco é o
fenômeno que desencadeia o processo de derrubada total das folhas, possibilitando maior
produção de serrapilheira, devido a redução da precipitação acarretar ao ecossistema um
estresse hídrico e este utiliza a queda de folhas para diminuir seu consumo de água
(MOREIRA & SILVA, 2004).
A quantificação da deposição de serrapilheira e o acúmulo de matéria orgânica são
etapas importantes dos estudos de ciclagem de nutrientes (FERREIRA et al., 2007). E a
depender da composição e da quantidade do folhedo depositado, sucederão diferenças no
fluxo de matéria orgânica e nutriente para o solo por meio da decomposição (ANDRADE
et al., 2008). As folhas representam valores próximos a 80% do material coletado. Nas
regiões semiáridas, segundo os autores, as maiores taxas de deposição mensal ocorrerem
de abril a setembro, período em que ocorre diminuição da precipitação pluviométrica, o
que estimula as plantas a aumentarem a queda de folhas.
SARYILDIZ et al. (2005) relataram que a taxa de decomposição da serrapilheira é
um importante componente no estabelecimento da ciclagem de nutrientes

nos

ecossistemas florestais, sendo dependente das condições do meio, especialmente a
temperatura e umidade, qualidade da serrapilheira e natureza e abundância dos organismos
decompositores desses materiais.
SOUTO et al. (2009) em trabalho com a caracterização química da serrapilheira
depositada em área de Caatinga, observaram que as maiores variações foram nos teores Ca
e S e os menores nos teores de N, P e Mg, enquanto que o nutriente fornecido em maior
concentração ao solo da Caatinga foi o N. Segundo os autores a maior concentração de N
na serrapilheira, talvez seja atribuída a maior contribuição da fração folhas, pois na área
ocorre um grande número de espécies caducifólias, confirmando um potencial elevado de
ciclagem de nutrientes, via serrapilheira. O gradiente de concentração dos nutrientes
apresentou a seguinte ordem: N>K> P.
LOPES et al. (2002) abordaram que o estudo da ciclagem de nutrientes, deve ser
realizado através da quantificação de nutrientes que entram no ecossistema (importação),
dos que saem (exportação), daqueles que permanecem estocados nos diversos
compartimentos do ecossistema e dos fluxos de transferência entre esses compartimentos.
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Segundo VITAL et al. (2004) os elementos mais aportados numa área de floresta são
N, K e o P. FIRME (2005) comentou que quanto menor a quantidade de N no processo,
mais lentamente ocorrerá a decomposição. FREIRE et al. (2010) em estudos realizado em
áreas de sábiá, reportaram que os nutrientes na serrapilheira obedeceram à seguinte ordem
de concetração: N>K>P. Observaram ainda que não houve diferença entre a concetração
de P entre os meses, diferindo apenas a de K.
De acordo com SOUTO et al. (2009) como as informações sobre o comportamento
das comunidades vegetais florestais quanto à nutrição mineral em área de Caatinga são
escassos, a serrapilheira e ciclagem de nutrientes da matéria orgânica, vem sendo
amplamente estudada em ecossistemas florestais, plantados ou naturais, diante da sua
importância nos processos de mineralização.
Entender o funcionamento e as variáveis que promovem maior ou menor estabilidade
a uma comunidade vegetal é essencial para que se possa intervir sem, no entanto, degradála. Assim, os estudos da deposição, decomposição da serrapilheira e ciclagem de
nutrientes, nos diversos ambientes é de vital importância em função das ações antrópicas
que resulta na degradação dos diversos ecossistemas, principalmente no Semiárido
brasileiro. Diante dos fatos apresentados, fica claro que a geração de informações sobre a
avaliação do aporte da serrapilheira e análise do seu conteúdo, são importantes ferramentas
para a compreensão e a conservação das diversas áreas, bem como suas interrelações com
o meio.
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Atributos físicos e químicos do solo de áreas de Caatinga submetidas a diferentes
lotações por caprinos
Resumo: O aumento da intensidade de uso do solo e a diminuição da cobertura vegetal
nativa em áreas de Caatinga têm levado à degradação dos recursos naturais e em especial à
diminuição da fertilidade do solo. Objetivou-se com este trabalho avaliar os atributos
físicos e quimicos do solo, com ênfase na capacidade de infiltração de água no solo e na
resistência mecânica à penetração em áreas de Caatinga submetidas à diferentes lotações
caprina. O trabalho é parte de um projeto previsto a ser concretizado em 10 anos e foi conduzido
na Estação Experimental de São João do Cariri, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da
UFPB, no município de São João do Cariri, PB, nos anos de 2009/2011. A área experimental
total foi de 9,6 hectares, sendo esta dividida em três subáreas de 3,2 hectares. Cada subárea
experimental foi submetida a diferentes lotações de pastejo por caprinos, sendo: subárea1 mantida com 3,1 animais/ha; subárea2 - 1,5 animais/ha e subárea3 - mantida sem animais.
Em cada local de amostragem, foi medida a taxa de infiltração de água na superfície do
solo e coletadas amostras de solo na profundidade de 0,20 m para determinação dos
atributos físicos e químicos do solo. Para avaliação da resistência mecânica à penetração
(RMP) utilizou-se um penetrômetro eletrônico, modelo FALKER PenetroLOG – PLG 1020. Os
resultados demonstraram que o pisoteio caprino nas áreas de Caatinga, durante os períodos
estudados, provoca alterações sobre a taxa de infiltração de água no solo, principalmente
naquela com maior número de animais. A variação nos atributos físicos pode ser
decorrente da ação do pastejo caprino, com efeitos dependentes da lotação utilizada.
Verificou-se efeito do pastejo sobre as propriedades químicas do solo, notadamente na
subárea com maior lotação, apresentando redução do K, Mg, Ca, SB e CTC e aumento do
Al em relação à área sem pastejo. As subáreas apresentaram diferenças na RMP, sendo a
subárea1>subárea2>subárea3. A cobertura do solo foi maior na subárea sem caprinos e a lotação
não interferiu na velocidade de decomposição do material sobre o solo e na liberação de
nutrientes.
Palavras–chave: compactação, degradação, fertilidade do solo, herbivoria, nordeste
brasileiro, pastagem

Physical and chemical properties of soil Caatinga areas subjected to different of by
goat stocking
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Abstract: The increased intensity of land use and declining native vegetation in areas of
Caatinga have led to degradation of natural resources and in particular the reduction of soil
fertility. The objective of this study was to evaluate the attributes physical and chemical of
soil, with emphasis on the ability of water infiltration in soil and penetration resistance in
areas Caatinga submitted to different manning by goats. This work is part of a project
foreseen to be achieved in 10 years and was conducted at the Experimental Station São
João of Cariri, belonging to the Centre of Agricultural Sciences UFPB, in São João of
Cariri, PB, in the years 2009 to 2011. The experimental area was 9.6 hectares and divided
into three subareas of 3.2 hectares. Each subarea experimental was subjected coupage
different of goats, being: subárea1 - maintained with 3, 1 animal/ha; subárea2 - with 1.5
animals/ha and subárea3 - maintained without animals. At each sampling site, we
measured the rate of water infiltration at the soil surface and soil samples collected at a
depth of 0.20 m for determination of physical and chemical properties of the soil. To
evaluate the resistance to penetration (RMP) used an electronic penetrometer, model Falker
PenetroLOG - PLG 1020. The results showed that trampling of goat to areas of Caatinga
during the periods studied, caused changes in rate of water infiltration into the soil,
especially one with the highest number of animals. The variation in physical attributes may
be due to the action of to grazing goats, with effects that depend on the of coupage used.
There was effect of grazing on soil chemical properties, remarkably in Subarea with
greater stocking, presenting reduction of K, Mg, Ca, and SB CTC and increased Al in
relative to ungrazed subarea. The subareas show differences in RMP, being subárea1>
subárea2> subárea3. The ground cover was higher in Subarea without goats and the
stocking did not affect the rate of decomposition of the material on the soil and in nutrients
liberation.
Keywords: compaction, degradation, soil fertility, herbivory, northeastern Brazil, pasture

INTRODUÇÃO

Com o incentivo governamental ao aproveitamento da vegetação xerófila decídua,
por sua abundância no Nordeste Semiárido brasileiro para o forrageamento de caprino e
ovino, e como fonte de renda para os agricultores, surge à necessidade de se conhecer as
alterações que podem ocorrer na camada arável do solo pela pressão exercida pelo pisoteio
animal, em função principalmente do sistema de manejo empregado.
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A pecuária é uma das principais atividades econômicas da região semiárida do
Nordeste, desenvolve-se em grande maioria de forma extensiva, destacando-se a criação de
caprinos, que tem na vegetação nativa sua principal fonte de alimento. Segundo PARENTE
et al. (2010) dependendo da lotação animal pode alterar completamente as características
do solo, reforçando que as consequências da herbivoria nos ecossistemas dependem,
naturalmente, da abundância de herbívoros e de sua movimentação e que a lotação é uma
ferramenta de manejo que pode auxiliar na manutenção da vegetação e no controle da degradação
física do solo.
Para que a atividade de criação de caprinos e, consequentemente os solos sejam
explorados de maneira sustentável, faz-se necessário que se conheçam os efeitos do
pisoteio animal sobre os atributos físicos do solo, pois, segundo BRANDRAL et al. (2007),
este é considerado um dos principais fatores responsáveis pela compactação do solo. O
pisoteio animal pode promover alterações nos indicadores físicos, químicos e biológicos, a
exemplo dos impactos nas transformações de nutrientes e em seus fluxos no solo decorrentes de
perturbações de ordem física, geradas pelo caminhamento dos animais em seu processo de
alimentação (SIMEK et al., 2006).
Entre os atributos físicos destacam-se, a densidade, porosidade, resistência mecânica do
solo a penetração, armazenamento e capacidade de infiltração da água no solo, resultando em
aumento do escoamento superficial com perda de matéria orgânica, que também pode causar
efeitos deletérios na estabilidade dos agregados do solo (RAMOS et al., 2010), alterações
nessa estrutura podem comprometer a aeração e o transporte de nutrientes no solo, o que
reflete na absorção e no crescimento das plantas
FRAGA & SALCEDO (2004) relataram que a exploração intensiva das áreas da
Caatinga, normalmente está associada à degradação do ambiente e que esta degradação é
representada pela perda de biodiversidade, pela queda na fertilidade do solo e pela
intensificação dos processos erosivos em relação às condições encontradas sob vegetação
original. A fertilidade dos solos sob pastagem são inferiores aos do solo de vegetação
nativa, permitindo afirmar que o uso do solo com pastagem reduz os níveis de fósforo,
nitrogênio, enxofre e bases trocáveis no solo, devido à exportação de nutrientes em
conseqüência do pastejo (AZEVEDO & SVERZUT, 2007).
Para REICHERT et al. (2003), a qualidade física do solo está associada à boa
infiltração, retenção e disponibilidade de água para as plantas. A taxa de infiltração de água
é considerada, portanto, um bom indicativo desta qualidade (BERTOL et al., 2000). Esse é
o atributo do solo que melhor reflete suas condições internas, como a distribuição de poros
com tamanho favorável ao crescimento de raízes. A dependência espacial da taxa de
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infiltração de água no solo é atribuída não apenas a processos de formação do solo, mas
também ao seu sistema de manejo. A análise da variabilidade da taxa de infiltração de água
pode subsidiar o planejamento do manejo de áreas de pastagens, buscando, por exemplo, o
grau de oferta de forragem no qual o aumento na intensidade de pastejo não prejudique a
qualidade das propriedades do solo (ZHAO et al., 2007).
Para o diagnóstico de camadas compactadas pode ser utilizado o penetrômetro, que estima
através da resistência mecânica à penetração, o estado físico em que se encontra o solo. Maiores
valores de resistência mecânica à penetração são encontrados em solos que estão em processo de
degradação e, o efeito dessa condição causa impedimento ao crescimento do sistema radicular das
plantas devido à restrição de água, nutrientes, ar e espaço para sua expansão (PIGNATARO
NETTO, 2009).
Segundo PEREIRA JÚNIOR (2006), a compactação do solo pode afetar o “status”
dos nutrientes tanto de maneira benéfica como em seu detrimento. A compactação aumenta
as taxas de movimentação dos nutrientes para as raízes por difusão e osmose. Por outro
lado, compactação do solo resulta em um decréscimo na quantidade de nutrientes
mineralizados da matéria orgânica do solo. Para garantir a produtividade é preciso
promover o retorno e a manutenção da matéria orgânica, conseguindo com isso estabilizar
a diversidade biológica do solo, sendo este um dos mais importantes indicadores da
qualidade do mesmo.
Alguns fatores estão correlacionados com a mudança da matéria orgânica do solo,
como: a condição da vegetação (estrutura e diversidade), fatores ambientais (precipitação,
radiação e temperatura), intensidade e freqüência de pastejo e tipo de animal. Neste
contexto, experimentos que estudam a relação solo-planta-animal são imprescindíveis para
elucidar estratégias de manejo, assim como, a compreensão da dinâmica da vegetação sob
pastejo.
Neste sentido, objetivou-se com este trabalho, avaliar os atributos físicos e quimicos
do solo, com ênfase na capacidade de infiltração de água no solo e na resistência mecânica
à penetração em áreas de Caatinga submetidas a diferentes lotações por caprinos no
Semiárido paraibano.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo é parte de um projeto previsto a ser concretizado em 10 anos e foi
conduzido na na Estação Experimental Bacia Escola (EEBE) do Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal da Paraíba nos anos de 2010, localizado no município de
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São João do Cariri, PB (Figura 1), entre as coordenadas 7 o23‟30”S e 36o31‟59”W, inserido
na zona fisiográfica do Planalto da Borborema, na mesorregião da Borborema e
microrregião do Cariri Oriental, a 520 m de altitude, sendo este o quarto ano de
monitoramento. O clima da região segundo a classificação de Köppen é do tipo Bsh
Semiárido quente, com chuvas de verão e o bioclima 2b de Gaussen variando de 9 a 11
meses secos, denominado subdesértico quente de tendência tropical.
Figura 1. Localização geográfica do Município de São João do Cariri, PB .

Fonte: IBGE. Mapas Base dos municípios do Estado da Paraíba.

A temperatura média mensal máxima é de 27,2 ºC e mínima de 23,1 ºC, com
umidade relativa do ar de 70% (BRASIL, 1972). A precipitação pluviométrica média da
área é de 522,6 mm/ano. Pode-se observar na Figura 2 (A) as precipitação média anual do
período de 1985 a 2009 e na Figura 2(B), a precipitação média mensal no período da
avaliação (Jan a Dez de 2010).
Figura 2. Precipitação pluviométrica do período de 1985 a 2009 - (A). Precipitação média do
período de avaliação em 2010 - (B) na estação experimental de São João do Cariri, PB.

Fonte: Rede Hidrométrica do Nordete, Posto da Bacia Esola S,J, do Cariri, PB.
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Na área existe uma predominância de Neossolos Litólicos e Luvisolos, que se caracterizam
por serem rasos e com textura predominantemente média a arenosa, com presença de cascalhos e
calhaus na superfície e em alguns pontos afloramento de rochas. A área experimental, inserida
na Caatinga, compreendeu 9,6 ha e possui uma mata secundária recomposta de queimadas
de aproximadamente 10 anos, divididos em três piquetes de 3,2 ha cada, delimitados por cerca
de arame farpado com nove fios. Utilizou-se um sistema de lotação contínua nas áreas com
animais, assim distribuídos: subárea1 - parcela submetida à maior intensidade de pastejo, com 10
caprinos, correspondendo a 3,1 animais/ha; subárea2 - intensidade intermediária de pastejo
utilizando 5 caprinos, correspondendo a 1,5 animais/ha; e subárea3 - parcela controle sem
animais. Em cada área foram estabelecidos três transectos paralelos, distando
aproximadamente 20 m entre si e em cada transecto foram marcadas dez unidades
amostrais equidistantes (10 m x 10 m), de modo que foram amostradas 30 pontos por área,
totalizando uma área amostral de 9000 m2 e estão localizadas sob o mesmo tipo de solo.
As áreas monitoradas foram implantadas em substituição à exploração por décadas
de várias culturas, destacando-se a plantio de algodão, que não recebia adubos nem
corretivos , sofrendo queimadas ao longo do tempo e, quando da ocasião da substituição
por outras culturas e pelo pasto, o solo também não recebeu correção.
Utilizou-se o método de amostragem para a coleta dos dados de vegetação em
Parcelas Permanentes de Monitoramento (PPM), aplicadas nas três áreas de pesquisas
(Figura 3). As parcelas foram instaladas de maneira sistematizada, permitindo a melhor
cobertura para detectar possíveis diferenças na estrutura da vegetação (RODAL et al.,
1992).
Figura 3. Croqui das Parcelas Permanentes de Monitoramento (PPM), delimitadas para
monitoramento em São João do Cariri, PB.
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Os ensaios de infiltração e de resistência do solo à penetração foram conduzidos em
condições de campo. Os testes de infiltração foram realizados no mês de Novembro de
2010, com 20 repetições em cada transecto, perfazendo um total de 60 testes de infiltração,
nas três condições de uso, realizados com infiltrômetros de anel simples, de 0,15 m de
diâmetro (Figura 4), na superfície do solo, utilizando-se o método proposto por Haverkamp
et al. (1994). Nestes ensaios, foram anotados os tempos em que volumes constantes de
água levaram para infiltrar no solo. A infiltração acumulada foi obtida calculando-se a
razão entre o volume acumulado e área do infiltrômetro de 0,018 m 2.
Figura 4. Teste de infiltração tridimensional com infiltrômetro de
anel simples, realizado em São João do Cariri, PB.

Foram coletadas amostras de solo para determinação da umidade gravimétrica, ao
lado do cilindro, e após teste de infiltração, dentro da superfície de solo circundada pelo
cilindro infiltrômetro (área molhada), sendo ambas utilizadas como valores de referência
da umidade atual (antes e após o ensaio). Para a caracterização física e química do solo das
três subáreas amostrais foram coletadas amostras na profundidade de 0,20 m próximos aos
locais onde foram realizados os testes de infiltração. As amostras foram devidamente
acondicionadas em sacos plásticos identificados e levadas ao laboratório de física e de
fertilidade do solo do Departamento de Solos e Engenharia Rural do Centro de Ciências
Agrárias/UFPB.
Após a secagem, as amostras foram destorroadas e passadas em peneiras de 2,00 mm
de diâmetro de malha e submetidas a determinações físicas do solo, consistindo de
densidade do solo, densidade de partículas e porosidade total. As determinações químicas
constaram de pH em água e dos teores de Fósforo, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio,
Alumínio, Nitrogênio e matéria orgânica (MO) e com base nos valores obtidos foram
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calculadas: soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions (CTC) e saturação por
bases trocáveis (V%) conforme metodologias contidas em EMBRAPA (2006). Para
avaliação da resistência mecânica à penetração (RMP), utilizou-se um penetrômetro
eletrônico, modelo FALKER PenetroLOG – PLG 1020 como ilustrado na Figura 5. Foram
amostrados 15 pontos em cada subárea de forma aleatória, em pontos próximos a coleta de
solo, perfazendo um total de 45 amostras, com posterior elaboração de um gráfico médio
relacionando a profundidade amostrada com a força aplicada para penetração no solo
(KPa).
Figura 5. Teste de Resistência mecânica a penetração (RPM) com Penetrômetro
realizado em São João do Cariri, PB.

(Fonte: Jussara Telma dos Santos, jpg).
O penetrômetro foi configurado para registrar leituras a cada 10 mm de incremento
de profundidade. Os dados referentes ao penetrômetro foram extraídos e analisados a uma
profundidade máxima de 0,250 m. Para determinação da umidade do solo foram coletadas
15 amostras de solo, em cada subárea, em duas profundidades, 0-20 e 20-40 cm, em pontos
próximos a realização das leituras com o penetrômetro, de forma a abranger toda a área. As
determinações de umidade do solo foram realizadas através do método padrão da estufa
(EMBRAPA, 1997).
Utilizou-se uma pesquisa sem casualização (ROSENBAUM, 2009) e com
pseudorepetição (CHAVES 2010). Considerou-se três condições de utilização: subárea 1
(3,2 an/ha; subárea2 (1,5 an/ha) e subárea3 (0,0 an/ha), em cada subárea foram coletadas 15
amostras de solo na profundiade de 0 - 20 cm. Os dados foram analisados por meio de
estatística descritiva, seguida de análise de variância para modelos mistos de acordo com
recomendação de MILLAR & ANDERSON (2004), comparando as médias pelo teste de
Tukey.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 6, são apresentadas as curvas das taxas de infiltração de água no solo para
as três subáreas avaliadas no experimento.
Figura 6. Taxa de infiltração de água no solo para as respectivas subáreas: Subárea 1 (3,1 an/ha),
Subárea 2 (1,5 an/ha) e Subárea 3 (0 an/ha) em São João do Cariri, PB.

A subárea sem animais caprinos (0 an/ha) foi a que apresentou maior taxa de
infiltração de água no solo, possivelmente, o resultado encontrado se justifique pela maior
cobertura vegetal presente neste local (sem pastejo), assegurando maior proteção ao solo.
Um solo bem estruturado, menos compactado e friável, pode apresentar valores de
condutividade hídrica maiores devido ao conteúdo de matéria orgânica que consegue reter
mais água. Portanto, a manutenção da cobertura vegetal remanescente no solo favorece a
infiltração da água no solo e propicia maior retenção de umidade na camada superficial do
solo, como observado na subárea sem pastejo. PEREIRA JÚNIOR (2006) avaliando o
efeito do pisoteio ovino com diferentes lotações em área de coqueiral, Sousa-PB, verificou
redução na umidade do solo, encontrado maior valor médio nas subáreas sem pastejo.
Nas subáreas pastejadas houve redução no valor médio da infiltração, fato que pode
está associando ao pisoteio e a redução da massa de forragem sobre o solo que foi
consumido pelos animais, promovendo redução na matéria orgânica e expondo o solo à
maior atuação da luminosidade. Resultados semelhantes aos encontrados por PARENTE et
al. (2010) que achou menores valores de umidade final no solo, nas subáreas com maior
lotação (3,1 an/ha) em relação à subárea sem pastejo por caprino, atribuindo esse fato a
49

falta de cobertura vegetal do solo, consumida pelos animais, de forma a deixar o solo
exposto a maiores intensidades de radiação solar.
De acordo com ANDRADE et al. (2006) em médio prazo, a utilização da pecuária
semiextensiva ou extensiva nas regiões semiáridas, passa a ser fator de alteração ambiental
em função da lotação excessiva de animais, em limites superiores a capacidade de suporte,
devido ao pisoteio constante que pode provocar compactação e desagregação dos solos,
dependendo do conteúdo de água no mesmo.
O excesso de carga por pisoteio, caracterizado pela presença de um número
excessivo de animais além da capacidade de suporte, tem como efeito inicial, diminuição
da macroporosidade na camada superficial do solo (KURZ et al., 2006), estabelecendo
inadequada capacidade de armazenamento nesta profundidade, ao passo que, as taxas de
infiltração de água no perfil do solo são substancialmente reduzidas, fato também
confirmado por BAMBERG et al. (2009).
Trabalhando com cinco áreas e diferentes períodos de pastejo ZHAO et al. (2007)
afirmaram que o pastejo, através da atividade animal, altera as propriedades hidráulicas e
mecânicas do solo, pela redução no conteúdo de água e aumento na densidade do solo.
ANDRADE et al. (2006) expuseram que em médio prazo, a utilização da pecuária
semiextensiva ou extensiva nas regiões semiáridas, passa a ser fator de alteração ambiental,
em função da lotação de animais em limites superiores a capacidade de suporte, devido ao
pisoteio constante que pode provocar compactação e desagregação dos solos, dependendo
do conteúdo de água no mesmo.
Em solos rasos com baixa capacidade de retenção e de armazenamento de água,
características dos solos deste experimento, estratégias de conservação da cobertura
vegetal, a fim de melhor propiciar as condições físicas e promover maior retenção de água,
seriam necessárias para facilitar a penetração e estabelecimento das raízes, melhorar a
infiltração da água no solo e, como conseqüência, o armazenamento e disponibilidade de
água às plantas (PARENTE et al., 2010). Desta forma, haveria maior tempo útil para que a
planta pudesse absorver a água disponível naquele momento.
QUIROGA et al. (2006) afirmaram que a manutenção de carga animal, superior à
capacidade de suporte da pastagem, ocasiona decréscimos na formação de biomassa
vegetal, contribuindo para alterar drasticamente a infiltração de água no solo, fomentando
os processos erosivos. Aspecto reiterado por MIGUEL et al. (2009) ao afirmarem que o
controle inadequado de lotação animal e da oferta de forragem, pode intensificar os efeitos
do pisoteio sobre a infiltração de água no solo.
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Nos resultados apresentados na Tabela 1, observou-se diferença entre as subáreas.
Verificou-se que para densidade de solo (Ds) e porosidade total (Pt), a subárea1 (3,1 an/ha)
difere dos demais e para a densidade de partículas (Dp), a subárea2 (1,5 an/ha) apresenta
maior valor.
Tabela 1. Valores de densidade do solo, densidade de partícula e porosidade total das três
subáreas com diferentes lotações por caprino na Estação Experimental de São
João do Cariri, PB.
Atributos físicos
Subáreas

Densidade do solo
-3

Densidade de partículas

Porosidade total

-3

g cm

g cm

m3 m-3

Subárea1 (3,1an/ha)

1,49

2,68

0,44

Subárea2 (1,5an/ha)

1,43

2,70

0,47

Subárea3 (0,0 an/ha)

1,43

2,68

0,47

CV (%):

7.09

1.97

8.06

Subárea 1 - (3,1 an/ha); Subárea 2 - (1,5 an/ha); Subárea 3 - (0 an/ha), no Cariri paraibano.

Os valores médios de densidade do solo foram 1,49, 1,43 e 1,43 g/cm3 para as
respectivas subáreas. De acordo com estes valores, não foi verificado efeito do pisoteio
sobre a densidade dos solos na região semiárida do Cariri paraibano. Avaliando o impacto
do pisoteio caprino sobre os atributos do solo em área de Caatinga, também no Cariri
Paraibano, PARENTE et al. (2010) concluiram, que estes valores não são considerados
restritivos ao crescimento das plantas e que o pisoteio controlado com essa lotação não
afeta a qualidade do solo.
O maior valor de Ds (1,49 g/cm3) presente na subárea com maior número de animal
(3,1 an/ha) é conseqüência provável do maior tráfego dos animais, que promoveram maior
compactação na camada superficial do solo. Estes resultados estão de acordo com os
obtidos por BEZERRA et al. (2010) ao constatarem que a densidade do solo foi menor na
área preservada, aumentando o valor com o uso, consequência da compactação do solo,
especialmente na pastagem. Pesquisas comparando áreas com pastagem em relação a áreas
de vegetação nativa têm comprovado que o pisoteio animal, a lotação contínua e os ciclos
de umedecimento e secagem promovem o adensamento e a compactação, promovendo
aumento na sua densidade (FLORES et al., 2007; PORTUGAL et al., 2010; SOUZA et al.,
2010).
Analisando a influência do pastejo animal sobre as propriedades físicas do solo
CONTE et al. (2008) observaram, que em dois anos sucessivos de avaliação, houve
aumento da densidade do solo com o aumento da lotação animal. Trabalhando com
impacto do pastejo no ecossistema Caatinga, PARENTE & PARENTE (2010)
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constataram, que as alterações nas propriedades físicas do solo podem acontecer com
maior ou menor intensidade, provocadas pelo pisoteio animal, que por sua vez, depende da
intensidade e da frequência do pastejo, pois os animais aplicam pressões no solo superiores
àquelas aplicadas por implementos agrícolas.
Nesse estudo, a lotação animal parece não ter interferido na estrutura do solo. Pois,
na maioria dos experimentos que avaliam o efeito do pisoteio sobre as propriedades físicas
do solo com alta lotação, encontraram alterações na densidade e porosidade do solo,
principalmente na camada superficial. As mudanças menos intensas nos solos sob
vegetação de Caatinga, podem está relacionadas à utilização de menor pressão de pastejo e
pela própria característica dos solos bastante rasos e pedregosos (AMORIM et al., 2009).
Não houve mudança significativa na densidade de partículas entre as subáreas,
embora a subárea2 (1,5an/ha) apresente maior valor. Resultados semelhantes ao
encontrados por PORTUGAL et al. (2010) ao comparar mata nativa, cana e pastagem. A
densidade de partículas, ao contrário da densidade do solo não é afetada pela textura, pelo
arranjamento das partículas do solo, nem pela porosidade, apenas pelo material mineral e
pelo teor de matéria orgânica. É possível afirmar que, de acordo com a lotação estudada,
não houve comprometimento da qualidade do solo, medida pela sua densidade.
Como pode ser visto na Tabela 1, não houve diferença entre a subárea sem a
presença de animais e a subárea2 (1,5 an/ha) para porosidade total(Pt). Fato, que pode ser
atribuído a ausência de pisoteio e revolvimento do solo na subárea sem animais (áreas
preseravada). Avaliando a influência do pisoteio caprino sobre cobertura e atributos do
solo no Semiárido paraibano BEZERRA et al. (2010) também encontraram maiores
valores de porosidade total em áreas preservadas.
A Subárea com maior lotação (3,1 an/ha), apresentou menor valor de porosidade
total, tornando evidentes as alterações decorrentes do tipo de manejo empregado nesta
área. Essa situação pode está relacionada aos efeitos do maior número de animais, onde o
pastejo é mais intenso, demonstrando que o uso do solo para fins de pastejo, sem a
observância e práticas de manejo do pastejo, promove alterações nas suas propriedades
físicas. Mesmo não havendo efeito danoso para os atributos do solo com a carga animal
usada nesse experimento, pois, para que haja efeitos danosos do pisoteio sobre as
propriedades físicas do solo é necessário carga animal excessiva, limitada oferta de
forrageira, principalmente na época seca (PARENTE et al., 2010).
Os solos das subáreas 2 e 3, apresentaram os menores valores de densidade do solo e
os maiores valores de porosidade total, isso se deve ao fato que, possivelmente, esses
sistemas estejam em equilíbrio, e a carga animal de 1,5 an/ha não seja suficiente para levar
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a alguma tipo de alteração. Corroborando com os resultados encontrados por CARNEIRO
et al. (2009) que solo de área preservada, com ausência de pisoteio animal e menor
revolvimento, apresentaram menor densidade e maior porosidade total, quando comparado
com área sob pastagem, afetando de forma positiva as propriedades físicas do solo.
Na Tabela 2 são apresentados os valores de pH do solo, matéria orgânica e alumínio
trocável nas diferentes subáreas.
Tabela 2. Valores de pH, matéria orgânica, Carbono, Fósforo (P) e Potássio (K), Cálcio,
magnésio, Al2+ e H++Al2+ (cmol/dm3) nas três subáreas amostrais submetidos a
diferentes lotações por caprino na Estação Experimental de São João do Cariri, PB.
Caracterização Química
Subáreas

K

Ca2+

Mg2+

Na+

Al3+

H++Al2+

pH

M.O

P

SB

CTC

1:2,5

g Kg-1

mg dm-3

Subárea1 (3,1 an/ha)

6,10

8,24

8,92

2,51

2,85

0,74

2,39

0,04

0,98

8,51

9,49

89,00

Subárea2 (1,5 an/ha)

6,40

6,83

2,02

2,29

4,31

3,86

2,40

0,01

0,97

12,86

13,86

92,69

Subárea3 (0 an/ha)

6,35

9,37

4,51

3,48

4,54

2,84

3,26

0,02

1,14

14,12

15,26

92,32

CV (%)

5,06

29,75

24,57

25,83

18,57

20,43

23,43

18,40

26,77

13,25

11,31

3,19

------------------------- cmolc dm-3------------------------

V
%

Subárea 1 - (3,1 an/ha); Subárea 2 - (1,5 an/ha); Subárea 3 - (0 an/ha), no Cariri paraibano.

Observou-se que houve diferença de pH (p<0,05) apenas na subárea1 que apresentou menor
valor. Em média, os valores de pH do solo, variaram entre 6,10 e 6,40 nos três perfis
analisados, considerados como moderadamente ácido, próximo a neutralidade (pH>5).
Característica desejável, já que solos ideais para cultivo devem apresentar pH entre 6,0 e 6,5
(MOREIRA & SIQUEIRA, 2006).
Verificou-se menores valores de pH na subárea1. Os resultados podem está diretamente
relacionado a maior lotação (3,1 an/ha), possivelmente devido ao início de degradação ocasionado
pelo pastejo dos animais. Segundo SOUSA et al. (2007) o manejo inadequado do solo pode
também favorecer a erosão, expondo os horizontes subsuperficiais que são em geral mais ácidos.
Os teores de Al3+ variaram entre os usos, com maior valor na subárea com maior
número de animais (3,1 an/ha) acompanhando a variação do pH, já que o Al3+ tóxico a
planta é reduzido à medida que o pH aumenta, corroborando com NOLLA et al. (2007)
que comentaram que a medida que o pH do solo diminui, aumenta a atividade do alumínio
na solução do solo e, consequentemente, potencializa os efeitos nocivos e deletérios desse
elemento às plantas. Pode-se observar que nas três subáreas, com o aumento do pH, houve uma
menor concentração de Al3+ trocável no solo, resultados semelhantes ao encontrado por
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PORTUGAL et al. (2010). O aumento do pH está relacionado também com o aumento do teor
de cálcio trocável no solo, como pode ser comprovado na Tabela 2.
Foram observadas diferenças nos teores de matéria orgânica (MO) nas subáreas 1 e 2,
sendo os valores mais elevados registrados para a subárea3. A matéria orgânica que se acumula
no solo é resultante, principalmente, da decomposição dos resíduos vegetais depositados na
superfície do solo e das raízes provenientes das plantas. O que concorda com o resultado
encontrado na área sem animais, em que todo material que cai sobre o solo permanece intacto, já
que não é consumido pelos mesmos.
O tipo de vegetação e as condições ambientais são os fatores determinantes da quantidade e
da qualidade do material depositado no solo, definindo a sua heterogeneidade e taxa de
decomposição. Provavelmente, a maior concentração de MO no solo está relacionada à maior
capacidade de cobertura do solo pelas plantas. Este comportamento demonstra que a ausência de
revolvimento do solo e a vegetação local têm a capacidade de promover maior aporte de matéria
orgânica e aumentar o estoque deste no solo.
Segundo SANTOS et al. (2007) quanto menor a porcentagem de cobertura vegetal
maiores são as perdas de matéria orgânica do solo. Também FRAGA & SALCEDO (2004)
estudando as concentrações de MO em áreas cultivadas verificaram que essa substância foi 50%
menor do que a encontrada nos solos sob Caatinga preservada.
A matéria orgânica do solo apresenta elevada sensibilidade às perturbações causadas
pelos sistemas de manejo (BAYER et al., 2000), podendo-se inserir entre as perturbações a
intensidade de pastejo. Entretanto, GALINDO (2007) informou que no Brasil, e mais
especificamente para o bioma Caatinga, praticamente inexistem informações entre a
dinâmica desta substância no solo e as relações existentes entre o teor deste elemento, o
tipo de solo, o tipo de vegetação e o grau de cobertura vegetal.
Foram constatadas diferenças entre as subáreas quanto à absorção de P e K. Os
maiores teores de P foram encontrados na subárea com maior lotação animal. Fato que
pode está relacionado ao hábito dos animais descansar à sombra das árvores. Pois, os
animais ao descansar sob sua copa, acabam urinando e defecando, favorecendo o aumento
dos níveis de P no solo.
Conforme LIRA et al. (2006) no sistema solo-planta-animal, a decomposição de
resíduos vegetais e dos excrementos animal, são as fontes mais importantes de nutrientes,
devido à maior taxa de decomposição anual, quando comparados com a matéria orgânica
do solo. Também NOLLA et al. (2006) afirmaram, que o conteúdo de fósforo orgânico
aumenta com o aumento da matéria orgânica e com a diminuição do pH, fato esse
comprovado nesse trabalho (Tabela 2).
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Os menores teores de P verificados nas subáreas 2 e 3, podem ser justificados pelos
maiores valores de pH, associado a maiores teores de Ca (Tabela 2). Valores de pH superiores a
faixa de 6,0 e 6,5 e elevados teores de cálcio, podem gerar problemas de indisponibilização
de fósforo, em função da formação de compostos com o cálcio presente em maiores
concentrações (MARTINS, 2009).
A subárea3 foi a que apresentou maior teor de K. Esse resultado, pode ser em razão do não
revolvimento do solo e da adição de resíduos vegetais, já que estes não foram consumidos pelos
animais em pastejo, favorecendo a decomposição e mineralização deste material ao solo.
Resultados semelhantes também foram encontrados por FERREIRA (2011) avaliando os
atributos quimicos do solo sob dossel da catingueira em áreas submetidas a diferentes intensidade
de pastejo em São João do Cariri. Os autores constataram menor teor de K nas áreas com lotação
animal quando comparada a subárea conservada (sem animais caprinos), atribuindo este fato à
menor cobertura vegetal, que favoreceu a perda de matéria orgânica do solo e, junto com a
matéria orgânica, o potássio e outros nutrientes. VIEIRA (1998) reportou que áreas com
vegetação conservada, em geral, apresentam grande estabilidade, ou seja, os nutrientes
introduzidos no ecossistema pela chuva e pelo intemperismo geológico, estão em equilíbrio
com os nutrientes perdidos para os rios e para o lençol freático.
A redução em média dos teores de K nas áreas pastejadas, pode está ligada ao manejo
adotado nas subáreas 1 e 2, que pode ter causado perdas do elemento, tanto pelo consumo dos
vegetais, não permitindo a decomposição da matéria orgânica, quanto por lixiviação pela falta de
cobertura do solo. Redução nos teores de K extraível do solo em sistemas de integração lavourapecuária com pastejo, em relação a sistemas que mantinham apenas culturas, também foi
observado por FONTANELLI et al. (2000) que atribuíram o fato à absorção e a exportação de
nutrientes pela forragem consumida pelos animais durante o pastejo. Por ser excretado em forma
solúvel, quantidades de potássio podem ser perdidas do solo através da lixiviação, caso a absorção
pelas raízes e a retenção no solo não sejam eficientes.
O declínio da fertilidade do solo na Caatinga e no Semiárido, como um todo, é
caracterizado pelo uso constante das áreas, com redução no tempo de pousio e não
utilização de fertilizantes para repor os nutrientes extraídos do solo, bem como o pastejo
intenso dos animais (MENEZES & SAMPAIO, 2002).
Ainda na Tabela 2, quando se compara as diferentes subáreas, constatou-se que os teores de
sódio (Na) são diferentes para a subárea3, porém semelhantes para as subáreas 1 e 2. O maior teor
de sódio verificado na subárea3, coincide também, com maiores teores de matéria orgânica
no solo. Resultado semelhante aos encontrados por CHAVES et al. (2007) no município de
Sumé, também no Cariri paraibano, que constataram maiores teores de Na nas amostras de
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solo com maiores teores de matéria orgânica. De acordo com SANTOS & MURAOKA
(1997), a baixa atividade microbiana em ambientes com excesso de Na pode ocasionar
acúmulo de MO nos mesmos.
Os maiores valores de Ca2+ e Mg2+ foram verificados na subárea2, sugerindo que a maior
concentração deste elemento pode ter ocorrido, em razão de sua absorção nas camadas mais
profundas do solo e do subsequente acúmulo, devido à ciclagem pela decomposição do material
orgânico na superfície do solo. Já os menores valores encontrados na subárea1, pode ser
decorrente da maior exposição da camada superficial.
Observou-se, que o teor de alumínio trocável apresentou valores relativamente superiores
na subárea1 e a acidez trocável apresentou valores relativamente superiores na subárea3 (Tabela 2).
A maioria das amostras indicou valor baixo de acidez trocável (H + Al), quando comparados com
os teores de Ca + Mg. O alumínio trocável é um cátion importante nos solos ácidos e ocupa
grande parte da capacidade de troca de cátions efetiva desses solos (NICOLODI et al., 2008). A
solubilidade do Al é baixa ou nula, com pH na faixa de 5,5 a 7,5, onde ocorre precipitação e fica
relativamente insolúvel como Al trocável.
Com relação à SB, CTC e V, verificou-se maiores valores nas subáreas 2 e 3.
Observou-seuma relação direta entre o CTC e o pH do solo, mostrando que houve um aumento da
CTC nas subáreas que apresentou pH alto (Tabela 2). A CTC é considerada indicadora de
atividade coloidal e, à medida que se aumenta os valores da MO, há tendência em aumentar os
valores de CTC do solo. Outra característica, é que quando que acontece a acidificação do solo,
ocorre diminuição nos valores de CTC. BAYER & BERTOL (1999) relataram que no momento
que aumenta o teor MO, elevam-se os valores de CTC e o pH do solo tende a alcalinização,
evidenciando a importância da manutenção da palhada na superfície do solo, para que haja
decomposição gradativa do material orgânico.
Na Tabela 3 são apresentados os valores de umidade do solo nas três subáreas.
Tabela 3. Umidade do solo sob diferentes lotações por caprino.
Profundidade
(cm)

Umidade do Solo (%)
--------Subárea1--------

--------Subárea2--------

---------Subárea3-------

0-20

12,46

14,60

14,17

20-40

12,86

14,96

14,44

Subárea1 - (3,1 an/ha); Subárea2 - (1,5 an/ha); Subárea3 - (0 an/ha), no Cariri paraibano.
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Verificou-se que a subárea1, apresentou valor médio abaixo das demais subáreas nas
duas camadas analisadas. A subárea com maior lotação por caprinos, resultou em maior
resistência à penetração e consequentemente menor retenção de umidade no perfil do solo.
TORMENA et al. (2002) estudando densidade, porosidade e resistência à penetração em
Latossolo cultivado sob diferentes sistemas, destacaram que com aumento da umidade do
solo ocorreu, simultaneamente, com a redução da resistência mecânica à penetração,
apontando a influência deste atributo na retenção de água no solo.
Um dos principais efeitos do excessivo pisoteio animal é a compactação do solo, que pode
promover alterações nos indicadores físicos, tais como, densidade, armazenamento e capacidade
de infiltração da água no solo, resultando em aumento do escoamento superficial, com perda de
matéria orgânica (RAMOS et al., 2010). Fato constatado na subárea com ausência do pisoteio,
que ao promover maior cobertura vegetal do solo, por sua vez contribuiu para maior teor de
matéria orgânica.
Na Figura 7, é mostrada a resistência mecânica à penetração das subáreas 1, 2 e 3.
Verificou-se que a maior resistência mecânica à penetração foi encontrada na subárea1, que teve
maior lotação animal. Nessa subárea, os valores de resistência mecânica se aproximaram de 2.500
KPa, na camada de 50 a 250 mm.
Figura 7. Resistência mecânica à penetração (KPa) das subárea1 (3,1 an/ha), subárea2 (1,5
an/ha) e subárea3 (0 an/ha).
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A resistência mecânica à penetração correlaciona-se inversamente com o crescimento
radicular, sendo eficiente na identificação da compactação, quando acompanhada da
umidade do solo (FREDDI et al., 2006). Os valores críticos de resistência à penetração variam,
sendo aceito em geral o valor de 2.000 KPa como impeditivo ao crescimento radicular e de 2.500
KPa como limite crítico (SILVA FILHO et al., 2010), variando com o tipo e espécie de planta
cultivada (MARTINS et al., 2009).
O pisoteio intenso de animais em solos causa compactação, resultando em severa redução
na macroporosidade, aumento da densidade do solo e redução da infiltração de água nas camadas
mais superficiais do solo (FLORES, et al., 2007). Estudando atributos físicos do solo em sistema
de integração lavoura-pecuária sob plantio direto LANZANOVA et al. (2007), constataram
compactação do solo na camada de 0 - 0,20 m em sistemas de pastejo.
A subárea2, apresentou variação na resistência mecânica à penetração nas camadas de 50 a
130 mm e em torno dos 200 mm de profundidade (Figura 7), oscilando entre 1.500 e 2.000 KPa.
Podendo-se atribuir este fato, a presença contante dos animais, que ao caminharem pela área, pode
ter provocado uma leve compactaçã na camada superficial do solo. De acordo com BALBINOT
JÚNIOR et al. (2009), a presença de animais em áreas cultivadas pode provocar compactação do
solo, especialmente na camada superficial (0 a 100 mm).
A superficialidade da compactação decorrente do pisoteio, ocorre, porque a profundidade
de efeito de uma pressão aplicada na superfície do solo é proporcional à sua área de contato. Os
efeitos deletérios do pastejo tendem a diminuir com a redução da lotação animal (MIRANDA et
al., 2009). A subárea que não recebeu animais apresentou os menores valores de resistência
mecânica à penetração, demonstrando que em todo o perfil os valores não ultrapassaram em
média 2.000 KPa, podendo-se então, atribuir as variações das subáreas 1 e 2 ao sistema de uso
adotado anteriormente e pastejo por caprinos.

CONCLUSÕES
Para as condições locais do estudo, concluí-se que:

O pisoteio caprino altera a velocidade de infiltração inicial de água no solo,
entretanto não afeta a velocidade básica, independente da lotação caprina na área de
Caatinga.
Na subárea sem caprinos os teores de K, Ca, Mg, SB E CTC no solo são mais
elevados que as subáreas com pastejo.
Os teores de P são mais elevados na subárea com maior lotação animal.
58

O pisoteio animal provoca aumento da compactação do solo, como consequência da
elevação da densidade do solo e redução da porosidade total.
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CAPITULO III
Acumulação, decomposição e ciclagem de nutrientes da serrapilheira em área de
Caatinga sob pastejo caprino
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Acumulação, decomposição e ciclagem de nutrientes da serrapilheira em área de
Caatinga sob pastejo caprino

Resumo: Na região semiárida brasileira, a Caatinga, apesar de ter expressiva importância
socioeconômica e ambiental, poucos estudos são direcionados ao manejo sustentável desse
ecossistema. Neste sentido, objetivou-se com este experimento avaliar o efeito do pastejo
por caprinos sobre o consumo, taxa de decomposição e ciclagem de nutrientes da
serrapilheira da Poincianella pyramidalis (Tul.). O trabalho é parte de um projeto previsto a
ser concretizado em 10 anos e foi realizado na Estação Experimental de São João do Cariri,
pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da UFPB, no município de São João do Cariri/PB, nos
anos de 2009 a 2011, sendo este o quarto ano de monitoramento. A área experimental é de 9,6
hectares, dividida em três subáreas de 3,2 hectares. Cada subárea experimental foi
submetida a diferentes lotação de pastejo, sendo a subárea1 - mantida com 3,1 animais/ha; a
subárea2 - 1,5 animais/ha e a subárea3 - sem utilização de animais. Para determinação do
consumo da serrapilheira, foram feitas leituras visuais semanais, em quinze pontos, sob a
copa da catingueira e realizadas pesagens e coletas mensais em outros quinze pontos, cinco
por subárea. A avaliação da taxa de decomposição foi realizada utilizando-se o método
“litter bags”. Foram estimados também os teores remanescentes dos nutrientes contidos na
serrapilheira, para determinação de N, P e K. Foi verificado o consumo da serrapilheira,
notadamente nas subáreas com maior lotação animal. O percentual de decomposição foi de
40% na Subárea1 (3,1 an/ha). As subáreas que sofreu menos intemperimos apresentou
maior taxa de decomposição, favorecendo a ação da microbiota do solo. A ordem das
quantidades totais de nutrientes analisados na serrapilheira foi: N>K>P. Ao longo do
processo de decomposição ocorreram aumento nos valores de concentração do N e o P foi
o nutriente limitante neste ambiente. Constatou-se que a cobertura do solo nos dois
períodos avaliados foi sempre maior na subárea sem pastejo. The stocking coupage did not
affect the rate of decomposition of the material on the ground or in the release of nutrients
from the material contained in “litter bags”.
Palavras–chave: cobertura do solo, deposição foliar, material orgânico, Nordeste
brasileiro, produção de serrapilheira
Accumulation, decomposition and nutrient cycling of Leaflitter in the area of
Caatinga in grazing by goats
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Abstract: In the Brazilian semiarid region, Caatinga, despite significant socioeconomic and
environmental importance, few studies are directed to the sustainable management this
ecosystem. In this sense, the aim of this experiment was to evaluate the effect of grazing by
goats on intake, rate of decomposition and nutrient cycling of leaflitter Poincianella
pyramidalis (Tul.) L. P. This work is part of a project foreseen to be achieved in 10 years
and was conducted at the Experimental Station of São João do Cariri belonging to the
Centre of Agricultural Sciences UFPB, in São João do Cariri/PB, in the years 2009 the
2011. The experimental area is 9.6 hectares, divided into three subareas of 3.2 hectares.
Each subarea experimental was subjected coupage different of goats, being: subárea1 maintained with 3, 1 animal/ha; subárea2 - with 1.5 animals/ha and subárea3 - maintained
without animals.To determine the consumption of leaflitter, were performed perusal
weekly visual, in fifteen points, under the canopy of catingueira and performed weighings
and monthly collections in another fifteen points, five by subarea. The assessment of the
rate of decomposition was performed using the method “litter bags”. Were also estimated
the levels of nutrients in the remaining leaflitter for determination of N, P and K. It was
found consumption of leaflitter, especially in subareas with higher stocking. The
percentage of decomposition was 40% in the subarea1 (3.1 an/ha). The subareas that
suffered lesser weathering had higher rates of decomposition, favoring the action of soil
microbes. The order of total amounts of nutrients in the leaflitter analyzed was: N> K> P.
During the process of decomposition occurred increase in concentration values of N, o P
was the most limiting nutrient. It was found that the soil cover in both periods was always
higher in subarea without ungrazed. The stocking coupage did not affect the rate of
decomposition of the material on the ground or in the release of nutrients from the material
contained in “litter bags”.
Keywords: Brazilian Northeast, ground cover, leaf deposition, organic material, leaflitter
production

INTRODUÇÃO
Na região Semiárida brasileira, a Caatinga, apesar de ter expressiva importância
socioeconômica e ambiental, é um dos biomas brasileiro mais ameaçado e transformado pela
ação humana. SHISTEK (2012) relatou que esse bioma continua sendo o mais desconhecido,
embora seja característico do Brasil, pois só existe no nosso país e poucos estudos são
direcionados ao manejo sustentável desse ecossistema.
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A caprinocultura no Semiárido brasileiro desempenha importante papel social como
fator de fixação do homem a terra. Criados em regime extensivo, os caprinos têm
apresentado baixos níveis produtivos e reprodutivos, em virtude, principalmente do regime
alimentar a que estão submetidos, pois na maior parte do ano, a forragem disponível é
quantitativa e qualitativamente insuficiente para atender às demandas nutricionais do
rebanho, influenciadas pela variabilidade espacial e interanual da oferta dos recursos
forrageiros (ANDRADE et al., 2006; BEZERRA et al., 2010).
A Caatinga é rica em espécies forrageiras em seus três estratos, o herbáceo, o
arbustivo e o arbóreo e possui uma diversidade de espécies nativas com potencial
forrageiro, sendo boa parte caducifólias e anuais, como a mais importante fonte de
alimentação para os rebanhos desta região, chegando a participar de 90% da dieta dos
caprinos (ARAÚJO et al., 2010). Entretanto, a disponibilidade de forragem é dependente
da dinâmica da vegetação da Caatinga, que por sua vez, está associada à alta variabilidade
temporal e espacial da precipitação pluviométrica (ANDRADE et al., 2006), concentrada
em 3 a 4 meses do ano, tornando a produção de alimentos um dos maiores desafios da
pecuária no Semiárido.
Entre as espécies com potencial forrageiro na alimentação animal destaca-se a
catingueira (Poincianella pyramidalis (Tul) L.P.Queiroz, uma espécie nativa da Caatinga
de ocorrência em todo Semiárido brasileiro, consumida principalmente pelos caprinos a
pasto. Tão logo começa a estação chuvosa, inicia o enfolhamento da catingueira e os
caprinos, em ramoneio, se alimentam dos ramos jovens, porém, à medida que avança a
estação seca as folhas secas da serrapilheira, também ganha importância na alimentação
desses animais (LIMA et al., 2012).
Os restos vegetais, entre os quais folhas, galhos e flores não consumidos pelos
animais na época chuvosa e a queda das folhas (caducifolia) na estação seca formam a
serrapilheira, que exerce inúmeras funções para o equilíbrio e dinâmica dos ecossistemas
principalmente do Semiárido.
Apoiando esse fato, SANTANA & SOUTO (2011) afirmaram que o processo de
produção de serrapilheira e a conseqüente liberação de nutrientes, é considerado como um
dos mais importantes processos de transferência de energia dentro do ecossistema, e seu
conhecimento é necessidade básica para o manejo e conservação de ecossistemas
terrestres. Reforçaram ainda que aspectos relacionados com o fluxo de deposição de
serrapilheira, as interações do processo com parâmetros climáticos e edáficos e ciclagem
de nutrientes das espécies mais importantes da Caatinga tem sido pouco estudados, apesar
da importância do assunto em relação a este tipo de vegetação, principalmente no que se
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refere às condições físicas do solo, como a melhoria da estrutura, retenção de umidade,
aumento da aeração e redução do processo erosivo.
A serrapilheira protege o solo contra as elevadas temperaturas, armazena em seu
conteúdo uma grande quantidade de sementes, abriga abundante fauna composta por micro
e macro invertebrados que atuam diretamente nos processos de decomposição desses
materiais e fertiliza naturalmente os solos (COSTA et al., 2007), exercendo importância
fundamental na ciclagem de nutrientes. Embora a serrapilheira seja imprescindível fonte de
alimento para os animais no período seco, constitui-se como a principal fonte de nutrientes
e proteção do solo pela cobertura propiciada, oferecendo condições de equilíbrio ao
ecossistema.
Fica evidente que estudos do fluxo dos nutrientes no bioma Caatinga, como a
produção e decomposição da serrapilheira, com a consequênte transferência desses para o
ambiente, são necessários para a formação dos padrões de ciclagem, pois representam a
principal via de retorno de nutrientes e matéria orgânica à superfície do solo, já que a
vegetação desse bioma é fortemente influenciada pelas condições climáticas,
especialmente pela distribuição da precipitação que se apresenta muito irregular de ano
para ano (SANTANA & SOUTO, 2011).
De acordo com SOARES et al. (2008), a maior parte dos nutrientes absorvidos pelas
plantas retorna ao solo pela queda dos componentes senescentes da parte aérea e sua
posterior decomposição. Essa decomposição é importante para a produtividade e
sustentabilidade do ecossistema, que depende da quantidade de nutrientes armazenados em
seus vários compartimentos, como: a vegetação, a serrapilheira, o solo e a biomassa animal
(SILVA et al., 2007).
SOUTO et al. (2009) em trabalho com a caracterização química da serrapilheira
depositada em área de Caatinga, observaram que as maiores variações foram observadas
nos teores Ca e S e os menores teores de N, P e Mg e o nutriente fornecido em maior
concentração ao solo da Caatinga foi o N. Segundo os autores a maior concentração de N
na serrapilheira é atribuída a maior contribuição da fração folha, pois na área ocorre um
grande número de espécies caducifólias, confirmando um potencial elevado de ciclagem de
nutrientes, via serrapilheira. O gradiente de concentração dos nutrientes apresentou a
seguinte ordem: N>K>P.
Mesmo a serrapilheira sendo um fator de extrema importância para equilíbrio do
ecossistema e fluxo de nutrientes na Caatinga, PARENTE (2009) alertou que o consumo
acentuado desse material pelos animais, certamente irá induzir um desequilíbrio no
ecossistema devido ao desbalanço de nutrientes promovido pelos mesmos, com efeitos
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negativos sobre a manutenção da matéria orgânica que iria contribuir para a estabilização e
manutenção das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.
Dentro deste contexto, o pastejo animal, entre outros fatores também exerce
influência sobre a fertilidade do solo e a ciclagem de nutrientes. No entanto, existe
escassez de informações, relacionadas ao efeito do pastejo animal no consumo da
serrapilheira, especialmente, no Semiárido Paraibano. Portanto, a geração de informações
sobre a deposição de serrapilheira e análise do seu conteúdo são importantes ferramentas
para a compreensão e conservação dessas áreas, bem como suas inter-relações com o meio.
Neste sentido, objetivou-se com este experimento avaliar o efeito do pastejo por
caprinos sobre o consumo, taxa de decomposição e ciclagem de nutrientes da serrapilheira
da Poincianella pyramidalis (Tul.) em área de Caatinga.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo é parte de um projeto previsto a ser concretizado em 10 anos e foi realizado na
Estação Experimental Bacia Escola (EEBE) do Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal da Paraíba nos anos de 2009 a 2011, localizado no município de São
João do Cariri, PB (Figura 1), entre as coordenadas 7 o23‟30”S e 36o31‟59”W, inserido na
zona fisiográfica do Planalto da Borborema, na mesorregião da Borborema e microrregião
do Cariri Oriental, a 520 m de altitude, sendo este o quarto ano de monitoramento.
Figura 1. Localização geográfica do Município de São João do Cariri, PB.

Fonte: IBGE. Mapas Base dos municípios do Estado da Paraíba.
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O clima da região segundo a classificação de Köppen é do tipo Bsh Semiárido
quente, com chuvas de verão e o bioclima 2b de Gaussen variando de 9 a 11 meses secos,
denominado subdesértico quente de tendência tropical. A temperatura média mensal
máxima é de 27,2 ºC e mínima de 23,1 ºC, com umidade relativa do ar de 70% (BRASIL,
1972). A precipitação pluviométrica média da área é de 522,6 mm/ano.
A distribuição mensal da precipitação, umidade do ar e temperaturas foram obtidos
na Estação Climatológica da EEBE - S. J. Cariri e são apresentadas na Figura 2.
Figura 2. Médias mensais da precipitação, umidade relativa (UR), temperatura máximas (Tmáx) e
mínimas (Tmin) registradas no período em que foi conduzido o experimento na Estação
Experimental de São João do Cariri, PB.

Fonte: Rede Hidrométrica do Nordeste, Estação Climatologica da Bacia Escola S.J. do Cariri, PB.

Na área existe uma predominância de Neossolos Litólicos e Luvisolos, que se caracterizam
por serem rasos e com textura predominantemente média a arenosa, com presença de cascalhos e
calhaus na superfície e em alguns pontos afloramento de rochas. A área experimental, inserida na
Caatinga, compreendeu 9,6 ha e possui uma mata secundária recomposta de queimadas de
aproximadamente 10 anos, divididos em três subáreas de 3,2 ha cada, delimitados por cerca de
arame farpado com nove fios. Utilizou-se um sistema de lotação contínua nas áreas com animais,
assim distribuídos: Subárea1 - parcela submetida a maior intensidade de pastejo, com 10 caprinos,
correspondendo a 3,1 animais/ha - Subárea2, intensidade intermediária de pastejo utilizando 5
caprinos, correspondendo a 1,5 animais/ha; e Subárea3 - parcela controle sem animais (0
animal/ha). Em cada subárea foram estabelecidos três transectos paralelos, distando
aproximadamente 20 m entre si e em cada transecto foram marcadas dez unidades
amostrais equidistantes (10 m x 10 m), de modo que foram amostradas 30 unidades por
subárea, totalizando uma área amostral de 9.000 m 2 e estão localizadas sob o mesmo tipo
de solo. As

áreas monitoradas foram implantadas em substituição à exploração por

décadas de várias culturas, destacando-se a plantio de algodão, que não recebia adubos
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nem corretivos, sofrendo queimadas ao longo do tempo e, quando da ocasião da
substituição por outras culturas e pelo pasto, o solo também não recebeu correção.
Utilizou-se o método de amostragem para a coleta dos dados de vegetação em
Parcelas Permanentes de Monitoramento (PPM), aplicadas nas três subáreas de pesquisas
(Figura 3). As parcelas foram instaladas de maneira sistematizada, permitindo a melhor
cobertura para detectar possíveis diferenças na estrutura da vegetação (RODAL et al.,
1992). O período experimental foi de Setembro de 2009 a Setembro de 2011.
Figura 3. Croqui das Parcelas Permanentes de Monitoramento (PPM), delimitadas para
monitoramento em São João do Cariri, PB.

Análise da serrapilheira
O consumo da serrapilheira foi determinado de duas formas: uma leitura visual
(percentual de cobertura) e uma quantificação através de pesagens. Para determinação do
percentual de cobertura da serrapilheira (%) foram realizadas leituras visuais em um
quadrante de 1,3 m2, cujo tamanho corresponde ao valor aproximado da copa das árvores
da espécie catingueira - Poincianella pyramidalis (Tul), nas três subáreas amostrais (Figura
4). Utilizou-se um fio de náilon para demarcar o quadrante visando-se evitar interferência
sobre o comportamento do animal em pastejo. O quadrante foi demarcado sob a copa das
árvores de catingueira, por esta espécie apresentar maior freqüência dentre as arbóreas na
área estudada (PARENTE et al., 2008b).
Em cada subárea foram utilizados cinco quadrantes, onde foram realizadas leituras
semanais, considerando uma escala de 0 a 100% da cobertura do solo. As avaliações foram
feitas no período semanalmente, totalizando 20 observações no ano de 2009 (setembro a
dezembro/2009), 60 leituras no ano de 2010 (janeiro a dezembro/2010) e 45 leituras no ano
de 2011 (janeiro a setembro/2011). Para análise dos dados, os valores obtidos foram
agrupados por data em cada subárea.
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Figura 4. Imagens dos pontos amostrados para leituras da
serrapilheira em São João do Cariri, PB.

Para a avaliação da quantificação da serrapilheira sobre o solo, foram previamente
definidos cinco quadrantes de 0,25 m2 cada, por subárea experimental, sendo estes
demarcados sob a copa de árvores de catingueira (Figura 5).
Figura 5. Imagens dos pontos amostrados para leituras e coleta da serrapilheira em São João
do Cariri, PB.

Toda a serrapilheira em cada quadrante foi coletada rente ao solo, levada a estufa de
ventilação forçada a 65 ºC até atingir peso constante. O material foi pesado e devolvido as
áreas respectivas, procurando-se distribuir na superfície do solo de forma mais uniforme
possível. Essas coletas foram realizadas mensalmente (setembro/2009 a setembro/2011),
totalizando vinte e cinco leituras.
A Taxa de Desaparecimento Diário da serrapilheira (TDD) foi calculada através da
divisão entre a diferença do peso inicial e final da serrapilheira nas coletas para cada área,
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pelo número de dias decorridos entre a primeira e a última coleta. Realizou-se para ambas,
a análise descritiva em função dos dados, permitindo-se calcular as médias e os desviospadrão.
Taxa de decomposição
A avaliação da taxa de decomposição foi feita pela análise de perda de massa
utilizando-se “litter bags”. Foram coletadas folhas de cinco indivíduos de cada subárea
durante a fase de floração e frutificação. O material coletado foi colocado para secar em
estufa de circulação forçada a 65 °C, até peso constante. Depois de secas, folhas inteiras
das culturas na quantidade de 50 g, foram colocadas em sacolas de náilon (“litter bags”)
que consistiam em sacolas de polivinil com malha de 1,0 mm x 4,0 mm e dimensões de 20
cm x 30 cm, para permitir a entrada de pequenos insetos ao interior das sacolas.
Os “litter bags” foram distribuídos aleatoriamente na superfície do solo, embaixo da
copa dos cinco indivíduos em cada subárea (Figura 6) distanciadas 10 metros uma das
outras, simulando a queda natural do material formador da serrapilheira, em contato direto
com o solo, de modo que cada parcela recebeu 12 sacolas com os residuos da planta para
cada subárea, instalados no início do mês de Maio do primeiro ano de avaliação
(05/05/2010). Para afixar as sacolas no solo, usou-se grampos feitos com arame, com o
objetivo de melhorar o contato dos resíduos das plantas contidos nas sacolas de naílon com
o solo, bem como evitar que o vento revirasse a sacola e também que os animasi a retirasse
do local.
Figura 6. Distribuição dos “litter bags” nos pontos amostrados em São João do Cariri,
PB.

Para cada um das subáreas foram utilizadas sessenta sacolas, sendo recolhida uma
cinco sacola por parcela a cada mês de modo aleatório, para ser quantificada a
percentagem de resíduo remanesente. Após a coleta, o material vegetal foi limpo, para
retirar partículas do solo, colocado para secar em estufa de circulação forçada de ar (65 °C
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± 5 ºC

até atingir peso constante. Em seguida pesado em balança de precisão.

O

experimento foi concluído no dia 05 de maio de 2011, com duração de um ano.
A determinação da matería seca decomposta com o tempo foi calculada pela
fórmula:
% Remanescente= (Massa final/Massa inicial) x 100
Utilizou-se uma pesquisa sem casualização (ROSENBAUM, 2009) e com
pseudoreptetição (CHAVES 2010). Considerou-se três condições de uso: subárea 1 (3,2
an/ha); subárea 2 (1,5 an/ha) e subárea 3 (0,0 an/ha), com 5 plantas de (pseudorepetição)
por subárea e 12 meses, perfazendo um total de 180 dados amostrais. Os dados foram
analisados por meio de estatística descritiva, seguida de análise para modelos mistos de
acordo com recomendação de MILLAR & ANDERSON (2004), comparando as médias
pelo teste de Tukey, utilizando o programa estatístico SAS (SAS, 2011).
Ciclagem de Nutrientes
Para avaliar os teores remanescentes de macronutrientes, foram utilizadas amostras
de serrapilheira coletadas mensalmente para determinação da taxa de decomposição que
estavam acondicionadas nos “litter bags” (sacos de náilon), sendo utilizadas amostras
coletadas do início ao final do experimento (maio de 2010 a maio de 2011).
Para a análise química da serrapilheira, o material foi pesado, triturado em moinho,
passado em peneira de 1,0 mm de diâmetro de malha, acondicionados e identificados, em
seguida, levado ao laboratório de Análise de química e fertilidade do solo do CCA/UFPB,
para determinação de N, P e K de acordo com metodologia descrita em EMBRAPA
(1997).
Utilizou-se uma uma pesquisa observacional sem casualização (ROSENBAUM,
2009) e com pseudorepetição (CHAVES 2010). Os dados foram analisados por meio de
estatística descritiva, seguida de análise de variância para modelos mistos de acordo com
recomendação de MILLAR & ANDERSON (2004), comparando as médias pelo teste de
Tukey, utilizando o programa estatístico SAS (SAS, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Evolução da serrapilheira da catingueira
A variação do aporte de serrapilheira da catingueira e a precipitação pluviométrica ao
longo dos anos nas três subáreas avaliadas podem ser verificadas na Figura 7. Houve
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diferença para deposição e consumo da serrapilheira ao longo dos anos nos períodos
avaliados (seco e chuvoso).
Figura 7. Deposição da serrapilheira da catingueira nas subáreas submetidas a pastejo caprino
(subárea1: 3,1 an/ha; subárea2: 1,5 an/ha; subárea3: 0 an/ha), no Cariri paraibano.
CV% = 64,74; 59,22; 33,13

Observou-se que nos períodos de avaliação do experimento, a época chuvosa ocorreu
nos cinco primeiros meses do ano, de janeiro a junho, concentrando mais de 80% da
precipitação anual, vindo a seguir uma redução drástica das chuvas, nos meses
subseqüentes, de agosto a dezembro, em relação ao precipitado entre abril e maio (Figura
2).
No ano de 2009 a precipitação foi de apenas 0,2 mm no começo do período de
avaliação (setembro) e permaneceu sem chuvas até o final dezembro/2009. Houve maior
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queda de folhas à medida que se aproximou a estação seca. Esse comportamento sugere
que a precipitação tem grande influência nos processos fisiológicos determinando a
abscisão foliar (SILVA 2009). A queda das folhas da catingueira apresentou pico máximo
no final da estação seca quando cessou completamente a queda de folhas, ou seja, já não
havia mais folhas na planta, caracterizando a caducifolía.
A maior deposição de folhas da serrapilheira está relacionada com as variações
climáticas existentes no ambiente. SILVA (2009) verificou que a intensidade e duração de
folhas são decorrentes das variações da precipitação, umidade do solo, velocidade do vento
e temperatura máxima e mínima.
A variação da cobertura vegetal pela serrapilheira para as três subáreas evidenciou
também, o efeito acentuado do pastejo caprino sobre a cobertura do solo. Fato este que
pode ser atribuído principalmente ao consumo pelos animais, pois se percebe uma redução
acentuada da cobertura vegetal nas subáreas1 (3,1 an/ha) e subárea2 (1,5 an/ha) quando
comparado a subárea3 (0 an/ha) que não apresentou redução. Esses resultados evidenciam
o consumo da serrapilheira pelos caprinos, promovendo redução na cobertura do solo,
salientando sua importância na alimentação destes animais, principalmente no período
seco, em função da queda de folha, provocada pelo aumento da temperatura típicos na
região, como pode ser comprovado na (Figura 7).
A redução acentuada da serrapilheira em função do consumo por caprinos
verificados nesse experimento corroboram com LIMA et al. (2012) em estudo realizado
em São João do Cariri/ PB que verificaram que tão logo inicia a estação seca, as folhas
secam e caem formando a serrapilheira no solo, a qual é muita preferida pelos caprinos.
MESQUITA et al. (1989) também relataram que os caprinos passam a utilizar como
alimento as folhas de espécies decíduas à medida que a estação seca avança.
O resultado de como o pastejo caprino pode ter ação direta no consumo da
serrapilheira confirmaram os encontrados por PARENTE (2009), avaliando o pastejo
caprino sobre a vegetação da Caatinga no Semiárido paraibano, comprovou que lotações
adequadas precisam ser validadas neste ecossistema para evitar alterações bruscas, como
perda da variabilidade das espécies vegetais, fertilidade do solo e erosão, influenciáveis
pela serrapilheira e cobertura vegetal.
A lotação animal deve ser ajustada em função da disponibilidade de forragem, pois é
possível que o superpastejo seja um dos principais fatores responsáveis por reduzir
drasticamente a quantidade de forragem disponível por animal e, consequentemente, a
quantidade de material vegetal que se depositaria na superfície do solo e que o protegeria
dos processos erosivos da chuva e do próprio pisoteio animal (NABINGER et al., 2006).
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Ocorreu maior variação da cobertura vegetal pela serrapilheira no solo, em função da
precipitação nos anos de 2010 e 2011, quando comparados com o início do experimento no
ano de 2009 (Figura 7). Contrariamente, não se observou redução acentuada desse material
nestes períodos, fato este que pode está relacionado à grande variação dos fatores
climáticos ocorridos nestes anos (Figura 2 e 7).
No ano de 2010, houve distribuição regular de precipitação pluviométrica de
janeiro a dezembro, com variação média mínima de 7,3 mm em agosto/2010 e máxima de
152,0 mm, registrada em outubro/2010, período considerado seco na região do Cariri/PB, e
que geralmente não é registrado ocorrências de chuvas neste período, confirmando os
gatilhos de precipitação que podem ocorrer na região semiárida em diferentes períodos do
ano.
Observou-se, que no início do ano com o aparecimento das primeiras chuvas na
região em janeiro/2010 (108,2 mm), houve um aumento da serrapiheira no solo,
caracterizando que os animais poderiam ter como fonte de alimento as folhas verdes, que
podem ter surgido nos estratos herbáceos, subarbustivo e arbóreo com a ocorrência da
precipitação pluviométrica, mesmo que em quantidade reduzida. A serrapilheira era mais
uma alternativa de alimento a ser consumido de acordo com a preferência do animal.
Quando se compara as subáreas pastejadas com a subárea sem a presença dos
caprinos, nota-se redução acentuada da serrapilheira, principalmente na subárea1 (3,1
an/ha), demonstrando também o consumo do material depositado sobre o solo. Fato que
pode ser atribuído a pouca disponibilidade de forragem, pois após as primeiras chuvas, as
plantas são logo consumidas pelos animais. Caso comprovado pela redução da
serrapilheira quando houve interrupção da precipitação pluviométrica, evidenciando o seu
consumo nas áreas pastejadas em relação à área não pastejada, confirmando a ação do
pastejo animal sobre a quantidade de serrapilheira acumulada sobre o solo.
A relação da precipitação sobre o comportamento da vegetação da Caatinga
corrobora com SILVA (2009) que constatou existir uma estreita relação entre a redução
dos pulsos de precipitação e o aumento da taxa de queda de folhas da catingueira. E
também com FERRAZ et al. (2012) ao afirmarem que com a redução da precipitação
houve um aumento da deposição de serrapilheira.
Notou-se que com maior disponibilidade de água, em decorrência da precipitação
ocorrida durante todo o ano, houve maior variabilidade da cobertura vegetal em todas as
subáreas, com queda regular de material sobre o solo, em função provavelmente da
renovação dos vegetais ocasionados pela chuva. E também, pela própria fenologia das
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plantas, que em condições favoráveis de água, temperatura e nutrientes, podem completar
seu ciclo fenológico com constante renovação de folhas.
Das variáveis climáticas, a precipitação e a temperatura são as que exercem maior
influência na formação da serrapilheira (CORREIA & ANDRADE, 1999; MOREIRA &
SIQUEIRA, 2002; SOUTO, 2006) o tipo de vegetação e as condições ambientais são
fatores determinantes da quantidade e qualidade do material que cai sobre o solo,
determinando a heterogeneidade do material depositado na superfície do solo.
Com a chegada da estação seca, há uma maior cobertura vegetal sobre o solo,
situações normalmente encontradas na maioria dos trabalhos realizados na Caatinga, como
os de CARVALHO (2003); SANTANA (2005); SOUTO (2006) e SANTOS et al. (2011),
que concluíram que a maior parte da queda do material senescente ocorre no período seco,
com pico de produção no início da estação seca. Provavelmente, este fato é resultado do
mecanismo de adaptação das espécies do bioma para reduzir a perda de água no período
seco via transpiração (SANTOS et al., 2011). Entretanto, não foi verificado redução desse
material ao longo do ano quando se compararam as três subáreas.
O pico maior de cobertura da serrapilheira no solo foi em dezembro, final da estação
seca, quando se percebeu uma quantidade razoável desse material sobre o solo, com
redução mais acentuada nas subáreas pastejadas, nota-se que o consumo da serrapilheira
pelos caprinos foi menor quando comparado com o ano de 2009 (Figura 7). Este fato pode
ser atribuído às chuvas que ocorreram especificamente, em outubro de 2010, que registrou
152 mm de precipitação pluviométrica, período considerado como estação seca na região,
demonstrando assim, que os caprinos tinham uma grande variedade de forragem disponível
em um período que praticamente todas as árvores já se encontravam sem folhas.
Contrariamente, não foi observada essa tendência em trabalho realizado nos anos de
2007/2008 em São João do Cariri, nas mesmas áreas e sobre as mesmas condições deste
estudo, por PARENTE (2009) que no decorrer de toda a estação seca observou redução
acentuada da cobertura vegetal nas subárea1 (3,1 an/ha) e subárea2 (1,5 an/ha) e atribuiu
este fato ao pastejo por caprino no consumo da serrapilheira, salientando a importância da
mesma na alimentação animal com o avançar da estação seca, que passa a ser a única fonte
de alimento para os caprinos.
De modo geral, a vegetação da Caatinga é fortemente influenciada pelas condições
climáticas, especialmente a distribuição da precipitação, que geralmente, se apresenta
muito irregular de ano para ano, apesar do ano de 2010 e 2011 apresentar um padrão
relativamente regular de chuvas, com redução só em setembro de 2011.
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Neste estudo percebeu-se que o total da precipitação não foi o principal agente na
produção da serrapilheira, e sim a distribuição temporal das chuvas, pois se verificou
produção de serrapilheira durante todo período de avaliação no ano de 2011 (Figura 2 e 7).
Mas como esperado, a contribuição desse material sobre o solo foi acentuado após a
estação chuvosa, semelhante ao que observou SANTANA & SOUTO (2011) na caatinga
da Estação Escola - Seridó, mostrando assim certo padrão temporal de produção de
serrapilheira no bioma Caatinga.
Com a maior concentração de água no solo, houve maior disponibilidade vegetal,
permitindo aos caprinos selecionarem o alimento a ser consumido. Diante desse fato, podese afirmar que quando as condições do ambiente são favoráveis, com todos os fatores
bióticos e abióticos funcionando adequadamente, a distribuição vegetal é regular
possibilitando maior oferta de forragem para os animais.
Concomitante, comparando as três subáreas de avaliação, percebeu-se ainda o
pastejo caprino sobre o consumo da serrapilheira, mostrando que esse animal pode
selecionar sua dieta de acordo com a diversidade de possibilidades dentro do sistema,
como pode ser comprovado na Figura7. Ficou evidente, que com a falta de chuvas, as
plantas como reação soltam as folhas como mecanismo de adaptação às altas temperaturas
e à falta de água, aumentando assim, a cobertura do solo pela serrapilheira. E com o
avançar da estação seca, os caprinos utilizam este material como alimento (Figura 7).
As espécies decíduas são predominantes nas regiões áridas e semiáridas, variando o
grau de deciduidade de acordo com a reação aos déficits hídricos, uma vez que existem
espécies que perdem as folhas logo no final da estação chuvosa e outras que as mantém até
o final da estação seca, criando, portanto mosaicos temporais e espaciais dentro de
microambientes durante a estação seca (BARBOSA et al., 2003). Provavelmente este fato
é resultado do mecanismo de adaptação das espécies do bioma para reduzir a perda de água
no período seco via transpiração (SANTOS et al., 2011).
O padrão de deciduidade das espécies parece ser principalmente afetado pela
precipitação e pelo tempo de duração do período seco, com a umidade do solo sendo o
fator preponderante no desencadeamento do processo em florestas secas (SANTANA &
SOUTO, 2011; CORREIA & ANDRADE, 2008).
Pesquisa realizada por PARENTE (2009), na mesma área desse estudo, entre 2007 e
2008, revelou resultados diferentes aos observados atualmente para as três subáreas, ou
seja, apresentou produção de serrapilheira só no início da estação seca e desaparecimento
total do meio para o final do período seco (dezembro), possivelmente devido aos menores
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volumes pluviométricos ocorridos no período do estudo anterior, que consequentemente
aumentou o consumo da serrapilheira pelos caprinos.
De acordo com CORREIA & ANDRADE, (2008) o volume pluviométrico, bem
como a distribuição deste ao longo do ano, é um dos principais fatores que influenciam a
produção anual de serrapilheira. Em anuência, CARVALHO (2003); SANTANA (2005) e
SOUTO (2006) relataram que a maior parte da queda do material senescente ocorre no
período seco, com pico de produção no início da estação seca, corroborando com o
observado por diversos outros trabalhos.
Na figura 8, observou-sea mesma variação na massa da serrapilheira ao longo do
período experimental para as três subáreas avaliadas, confirmando-se a tendência de
redução da serrapilheira nas subáreas pastejadas, fator importante na tomada de decisão
quanto ao manejo dos animais.

Figura 8. Consumo da massa serrapilheira da catingueira nas subáreas submetidas a pastejo
caprino (subárea1: 3,1 an/ha; subárea2: 1,5 an/ha; subárea3: 0 an/ha), no Cariri
paraibano. CV% = 44,90; 70,55; 117,08.
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Constatou-se que no início das avaliações havia maior quantidade de serrapilheira na
subárea sem animais. A diminuição da serrapilheira devido ao consumo pelos animais
(Figura 8) mostra redução mais acentuada no peso (gramas de MS/m 2/dia) da serrapilheira
nas subáreas pastejadas em relação à subárea não pastejada, confirmando a ação do pastejo
animal sobre a quantidade de serrapilheira acumulada sobre o solo. Contrariamente, no ano
de 2010 houve aumento de peso desse material, mostrando redução do consumo quando
comparado com o ano anterior. Fato que pode ser atribuído à disponibilidade de outros
alimentos (vegetação verde) em função das chuvas regulares.
Pesquisa realizada por PARENTE (2009) nas mesmas áreas e condições deste
experimento, entre 2007 e 2008, revelou valores relativamente menores que os observados
atualmente para as três subáreas, possivelmente devido à menor disponibilidade vegetal e
variação da pluviosidade ocorrida no estudo anterior.
Outro aspecto verificado, foi a Taxa de Desaparecimento Diária da serrapilheira do
ambiente (TDD), foi observado em 2009, na subáreas 1 e 2 uma TDD de 0,17 g
MS/m2/dia, e na subárea sem pastejo de 0,03 g Ms/m2/dia. Este fato pode ser explicado
pela presença dos animais em pastejo, ocasionando maior consumo por parte dos animais.
Ocorreu uma redução mais intensa nas subáreas com animais em relação a sem pastejo.
Em 2010 nas subáreas com animais em pastejo foi observado uma TDD de 0,02 g
MS/m2/dia e de 0,007 g MS/m2/dia na subárea sem pastejo. Fato que pode ser explicado
por uma redução do consumo da serrapilheira por parte dos caprinos, já que neste ano, com
maior

distribuição

de

precipitação

pluviométrica,

provavelmente

havia

maior

disponibilidade de massa vegetal no estrato herbáceo, subarbustivo, arbustivo e arbóreo,
garantindo varidedade de alimento para estes animais. A serrapilheira era mais uma
alternantiva da seletividade pelos animais em pastejo.
Contrário a esses resultados, PARENTE (2009) em pesquisa realizada nas mesmas
áreas e condições deste estudo nos anos de 2007/2008, encontrou valores superiores de
TDD, principalmente na subárea1 com redução 17 vezes mais intensa na subárea com
maior lotação animal em relação a subárea sem pastejo, quando nesse estudo a redução foi
de apenas 2 vezes mais intensa em relação ao tratamento sem pastejo
Em 2011 a TDD nas três subáreas foram de 0,04 g MS/m2/dia para o subárea1, 0,6 g
Ms/m2/dia para a subárea2 e 0,02 g MS/m2/dia para o subárea sem pastejo respectivamente,
mostrando uniformidade na taxa de desaparecimento entre as subáreas, com redução mais
acentuada da serrapilheira neste ano, quando comparado com o ano anterior, inferiores aos
encontrados por PARENTE et al. (2009) nos anos de 2007/2008. Mesmo com menor
ação do astejo caprino sobre o consumo da serrapilheira,em função provável de maior
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disponibilidade de forragem, observou-se que com o avançar da estação seca houve
redução mais acentuada da serrapilheira nas subáreas pastejadas por caprinos quando
comparadas com a subárea sem pastejo.
Na Caatinga, a produção de serrapilheira foliar parece está ligada a dois fatores
altamente relacionados, que são o início do período seco, com redução do teor de umidade
no solo, e ao caráter caducifólio das espécies, com consequente e imediata abscisão das
folhas para reduzir as perdas de água por transpiração. Portanto, quando se compara as
subáreas pastejadas com a subárea controle (sem animais) há um desaparecimento maior
da serrapilheira nas subáreas com lotação animal, sendo a causa mais evidente o pastejo
caprino.
Esta constatação corrobora com LIMA JÚNIOR (2006) que observou predominância
no consumo da serrapilheira com o avançar do período seco, encontrando participação de
43% desse estrato na dieta dos caprinos, ressaltando que isto ocorre em função da
diminuição de ervas e arbustos na vegetação, com o avanço da estação seca.
Outro fato relacionado ao consumo da serrapilheira, mesmo na época que há outras
forragens disponíveis, é que muitas das espécies características da Caatinga, são rejeitadas
pelos animais quando verde, em função de fatores antinutricionais, mas quando caem no
solo e secam são amplamente consumidas por esses animais.
Nesse estudo, observou-se uma nítida relação entre a precipitação, o ciclo mensal de
deposição e consumo da serrapilheira. No decorrer dos anos de avaliação, o padrão de
deposição da serrapilheira foi diretamente influenciado pelas mudanças temporais, ocorrida
na Caatinga em São João do Cariri/PB. A precipitação pluviométrica foi fator fundamental
na produção de serrapilheira, pois no primeiro ano (2009), a precipitação total foi de 536,2
mm, e no período seco no início do experimento foi de 0,2 mm. No ano seguinte o total foi
de 750,8 mm, com valor máximo no período seco, em outubro/2010, de 152 mm, enquanto
que no ano de 2011 o total de precipitação pluviométrica foi de 1274,1 mm, com valor de
23,3 mm no início do período seco.
Essa sazonalidade pluviométrica mostrou que a disponibilidade de forragem na
Caatinga é altamente dependente da regularidade de chuvas, e que a queda de folhas é
regular quando as plantas completam todo ciclo fenológico. Observou-seque maiores
deposições de serrapilheira foi sempre quando as precipitações e a temperatura média
mensal também foram elevadas (Figuras 2, 7, 8). Confirmando resultados encontrados por
SELLE (2007) que verificou maior deposição de serrapilheira com maior precipitação e
elevação da temperatura.
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Geralmente a queda acentuada na época seca é em função do mecanismo de
preservação das plantas às altas temperaturas e ao déficit hídrico, bem como ao aspecto
caducifólio das plantas da Caatinga. A maior deposição de serrapilheira no final de cada
período chuvoso (Figura 8) tem relação direta com a resposta da vegetação ao agravamento
do estresse hídrico, sendo determinada a queda da folha, medida preventiva à alta perda de
água por transpiração, característica fenológica pelas espécies da Caatinga (ANDRADE et
al., 2008).
No período de escassez de forragem, o consumo acentuado da serrapilheira pelos
animais pode provocar desequilíbrio na estrutura do solo, pois a serrapilheira protege o
solo contra as elevadas temperaturas e constitui-se como a principal fonte de nutrientes e
proteção do solo pela cobertura propiciada, oferecendo condições de equilíbrio. Portanto, o
consumo acentuado desse material pelos animais certamente ira induzir um desequilíbrio
no ecossistema (PARENTE, 2009).
A avaliação do aporte e desaparecimento da serrapilheira no ecossistema de
Caatinga é importante, pois atua como determinante na produção foliar por área e do
material que fica sobre o solo disponível ao animal, que no Semiárido no período seco é
praticamente a única fonte de alimento para os ruminantes, e também na ciclagem de
nutrientes para o sistema através da decomposição. Como reforçado por ANDRADE et al.
(2006) o conhecimento da produção de matéria seca total por espécie é fundamental para
determinar carga animal por área, sendo possível se avaliar a quantidade de alimento que
está disponível ao rebanho durante um período determinado.
A decomposição da serrapilheira das folhas de catinguireira, influenciada pelas
variações climáticas, precipitação e umidade do solo pode ser observada na Figura 09.
Figura 09. Curva de decomposição (massa remanescente) nas subárea1 (3,1 an/ha), subárea2 (1,5
an/ha) e subárea3 (0 an/ha1). Evolução precipitação pluviométrica nos anos de 2010
e 2011. Valores médios (** = significativo a 5% de probabilidade).
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A pluviosidade total para o período estudado foi de 750,8 mm no ano de 2010 e de
1.274,1 mm no ano de 2011, valores estes atípicos para a região em relação aos anos
anteriores, pois só no mês de outubro de 2010 foram registrados 152 mm de precipitação
pluviométrica, período considerado seco na região do Cariri paraibano.
Para o ano de 2011 foram registrados índice máximo de 299,5 mm em maio. No
início do período seco, o maior índice de precipitação pluviométrico foi de 23,3 mm em
agosto (Figura 2). A temperatura mínima e máxima registrada no período do experimento
foi de 16,8 ºC e 32,4 ºC, respectivamente, a média da umidade relativa do ar (UR) foi de
90,2%.
Inicialmente, a decomposição da serrapilheira foi rápida, principalmente nos três
primeiros meses, provavelmente devido ao consumo inicial rápido do material mais lábil,
bem como ao conjunto de temperatura e umidade, típicos da região semiárida.

Segundo

FERNANDES et al. (2009), a taxa de decomposição inicial no solo é rápida e,
posteriormente, num processo mais lento, de materiais mais resistentes. Para PAULA et al.
(2009) a rápida decomposição ocorrida nos primeiros meses de avaliação pode ser
atribuída, ao período em que o material estava mais palatável aos organismos do solo
Decorridos 30 dias após a instalação dos “litter bags”, a subárea2 (1,5 an/ha) foi a
que apresentou menor taxa de decomposição (Figura 09). Entretanto, a partir de 150 dias,
esse comportamento se inverte e as menores taxas de decomposição passam a ser
verificadas na subárea com maior número de animais (3,1 an/ha), em torno de 40% quando
comparados com o subárea com carga de lotação leve (1,5 an/ha) e o subárea controle sem a presença de animais, que foram 50% e 54%, respectivamente. Fato que pode está
relacionado a ocorrência da precipitação pluviométrica, pois aos 150 dias (outubro de
2010), período considerado seco na região, registou-se 152 mm de chuva.
Observou-se logo após os eventos de chuva um aumento da decomposição da
serrapilheira ocasionado, provavelmente, pelo aumento da umidade no solo, que aliado as
altas temperaturas, característica do período seco, favoreceu a decomposição mais rápida
do material, principalmente na subárea com menor lotação caprino (1,5 an/ha) e na subárea
controle - sem presença de animal. A taxa de decomposição mais lenta foi na subárea com
maior lotação animal .
Como pode ser constatado naTabela 1, a umidade do solo foi sempre maior na
subárea com menor lotação animal (1,5 an/ha) e na subárea sem pastejo, com 14, 9% e
14,4% respectivamente e menor na subárea com maior lotação por caprinos com 12,4%.
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Tabela 1. Umidade do solo sob diferentes intensidades de pastejo caprino.
Profundidade

(cm)

Umidade do Solo (%)

-------Subárea1---------

---------Subárea2--------

--------Subárea3------

0-20

12,46

14,60

14,17

20-40

12,86

14,96

14,44

Subárea1 - (3,1 an/ha); Subárea2 - (1,5 an/ha); Subárea3 - (0 an/ha), no Cariri paraibano.

A subárea1 com maior lotação de caprinos, resultou em menor retenção de umidade
no perfil, consequência provável da maior circulação dos animais, que pode ter
ocasionado, maior compactação do solo. Corroborando com os resultados encontrados,
RAMOS et al. (2010) concluíram que uma das principais causas do excessivo pisoteio
animal é a compactação do solo, que pode promover alterações no armazenamento e na
capacidade de infiltração de água no solo, resultando em aumento de escoamento
superficial e perda da matéria orgânica do solo.
A maior umidade do solo nas subáreas 2 e 3 favoreceu a decomposição do material
contido no “litter bags”. Isso pode ter ocorrido devido a menor área de solo a descoberto
que, consequetemente, resultou em maior cobertura vegetal no solo, favorecendo a
retenção de água nessas áreas, contribuindo assim para a decomposição do material
remanceste. Outro fator preponderante foi a variação sazonal de chuvas que ocorreram
praticamente durante todo o período experimental aliado à melhor condição física do solo
dessas subáreas. Esses resultados concordam com COSTA et al. (2005), estudando a
decomposição e liberações de nutrientes da serrapilheira foliar de uma determinada espécie
arbórea, observaram que, no final do período de decomposição, a perda de massa do
material analisado foi de aproximadamente 30%, mostrando-se altamente correlacionada
com a precipitação média registrada.
SANCHES et al., (2009) observaram que com o retorno da precipitação, ocorreu
aumento na biodiversidade dos organismos decompositores do solo, aumentando a
velocidade de decomposição da serrapilheira. Como as três subáreas encontravam-se sobre
as mesmas condições, a diferença na taxa de decomposição na subárea com maior lotação,
pode ser atribuída ao maior número de animais circulando no local, ocasionandom assim
maior compactação na estrutura física do solo.
Esses resultados concordam com MEURER (2010), ao explicar ser a serrapilheira
composta de resíduos de plantas em vários estágios de decomposição, sendo influenciada
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por fatores climáticos e pelo tipo de manejo e características do solo e demais variáveis
que afetam a taxa de decomposição como temperatura e umidade.
Nota-se que nos últimos meses de avaliação, a taxa de decomposição tendeu a
aumentar, nas subáreas 2 e 3, fato este que pode está correlacionado com a precipitação
(Figura 9) e com o estado de conservação de cada subárea, pois observou-se uma redução
na taxa de decomposição nos meses de maior ocorrência de precipitação pluviométrica.
Confirmando estudo realizado por

NUNES et al. (2010) no Nordeste brasileiro,

observaram a decomposição de resíduos em superfície ocorrer gradualmente e de maneira
muito rápida, principalmente com as precipitações.
Avaliando a acumulação e decomposição da serrapilheira em área de Caatinga na
Paraíba, SOUTO (2006) relatou que a decomposição mais rápida da serrapilheira foi
devido às condições climáticas mais favoráveis, como a pluviosidade.
Muitos autores a exemplo SANTANA (2005), relataram que em área de Caatinga,
supõe-se, que a taxa de decomposição seja considerada mediana, em função das condições
climáticas bastante variáveis e extremas, com ocorrência de secas periódicas que podem
durar até nove meses, temperaturas elevadas e baixos conteúdos de água no solo, além do
grande número de espécies decíduas, com queda de material orgânico coreáceo e de
composições diferentes.
Segundo BIAZI, et al. (2007) e TORRES et al. (2007), um dos principais fatores que
controlam a taxa de decomposição é o teor de lignina, que em conjunto com a ação do
clima, principalmente temperatura e precipitação, em níveis adequados, influenciam a
atividade dos organismos decompositores. Nesse experimento a decomposição da
serrapilheira da catingueira, foi mais influenciada pela temperatura e umidade do que pelo
conteúdo da parede celular, já que foi usada apenas a folhagem.
A fração foliar é o componente mais abundante e mais importante na formação da
serrapilheira, e em florestas tropicais tem contribuição importante na formação da
serrapilheira em relação as demais frações (VIDAL et al., 2007; FREIRE et al., 2010b).
Entretanto, como reportado por SOUTO (2009) a separação específica da fração foliar é
raramente descrita em florestas tropicais, embora seja de grande importância, pois podem
fornecer dados acerca da fenologia, nutrição e padrões da ciclagem de nutrientes do
sistema.
Outro fator que pode ser relacionado à diminuição na velocidade de decomposição,
são as sacolas de náilon usadas para conter o material e deixadas sobre o solo, que pode
difucultar a ação dos microorganismo e também permite apenas um pequeno contato soloresiduo. Como bem fundamentado por CURTIN et al. (2009) a metodologia com sacolas
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de náilon visa simular a decomposição dos resíduos no solo, no entanto, a malha pode
dificultar a ação dos organismos do solo (minhoca, formiga e artrópodes), que são
importantes trituradores na maioria dos sistemas. Pois essa metodologia permite apenas
um pequeno contato solo-resíduo.
Avaliando a dinâmica da serrapilheira e a taxa de decomposição de resíduos culturais
SILVA (2012) também atribuiu a diminuição da velocidade de decomposição da
serrapilheira ao impedimento físico das sacolas de náilon à ação de organismos maiores no
processo de decomposição, comparado a facilidade de acesso ao material depositado fora
das sacolas.
A decomposição da serrapilheira é uma etapa importante da ciclagem de nutrientes
em um bioma. O seu acúmulo na superfície do solo é regulado pala quantidade de material
que cai da parte aérea das plantas e sua taxa de decomposição, com consequente
transferência desses para o ambiente, essencial para caracterização dos padrões de
ciclagem, pois representa a principal via de retorno de nutrientes e matéria orgânica à
superfície do solo (PAGANO & DURIGAN, 2000).
Por meio do processo de decomposição, a serrapilheira, libera para o solo elementos
minerais que as plantas utilizam para o seu desenvolvimento e através da transformação
química e a síntese de novos compostos, os produtos resultantes da decomposição são
transportados para horizontes mais profundos da manta orgânica do solo (SILVA et al.,
2007), desempenhando papel importante na circulação de nutrientes dentro do ecossistema
da Caatinga.
Portanto a compreensão dos mecanismos que regulam a entrada desse material via
deposição no solo e a saída via decomposição é de suma importância para região
semiárida, pois a quantidade de material que fica sobre o solo serve como cobertura contra
a incidência direta dos raios solares e ao impacto direto das gotas de chuvas que podem
causar erosão no solo, e sua decomposição ajuda na velocidade de ciclagem dos nutrientes
na Caatinga, contribuindo para aumentar a fertilidade do solo e aumentando os nutrientes
para as plantas.

Ciclagem de Nutrientes
Na Tabela 2 são apresentados os resultados da análise química da serrapilheira da
catingueira, contidas nos sacos de náilon (”litter bags”). Observam-se variações para os
teores de N, P e K da serrapilheira no decorrer dos meses de avaliação.
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Tabela 2. Concentração média de macronutrientes na serrapilheira da catingueira nos12
meses consecutivos de estudo, em Caatinga da Estação experimento de São João
do Cariri, PB.
Áreas

Subárea1

Mês

N

P

Subárea2
K

N

P

Subárea3
K

N

P

K

---------------------------------------g kg-1 de serrapilheira----------------------------------mai/10
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10

17,9
20,9
21,5
19,6
24,0
21,8

1,4
1,5
1,1
1,4
1,5
1,2

4,8
4,3
4
4,1
5,4
4,1

18,3
21,3
22,1
22,6
22,1
20,2

1,8
1,4
1,5
1,3
1,6
1,1

5,0
5,8
4,4
3,3
5,2
2,4

16,6
22,7
21,3
18,3
22,4
21,5

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

3,9
5,8
4,6
3,7
6,1
1,7

nov/10
dez/10
jan/11

18,7
16,0
21,6

0,9
0,9
2,5

1,9
1,9
2,3

16,8
12,7
21,3

0,7
0,8
1,2

1,9
2,8
3,3

16,9
13,2
21,2

1,1
1,1
1,0

1,9
1,9
4,1

0,7
0,7
2,3

2,4
2,8
2,83

fev/11
20,1
1,2
3,9
18,2
0,9
3,5
19,3
mar/11
21,2
1,5
3,0
19,8
0,7
2,4
18,0
abr/11
12,2
0,7
5,2
12,5
0,7
3,3
16,0
18,11
54,63
CV %
39,10
Subárea1 - (3,1 an/ha); Subárea2 - (1,5 an/ha); Subárea3 - (0 an/ha), no Cariri paraibano.

Os maiores teores de N, P e K foram verificados no final da estação chuvosa e
começo da estação seca. Como pode ser observado na Figura 2, houve maior ocorrência de
chuvas nos meses de agosto a outubro/2010, considerados como estação seca na região do
Cariri, PB. As maiores ocorrências destes nutrientes foram a partir do mês de agosto, fato
que pode está correlacionado aos eventos de chuvas neste período, que aliado às altas
temperaturas e a incidência dos raios solares, contribuiu para aumentar os teores dos
nutrientes no sistema, altamente aproveitado pela catingueira (fotoassimilados),
favorecendo o material depositado sob essa árvore. Estes resultados confirmaram os
encontrados por VITAL et al. (2004), que registraram teores mais elevados de N, P e K
com a chegada das primeiras chuvas.
Verificou-se que teores de N, P e K também aumentaram nos meses de agosto,
setembro e outubro, junto com os registros de chuvas, reduzindo nos meses de novembro e
dezembro, quando houve uma diminuição no índice de chuvas, voltando a aumentar com o
retorno da precipitação pluviométrica. Evidenciando a ação das águas na reciclagem de
nutrientes, para o material que fica sobre o solo, tanto do nitrogênio atmosférico, como pelo
material que é lavado das plantas e carreado para o solo. Este resultado concorda SILVA et
al. (2009) que trabalhando com a contribuição de folhas na formação da serrapilheira e
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retorno de nutrientes em floresta de transição, relataram que a proporção de nitrogênio
remanescente nas folhas em decomposição das quatro espécies estudadas na estação chuvosa
aumentou no período de 60 dias, posteriormente houve uma diminuição e novamente um
aumento e no período da seca houve redução gradual do nitrogênio até o fim do
experimento, em todas as espécies avaliadas.
O nutriente fornecido em maior concentração ao solo da Caatinga foi o nitrogênio. É
provável que essa maior concentração de N seja atribuída as folhas da catingueira usada
nesse experimento, como essa é uma espécies leguminosa que tem a capacidade de fixação
biológica do nitrogênio, sendo caducifólia, pode ter um potencial elevado de ciclagem de
nutrientes via serrapilheira. CALDATO et al. (2010) relataram que a taxa de mineralização
do nitrogênio no solo está relacionada com a mineralização total do nitrogênio
(serrapilheira e solo) e depende da qualidade da folhagem.
De acordo com FREIRE et al. (2010b) altos teores de lignina, polifenóis e celulose
estão relacionados com a baixa taxa de decomposição e com menor liberação de nutrientes,
e como Nesse estudo foram usadas só as folhas da serrapilheira da catingueira, conclui-se
que esse material foi facilmente degradado pela comunidade decompositora (macro e
microorganismos), aumentando a qualidade do material orgânico e da ciclagem dos
nutrientes no ecossistema da caatinga.
Os teores de nitrogênio obtidos da serrapilheira da catingueira variaram de 22,8 a
13,6 g kg-1 na subárea1 (3,1 an/ha); 22,6 a 12,5 g.kg-1 para a subárea2 (1,5 an/ha) e de 22,8
a 13,2 g.kg-1 para o subárea sem a presença de animais caprinos. Constatou-se que a
concentração do nitrogênio nas folhas da catingueira em decomposição apresenta
oscilações no decorrer da permanência do material no solo, nos diferentes meses de
avaliação (Tabela 2). VITAL et al. (2004) concluíram que uma pequena variação nas
concentrações dos nutrientes, ocorre ao longo do ano, evidenciando que o fornecimento
destes ao solo ocorre constantemente.
No geral o teor de N foi relativamente alto em todos as subáreas, principalmente logo
após os eventos de chuvas, fato também confirmado por LUIZÃO & SCHUBART (1986);
VUONO et al. (1989); SOUTO (2009), que registraram aumentos na concentração de
nitrogênio, originado pelos resíduos do solo, juntamente com a excreção dos
microorganismos da fauna do solo e da adição pela água da chuva.
Como é possivel comprovar na Tabela 2,em alguns meses, as subáreas com animais
apresentaram valores mais elevados quando comparado a subárea sem animais. Fato que
pode ser atribuído, além das chuvas, a circulação dos caprinos, que as caminharem pela
área, deixam

fezes e urina ao longo do caminho. MOTT & POPENOE (1977) e
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BORTOLLI (2010), reportaram que até 90% dos nutrientes minerais (inclusive o N)
podem retornar ao sistema através das excreções animais.
A urina animal consegue penetrar no solo e escapar das perdas, assim é considerada
uma fonte prontamente disponível de nutrientes às forrageiras, especialmente N, K e B,
pois a urina flui no solo através dos macroporos e a uréia nela presente sofre hidrólise mais
rápida que a uréia pura adicionada ao solo e dessa maneira, o amônio é inicialmente
produzido e pela nitrificação é transformado em nitrato (SANTOS et al., 2011).
Com a diminuição das chuvas em novembro e dezembro/2010, houve uma redução
desse elemento em todos as subáreas na seguinte ordem subárea2>subárea3>subárea1. Essa
mesma tendência foi encontrada por FERNANDES et al. (2006) em área de plantio de
sabía (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.) e de andiroba (Carapa guianensis Aubl.), e por
COLEMAN & CROSSLEY (1996), relataram que durante a decomposição, o N é
imobilizado simultaneamente pelos microrganismos, resultando em aumento nos teores
desse elemento na serrapilheira, e com a continuação do processo o teor desse elemento
diminui. Já SOUTO et al. (2009) analisando a dinâmica de cada elemento na Caatinga
verificaram que o N ao final do período de estudo apresentou teores mais elevados em
relação ao inicial.
De acordo com WHITE et al. (2001) em regiões de clima tropical, com temperaturas
mais elevadas, os animais permanecem em pequenas áreas da pastagem próximas da
sombra nas horas mais quentes do dia, independentemente da lotação. Situação que pode
ter ocorrido Nesse estudo, pois como na região semiárida é comum alta temperatura, os
animais procuram a sombra das árvores para se proteger da incidência dos raios solares,
em função disso pode haver maior concentração de nutrientes nas áreas de descanso, pelas
excretas depositadas.
É comum os herbívoros utilizarem as plantas forrageiras da Caatinga como fonte
básica na alimentação, tendo os mesmos um relevante papel na movimentação de
nutrientes minerais neste sistema. Outro fator pode ser a própria condição do terreno de
cada subárea, já que o subárea sem a presença de animais caprinos apresentou também
maior teor de N, fato que pode ser atribuído à contaminação do solo que passou por vários
ciclos agrícolas, à fixação biológica de nitrogênio e aos restos animais (macro e
microorganismos) que podem ter enriquecido o folhedo em nitrogênio nestes subáreas
(FERNANDES et al., 2006).
Os valores verificados para o fósforo apresentam diferenças estatísticas significante,
ao nível de 5% de probabilidade, entre os diferentes meses de avaliação. O teor de P
variou de 1,5 a 0,7 g.kg-1 para a subárea1 (3,1 an/ha), 1,8 a 0,7 g.kg-1 para a subárea2 (1,5
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an/ha) e de 2,3 a 0,7 g.kg-1 para a subárea3 (0 an/ha), respectivamente. Segundo CAMPOS
et al. (2008) apenas 14% (1,4 kg/ha) de fósforo é encontrado na folhagem, fato que poderia
justificar os baixos valores de fósforo encontrados na serrapilheira dos ecossistemas
estudados.
Quando se considera a distribuição do P nas subáreas, a maior concentração de
fósforo é encontrada inicialmente na subárea 2 (1,5 an/ha) que apresentou maior liberação
de fósforo, entretanto decorrido 270 dias a subárea1 (3,1 an/ha) foi o que apresentou maior
liberação de fósforo em relação aos demais. Entretanto nos últimos 30 dias houve um
aumento do P para a subárea sem animais caprinos e uma redução nas demais.
Para o fósforo, geralmente, ocorre um enriquecimento do material vegetal
remanescente desse nutriente à medida que avança o processo de decomposição, que nesse
estudo foi maior no período das chuvas.

A queda e a decomposição de serrapilheira

representam uma maior entrada anual de fósforo para o ecossistema, enquanto as chuvas
representam a maior fonte de nitrogênio (LUIZÃO, 1989; SILVA et al., 2009). A
concentração de nitrogênio e fósforo originada pelo processo de decomposição da
serrapilheira pode ser diferente em cada ecossistema, de acordo com as propriedades do
ambiente (RODRIGUES & LEITÃO FILHO, 2001). SOUTO et al. (2009) encontraram
maior concentração de N na serrapilheira no período chuvoso e, como Nesse estudo,
concluíram que o P, foi o elemento mais limitante.
Os valores observados para o potássio variaram de 1,9 a 5,2 g.kg-1 para a subárea1
(3,1 an/ha), de 1, 9 a 5,9 g.kg-1 para a subárea2 (1,5 an/ha) e 1,7 a 6,1 g.kg-1 para a subárea3
(0 an/ha). Os resultados obtidos nesse trabalho confirmam os encontrados por SOUTO et
al. (2009) e KOLM & POGGIANI (2003) avaliando as características químicas da
serrapilheira depositadas em área de Caatinga, encontraram valores de K que variam de 2,3
a 7,0 g.kg-1, atribuindo esse comportamento a alta mobilidade desse cátion nas plantas.
A maior concentração de K foi em setembro em todos as subáreas, mesmo sendo
esse mês, considerado período seco na região do Cariri/PB. Vários estudos confirmaram
maior concentração do K no período seco, incluindo, SOUTO et al. (2009).
Comparando os valores das concentrações médias dos nutrientes obtidos Nesse
estudo, os valores de N, foram relativamente superiores, aos registrados por SOUTO et al.
(2009). Porém, em alguns meses do ano, os teores de K foram equivalentes, já o P em
alguns meses foram superiores. Essas variações podem ser decorrentes das espécies
avaliadas e das condições edafoclimáticas, já que os dois trabalhos foram desenvolvidos na
Caatinga.
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Como pode ser constatado quanto aos nutrientes, observou-seque os teores de N
foram os mais elevados, seguidos do K e do P (Figura 10). Comparando os dados obtidos
com os de SILVA (2012) e MOURA et al. (2006) que observaram que o nitrogênio foi o
elemento que apresentou a maior transferência dentro da vegetação, seguido do K.

Figura 10. Transferência de N, P, K pela serrapilheira da Poincianella pyramidalis (catingueira) nas
épocas seca e chuvosa, em Caatinga na Estação Experimental de São João do Cariri, PB.

O maior teor de N pode ser consequência também, da não retirada do N do solo pelas
plantas que foram consumidas pelos animais. Caso essas plantas estivessem presentes na
área, estariam concorrendo por nitrogênio do solo com a catingueira, ou seja, o nitrogênio
que seria utilizado por essas plantas (consumidas pelos animais) ficaram disponíveis e teve
um aproveitamento maior pela catingueira, através da fixação biológica do nitrogênio, que
pode ter disponibilizado esse N para serrapilheira contida nos ”litter bags”, que estavam
no solo sob a copa dessa árvore. O papel da serrapilheira no solo, é disponibilizar
nutrientes para as plantas, se a disponibilidade é alta, o vegetal produzirá uma serrapilheira
rica em nutrientes que decomporá rapidamente.
Como relataram CAMPOS et al. (2008) a vegetação em ambientes ricos em N
produz serrapilheira com altos teores de N, o que implica em rápidas taxas de
decomposição de matéria orgânica do solo e mineralização de N. Já em ecossistemas
pobres em N, as plantas crescem mais vagarosamente e produzem uma serrapilheira de
pior qualidade, ou seja, alto conteúdo de lignina e relação C:N alta.
As análises do material coletado foram do começo de maio/2010 a começo de
maio/2011, no período chuvoso e seco da região do Cariri. Assim, podem-se analisar as
possíveis variações dos nutrientes. Conforme visto na Tabela 2 e na Figura 10, essas
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variações foram significativas, mostrando relativa regularidade do sistema, na ciclagem de
nutrientes no período chuvoso e uma redução no período que não houve chuvas. Esses
resultados conferem com os encontrados por FERNANDES et al. (2006), que observaram
concentrações diferentes para N, P e K nas estações do ano.
O teor de K reduziu no final do período chuvoso e seguiu a mesma tendência dos
outros nutrientes, com maior teor no período com maior precipitação pluviométrica. Estes
resultados divergem dos encontrados por SELLE (2007) que estudando ciclagem de
nutrientes em ecossistemas florestais na região de Uberlândia encontraram maior
concentração de K na serrapilheira nos meses que a precipitação foi mais baixa. Fato
também constatado por VITAL et al. (2004), que encontraram menor concentração de K na
serrapilheira, nos meses que ocorreu maior índice de precipitação e alegaram que o
potássio é um íon livre e quando o vacúolo da célula se rompe, os íons de K são liberados e
se perdem por lixiviação.
A importância da folha da catingueira sobre o solo é que ela pode aumentar a
concentração de K no ecossistema da Caatinga. Essa constatação confirma resultados de
LIMA (2009) estudando os efeitos físicos e biológicos sobre a decomposição e liberação
de nutrientes da folhagem de espécies arbóreas da Caatinga, que comprovou que as folhas
da catingueira, apresentou maior percentual de liberação de potássio em contato com o
solo, que as folhas em posição suspensa. Fica assim evidente, a importância da deposição e
decomposição das serrapilheira da catingueira na ciclagem de nutrientes. Normalmente a
presença do N aumenta a absorção de K (Tabela 2), resultando em aumento da produção
para o sistema e aumento de proteína e de aminoácidos solúveis (BISCARO et al., 2010).
As baixas concentrações de fósforo se apresentam como limitante no ecossistema. O
retorno desses nutrientes, através da serrapilheira da catingueira, segue a mesma tendência
encontrada por SELLE (2007) na seguinte ordem: N>K>P e também por SOUTO et al.
(2009). A quantidade e qualidade do retorno dos nutrientes dependem da mobilidade dos
mesmos, dos recursos internos e das características morfológicas da vegetação durante os
diferentes estágios da ciclagem de nutrientes (OZIEGBE et al., 2011).
O acúmulo de serrapilheira é a etapa do retorno da matéria orgânica, dos nutrientes e
dos elementos não essenciais da parte aérea das comunidades de plantas para a superfície
do solo e, esse retorno, depende de diversos fatores ambientais, principalmente o climático
(BORÉM & RAMOS, 2002).
Da porção da planta, as folhas de catingueira, constituintes da serrapilheira usada
Nesse estudo, foi a fração que contribuiu eficazmente na ciclagem de nutriente, para o
ecossistema Caatinga, pois representa a fração de mais fácil digestão para os organismos
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decompositores e segundo LARCHER (2002), os elementos preferencialmente
encontrados nas folhas, são N, P e Ca. O tipo de material sobre o solo folhas, ramos,
galhos, órgãos reprodutivos e detritos (COSTA ET AL., 2010) é determinante no processo
de decomposição, pois pode tornar o material pouco ou nada palatável para alguns
organismos decompositores (DICKOW, 2010).

CONCLUSÕES
Nas condições em que foi realizado o presente trabalho, é possível concluir que:
A cobertura do solo, tanto no período seco como no chuvoso, é maior na subárea sem
caprinos que nas áreas sob pastejo.
A taxa de deposição das folhas de catingueira no solo depende da distribuição da
precipitação pluviométrica, sendo maior tão logo aumenta o déficit hídrico do solo.
A lotação animal não interfere na velocidade de decomposição da serrapilheira no
solo, mas contribuem na liberação de nutrientes, proveniente, da ciclagem de nutrientes do
material contido nos ”litter bags”.
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Dinâmica do estrato herbáceo e fenologia de espécies arbustivas-arbóreas em áreas de
Caatinga sob diferentes lotações por caprinos
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Dinâmica do estrato herbáceo e fonologia de espécies arbustivas-arbóreas em áreas
de Caatinga sob diferentes lotações por caprinos

Resumo: A Caatinga é um ecossistema heterogêneo, formado por várias fitofisionomias e
possui grande biodiversidade em espécies vegetais. Diante da importância desse bioma, e
por ser pouco o conhecimento cientifico no país sobre a diversidade de espécies que podem
contribuir para aumentar a biomassa vegetal, principalmente, na época de escassez de
oferta de forragem, objetivou-se com este experimento, avaliar a dinâmica do estrato
herbáceo e fenologia de espécies arbóreas em área de Caatinga sob diferentes lotações de
caprino. O trabalho é parte de um projeto previsto a ser concretizado em 10 anos e foi realizado
na Estação Experimental de São João do Cariri, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da
UFPB, no município de São João do Cariri, PB, nos anos de 2009 a 2011, sendo este o quarto ano
de monitoramento. A área experimental total foi de 9,6 hectares, sendo esta dividida em três
subáreas de 3,2 hectares. Cada subárea experimental foi submetida a diferentes lotação de
pastejo por caprino, sendo: subárea1 - mantida com 3, 1 animais/ha; subárea2 - 1,5 animais/ha
e a subárea3 - mantida sem animais. Analisou-se o índice de cobertura das espécies
herbáceas: Stylosanthes scabra vog, Aristida adscensionis L, Diodia teres Walt. Cyperus
uncinulatus schander, Evolvulus filipes Mart, Chamaecrista desvauxii (Collad) Killip,
Paspalum scutatum Nees ex Trin, e Arachis pintoi Krap. & Greg, em trinta unidades
amostrais

por

subárea.

Foram

feitas

avaliações

fenológicas

das

espécies

Poincianella pyramidalis Tul, Aspidosperma pyrifolium Mart, Croton sonderianus Müll.
Arg, e Jatropha mollisssima Müll. Arg. Para determinação do desaparecimento da
serrapilheira, foram feitas leituras semanais por subáreas. Houve variação entre os anos
monitorados em função do pastejo e da precipitação pluviométrica, determinando picos
diferentes das fenofases. Constatou-se que o pastejo promoveu redução intensa na
frequência de algumas espécies, sendo as mais tolerantes a Aristida adscensionis L. e
Evolvulus filipes Mart. Foi observado efeito do pastejo caprino sobre o desaparecimento da
serrapilheira, com maior ocorrência na subárea 2, demonstrando a herbivoria praticada pelos
caprinos, quando há maior disponibilidade de serrapilheira no solo. Verificou-se efeito
acentuado do pastejo sobre os parâmetros fenológicos do marmeleiro e do pinhão
ocasionando uma redução antecipada do total de folhas, flores e frutos, notadamente na
subárea com maior número de animais.
Palavras-chave: Espécies nativas, diversidade, savana, Nordeste do Brasil, pulso de
precipitação.
99

Dynamics of herbaceous and woody species in phonology in Caatinga areas under
different of stocking by goats

Abstract: The Caatinga is a heterogeneous ecosystem, consisting of various vegetation
types and has great biodiversity in plant species. Given the importance of this biome, and
to be little scientific knowledge in the country on the diversity of species that may
contribute to increased plant biomass, especially in times of scarcity of forage supply, the
objective of this experiment was to evaluate the dynamic phenology of herbaceous and tree
species in Caatinga area under different stocking goat. This work is part of a project
foreseen to be achieved in 10 years and was conducted at the Experimental Station of São
João Cariri belonging to the Centre of Agricultural Sciences UFPB, in São João do
Cariri/PB, in the years 2009 to 2011, this being the fourth year of monitoring. The entire
experimental area was 9.6 hectares and divided into three subareas of 3.2 hectares. Each
subarea experimental

was subjected coupage different of

goats, being: subárea1 -

maintained with 3, 1 animal/ha; subárea2 - with 1.5 animals/ha and subárea3 - maintained
without animals. Were analyzed the coverage of herbaceous species: Stylosanthes scabra
vog, Aristida adscensionis L, Diodia teres Walt, Cyperus uncinulatus Schander, Evolvulus
filipes Mart, Chamaecrista desvauxii (Collad) Killip, Paspalum scutatum Nees ex Trin,
and Arachis pintoi in thirty experimental units per subarea. Evaluations phenological were
made of the species Poincianella pyramidalis Tul, Aspidosperma pyrifolium Mart, Croton
sonderianus Müll. Arg, and Jatropha mollisssima Müll. Arg. For determination of the
disappearance of leaflitter, were made weekly readings by subarea. There was variation
between the years monitored as a function of grazing and rainfall, determining peaks
different of phenophases. It was found that the intense grazing caused a reduction in the
frequency of some species, being the most tolerant Aristida L. adscensionis and Evolvulus
filipes Mart. Was observed effect of grazing goats on the disappearance of leaflitter, mostly
occurring in the subárea2, demonstrating the herbivory practiced by goats when there is
greater availability of leaflitter on the ground. Was verified accentuated effect of grazing
on parameters phenological of the quince and the pinion causing an anticipated reduction
the of leaves total , flowers and fruits, especially in the subarea with the highest number of
animals.
Keywords: Native species, diversity, Savannah, northeastern Brazil, pulse precipitation.
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INTRODUÇÃO
De modo geral, a Caatinga pode ser caracterizada como um complexo vegetal rico
em espécies lenhosas e herbáceas, sendo que as primeiras geralmente perdem as folhas na
estação seca (caducifólias), e as segundas apresentam ciclo anual. Essas espécies estão
totalmente adaptadas às condições locais, apresentando estratégias para conviver com a
escassez de água, a irregularidade das chuvas e as altas temperaturas. Além da importância
biológica, essas espécies apresentam diversos potenciais que, se manejados de forma
sustentável, poderiam se tornar uma alternativa para o desenvolvimento da região (KIILL
2012).
O conhecimento da ecologia reprodutiva das plantas, a exemplo da fenologia, é essencial para se conhecer as interações entre flora e fauna desse ecossistema e como os
impactos causados em um grupo pode refletir direta ou indiretamente sobre o outro. Como
confirmado por LEAL et al.(2007) o estudo fenológico das espécies arbóreas da Caatinga é
essencial para a melhor compreensão da dinâmica dos ecossistemas, pois abordam os
diferentes eventos biológicos repetitivos que ocorrem durante o ciclo de vida das plantas,
como brotamento e floração, coincidindo com o período das chuvas, a senescência foliar
na estação seca e a época de frutificação ocorrendo de acordo com a sidrome de dispersão
das espécies.
LIMA (2007) enfatizou que em ambientes sazonalmente secos, podem-se encontrar
diferentes padrões fenológicos para as espécies, determinados primariamente pela chuva
ou não, dependendo da capacidade de a planta obter ou armazenar água. Além dos fatores
abióticos, que pode ser superiores aos padrões fenológicos as espécies respondem também
a fatores bióticos como a herbivoria (LEAL et al.,2007).
O estrato herbáceo da Caatinga representa um grande percentual da alimentação
dos animais que ali pastejam, principalmente no período chuvoso, porém a manutenção
desta diversidade depende do manejo que é dado aos animais (manejo do pastejo),
ressaltando, hábito de pastejo e lotação animal. Por apresentar um ciclo fenológico rápido,
grande parte destas espécies garante sua sobrevivência com o incremento do banco de
sementes (PARENTE, 2009).
A serrapilheira, composta por grande parte das folhas das espécies arbustivas e
arbóreas, é responsável pela alimentação no período seco, no entanto exerce função
importante na manutenção da cobertura do solo e no incremento do teor de matéria
orgânica que mantém as condições químicas, físicas e biológicas do mesmo, devendo,
portanto, fazer parte das premissas do manejo a ser adotado afirmou PARENTE (2009).
101

Enfantizou ainda, que o pastejo caprino interferiu na vegetação da Caatinga de forma
acentuada, sendo necessário ser monitorado constantemente, e que a vegetação da Caatinga
apresenta potencial considerável para a produção animal. No entanto necessita de ajustes
na lotação animal e na oferta de alimentos ao longo do ano, que deve ser complementada
através da suplementação no período seco e, no período chuvoso deve ser respeitada uma
lotação animal que permita as plantas, pelo menos grande parte delas, completarem seu
ciclo fenológico, garantindo o banco de sementes e sua manutenção no ecossistema.
A complexidade dos ecossistemas do Semiárido demonstra que são necessários
estudos mais detalhados e interdisciplinares da Caatinga para poder explorá-la de forma
sustentável. Neste sentido, objetivou-se avaliar a dinâmica do estrato herbáceo e fenologia
de espécies arbóreas e, sua relação com a variabilidade temporal da precipitação, bem
como, o consumo da serrapilheira em áreas de Caatinga sob diferentes lotações por
caprinos.
MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo é parte de um projeto previsto a ser concretizado em 10 anos e foi
realizado na na Estação Experimental Bacia Escola (EEBE) do Centro de Ciências Agrárias
da Universidade Federal da Paraíba nos anos de 2009 a 2011, localizado no município de
São João do Cariri – PB (Figura 1), entre as coordenadas 7o23‟30”S e 36o31‟59”W,
inserido na zona fisiográfica do Planalto da Borborema, na mesorregião da Borborema e
microrregião do Cariri Oriental, a 520 m de altitude, sendo este o quarto ano de
monitoramento.
Figura 1. Localização geográfica do Município de São João do Cariri, PB.

Fonte: IBGE. Mapas Base dos municípios do Estado da Paraíba. Escalas variadas.
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O clima da região segundo a classificação de Köppen é do tipo Bsh, Semiárido
quente, com chuvas de verão e o bioclima 2b de Gaussen, variando de 9 a 11 meses secos,
denominado subdesértico quente de tendência tropical. A temperatura média mensal
máxima é de 27,2 ºC e mínima de 23,1 ºC, com umidade relativa do ar de 70% (BRASIL,
1972). A precipitação pluviométrica média da área é de 522,6 mm/ano.
A distribuição mensal da precipitação, umidade do ar, e temperaturas na Estação
Climatologica da EEBE em São João do Cariri (Figura 2).

Figura 2. Médias mensais da precipitação pluviométrica, umidade relativa (UR), temperatura
máximas (Tmáx) e mínimas (Tmin) registradas nos anos de 2010 e 2011 na Estação
Experimental de São João do Cariri, PB.

Fonte: Rede Hidrométrica do Nordeste, Posto da Bacia Escola S.J. do Cariri, PB.

A área experimental, inserida na Caatinga, compreendeu 9,6 ha e possui uma mata
secundária recomposta de queimadas de aproximadamente 10 anos, divididos em três
piquetes de 3,2 ha cada, delimitados por cerca de arame farpado com nove fios. Utilizou-se
um sistema de lotação contínua nas áreas com animais, assim distribuídos: subárea1 parcela submetida à maior intensidade de pastejo, com 10 caprinos, correspondendo a 3,1
animais/ha; subárea2 - intensidade intermediária de pastejo utilizando 5 caprinos,
correspondendo a 1,5 animais/ha; e subárea3 - parcela controle sem animais (0 animal/ha).
Em cada subárea foram estabelecidos três transectos paralelos, distando aproximadamente
20 m entre si e em cada transecto foram marcadas dez unidades amostrais equidistantes (10
m x10 m), totalizando uma área amostral de 9.000 m2 e estão localizadas sob o mesmo tipo
de solo.
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As subáreas monitoradas foram implantadas em substituição à exploração por
décadas de várias culturas, destacando-se a plantio de algodão, que não recebia adubos
nem corretivos, sofrendo queimadas ao longo do tempo e, quando da ocasião da
substituição por outras culturas e pelo pasto, o solo também não recebeu correção.
Utilizou-se o método de amostragem para a coleta dos dados de vegetação em
Parcelas Permanentes de Monitoramento (PPM), aplicadas nas três áreas de pesquisas
(Figura 3). As parcelas foram instaladas de maneira sistematizada, permitindo a melhor
cobertura para detectar possíveis diferenças na estrutura da vegetação (RODAL et al.,
1992). O período experimental foi de Janeiro a Dezembro de 2010.

Figura 3. Croqui das Parcelas Permanentes de Monitoramento (PPM), delimitadas para
o monitoramento das espécies em São João do Cariri, PB.

Análise do estrato herbáceo
Foram selecionadas as espécies do estrato herbáceo com maior freqüência
encontrada na área estudada (Parente et al., 2008a): Stylosanthes scabra vog, Aristida
adscensionis L, Diodia teres Walt. Cyperus uncinulatus schander, Evolvulus filipes Mart,
Chamaecrista desvauxii (Collad) Killip, Paspalum scutatum Nees ex Trin, e Arachis pintoi
Krap. & Greg. Esse monitoramento foi realizado em 30 parcelas de 1,0 m x 1,0 m, por
subárea, totalizando noventa parcelas na área total (Figura 4). As unidades amostrais foram
definidas ao longo dos transectos localizados em cada piquete, de modo a representar a
área o máximo possível. As avaliações foram realizadas nos anos de 2010 e 2011 durante
toda a estação de crescimento das plantas.
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Figura 4. Ilustração esquemática dos três transectos paralelos e as parcelas equidistantes (1m2)
para leituras da estrutura do estrato herbáceo em São João do Cariri, PB.
Subárea 1
(3,1 an/ha)
animais)

Subárea 2
(1,5 an/ha)

Subárea 3
(0 an/ha)

Foi avaliado o índice de cobertura do solo por cada espécie e o índice de cobertura
total do solo em cada parcela. As leituras foram realizadas semanalmente, totalizando 52
observações no ano de 2010 (janeiroa dezembro/2010) e 38 leituras no ano de 2011
(janeiro a dezembro/2011).
Para análise dos dados os índices de cobertura foram agrupados por semana em cada
subárea. Utilizou-se uma escala visual para as estimativas de cobertura do solo variando de
0 a 100%, onde foi considerado 0% de cobertura quando o solo encontrava-se
completamente exposto e 100% quando o solo estava completamente coberto pela
vegetação. Realizou-se para as avaliações análise descritiva em função dos dados,
permitindo-se calcular e interpretar as médias.
Análise da fenologia do estrato arbustivo-arbóreo
Nesse estudo foram selecionadas quatro espécies de maior frequência na área:
Croton sonderianus Mull. Arg. (marmeleiro), Aspidosperma pyrifolium Mart. (pereiro),
Poincianella pyramidalis Tul. (catingueira), e Jatropha mollisssima Mull. Arg. (pinhão).
Nas três subáreas (SB) demarcadas, foram selecionadas, ao acaso, cinco plantas de cada
espécie (Figura 5), para acompanhamento das suas fenofases ao longo do período
experimental.
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Figura 5. Ilustração das plantas demarcadas para o monitoramento da fenologia na área
experimental em São João do Cariri, PB.

As observações para coleta de dados sobre o ciclo fenológico das plantas foram feitas
semanalmente durante todo o ciclo durante o ano de 2010 e 2011. Este estudo foi realizado
de forma qualitativa, ou seja, foi determinada a fase de ocorrência dos eventos das
variáveis analisadas. Foi utilizada a nomenclatura de pico de atividade referente ao período
e pico de intensidade inerente ao percentual, conforme sugerido por BENCKE &
MORELLATO (2002).
Os eventos fenológicos monitorados foram: emissão e queda de folhas, floração e
frutificação. A emissão de folhas foi determinada através da presença de primórdios
foliares, geralmente de coloração verde claro, avermelhados ou violáceos e a queda de
folhas foi baseada na presença de ramos nus e folhas caídas no chão. O período de floração
incluiu desde a formação de botões até o final do período de antese das flores, e o de
frutificação, desde a formação visível dos frutos até a sua queda (LEAL et al., 2007). As
variáveis analisadas foram: total de folhas, folhas verdes, folhas amarelas, total de flores e
total de frutos. Os percentuais para cada variável foram estimados visualmente variando
em uma escala de 0 a 100%.
As observações realizadas no ano de 2010 foram de 07/01/2010 até 30/12/2010,
totalizando 52 semanas e no ano de 2011 compreenderam o período de 01/01/2011 até
30/10/2011, totalizando 38 semanas.
A relação das fenofases com os dados de precipitação foi analisada estatisticamente
(nível de p = 0,05) através da correlação de Pearson. Realizou-se para as avaliações análise
descritiva em função dos dados, permitindo-se calcular as médias e os desvios-padrão.
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Análise da serrapilheira

Para determinação do percentual de cobertura da serrapilheira foram realizadas
leituras visuais em um quadrante de 1,0 m 2, cujo tamanho pudesse abranger o espaço
ocupado por quatro espécies arbustivas-arbóreas: Croton sonderianus Mull. Arg.
(marmeleiro), Aspidosperma pyrifolium Mart. (pereiro), Poincianella pyramidalis Tul.
(catingueira), e Jatropha mollisssima Mull. Arg. (pinhão). Utilizou-se um fio de náilon
para demarcar o quadrante visando-se evitar a interferência sobre o comportamento do
animal em pastejo (Figura 6).

Figura 6. Imagens dos pontos amostrados para leituras da serrapilheira das
quatro espécies arbustivas-arbóreas na área experimental em São
João do Cariri, PB.

Em cada área experimental foram utilizados cinco quadrantes, onde foram
realizadas leituras semanais, considerando uma escala de 0 a 100% de cobertura do solo.
As avaliações foram feitas no período - abril/2010 a setembro/2011 - totalizando 41
leituras em 2010 e 37 leituras em 2011. Para análise dos dados os valores obtidos foram
agrupados por data em cada subárea.
Realizou-se para avaliação análise descritiva em função dos dados, permitindo-se
calcular as médias e os desvios-padrão.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Evolução da cobertura do solo pelo estrato herbáceo
Observou-seque nos períodos de avaliação do experimento, a época chuvosa ocorre
nos cinco primeiros meses do ano, concentrando mais de 80% da precipitação anual, vindo
a seguir uma redução drástica das chuvas, nos meses subseqüentes em relação a
precipitado pluvial entre abril e maio.
Constatou-se que a espécie Stylosanthes scabra vog (estilosantes) apresentou
diferença entre as subáreas (SB), nos dois anos de realização do experimento, com maior
cobertura vegetal na subárea2 (1,5 an/ha) e permaneceu praticamente durante todo o ano de
2010 (Figura 7), com pequenas variações no decorrer das avaliações.
Figura 7. Evolução da cobertura do solo pela espécie Stylosanthes scabra vog, nas áreas submetidas a
diferentes lotações por caprinos (SB1: 3,1 an/ha; SB2: 1,5 an/ha; SB3: 0 an/ha), no Cariri
paraibano (2010/2011 nos anos de 2010 (A) e 2011 (B). CV= 169,5; 154,4.

O cenário atual da vegetação da Caatinga, é totalmente depende das características
climáticas do ambiente, já que existe uma sazonalidade climática marcante e atenuante
sobre as populações vegetais, sobretudo para as herbáceas, que em geral, têm seu
comportamento dinâmico em função dessa sazonalidade (SILVA et al. 2008; SANTOS et
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al. 2009; LIMA et a., 2010), como pode ser comprovado pelos resultado encontrados
Nesse estudo.
Constatou-se que com a constância das chuvas na região, praticamente durante todo
ano, o estilosantes apresentou boa cobertura vegetal, porém, com a diminuição das chuvas,
houve uma redução nacobertua dessa espécie em todos as subáreas, mostrando-se a mesma
sensível ao estresse hídrico. A subárea sem a presença dos caprinos, apresentou maior
cobertura do solo por está espécie, nos últimos meses do ano de 2010
Como pode ser constatado na Figura 7, com os índices de precipitação pluviométrica
que ocorreram no período seco (pulsos), o estilosantes aumentou em todas as subáreas,
principalmente após o mês de outubro/2010 (precipitação pluviométrica de 152 mm interpulso) que houve aumento significativo dessa espécie em todas as subáreas,
principalmente na subárea sem a presença de animais caprinos.
Ficou claro a importância dos pulsos e interpulsos de precipitação nos períodos secos
do ano, que garantiu a manutenção e a disponibilidade de espécies com potencial
forrageiro para Caatinga, no período em que as plantas herbáceas já teriam desaparecido,
em decorrência das altas temperaturas que assolam a região do Semiárido paraibano, nos
períodos (considerados) secos do ano. Com esse aquecimento, haverá aumento na
evapotraspiração com consequente redução da disponibilidade hídrica, afetando as
atividades dependentes de chuva (MARENGO, 2006).
Quando se compara as diferentes subáreas, percebeu-se uma diminuição mais
acentuada do estilosantes nas subáreas com pastejo, principalmente na subárea2, pois no
início das avaliações o percentual de cobertura do solo dessa espécie era maior, podendo
então atribuir esse fato ao consumo por esses animais, constatado pelas observações in loco
realizadas neste esperimento, fato que ficou mais evidentes no ano de 2011.
Deve-se levar em conta que a quantidade de individuos dessa espécie no ano, variou
em função da distribuição espacial e temporal da precipitação pluviométrica, como se
constatou nos dois anos de avaliação. Ficou evidente que os pulsos de precipitação é quem
desencadeia os processos de crescimento e desenvolvimento das plantas da Caatinga, por
exemplo, quando estas brotam rapidamente com o surgimento das primeiras chuvas, pois a
temperatura e a radiação solar no Semiárido variam pouco de ano para o outro (Figura 2).
Esses resultados confirmaram os apresentados por ANDRADE et al. (2006) sobre a
vegetação da Caatinga e também por PARENTE (2009) ao constatarem que as espécies da
caatinga ressurgiram em função da precipitação pluviométrica registrada no Cariri/PB, no
ano de 2008 e que foram sufuciente para desencadear uma resposta fisiológica porparte da
planta.
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A espécie Aristida adscensionis L. (capim panasco) apresentou elevado índice de
cobertura vegetal do solo, em todos as subáreas monitoradas, nos dois anos de avaliação
(Figura 8).

Figura 8. Evolução da cobertura do solo pela espécie Aristida adscensionis L, nas áreas
submetidas a diferentes lotações por caprinos (Subárea1: 3,1 an/ha; Subárea2: 1,5
an/ha, Subárea3: 0 an/ha), no Cariri paraibano nos anos de 2010 (A) e 2011 (B) CV=
169,5; 154,4.

O panasco, é considerado por muitos pesquisadores, como invasor em solos que
sofreram algum processo de perturbação, pastagens e mato aberto (FAO, 2012;
FERREIRA et al., 2009) e preferem solos arenosos. Em áreas antropogênicas na Caatinga,
durante o período chuvoso, há maior oferta de espécies ruderais e invasoras,
predominantemente herbáceas (ALBUQUERQUE et al. 2007), que apresentam grande
adaptabilidade aos diversos climas e solos, tendo portanto, grande facilidade para sua
multiplicação.
A espécie Aristida adscensionis L. se mostrou altamente adaptada as condições da
Caatinga no Semiárido paraibano, persistindo por mais tempo no período seco. Avaliando
o estrato herbáceo da Caatinga no Cariri paraibano, BEZERRA (2009) relatou que esta
espécie também teve maior ocorrência na área com animais e a considerou com baixa
exigência em fertilidade do solo e mais eficiente na utilização dos nutrientes existentes em
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solo franco arenoso. Estabelecendo-se facilmente, em solos com estas características, como
é o caso do solo do local deste experimento.
O capim panasco apresentou percentual significativo em todo ano de 2010, na
seguinte ordem: Subárea2 >Subárea1>Subárea3, com cobertura de 70% (Figura 8),
principalmente, nas subáreas com lotação animal. Isso provavelmente, é decorrente de sua
característica competitiva e agressiva, e também a persistência em condições de déficit
hídrico, quando outras espécies do estrato herbáceo já teriam desaparecido. O aumento da
Aristida adscensionis L. nas áreas pastejadas pode ser atribuído também a menor cobertura
do solo por outras espécies herbáceas, por serem consumidas pelos caprinos, favorecendo
desta forma a maior cobertura por esta espécie (FERREIRA et al., 2009; BEZERRA,
2009).
É possível que a ausência do pastejo (SB3), tenha contribuído para menor ocorrência
do capim panasco, pois, como relataram SILVA & ANDRADE (2008) o pastejo pode
provocar mudanças na composição floristíca da Caatinga, principalmente do estrato
herbáceo. Esse fato pode ser atribuído ainda à permanência do estrato herbáceo, não
consumido pelos caprinos, que contribuiu para menor ocorrência dessa espécie nesta área,
provando assim, que quando o ambiente não sofre nenhum tipo de ação antrópicas, ele
permanece em equilíbrio, com maior resistência às espécies invasoras, dando lugar a uma
maior diversidade de especies.
Segundo PARENTE (2009) o consumo do capim panasco ocorreu somente em
meados do período seco, quando as demais espécies foram consumidas pelos animais e a
disponibilidade de serrapilheira foi reduzida consideravelmente. Provavelmente, Nesse
estudo não foi verificado o consumo acentuado dessa espécie em todo o período seco, em
função da disponibilidade de outras espécies mais apreciadas pelos animais.
O menor consumo verificado nesse experimento, pode ter sido em função da
precipitação pluviométrica que favoreceu para o aumento de água no solo, contribuindo
para maior cobertura verde mesmo no período seco. Pois, LIMA JÚNIOR (2006)
objetivando caracterizar a dieta de caprinos em trabalho conduzido em São João do
Cariri/PB, verificou que o capim panasco teve a maior participação na dieta com
percentual de 38% no período seco. Também ARAÚJO FILHO et al. (1996) reportaram
consumo de capim panasco na dieta de caprinos, com percentual de 61,2%.
Só foi observada uma redução do panasco, na subárea com maior lotação animal SB1
(3,1 an/ha), logo no início do período seco (setembro/2010) aos 248 dias (Figura 8). O
consumo pelos animais pode ter sido pela preferência do animal ou porque esta planta
persistiu por um período maior de tempo (observação in loco), em decorrência provável da
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sua adaptação as condições edafoclimáticas locais, e/ou pela diminuição ou senescência
das outras espécies no início da seca. Favorecendo a a espécie (panasco) já que não ocorre
competição desta, com as demais, por nutrientes e água, o que garante a cobertura do solo
por um intervalo de tempo maior, sendo então consumida pelos animais em pastejo.
Na transição do ano de 2010 para 2011, houve um aumento da Aristida adscensionis
L. logo após os eventos de chuva, com uma distribuição mais regular desta vegetação no
ano de 2011. De acordo com ARAÚJO et al. (2011) a alternância de períodos chuvosos e
secos, influencía fortemente os fenômenos periódicos que determinam o crescimento
vegetativo e reprodutivo das espécies vegetais perenes e anuais. O sincronismo e a
magnitude dos pulsos de precipitação são indispensáveis para os processos ecológicos,
principalmente no que diz respeito à disponibilidade de água no solo para as plantas.
A espécie Diodia teres Walt. mostrou-se sensível aos pulsos de precipitação, já que
maior ocorrência destas espécies foi sempre após os eventos de chuva, com redução
acentuada com a diminuição da precipitação pluviométrica (Figura 9).
Figura 9. Evolução da cobertura do solo pela espécie Diodia teres Walt., nas áreas submetidas a
diferentes lotações por caprinos (Subárea1: 3,1 an/ha; Subárea2: 1,5 an/ha; Subárea3: 0
an/ha), no Cariri paraibano nos anos de 2010 (A) e 2011 (B). CV= 134,3; 130,3.

112

Não foi comprovado consumo expressivo dessa espécie pelos animais. Fato que
pode ser atribuído a preferência alimentar dos caprinos, que disponibilizavam de grande
variedade de espécies, em decorrência das chuvas regulares registradas na região no
período desse estudo. Esses resultados vão de encontro ao reportado por PARENTE (2009)
em trabalho realizado no mesmo local e com as mesmas variáveis deste experimento no
Cariri/PB, que econtrou redução da espécie no ano de 2007 e 2008 nos piquetes pastejados,
atribuindo o fato ao consumo pelos animais.
Como pode ser verificada na Figura 9, a distribuição da espécie, foi mais em função
das condições climáticas, já que na subárea sem pastejo houve menor ocorrência da
mesma, deixando claro que a cobertura do solo pela diodia, foi mais em função da
característica da subárea do que da lotação animal. Para confirmar este fato, comparando
os anos de 2010 e 2011, verificou-se que no final de cada ano, a chuva é que foi
determinante no aumento ou redução da cobertura do solo por essa espécie.
É importante enfatizar esta situação, pois no Semiárido existe a necessidade de
comprovação das prováveis espécies com potencial forrageiro. Com bem fundamentado
por ANDRADE et al. (2006) o crescimento e desenvolvimento das plantas no Semiárido
não ocorrem de forma constante, já que os incrementos da acumulação da fitomassa
dependem da disponibilidade de água do solo, que por sua vez é decorrente da distribuição
das chuvas
De maneira geral, a Caatinga durante o período chuvoso, apresentou alta
disponibilidade de espécies herbáceas, entretanto, parte desse material não é consumida
pelos ruminantes, em vista que os animais escolhem sua dieta pela palatabilidade e não
pela disponibilidade da mesma, uma vez que, muitas dessas espécies não apresentam boa
aceitação pelos ruminantes que pastejam na Caatinga (PINTO, 2008)
Como pode ser verificado na Figura 10, constatou-se que a espécie Cyperus
uncinulatus Schrad mostrou-se bastante sensível ao déficit hídrico, com redução sempre
que diminuía a ocorrência de chuvas, em todos as subáreas. Com o registro regular de
precipitação pluviométrica verificou-se

um aumento significativo desta espécie,

principalmente na subárea com maior lotação animal (SB1), que ressurgia logo após os
eventos de chuvas, demonstrando dependência da disponibilidade de água no solo,
acentuando a importância dos pulsos e interpulsos de precipitação nos processos
fenológicos da maioria das espécie da Caatinga.
A rápida resposta da espécie ao conjunto climático (umidade e luminosidade) foi
ressaltada por PARENTE (2009) ao relatar que dentre as espécies estudadas, esta foi a que
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completou o ciclo fenológico mais rápido, independente do ano, pois em menor intervalo
de tempo esta espécie floresceu, frutificou e iníciou o processo de senescência.

Figura 10. Evolução da cobertura do solo pela espécie Cyperus uncinulatus Schrad, nas áreas
submetidas a diferentes lotações por caprinos (Subárea1: 3,1 an/ha; Subárea2: 1,5
an/ha; Subárea3: 0 an/ha), no Cariri paraibano nos anos de 2010 (A) e 2011 (B).
CV = 121,1; 120,8.

De acordo com ANDRADE et al. (2006) os pulsos de precipitação são indutores das
atividades fisiológicas da vegetação da Caatinga, sendo responsável por desencadear os
processos de crescimento e desenvolvimento das plantas. Avaliando por dois anos o
comportamento das espécies herbáceas da Caatinga no Cariri paraibano, ANDRADE
(2008) observou uma relação direta do número de indivíduos com os pulsos de
precipitação e foi observado também que mesmo após a redução ou mesmo inexistência de
um pulso, verificou-se a manutenção do número de indivíduos das espécies por um período
de tempo.
Foi registrado no decorrer do período seco, índice de chuva de 152 mm, no mês de
outubro de 2010 e a Cyperus uncinulatus Schrad renovou completamente seu ciclo
fenológico, voltando a aparecer de forma abundante, principalmente nas subáreas
pastejadas, onde foi constatado maior ocorrência desta espécie. De acordo com
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ANDRADE (2008) a flora herbácea desaparece durante o período seco, e muitas das
espécies deste componente da vegetação, têm a capacidade de rebrotar quando surgem
eventos de chuvas.
Ficou claro que a ocorrência dessa chuva, no período seco, foi importante para o
rápido crescimento desta espécie, em um período que os ruminantes não teriam grande
disponibilidade de alimento, ou seja, a simultaneidade e a amplitude dos pulsos e
interpulsos de precipitação são indispensáveis para a dinâmica de crescimento das plantas
da Caatinga. A variabilidade das chuvas estimula mecanismos específicos que contribuem
para a manutenção da diversidade das espécies da Caatinga (ANDRADE et al., 2006).
O maior número de espécies encontrados nas subárea com pastejo, são similares aos
encontrados por BEZERRA (2009) que também encontrou maior número de indivíduos da
espécie C. uncinulatus Schrad, na área com a presença contínua de caprinos.
Demonstrando que o pastejo caprino na área provavelmente contribuíu para o aumento do
número de indivíduos, fato que pode ser atribuindo à dispersão de sementes através das
fezes dos animais ou até mesmo, pela quebra da dormência das sementes, favorecida pelo
afastamento da serrapilheira, provocada pelo pisoteio dos animais durante o pastejo.
Essa situação persistiu no ano de 2011, onde as subáreas pastejadas apresentou
aumento desta espécies, de acordo com os pulsos e interpulsos de precipitação, mas
também reduziu ao longo dos meses, mostrando que os animais também interferiram na
sua estrutura. Estes resultados são contrários aos encontrados por PARENTE (2009).
No segundo ano de avaliação (2011) só houve certa regúlaridade da espécie entre as
subáreas com a diminuição das chuvas, e mesmo assim, as subáreas com animais
mostraram redução mais acentuada (Figura 10). Como na subárea sem a presença dos
caprinos a espécie permaneceu praticamente inalterada, a variação constatada nos outras
subáreas, evidencia a ação do pastejo pelos caprinos.
A maior quantidade dessa espécie nas subáreas (SB1 e SB2) pode ser relacionada, aos
benéficos do pastejo animal na fertilidade do solo, pois como o animal é uma carga
circulante sobre o solo, ao caminhar pela área consumindo a vegetação, defeca e urina,
formando componentes orgânicos que irão beneficiar na qualidade física, química e
biológica do solo, como relataram CARNEIRO et al. (2009) a presença do animal tiveram
efeito sobre as propriedades físicas e químicas do solo, principalmente sobre a
compactação do solo e a reciclagem de nutrientes no sistema. Nesse caso, principalmente,
sobre a reciclagem de nutrientes para o solo.
Os resultados encontrados para essa espécie herbácea confirmou ANDRADE (2008)
que as plantas herbáceas apresentam um ciclo curto, concentrado principalmente na
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estação chuvosa, período esse em que os animais pastejam mais intensamente, sendo
portanto, importante conhecer sua dinâmica, para traçar estratégias de uso racional e seu
melhor aproveitamento, sem causar danos ao ecossistema.
Com relação a espécie Evolvulus filipes Mart. verificou-se que a distribuição destas
ao longo do tempo, apresentou flutuações de acordo com os pulsos de precipitação (Figura
11).
Figura 11. Evolução da cobertura do solo pela espécie Evolvulus filipes Mart, nas áreas
submetidas a diferentes lotações por caprinos (Subárea1: 3,1 an/ha; Subárea2: 1,5
an/ha; Subárea3: 0 an/ha), no Cariri paraibano nos anos de 2010 (A) e 2011 (B).
CV= 227,3; 196,3.

O aumento e/ou redução da espécie nas três subáreas tiveram estreita relação com
os pulsos e interpulsos de precipitação, já que após redução e/ou inexistência de chuvas,
verificou-se queda da cobertura vegetal no solo pela Evolvulus filipes Mart, entretanto,
apresentam respostas quase imediata aos eventos de chuvas que ocorreram logo depois.
As variações de cobertura vegetal observadas nas diferentes subáreas, pode ser em
função das condições diferenciadas entre as próprias espécies, na capacidade de buscar
recursos, da condição de conservação de cada subárea e do consumo animal. Pois segundo
ANDRADE (2008) além da precipitação, as plantas estão sujeitas a outras variações
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ambientais locais que podem ter influência nos padrões de distribuição das mesmas, já que
em uma comunidade vegetal, as espécies diferem em suas habilidades em captar e
armazenar recursos a exemplo da água. AMORIN et al.(2009) também afirmou que a
Caatinga apresenta grande variação fisionômica, rpincipalmente quanto à densidade e ao
porte das plantas.
A dependência dessa espécie pela disponibilidade de água no solo, durante os pulsos
de chuva é comprovado quando se compara os dois anos de avaliação. No início do
período seco no ano de 2010, observou-se diminuição acentuada da E. filipes Mart em
todas as subáreas, mas assim que surgem as primeiras chuvas, como a registrada em
outubro/2010 (Figura 2), houve aumento significativo destas plantas. Tentando explicar os
mecanismos desencandeados pelos eventos de chuva, ANDRADE et al. (2006) afirmaram
que o conhecimento do sincronismo e da amplitude das chuvas é fundamental para
compreender a dinâmica do bioma Caatinga.
Esse fato fica evidente ano de 2011, como houve maior regularidade de chuvas na
região do Cariri paraibano, em todo período chuvoso e início da estação seca, a espécie E.
filipes Mart manteve-se presente em todo período de avaliação. A variação observada foi
mais em função da distribuição da espécie nas diferentes subáreas, comprovando que, com
uma frequência de precipitação pluviométrica no Semiárido, o restabelecimento da
vegetação Caatinga, é regular e a resposta das plantas têm relação direta com a
disponibilidade de água no solo, proveniente da distribuição regular das chuvas.
Constatou-se nos anos avaliados o predomínio da espécie na subárea sem pastejo
caprino. As subáreas SB2 (1,5 an/ha) e SB1 (3,1 an/ha) apresentaram menor cobertura
vegetal por esta espécie e a subárea1 (3,1 an/ha) foi a que apresentou menor cobertura do
solo pela E. filipes Mart. pode-se considerar que a mesma sofreu influência do pastejo
caprino nos anos observados, indicando o consumo pelos animais (Figura 11).
Este resultado vai de encontro aos apresentados por PARENTE (2009) em trabalho
realizado nas mesmas subáreas nos anos de 2007 e 2008, que constatou predominio da
espécie E. filipes Mart na subárea1 (3,1 an/ha) em relação a subárea sem lotação animal,
alegando que a espécie não sofreu influência do pastejo caprino nos anos observados,
indicando que esta não é foi consumida pelos animais no período chuvoso. Fato totalmente
contrário aos resultados encontrados nesse estudo (Figura 11), sendo possível relacionar a
menor cobertura vegetal na subárea1, ao consumo pelos caprinos como opção de sua dieta,
juntamente com outras espécies, proporcionada em função da maior disponibilidade de
fitomassa nos anos de 2010/2011, decorrente das chuvas regulares que ocorreram na região
semiárida do Cariri paraibano.
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A espécie Chamaecrista desvauxii (Collad) Killip apresentou variação entre as
subáreas e os anos de avaliação (Figura 12).
Figura 12. Evolução da cobertura do solo pela espécie Chamaecrista desvauxii (Collad)
Killip, nas áreas submetidas a diferentes lotações por caprinos (Subárea1: 3,1
an/ha; Subárea2: 1,5 an/ha; Subárea3: 0 an/ha), no Cariri paraibano nos anos de
2010 (A) e 2011 (B). CV= 84,8; 147,6.

A redução mais acentuada dessa espécie foi nas subáreas com maior lotação animal.
Resultado que pode ser relacionado ao consumo pelos animais, principalmente na subárea
com maior lotação SB1 (3,1 an/ha), que como possui um maior número de caprinos, é
natural maior consumo da forragem disponível por estes ruminantes, comprovando o que
reportou PARENTE (2009)que a espécie se mostrou ensível ao pastejo animal.
A C.desvauxii (Collad) Killip. também se mostrou sensível aos pulsos de
precipitação, uma vez que é nítida a diminuição no período seco, a partir dos 196 dias,
retornando o crescimento logo após os eventos de chuvas ocorridas aos 286 dias, mês de
outubro/2010, período atípico (estação seca) na região do Cariri paraibano (Figura 12).
Observou-se que as espécies herbáceas formaram uma estrutura influenciada pela
sazonalidade climática do bioma Caatinga, onde no período seco o número de indivíduos
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cai bruscamente e no período chuvoso se restabelecem. Como referiram REIS et al. (2006)
e LIMA (2007), as dinâmicas regenerativas das populações herbáceas podem ser
fortemente influenciadas pela sazonalidade climática.
Pode-se evidenciar, que apesar do aparecimento das herbáceas ser mais acentuado
na estação chuvosa, pode também ocorrer em pulsos e interpulsos, em razão da
distribuição das chuvas registradas na época seca na Caatinga do Cariri paraibano e
também em função do microhabitat ocupado. LIMA (2007) considerou que existe uma
influência interativa entre a sazonalidade climática e a condição de microhabitat sobre a
dinâmica das herbáceas, o que foi observado na vegetação herbácea da Caatinga no Cariri
paraibano e para a espécie C. desvauxii. nas diferentes subáreas (SB3>SB2>SB1).
No ano de 2011, foi também observado variações no crescimento das plantas, em
função dos pulsos de precipitação. Este resultado decorre, possivelmente, da grande
quantidade de precipitação pluviométrica ocorrida ao longo do ano, contribuindo para
aumentar o conteúdo de água no solo, propiciando o desenvolvimento de grande parte das
espécies do estrato herbáceo. De acordo LIMA (2011) o surgimento de ervas na Caatinga
ocorre na estação chuvosa, ou após chuvas esporádicas da estação seca, como foi
confirmado para C. desvauxi (Collad) Killip. que diminuia e/ou aumentava de acordo com
a ocorrência dessas chuvas.
Foi constatado no ano de 2011 um predomínio maior dessa espécie na subárea sem
pastejo, em relação ao ano anterior, confirmando o consumo da mesma pelos animais, pois
observou-se redução muito rápida da espécie na Subárea1 (3,1 an/ha) e Subárea2 (1,5
an/ha) em função, provavelmente, do pastejo. Este fato pode ser explicado por a desvauxii
(Collad) Killip. tratar-se de uma leguminosa muito palatável, podendo ser rapidamente
consumida pelos animais.
A quantidade de forragem disponível que é altamente afetada pela distribuição de
chuvas, é um fator importante para o desempenho dos animais vivendo na Caatinga, já
que a disponibilidade de forragem é normalmente baixa, principalmente na época seca.
Portanto essa maior disponibilidade de forragem, em período que esse componente já teria
desaparecido (época seca) é muito importante, pois altera a quantidade e a qualidade da
forragem disponível para os animais e, consequentemente, o seu desempenho nessa época.
Vale ressaltar, que a preferência dos ruminantes por algumas espécies do estrato
herbáceo, pode contribuir para o desaparecimento das mesmas, pois os animais são
eficazes na seleção da dieta (SANTOS et al., 2010). Neste sentido, PARENTE (2009)
alertou que o pastejo deve ser constantemente monitorado a fim de se minimizar a redução
dessa espécie na vegetação. THUROW & HUSSEN (1989) afirmaram que é necessário o
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conhecimento da resposta temporal da vegetação a estratégias de pastejo seletivo, visando
à sustentabilidade produtiva da pastagem.
A espécie Paspalum scutatum Nees ex Trin apresentou variação ao longo do período
avaliado, com picos em decorrência dos pulsos de precipitação que desencadearam novo
crescimento em função do evento ocorrido (Figura 13).
Figura 13. Evolução da cobertura do solo pela espécie Paspalum scutatum Nees ex Trin. nas
áreas submetidas a diferentes lotações por caprinos (Subárea1: 3,1 an/ha; Subárea2:
1,5 an/ha; Subárea3: 0 an/ha), no Cariri paraibano nos anos de 2010 (A) e 2011 (B).
CV= 84,8; 147,6.

Nos dois anos de avaliação, em função das precipitações pluviométricas ocorridas,
verificou-se grande quantidade dessa espécie principalmente nas subárea com

maior

lotação animal. Constatou-se ainda, não haver redução em função do pastejo,
possivelmente pelo hábito de pastejo dos caprinos, que preferem pastejar arbustos e ramos,
e também pela preferência destes animais, em selecionar as plantas mais palatáveis.
Em decorrência do maior índice de chuvas na região do Cariri, os caprinos tiveram a
possibilidade de escolher maior variedade de alimentos forrageiros.

Estes resultados

reforçam SANTOS et al. ( 2010) que comprovaram ser os animais eficazes na seleção da
dieta, não apenas escolhendo plantas específicas, mas também, por selecionar a mesma
fração das plantas de acordo com a estação do ano.
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A espécie Paspalum scutatum Nees ex Trin se mostrou muito sensível a falta de
água, pois com a diminuição das chuvas na região, no início do período seco, em torno dos
220 dias, houve redução acentuada da mesma. No decorrer do período chuvoso, com os
pulsos e interpulsos de chuvas, esta espécie reaparecia e tornava a desaparecer de acordo
com a disponibilidade de água no solo, proveniente da precipitação pluviométrica. Essa
variação foi proporcional à quantidade e distribuição das chuvas, intensidade luminosa e
temperatura (LEÃO et al., 2005) que juntos potencializaram o crescimento das plantas
forrageiras da Caatinga em São João do Cariri/PB.
Para evidenciar o maior requerimento da P. scutatum Nees ex Trin. em relação a
disponibilidade de água no ambiente, em outubro/2010, estação considerada seca na região
do Cariri, com a ocorrência de 152 mm precipitação pluvial (Figura 2), houve um aumento
imediato da espécie em todas as subáreas. Em vários ambientes secos do mundo, ocorre
muita irregularidade no total de precipitação e na distribuição de chuvas entre as estações
climáticas, podendo ocorrer chuvas na estação seca e períodos secos na estação úmida
(REIS et al., 2006; ARAÚJO et al.,2007).
Essas variações podem a longo prazo ser consideradas como distúrbios ou
perturbações naturais, pois os mesmos podem temporariamente reduzir a competitividade
da camada herbácea, que tende a ser abundante nestes ambientes e, as mudanças que
podem ocorrer na freqüência, intensidade e duração de chuvas na época seca, podem ser
mais importantes para compreender a dinâmica das interações competitivas de ambientes
secos do que as mudanças na média anual de chuvas (VAN der WALL, 2009).
No ano de 2011 observou-se que com menor ocorrência de chuvas no início do
período seco, aos 235 Dia Juliano, houve diminuição acentuada das espécies em todas as
subáreas, comprovando que as plantas herbáceas da Caatinga apresentam acentuada
disponibilidade de biomassa, de acordo com a distribuição e regularidade das chuvas na
região. No entanto, diminuem acentuadamente no começo da seca, senescendo e/ou suas
sementes entram em dormência, para renovação com o aparecimento das primeiras chuvas.
Parece haver um consenso entre vários estudos realizados na Caatinga sobre a
relação das plantas herbáceas, com as condições climáticas de cada região, a exemplo de
SANTOS et al. (2007); FEITOZA et al. (2008); SILVA et al. (2008); SILVA et al. (2009)
ao descreverem que os indivíduos herbáceos morrem, mas as espécies persistem na área,
em forma de sementes, que germinam quando as condições abióticas são favoráveis.
Em pesquisa realizada pela FUMDHAM (2006) certas espécies, em geral plantas
herbáceas, se adaptam também às condições de aridez realizando todo o seu ciclo, desde a
germinação até a frutificação, durante a estação úmida, depois elas permanecem presentes
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no solo, no estado de grãos, esperando as primeiras gotas de chuva para germinar. Esses
resultados corroboram com LIMA et al. (2007) ao registrarem que plântulas herbáceas
recrutadas durante as chuvas erráticas na estação seca na Caatinga, morreram antes de
alcançar a fase reprodutiva na estação subseqüente.
Verificou-se que espécie Arachis pintoi Krap. & Greg. (amendoim forrageiro)
apresentou quantidade significativa na subárea sem a presença de caprinos, principalmente
após os eventos de chuva. Entretanto não apresenta cobertura vegetal nas subárea com
lotação animal (SB1 e SB2) no ano de 2010. (Figura 14).
Figura 14. Evolução da cobertura do solo pela espécie Arachis pintoi Krap. & Greg., nas áreas
submetidas a diferentes lotação por caprinos (Subárea1: 3,1 an/ha; Subárea2: 1,5
an/ha; Subárea3: 0 an/ha), no Cariri paraibano nos anos de 2010 (A) e 2011 (B).
CV= 84,8; 147,6

Em 2011 a espécie aumentou e diminuiu na subárea3 (0 an/ha) de acordo com o
índice de chuvas na região de São João do Cariri/PB, demonstrando ser sensível ao déficit
hídrico. Observou-se uma pequena quantidade de Arachis pintoi Krap. & Greg. nas
subárea1 (3,1 an/ha) e subárea2 (1,5 an/ha) neste ano.
Não foi constatada a presença do amendoim forrageiro, no período de avaliação
(2007/2008) no Cariri paraibano, em nenhum das subáreas. A presença dessa espécie nos
anos de avaliação deste trabalho, pode ser atribuída a caracaterística de dispersão
responsável pela propagação de sementes, trazida pelo vento ou por animais (pássaros) de
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outra localidade, que germinou e persistiu em decorrência da regularidade de chuvas,
dentre e entre os anos, registrados na região do Cariri, já que esta espécie é muito exigente
em água.
A maior cobertura na subárea sem animais, pode ser pela condição favorável do
local, que não recebeu o pisoteio por caprinos. Portanto, não foram consumidas,
contribuindo assim, para que a planta pudesse completar todo seu ciclo de vida.
A Arachis pintoi Krap. & Greg. é considerada uma planta muita palatável e muito
apreciada pelos animais, o consumos pelos caprinos logo no início, quando essas plantas
emergem as primeiras folhas, pode ter sido a causa da ausência e/ou mínima cobertura do
solo por esta espécie, nas subáreas com lotação animal. Resultados que confirmam os
obtidos por REIS et al. (2006) ao mostrarem que devido as variações nos totais
pluviométricos entre os anos, a estrutura da comunidade herbácea, pode ser alterada e
muitas populações podem apresentar reduções drásticas de tamanho, chegando inclusive, a
desaparecer localmente, pois as populações das espécies mais palatáveis, que sofrem uma
grande pressão, tendem a reduzir, e as populações das espécies não consumidas pelos
rebanhos podem aumentar bastante, como pode ser constatado nesse trabalho (Figura 14).
A maior ou menor disponibilidade de forragem nas diferentes subáreas, mudaram de
acordo com o padrão da seletividade dos animais, ou seja, plantas herbáceas mais
palatáveis e mais apreciadas pelos animais tendem a diminuir ou desaparecer antes de
completar seu ciclo fenológico. O que pode explicar a A. p. Krap. & Greg. está presente, e
em abundância na subárea sem animais, já que todos as subáreas encontravam-se sobre as
mesmas condições climáticas e com a mesma distribuição de chuvas, separados apenas por
cerca.
Nos dois anos de avaliação as plantas herbáceas promoveram eficiente cobertura do
solo (Figura 15). Com cobertura mais regular ao longo do ciclo de chuvas, registradas nas
duas estações do ano (chuvosa e seca). Foi observado diferença entre as subáreas quanto a
cobertura total do solo, sendo que as subáreas sem animais (0an/ha) e a subárea 2 (1,5 an/ha)
apresentaram maior cobertura do solo pelas plantas herbáceas.
Logo após os eventos de chuvas, constatou-se aumento significativo das espécies na
cobertura total do solo, com variações entre as subáreas no decorrer das avaliações, onde
aos 197 dias de observação, houve aumento considerável das herbáceas nas subárea com
pastejo caprino, em relação ao subárea sem a presença de animais.
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Figura 15. Evolução da cobertura total (CT) do solo nas áreas submetidas a diferentes lotações
por caprinos (Subárea1: 3,1 an/ha; Subárea2: 1,5 an/ha; Subárea3: an/ha), no Cariri
paraibano nos anos de 2010 e 2011. CV= 98,08; 61,22.

No início do período seco, a partir dos 239 dias de observação, verificou-se
diminuição acentuada da cobertura do solo e, logo após as chuvas, que ocorreram aos 295
dias (152 mm), período de estiagem na região semiárida do Cariri/PB, constatou-se
aumento significativo na cobertura do solo, pelas espécies herbáceas, em todos as subáreas
(Figura 15). Essa relação direta com a variação, dentre e entre os anos, no regime de
distribuição de chuvas, foi também observada quando se avaliou as espécies herbáceas
isoladamente. Segundo SILVA & ANDRADE (2008) uma característica importante da
região semiáriada é a imprevisibilidade das chuvas interanual, observando-se uma variação
no regime de sua distribuição, tornado difícil as tomadas de decisão sobre o uso adequado
de seus recursos vegetais.
Como pode ser constatado, a partir dos resultados encontrados neste estudo, o
crescimento e desenvolvimento das plantas herbáceas no Semiárido do Cariri paraibano,
não ocorrem de forma constante, o aumento ou diminuição da fitomassa vegetal, dependem
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da disponibilidade de água no solo, que por sua vez é decorrente da distribuição das
chuvas.
Com relação ao efeito do pastejo caprino sobre a cobertura total do estrato herbáceo,
verificou-se que o índice de cobertura, foi regular em todas as subáreas, até meados do
período seco (Figura 15), embora tenha sido observado, redução da maioria das espécies
que compõe o estrato herbáceo, com o avançar da estação seca.
Menor cobertura do componente herbáceo foi verificada nas subáreas com pastejo,
principalmente na subárea com maior lotação por caprinos (SB3). Sabe-se que a cobertura
vegetal, é à base da biodiversidade no bioma Caatinga, e os animais herbívoros, têm
papel fundamental, na dinâmica dessa vegetação, por meio do pastejo, influenciando as
taxas de crescimento e mortalidade das plantas, através de processos correlacionados com
habilidades competitivas e freqüência dessas plantas (DIAS FILHO & FERREIRA (2009).
A maior cobertura do solo na subáre2 (1,5 an/ha), é porque esta área apresentou
maior cobertura pelo capim panasco (Aristida adscensionis L.). Como esse capim é
persistente e adaptado as condições climáticas do Semiárido, conseguiu permanecer nas
subáreas por mais tempo (constatação in loco), mesmo no período de menor ocorrência de
chuvas, quando as outras espécies já tinham desparecido.
As espécies herbáceas apresentaram, durante o período de avaliação e, nas condições
locais, boa cobertura vegetal, de acordo com a disponibilidade de água no solo, mostrandose eficientes para utilização como cobertura do solo e na alimentação dos ruminantes.
Sengundo LIMA et al. (2007) a disponibilidade de água, influencia, o ritmo fenológico das
plantas herbáceas no Semiárido do brasileiro.
Todos os estudos de dinâmica de populações realizados na Caatinga mostraram, que
a sazonalidade das chuvas, é sem dúvida, o limitante dos recursos forrageiros na estação
seca e o principal indutor de mortalidade de plântulas (ANDRADE et al., 2007, LIMA et
al., 2007, SILVA et al., 2008; LIMA et al., 2010). Trabalhos desenvolvidos com espécies
do estrato herbáceo da Caatinga no Semiárido nordestino, mostraram que as espécies
herbáceas anuais, vegetam somente no período chuvoso, germinam rapidamente e
completam seu ciclo de vida em tempo curto, ou até metade do período chuvoso,
garantindo a renovação do estoque de sementes no solo.
O conhecimento da vegetação herbácea do ecossistema Caatinga precisa ser melhor
entendido, pois de acordo com os resultados obtidos Nesse estudo. Pode-se levar em
consideração, que as espécies herbáceas podem vegetar durante todo o ano, dependendo
exclusivamente, da regularidade de precipitação pluviométrica, renovando continuamente a
estrutura da vegetação, via germinação, conforme o ciclo de vida das espécies, a
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disponibilidade de água no solo e das condições dos microclimas dentro do ecossistema
Caatinga.
Evidenciou-se que a persistência da flora herbácea é totalmente controlada pelos
pulsos e interpulsos de precipitação. Pois, com a ocorrência contínua de chuvas, nos dois
anos de avaliação no Cariri paraibano, a vegetação permaneceu no ambiente, só diminuiu
e/ou desapareceu, de acordo com sua própria fenologia e/ou consumo pelos animais, nas
subáreas pastejadas, renovando-se constantemente de acordo com período vegetativo e
reprodutivo.
Compreender a dinâmica da acumulação de fitomassa das diferentes espécies
herbáceas, arbustivas e arbóreas da Caatinga, e os mecanismos que desencadeiam
fisiologicamente o crescimento e o desenvolvimento das plantas neste ecossistema, é
condição determinante para o cultivo de espécies com potencial forrageiro. Pois as
dinâmicas regenerativas das populações herbáceas e arbóreas são fortemente influenciadas
pela sazonalidade climática (REIS et al., 2006; LIMA, 2007), sendo que essa dinâmica pode
ser consistente ou inconsistente dentre e entre anos, em função das características dos
regimes de precipitação dos anos de avaliação.
Seria interessante, avaliar as plantas com potencial forrageiro da Caatinga, para
serem cultivadas como lavouras xerófilas regular, isto é, como qualquer cultura tradicional,
onde se possam empregar todas as práticas de manejo do solo e da cultura, pois, com a
disponibilidade regular de água, essas plantas podem se manter produtivas durante todo o
ano, já que a produção de alimento para os animais no Semiárido, ainda é o maior
problema para o desenvolvimento de uma pecuária sustentável.

Fenologia do estrato arbustivo-arbóreo
Os estudos fenológicos das quatro espécies Poincianella pyramidalis (Tul)
(catingueira); Aspidosperma pyrifolium Mart., (pereiro); Croton sonderianus Müll. Arg.,
(marmeleiro) e Jatropha mollisssima Müll. Arg (pinhão), avaliadas nos anos de 2010/2011,
mostraram correlação significativa (P<0,05) para maioria das espécies, com os eventos
climáticos do Semiárido nordestino do Cariri paraibano.
Em geral, os padrões fenológicos observados para as quatro espécies se repetiram
durante os dois anos de monitoramento, caracterizando-se por redução de folhas, flores e
frutos, no período de julho a setembro, onde as espécies se confirmaram como
caducifólias, quando a quantidade de água no solo diminuía, e a temperatura aumentava
(Figura 2).
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De acordo com os resultados obtidos, pode-se inferir que as quatro espécies
apresentaram comportamento fenológico contínuo e variável quanto à freqüência, duração
e regularidade das precipitações pluviais nos anos estudados. Quando as espécies foram
examinadas separadamente, ainda se observou esse padrão.
A maioria das espécies apresentou número significativo de folhas, flores e frutos.
Resultado provável da combinação dos eventos climáticos (temperatura e umidade), que as
favoreceu, no sentido de realizarem a fotossíntese e renovar seu ciclo fenológico. REICH
(1995) ressaltou que espécies que dependem fortemente da precipitação para brotar,
apresentam rápido crescimento da lâmina foliar, para maximizar o aproveitamento
fotossintético durante a curta duração do período chuvoso.
A fenologia das espécies foi influenciada pela distribuição das chuvas na Caatinga do
Cariri paraibano, determinando picos de folhas, flores e frutos, inclusive no período seco,
de acordo com os pulsos e interpulsos de precipitação, freqüentes nos dois anos de
avaliação. GRIZ & MACHADO (2001) apontaram a precipitação como o principal fator
regulador do comportamento fenológico das espécies, embora relatem que algumas brotam
e florescem na estação seca. Geralmente o ecossistema Caatinga é caracterizado pela alta
variabilidade das chuvas, com eventos constituídos por pulsos de precipitação e, de acordo
com SOUSA (2011), esses pulsos são formas especiais de se avaliar a dinâmica desse
ecossistema.
Mostrando a relação direta da ecologia vegetativa das espécies da Caatinga com a
disponibilidade de água no solo, SCHISTEK (2012) explanou que existem plantas na
Caatinga que aprenderam a conviver de maneira perfeita com estes tipos de chuvas, que
descansam durante oito meses em que não há chuva, para resplandecer de maneira
inacreditável depois das primeiras chuvas, numa explosão de cores, frutos e sementes. Fato
comprovado nesse experimento nos dois anos de monitoramento, que constatou in loco a
capacidade regenerativa das espécies da Caatinga, que ressurgia em poucos dias, mesmo
com os índices pluviométricos que ocorreram de forma irregular no período de 2010/2011
no Cariri paraibano (Figura 2).
Avaliando a fenologia de espécies arbustiva e arbóreas em área de Caatinga no Rio
grande do Norte, AMORIM et al. (2009) verificaram que a cobertura de folhas foi
fortemente influenciada pela pluviosidade em 13 das espécies, que tiveram as copas
totalmente desfolhadas, durante número variável de dias nas estações secas. Ressaltaram
ainda que essa influência ficou patente nos rápidos fluxos de formação e queda de folhas,
subsequentes a chuvas esporádicas, em épocas normalmente secas. Fato semelhante ao
encontrado nesse experimento.
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De forma geral, o pico de aparecimento de folhas ocorreu logo no início da estação
chuvosa, seguido da floração e depois pela frutificação, ambos em meados do período
chuvoso. A abscisão foliar foi mais acentuada na transição do período chuvoso/seco,
ressaltando a persistência por mais tempo das folhas no pereiro.
Houve redução no percentual de flores e frutos no marmeleiro e pinhão,
apresentando redução no pico de intensidade nestas fenofases para todos as subáreas, o que
ocorreu provavelmente devido à própria característica destas plantas, que completavam
suas fenofases mais rapidamente que o pereiro e a catingueira. Resultados que comprovam
AMORIM et al. (2009) que registrou queda de folhas, logo após o término da estação
chuvosa, mais acentuada para o marmeleiro e o pinhão.
A catingueira é uma espécie endêmica e de ampla dispersão no bioma Caatinga, de
hábito caducifólio, com bastante importância na alimentação de pequenos ruminantes neste
bioma. Quando utilizada na forma de feno e aliada a outros recursos forrageiros da região,
apresenta-se como boa alternativa alimentar para os rebanhos. Tão logo se inicia a estação
chuvosa, inicia o enfolhamento da catingueira e os caprinos, em ramoneio, comem os
ramos jovens (SANTOS et al., 2012) pois suas folhas maduras frescas apresentam odor
desagradável e palatabilidade baixa. Ela representa uma das principais espécies nativas da
Caatinga e pode suportar bem a estação seca, quando suas folhas secas (serrapilheira)
ganham importância na alimentação desses animais. Suas flores, folhas e cascas têm uso
medicinal, portanto o monitoramento da fenologia dessa espécie pode subsidiar tomada de
decisões que priorizem sua manutenção no bioma Caatinga.
Nas Figuras 16 e 17, observa-se o comportamento fenológico da catingueira em
função da precipitação e do pastejo caprino. Avaliando os dados obtidos, percebeu-se uma
forte influência da precipitação sobre a emissão de folhas, floração e frutificação,
mostrando o efeito dos pulsos e interpulsos de precipitação, sobre os padrões fenológicos
dessa espécie nos dois anos de avaliação, mas claramente no ano de 2010.
Nos dois anos avaliados, foram verificados comportamentos semelhantes para as
plantas da catingueira em função, principalmente, da precipitação pluviométrica regular,
que correram no Cariri paraibano, independente do pastejo, fato este que pode ser
justificado pelo não acesso dos animais em grande parte destas plantas em função da
altura. Além disso, as folhas da catingueira, quando verdes, apresentam altas concentrações
de taninos e/ou substâncias antinutricionais que restringem o consumo.
Vale ressaltar, que esse fato não é verificado nas folhas jovens da catingueira, que
ainda não possuem o odor desagradável das folhas maduras ou quando as folhas começam
o processo de senescência e caem ao solo, passam a ser intensamente consumido pelos
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animais em pastejo, fato comprovado (in loco) nesse experimento, concordando com
ARAÚJO FILHO et al. (2002) ao mencionaram que o teor de taninos totais,
aparentemente, não interfere na palatabilidade de algumas espécies arbustivo-arbórea da
Caatinga, parecendo ser o odor, fator que mais restringe o consumo de alguma delas.
SANTOS et al. (2012) informaram que os caprinos em ramoneio comem os ramos
jovens da catingueira. Em trabalho realizado em São João do Cariri, LIMA JÚNIOR
(2006) constatou consumo da catingueira de 12,35% por caprinos durante a estação seca,
sendo esta a mais consumida neste período.
Figura 16. Percentual total de folhas, folha verde, folha amarela, flores e frutos da espécie
Poincianella pyramidalis Tul. (Catingueira), ao longo do tempo no Cariri paraibano
(2010), em função de diferentes lotação por caprinos (SB1: 3,1 an/ha; SB2: 1,5 an/ha;
SB3: 0 an/ha) e da precipitação (mm). CV= 46,31; 195,33; 42,19; 194,60;111,26.
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Figura 17. Percentual total de folhas, folha verde, folha amarela, flores e frutos da espécie
Poincianella pyramidalis Tul. (Catingueira), ao longo do tempo no Cariri paraibano
(2011), em função de diferentes lotações por caprinos (SB1: 3,1 an/ha; SB2: 1,5 an/ha; SB3:
an/ha) e da precipitação (mm). CV= 54,70; 144,44; 44,38; 162,35; 95,33.

De forma geral, o pico de atividade para brotação ocorreu logo no início da estação
chuvosa, a partir dos 14 Dia Juliano (Figura 16) e nos períodos de maior índice de
precipitação pluviométrica, seguida da floração e, depois frutificação, resultado que
comprovam os encontrados por PARENTES et al. (2012) ao analisar a influência do
pastejo e da precipitação sobre a fenologia de quatro espécies em área de Caatinga, que
detectaram maior atividade de folhas logo no início do período chuvoso.
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No ano de 2010 as folhas verdes perfizeram um total de 62% para a subárea1 (3,1
an/ha), 58% para a subárea2 (1,5 an/ha) e 61% na subárea3 (0 an/ha) do componente
arbóreo, mostrando variedade entre as subáreas de acordo com suas características.
Segundo KILL (2012) essa variação na composição vegetal está relacionada a vários
fatores, destacando-se tipo de solos, volume das precipitações a as próprias associações
entre as plantas.
Apesar das chuvas regulares registradas do começo de janeiro até meados de
setembro, houve correlação negativa da precipitação com o percentual de folhas verdes
para as três subáreas no ano de 2010 (r= -0,07; -0,02; -0,09). A precipitação total registrada
para 2010 foi de 750,8 mm (Figura 2), com distribuição regular até início do período seco,
o que propiciou a manutenção das folhas verdes até o fim do período chuvoso, portanto a
correlação negativa pode ter sido em função do excesso de luminosidade e temperatura,
que contribuiu para maior evapotranspiração, que pode ter sido superior aos pulsos e
interpulsos de precipitação, pois segundo SCHISTEK (2012) na região (semiárida) a
evaporação potencial supera a precipitação praticamente em todos os meses do ano.
A maior atividade de queda foliar coincidiu com o início do período seco em agosto,
confirmando o hábito caducifólio desta espécie, pois é a forma que as plantas encontram
para não perder água pelo processo de evaporação pelas folhas. Segundo DRUMOND
(2012) às vezes com a queda das folhas, ficam só os galhos e o caule, desta forma, elas
armazenam a água sem perder praticamente nada por evaporação, o que foi comprovado
Nesse estudo (observação in loco), quando cessaram as chuvas e aumentou a temperatura
na região do Cariri (Figura 2), as plantas perderam todas as folhas.
Ao avaliar a fenologia da Poincianella Pyramidallis na Caatinga SOUSA (2011)
confirmou que a velocidade e a intensidade de emissão de folhas da catingueira, dependem
da distribuição dos pulsos de precipitação e, que tão logo as chuvas vão reduzindo, iniciase a fase de abscisão foliar, demonstrando que a catingueira mesmo sendo uma espécie
adaptada as condições do Semiárido é sensível às variações temporal e espacial da
precipitação pluviométrica.
É importate salientar, que logo após novos eventos de chuvas que ocorreu em
outubro/2010, houve aumento significativo de folhas verdes, seguido do aparecimento de
flores, correlação positiva com a precipitação (r = 0,08) mostrando que quando há maior
disponibilidade de água no solo, através dos pulsos e interpulsos de precipitação, mesmo
no período seco, a vegetação apresenta produção estável, com as fenofases da planta
ocorrendo de acordo com sua fisiologia.
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O potencial das forrageiras nativas, além das flutuações em função das condições
climáticas anuais, apresenta grandes variações locais, de acordo com maior ou menor
disponibilidade água, via precipitação pluviométrica e, consequentemente, da distribuição
do conteúdo de água no solo. A disponibilização de água para a planta depende tanto da
precipitação, como da capacidade de armazenamento de água no solo, que por sua vez,
depende das suas características físicas, em termos de textura, estrutura e profundidade.
A influência da disponibilidade hídrica fica patente quando se observam, em algumas
espécies, os rápidos fluxos de formação e queda de folhas, após chuvas esporádicas em
época normalmente seca (AMORIM, 2009). No caso especifico deste trabalho, as espécies
que já estavam totalmente sem folhas, iniciaram a formação de nova folhagem, após novos
eventos de chuvas.
Na Caatinga os efeitos da escassez ou falta de água são sentidos em diferentes escalas, desde a simples queda prematura de folhas até a morte das plantas, especialmente
aquelas mais jovens e que não possuem estruturas de reserva de água que podem ser
utilizadas durante os períodos de estiagem (PIMENTEL, 2012).
O início da emissão foliar em 2011 ocorreu logo no início de janeiro, com pico de
emissão de folhas aos 105 dias do calendário Juliano (Figura 17). A permanência das
folhas nas plantas teve duração de janeiro até setembro, mostrando o efeito do conteúdo de
água no solo sobre o percentual total de folhas, uma vez que neste ano registrou-se maior
quantidade de chuva, com correlação positiva com a precipitação para as três subáreas (rs=
0,48; 0,51; 0,47), sendo que neste ano a manutenção das folhas verdes nas plantas ocorreu
até meados de setembro.
Observou-se para 2011 maior regularidade sobre as fenofases da planta, que
apresentaram picos de produção de folhas, flores e frutos praticamente durante todo
período de monitoramento. Conforme SOUSA (2011) a velocidade e intensidade de
emissão de folhas da catingueira dependem da distribuição dos pulsos de precipitação, e
que uma das características do Semiárido é a precipitação pluviométrica apresentar alta
variabilidade espacial e temporal.
Como pode ser constatado na Figura 17, tanto o início, quanto o pico da emissão de
folhas, foi variável de um ano para o outro, principalmente em decorrência da distribuição
dos pulsos de precipitação. De acordo com KILL (2012) estas espécies estão totalmente
adaptadas às condições locais, apresentando estratégias para conviver com a escassez de
água, irregularidade das chuvas e altas temperaturas.
Em condições climáticas (temperatura e umidade) favoráveis, as espécies da
Caatinga apresentam alta produtividade e potencial forrageiro, constituindo a principal
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fonte alimentar para ovinos e caprinos (SANTOS, 2010) que pode ser aproveitada como
feno e/ou silagem em períodos de menor disponibilidade de fitomassa, em função da
irregularidade das chuvas. Como bem fundamentado por SCHISTEK (2012) em se
tratando do Semiárido brasileiro, nunca se sabe quando se terá outra chuva nem em que
área ela cairá, pois essa irregularidade é muito acentuada.
Estudando o impacto do pastejo caprino no Cariri paraibano nos anos de 2007/2008
PARENTE (2009) também constatou a forte influência da precipitação sobre a emissão de
folhas, flores e frutos, mostrando o efeito do pulso de precipitação sobre os aspectos
fenológicos das espécies da Caatinga. SOUSA (2011) expressou que a produção vegetal da
catingueira depende da disponibilidade de água no solo, mostrando que a redução da
disponibilidade de água no solo, também influenciou os processos fisiológicos da
catingueira. O sincronismo e a magnitude dos pulsos de precipitação, conforme
ANDRADE et al. (2006) são indispensáveis para os processos ecológicos, principalmente
no que diz respeito à disponibilidade de água no solo para as plantas.
A floração aconteceu em meados do período chuvoso, mostrando uma correlação
positiva com a precipitação em 2011 (r= 0,30; 0,33; 0,32), destacando os meses de abril e
maio, onde aconteceram os picos de intensidade (105 Dia Juliano) e também maior índice
de precipitação pluviométrica (Figura 2). Esta fenofase ocorre ainda na estação chuvosa,
porém a intensidade de botões e flores na planta depende, também, da distribuição dos
pulsos de precipitação e da disponibilidade de água no solo (ANDRADE et al., 2006). Não
houve efeito do pastejo sobre as fenofases monitoradas para esta espécie.
No ano de 2011, possivelmente em função da maior distribuição de chuvas, foi
observada maior pico de frutificação desta espécie, chegando a percentuais em torno de
40%, com pico de atividade logo após a floração. Houve correlação negativa entre a
precipitação e a frutificação para a subáreas SB1 e SB3 (r= -0,09; 0-0,20) e positiva para
SB2 (rs= 0,003). Monstrando que esta espécie frutifica em meados do período chuvoso,
quando começa aproximar o início do período seco (Figuras 15 e 16). Da mesma forma que
as demais fenofases, essa também depende disponibilidade de água no solo. De acordo
SOUSA ( 2011) maior frutificação depende da forma como se dá a distribuição da chuva na
região.

Nas Figuras 18 e 19, observa-se o comportamento fenológico do Aspidosperma
pyrifolium Mart., (pereiro) em função da precipitação e do pastejo caprino no Cariri/PB.
Esta planta é considerada espécie endêmica (MAIA, 2004) e tem larga dispersão em
toda zona da Caatinga, em vários tipos de solos e entre pedras e rochedos. É uma árvore de
porte regular, podendo atingir em média 5 m de altura, é economicamente importante por
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ter multiplicidade de usos, principalmente na utilização como madeira e forragem. As
folhas são ovais, simples, amargosas, suas flores são pequeninas, de cor branca e possui
perfume agradável, o fruto é em forma de gota achatada, de cor castanha claro, com
pequenas verrugas de cor cinza. A sua dispersão por semente é feita através dos ventos.
É uma das poucas espécies indicadas para recuperação de áreas em processo de
desertificação, por sua importância ecológica e adaptação às severas condições de seca,
solos rasos e pedregosos (SANTOS, 2010).Portanto o detalhamento da fenologia
reprodutiva dessa espécie torna-se importante tanto do ponto de vista econômico quanto
ecológico, pois é sabido da importância de conhecimentos práticos que auxiliem no
entendimento da dinâmica e regeneração de populações naturais (MANTOVANI et al.,
2004).
Figura 18. Percentual total de folhas, folha verde, folha amarela, flores e frutos da espécie
Aspidosperma pyrifolium Mart. (Pereiro), ao longo do tempo no Cariri paraibano
(2010), em função de diferentes lotaçõespor caprinos (SB1: 3,1 an/ha; SB2: 1,5 an/ha;
SB3: 0 an/ha) e da precipitação (mm). CV= 55,12; 426,39; 52,66; 405,84; 194,85.
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Figura 19. Percentual total de folhas, folha verde, folha amarela, flores e frutos da espécie
Aspidosperma pyrifolium Mart. (Pereiro), ao longo do tempo no Cariri paraibano
(2011), em função de diferentes lotaçõespor caprinos (SB1: 3,1 an/ha; SB2: 1,5 an/ha;
SB3: 0 an/ha) e da precipitação (mm). CV= 58,59; 167,77; 44,33; 505,67; 123,60.

No ano de 2010, quando se iniciou as avaliações, a espécie já se apresentava em
pleno estádio vegetativo, em conseqüência das chuvas, que geralmente ocorrem no início
do ano. Quando se comparou as três subáreas, observou-se redução no percentual das
folhas nas subáreas pastejadas, ressaltando que a subárea sem lotação animal apresentou
percentual de folhas em torno de 80%, e mesmo no início do período seco houve redução
maior nas subáreas com animais, podendo atribuir essa redução ao consumo pelos
caprinos. Este resultado indica que os padrões fenológicos das espécies da Caatinga
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parecem ser também influenciados por fatores bióticos como a herbívoria (LEAL et al.,
2007).
Dentre as espécies monitoradas, o pereiro é o que apresentou maior persistência de
folhas, e também de frutos, sendo que estes perduram de um ano para outro (observação in
loco). Verificou-se grande variação na frutificação do pereiro nos dois anos monitorados,
independente do pastejo. A emissão de folhas por esta espécie no ano de 2011, seguiu o
mesmo padrão do ano anterior,ou seja, aconteceu imediatamente no início do período
chuvoso, a partir do mês de janeiro, com picos aos 73 e 145 Dia Juliano, até meados do
período seco aos 273 Dia Juliano, apresentando maior persistência de folhas e frutos.
Um aspecto relevante a ser considerado, é que o percentual de folhas verdes,
permaneceu até o final do período chuvoso no ano de 2010, e persistiram de um ano para o
outro, com aparecimento de folhas amarelas em pequena percentagem, mais evidentes, na
subárea sem pastejo. Tal fato pode confirmar o consumo destas folhas pelos animais nas
subáreas pastejadas, pois na subárea com maior lotação o percentual de folhas amarelas foi
próximo à zero, enquanto na subárea sem pastejo, este percentual foi de aproximadamente
10%. Entretanto as outras fenofases foram pouco alteradas pelo pastejo, confirmando
resultados obtidos por PARENTE et al. (2012) ao constatarem maior percentual de folhas
do pereiro nas plantas da subárea sem pastejo, demonstrando a importância da espécie, na
alimentação dos caprinos.
É possível comprovar que a umidade do solo foi fator determinante para vegetação
da Caatinga, inclusive na época seca, pois, logo após a ocorrência de chuva (152 mm)
registradas em outubro de 2010, o pereiro que já tinha soltado todas as folhas, ressurgiu
novamente, com aparecimento imediato de flores e frutos (Figura 18). Essa situação
comprova a observação de DRUMOND (2012), na qual, após um episódio de chuva na
Caatinga seca, em poucos dias surge uma vegetação exuberante, sugerindo uma verdadeira
ressurreição da vegetação.
Houve maior sincronismo entre folhas verdes e folhas amarelas do Pereiro no ano de
2011, quando diminuiu os índices pluviométricos na região do Cariri paraibano. Pois à
medida que avançava o período seco, diminuía as folhas verdes e aumentava as folhas
amarelas, que ficou mais evidenciado na subárea sem pastejo caprino (Figura 19). Estes
resultados confirmam PARENTE (2009) que comprovou a importância dessa espécie na
alimentação dos caprinos, justamente no final do período chuvoso e início do período seco.
No ano de 2010 verificou-se correlação negativa entre a precipitação e o percentual
de folhas verdes para as subárea1 e subárea3 (r= -0,17; -0,19) e correlação positiva na
subárea2 (r= 0,04). Essas diferenças de correlação entre as subáreas, a precipitação e as
136

espécies, podem ser em função da característica de cada local e das espécies nele contidas,
pois a subárea (SB2) foi o que apresentou menor média de folhas verdes. Em 2011
verificou-se correlação positiva para as três subáreas (r= 0,73; 0,57; 0,70), resultante do
maior índice pluviométrico registrado neste ano (1.274,1 mm), que favoreceu as plantas
completar todo seu ciclo reprodutivo.
O período de permanência das folhas ocorreu até meados de outubro, nos dois anos
monitorados, mostrando que esta espécie é mais tolerante ao déficit hídrico, e apresenta
mecanismos que auxiliam na manutenção das folhas por mais tempo, independente da
precipitação ocorrida, apontando sua adaptação às características climáticas da Caatinga,
como relatou SANTOS (2010) esta é uma das poucas espécies reconhecidas, adaptadas às
mais severas condições de seca e de solos rasos ou pedregosos.
Ao avaliarem o impacto do pastejo por caprinos sobre a fenologia do pereiro em uma
Caatinga no Cariri Paraibano PARENTE et al. (2009) relataram que a precipitação é um
fator abiótico importante na determinação do comportamento fenológico do pereiro e que
esta espécie apresenta grande persistência na manutenção das folhas, mesmo com a
redução das chuvas. Provavelmente, a profundidade do sistema radicular dessa espécie
auxilia na busca de água no solo e manutenção das folhas. Para LIMA (2007) plantas com
raízes profundas ou que armazenam água no caule ou nas próprias raízes podem apresentar
padrões fenológicos independentes da precipitação, o que torna a planta mais eficiente na
busca de água para sua sobrevivência.
A busca de nutrientes pelo sistema radicular é fundamental para o crescimento e
acúmulo de biomassa aérea por parte das plantas. A habilidade de ocupação espacial
depende de várias características das raízes, incluindo taxa de crescimento relativo,
biomassa, densidade de pêlos radiculares e área superficial total (CASPER & JACKSON,
1997). Quanto maior esta eficiência de penetração e densidade do sistema radicular, maior
a possibilidade da planta em retirar água do solo e garantir sua persistência em condições
de estresse (PARENTE et al., 2009).
Não foi verificada floração regular ao longo do período experimental, fato que o
diferencia das demais espécies, padrão também constatado por PARENTE (2009)
monitorando a espécie por dois anos no Cariri paraibano. Foi verificada variação para
frutificação do pereiro nos dois anos monitorados, principalmente na subárea com maior
lotação caprino (3,1 an/ha). BENCKE & MORELLATO (2002) afirmaram que os ciclos
fenológicos das plantas tropicais são complexos e apresentam padrões irregulares de difícil
reconhecimento. No que tange ao aparecimento de frutos nos três tratamentos no ano de
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2011 foi em decorrência de maior regularidade de chuvas para este ano, pois apresentou
correlação positiva (r= 0,44) com a precipitação.
Nas Figuras 20 e 21, observou-se o comportamento fenológico do Marmeleiro em
função da precipitação e do pastejo caprino.
O marmeleiro (Croton sonderianus Muell. Arg.) é uma planta pioneira, que ocupa
capoeiras, margens de estradas e todo tipo de áreas degradadas, com solos de fertilidade
natural adequada. É o principal arbusto colonizador das Caatingas sucessionais do
Nordeste do Brasil, podendo pode apresentar densidade de 10.000 a 45.000 plantas/ha
(CARVALHO et al., 2001).

Figura 20. Percentual total de folhas, folha verde, folha amarela, flores e frutos da espécie Croton
sonderianus Mull. Arg. (Marmeleiro), ao longo do tempo no Cariri paraibano (2010), em
função de diferentes lotação por caprinos (SB 1: 3,1 an/ha; SB2: 1,5 an/ha; SB3: 0 an/ha)
e da precipitação (mm). CV= 67,18;145,82; 65,33; 263,14; 860,19
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Figura 21. Percentual total de folhas, folha verde, folha amarela, flores e frutos da espécie Croton
sonderianus Mull. Arg. (Marmeleiro), ao longo do tempo no Cariri paraibano (2011),
em função de diferentes lotação por caprinos (SB1: 3,1 an/ha; SB2: 1,5 an/ha; SB3: 0
an/ha) e da precipitação (mm). CV= 46,07; 99,16; 39,06; 458,22; 293,66

É uma espécie bastante consumida pelos caprinos, sendo responsável por parte das
dietas destes animais, principalmente no período seco. No entanto o efeito da herbívora por
caprinos sobre o marmeleiro precisa ser avaliado, pois alterações nos padrões fenológicos
desta espécie, podem comprometer sua persistência no ecossistema Caatinga.
Observou-se forte influência da precipitação para esta espécie, sobre a emissão de
folhas, floração e frutificação, mostrando o efeito do pulso de precipitação sobre os
aspectos fenológicos, que ocorreram simultaneamente nas três subáreas. No ano de 2010,
a produção de folhas, apresentou correlação positiva (r = 0,25; 0,12; 0,04) nas três
subáreas. A Espécie Croton sonderianus Mull. Arg apresentou pico de produção logo no
inicio de avaliação, em janeiro de 2010, período que é caracterizado pelo inicio das chuvas
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no Cariri paraibano, que determinou a produção de folhas, acompanhada da produção de
flores e frutos. Nos meses de fevereiro e março, o tratamento sem pastejo foi o que
apresentou maior duração de folhas (Figura 19).
Das espécies monitoradas o marmeleiro foi o que realizou toda a fenologia da planta
em curto período de tempo. Assim, ressalta-se a necessidade do conhecimento das relações
entre os eventos de pulsos e interpulsos de precipitação, e o efeito destes eventos nos
aspectos fisiológicos determinantes no crescimento das plantas (ANDRADE et al., 2006).
Verificou-se ainda, redução no pico de intensidade dos frutos e flores nas subáreas
com pastejo (SB1 e SB2) em relação ao subárea3 (sem pastejo), mostrando o efeito da
herbívoria dos caprinos sobre esta espécie, com efeito mais acentuado no ano de 2010
(Figura 20). Resultados que corroboram com PARENTE et al. (2012) estudando a
influência do pastejo e da precipitação sobre a fenologia de quatro espécies em área de
Caatinga, encontraram redução dos frutos e flores do marmeleiro nas subáreas pastejadas,
atribuindo este fato ao consumo por caprinos.
Os caprinos são considerados muito generalistas, uma vez que se alimentam de
plântulas e todas as partes de plantas adultas da maioria das espécies presentes na área, por
isso, são importante herbívoros da Caatinga (LEAL et al., 2003). A maior redução no total
de flores e frutos nas subárea pastejados, associado ao consumo por parte dos animais, a
longo prazo, pode ser prejudicial para a manutenção da espécie, pois muitos pesquisadores,
relacionam o pastejo caprino como causa do desaparecimento de muitas espécies arbóreas
de valor medicinal ou para uso caseiro.
O conhecimento da fenologia é essencial para se conhecer as interações entre a flora
e fauna de um ecossistema e como os impactos causados por um grupo pode refletir direta
ou indiretamente sobre o outro. Para que uma espécie possa ser utilizada de forma
sustentável, sem comprometer essas associações, estudos da sua fenologia são
fundamentais para que possa, a médio e longo prazo, usá-las sem comprometer os
processos ecológicos, uma vez que a época de ocorrência dos ciclos reprodutivos das
plantas afeta os animais dependente destes recursos (KILL, 2012)..
No ano de 2011 o brotamento do marmeleiro ocorreu logo após o início do período
chuvoso, no mês de janeiro, fortemente influenciado pela precipitação nas três subáreas (r
= 0,47; 0,55; 0,41), sendo o percentual total de folhas alterado ao longo do tempo, de
acordo com a disponibilidade de água, e persistindo durante todo período chuvoso, só
ocorrendo redução desse evento em meados do período seco.
A maior produção de folhas ocorreu logo após o início do período chuvoso, com
maior pico de produção no mês de março, sendo verificada na subárea sem pastejo, maior
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duração das folhas ao longo do tempo. Alguns estudos relatam a interferência dos caprinos
na mudança da estrutura da vegetação, pois os mesmos podem reduzir a capacidade de
regeneração de algumas espécies arbóreas mais consumidas. Possivelmente, esses animais
acarretam alterações na fenologia de algumas espécies, podendo comprometer a produção
de frutos e sementes, alterando a capacidade de regeneração da vegetação e a quantidade
do banco de sementes (LEAL et al., 2003; PARENTE et al., 2012) no ecossistema
Caatinga.
A maior atividade de queda foliar coincidiu com o início do período seco,
confirmando o hábito caducifólio dessa espécie nos dois anos de avaliação. Os maiores
picos foram registrados a partir de agosto, início da estação seca. No entanto, a
precipitação que ocorreu, no mês de outubro/2010, influenciou a produção de novos
eventos de folhas, flores e frutos. Mostrando a capacidade de adaptação das espécies da
Caatinga às condições climáticas locais, que são capazes de renovarem rapidamente sua
fenologia de acordo com os pulsos de chuvas que podem acontecer na estação das secas
(chuvas erráticas).
Como afirmou KILL (2012) as espécies da Caatinga são totalmente adaptadas às
condições locais, apresentando estratégias para conviver com a escassez de água, a
irregularidade das chuvas e as altas temperaturas. A renovação dessa espécie nos meses de
estiagem, logo após um evento de chuva é esclarecido por SCHISTEK (2012) ao
verificarem que os arbustos e árvores retratados como Caatinga morta somente estavam em
hibernação, cheios de seiva e nutrientes, esperando apenas a primeira chuva para se
vestirem novamente em abundantes roupas de folhas e flores.
A floração aconteceu em meados do período chuvoso, mostrando uma correlação
negativa com a precipitação para as subáreas com pastejo (r= -0,01; -0,006) e positiva nas
subárea sem pastejo (r = 0,03) no ano de 2010. Já para o ano de 2011, a correlação foi
positiva (r= 0,35; 0,40; 0,32), destacando os meses de abril e maio, com maior picos de
intensidade (Figura 20 e 21). Diante destes resultados, fica evidente que a correlação dos
eventos fenológicos, foi sempre acompanhada pelos maiores índices pluviométricos
ocorridos na região do Cariri, como o registrado no ano de 2011 (1.274,1 mm).
A apesar de razoável e regular quantidade de chuvas que ocorreram no ano de 2010,
a correlação para a maioria dos eventos fenológicos das espécies, foram negativos. Ficando
evidente que as fenofases das plantas avaliadas, apresentaram um padrão marcadamente
sazonal, influenciado pela presença de uma estacionalidade climática nas subáreas de
estudo.
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A frutificação também ocorreu em meados do período chuvoso, logo após a floração,
apresentando o mesmo padrão de correlação com a precipitação nas três subáreas (r= 0,02;
0,04; 0,6) para o ano de 2010. O período de frutificação concentrou no mês de maio,
apresentando maior pico de atividade na subárea não pastejada. Foi observado aumento
significativo da frutificação no ano de 2011, correlação positiva (r= 0,51; 0,19; 0,33), com
maior pico de atividade na subárea não pastejada. A redução no pico de flores e frutos nas
subáreas com pastejo em relação ao subárea sem pastejo, principalmente no primeiro ano
de avaliação, mostra o efeito da herbivoria dos caprinos sobre esta espécie.
Os resultados confirmam trabalho realizado por PARENTE et al. (2012) que
observaram efeito acentuado do pastejo sobre os parâmetro fenológicos de quatro espécies
arbóreas em área da Caatinga, principalmente na subárea com maior lotação, ocasionando
uma redução antecipada do total de folhas, flores e frutos, promovendo alteração no
comportamento fenológico do marmeleiro, ressaltando a importância da espécie na
alimentação animal.
Nas Figuras 22 e 23, encontram-se os dados fenológicos observados para o pinhão
nos anos de 2010 e 2011 em função da precipitação pluviométrica e do pastejo caprino.
O pinhão (Jatropha mollissima Baill) é uma planta oleaginosa de alto potencial
produtivo, sendo algumas variedades adptadas ao Semiárido. Esta espécie é de elevada
importância para o Semiárido brasileiro, pelas possibilidades de fácil cultivo, adaptação a
solos pouco férteis, resistência à seca e por apresentar como nova opção de mão de obra e
geração de renda, por utilização como fonte de óleo para produção de biodiesel (FRANCIS
et al., 2005; SHAH et al., 2005).
Para o pinhão foi observado que as fenofases também apresentaram correlação
positiva com a precipitação, sendo os pulsos de precipitação suficientes para desencadear
os efeitos fenológicos na espécie, com emissão de folhas, floração e frutificação
acontecendo logo após o início do período chuvoso, tanto para o ano de 2010 quanto 2011.
Verificou-se uma grande variabilidade entre os valores observados para o ano de 2010, em
função principalmente do pulso de precipitação, que ocasionou diferentes conteúdos de
água no solo, notadamente no meio do período seco (Figura 22), determinando à dinâmica
fenológica da espécie ao longo do ano.
A dinâmica da água é a principal variável de controle dos processos que determinam
as transformações dos nutrientes no solo e sua disponibilidade para as plantas (MENEZES
et al., 2005). Corroborando com esta assertiva ANDRADE et al. (2006) explanaram que o
sincronismo e a magnitude dos pulsos de precipitação são indispensáveis para os processos
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ecológicos, principalmente no que diz respeito à disponibilidade de água no solo para as
plantas e para atividades microbiológicas do solo.
Quando não ocorrem chuvas consideradas importantes do ponto de vista biológico
para desencadear mudanças nos processos fisiológicos e morfológicos das plantas pelo
solo (ANDRADE et al., 2006), essas reservas diminuem lentamente com o tempo, como
acontece no Semiárido e especificamente no local onde foi realizado este estudo, pois a
limitação de água no solo é caracterizada não só pela pequena profundidade da maioria dos
solos da região, mas também, pela variação temporal das precipitações pluviais, tanto
local, quanto regional, que acarretam escoamento superficial da água, em função da
característica física do mesmo.
Figura 22. Percentual total de folhas, folha verde, folha amarela, flores e frutos da espécie Jatropha
mollisssima Mull. Arg. (Pinhão), ao longo do tempo no Cariri paraibano (2010), em
função de diferentes lotações por caprinos (SB1: 3,1 an/ha; SB2: 1,5 an/ha; SB3: 0 an/ha) e
da precipitação (mm). CV= 70,8; 86,0; 529,8; 42,6; 0; 288.
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Figura 23. Percentual total de folhas, folha verde, folha amarela, flores e frutos da espécie Jatropha
mollisssima Mull. Arg. (Pinhão), ao longo do tempo no Cariri paraibano (2011), em função
de diferentes lotações por caprinos (SB1: 3,1 an/ha; SB2: 1,5 an/ha; SB3: 0 an/ha) e da
precipitação (mm). CV= 108,17; 248,73; 116,37; 282,29; 209,35

O período de permanência das folhas ocorreu até o final de agosto, aos 209 Dia
Juliano, apresentando maior duração nas subáreas (SB2 e SB3), mostrando a variabilidade
que existe entre as plantas, mesmo em áreas contíguas. Provavelmente, essa diferença pode
ser explicada pelos varios tipos de solos, acarretando maiores quantidades de nutrientes
disponíveis para algumas plantas, ou maior conteúdo de água no solo.
De acordo com ANDRADE et al. (2006), o aproveitamento da Caatinga ocorre
apenas em parte do ano, predominantemente durante a estação chuvosa, onde o
crescimento das plantas não ocorrem de forma constante, já que os incrementos da
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acumulação da fitomassa dependem da disponibilidade de água no solo que, por sua vez, é
decorrente da distribuição das chuvas.
Outro aspecto observado foi que ao cessarem as ocorrências de precipitação
pluviométrica, início de outubro (Figura 22), essas plantas apresentaram queda acentuada
de todos os eventos fenológicos (folha, flores e frutos), mostrando a característica
caducifólia dessa espécie da Caatinga, ou seja, apresentaram queda de folhas no início do
período seco.
A espécie mostrou-se bastante sensível ao déficit hídrico, demonstrando que os
padrões fenológicos dessa espécie são fortemente determinados pela precipitação. Esta
assertiva é corroboram com (PARENTE et al., 2009) que também realizaram estudo
fenológico do pinhão em uma Caatinga no Cariri Paraibano e observaram redução de
folhas, flores e frutos dessa espécie após o término do período chuvoso. LIMA (2007)
reforçou que, em ambientes sazonalmente secos pode-se encontrar diferentes padrões
fenológicos para as espécies, determinados primariamente pela chuva ou não, dependendo
da capacidade da planta obter ou armazenar água.
No ano de 2010 houve correlação positiva entre a precipitação e o percentual de
folhas verdes para as três subáreas (r= 0,17; 0,23; 0,22). A precipitação ainda
correlacionou-se positivamente com a frutificação (r= 0,10; 0,13; 0,09), mas para floração
apresentou correlação negativa nas subáreas 1 e 2 (r= -0,01; -0,03) e positiva pra a subárea
controle - sem animais (r = 0,02).
Percebeu-se que na subárea sem pastejo foi verificado maior correlação entre a
precipitação e a floração, evidenciando que nas áreas pastejadas os animais interferem no
comportamento fenológico, sendo este fator biótico decisivo nos picos de atividade e
intensidade de algumas fenofases. Esses resultados diferem dos obtidos por PARENTE et
al. (2012) que observaram redução no pico de intensidade dos frutos e flores nas subáreas
com pastejo, em relação à subárea sem pastejo, mostrando o efeito da herbivoria dos
caprinos sobre essas espécies, ressaltando a importância delas na alimentação animal.
No ano de 2011, em função da maior quantidade de precipitação ocorrida, houve
maior pico de intensidade para as plantas na subárea sem pastejo. Nesse ano, o
monitoramente ocorreu durante todo o ciclo fenológico das espécies, evidenciando-se
efeito acentuado do pastejo sobre alguns parâmetros fenológicos, notadamente na redução
de folhas, flores e frutos.
Verificou-se redução no total de frutos e flores nas subáreas pastejadas, em relação à
subárea sem pastejo, mostrando o efeito da herbívoria dos caprinos sobre esta espécie. Mas
observou-se também, a grande sensibilidade dessa espécie ao déficit hídrico, pois foram as
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primeiras a soltarem as folhas, quando diminuiu o conteúdo de água no solo (observação in
loco). Esta constatação corrobora com PARENTE et al. (2009), que encontraram
resultados semelhantes estudando o comportamento fenológico do pinhão no Cariri
paraibano.
No ano 2011, houve correlação positiva entre a precipitação e o percentual de folhas
verdes para as três subáreas (r= 0,73; 0,68; 0,72), bem como para percentual de flores (r=
0,45; 0,24; 0,39) e frutificação (r= 0,71; 0,27; 0,65). O percentual de frutos nas subáreas
pastejadas foi inferior à subárea sem pastejo, em função provável, do consumo dos frutos
pelos animais (Figura 23), ressaltando a interferência dos animais no comportamento
fenológico desta espécie. Situação que deve ser observada com cuidado, pois tal efeito
pode ser prejudicial para a manutenção das espécies, uma vez que altera seu
comportamento fenológico.
Segundo PARENTE et al. (2012), alguns estudos evidenciaram a interferência dos
caprinos na mudança da estrutura da vegetação, pois eles podem reduzir a capacidade de
regeneração de algumas espécies arbóreas mais consumidas. O ajuste na lotação é
ferramenta considerável na determinação de estratégias de manejo para conservação da
vegetação.
O pico de atividade para a brotação ocorreu no mês de março no ano de 2010 e
abril de 2011, entretanto, para a subárea com maior a lotação houve uma redução do total
de folhas no final de agosto, enquanto que na subárea sem pastejo as folhas permanecem
até meados de outubro. Estes resultados confirmam o consumo das folhas pelos animais.
PARENTE et al. (2009) também constataram o consumo do pinhão por caprinos em São
João do Cariri/PB, sendo esta a segunda espécie mais consumida por estes animais no
período de transição da estação úmida para a seca.
A avaliação fenológica das espécies mostrou que as mesmas estão totalmente
adaptadas às condições locais, apresentando estratégias para conviver com a escassez de
água, irregularidade das chuvas e altas temperaturas. Além da importância biológica, essas
espécies apresentam diveros potenciais que, se manejados de forma sustentável, poderiam
se tornar uma alternativa para o desenvolvimento da região semiárida (KIILL, 2012).
Os ciclos fenológicos das plantas tropicais são complexos e apresentam padrões
irregulares de difícil reconhecimento, afirmaram BENCKE & MORELLATO (2002).
Essas variações foram observadas em algumas das espécies avaliadas na Caatinga do Cariri
paraibano, provavelmente pelas diferenças morfológicas entre elas e pela capacidade de
absorver maior ou menor conteúdo de água do solo por mais tempo, em função do tamanho
e profundidade do sistema radicular. Vale ressaltar o efeito do ramoneio dos caprinos
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podem acarretar alterações no comportamento fenológico das espécies e mudança da
estrutura da vegetação, quando consumidas.
Em pastagens, independentemente do papel desempenhado pela biodiveridade das
plantas herbáceas e arbóreas, no funcionamento e na estabilidade desse ecossistema, sabese que a cobertura vegetal é a base dessa biodiveridade e que os animais herbívoros têm
papel fundamental na dinâmica dessa vegetação por meio do pastejo (OLF; RITCHIE,
1999; ROOK; TALLOWIN, 2003).

Evolução da serrapilheira
Na figura 24, é mostrada a variação do aporte de serrapilheira e da precipitação nos
dos dois anos de avaliação.
Figura 24. Evolução da serrapilheira nas áreas submetidas a pastejo por caprinos (SB1: 3,1
an/ha; SB2: 1,5 an/ha; SB3: 0 an/ha), no Cariri paraibano.

No que se refere, a variação da cobertura vegetal pela serrapilheira, durante o
período experimental para as três subáreas avaliadas, evidenciou-se que o maior acúmulo
de serrapiheira foi encontrado na subárea sem a presença de animais, com tendência de
aumento dos valores à medida que se avançava o período seco.
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É possível que o pastejo por caprino seja o responsável por reduzir a quantidade de
material vegetal depositado na superfície do solo, nas subárea com lotação animal (SB1 e
SB2), e que o protegeria dos processos erosivos da chuva e do próprio pisoteio animal. De
acordo com NABINGER et al. (2006), a lotação animal deve ser ajustada em função da
disponibilidade de pasto.
A maior concentração de serrapilheira na subárea sem pastejo, evidenciou o efeito do
pastejo sobre a cobertura vegetal do solo nas subáreas com lotação por caprino, sugerindo
o desaparecimento

da mesma como consequência do consumo pelos animais,

dmonstrando a importância da serrapilheira na alimentação animal no período de menor
oferta de alimento (período seco). LIMA JÚNIOR (2006) observou predominância no
consumo da serrapilheira com o avançar do período seco, com participação de 43% desse
estrato na dieta dos caprinos, contatou, ainda que isto ocorre em função da diminuição de
ervas e arbustos na vegetação.
O consumo acentuado pelos animais do material depositado no solo, pode provocar
desequilíbrio em alguns atributos do solo, pois a serrapilheira, protege o solo contra as
elevadas temperaturas; armazena em seu conteúdo, uma grande quantidade de sementes;
abriga abundante fauna, composta por micro e macro invertebrados, que atuam diretamente
nos processos de decomposição desses materiais e fertiliza naturalmente os solos (COSTA
et al., 2007). Constitui-se ainda, como a principal fonte de nutrientes e proteção do solo
pela cobertura propiciada, oferecendo condições de equilíbrio. Portanto, o consumo
acentuado desse material pelos animais certamente irá induzir um desequilíbrio no
ecossistema.
Pode-se inferir, que lotações adequadas precisam ser validadas neste ecossistema
para evitar alterações bruscas como perda de variabilidade das espécies vegetais,
fertilidade de solo e erosão, efeito estes influenciáveis pela serrapilheira e cobertura
vegetal como um todo. Observação neste sentido foi apresentada por MACEDO (2005) ao
mencionar que o pastejo constante dos animais na mesma área, pode levar ao
empobrecimento dos solos, atingindo níveis críticos de fertilidade.
No ano de 2011, seguiu-se a mesma tendência do ano anterior, com maior acúmulo
de serrapilheira na subárea sem lotação animal. Essa maior deposição, pode ser atribuída a
condição do local que não sofreu a ação do pastejo por caprinos, permitindo que o material
depositado sobre o solo e não consumido pelos animais permanecessem como cobertura,
favorecendo a ação dos microorganismos no processo de decomposição, que pode
favorecer para maior fertilidade do solo. A serrapilheira fornece nutriente de acordo com a
quantidade de matéria seca depositada e em função das condições climáticas apresentadas
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em cada época do ano, bem como da ação de microorganismos decompositores (VITAL et
al., 2004).
A pluviosidade também influenciou a deposição de serrapilheira ao longo do tempo,
nos dois anos de avaliação, principalmente no segundo ano. No ano de 2011, com o
registro de 1.274,1 mm de

precipitação pluviométrica, houve maior deposição da

serrapilheira sobre o solo, situação altamente favorável para o ambiente da Caatinga, pois
esse material depositado no solo é a fonte principal de matéria orgânica, através dos
microorganismos, que auxilia na decomposição desse material e assegura a ciclagem de
nutrientes, que pode ser reutilizados pelas plantas. Que beneficiou não só às propriedades
físicas, químicas e biológicas do solo, mas também a proteção do solo contra o impacto
direto das gotas de chuvas e incidência direta dos raios solares.
Para SOUTO et al. (2005) a remoção da vegetação, aliada ao longo período de
estiagem da Caatinga, provoca acentuada degradação física, química e biológica do solo,
deixando-o totalmente descoberto e exposto por mais tempo as ações da temperatura e dos
ventos, e da água no início da estação chuvosa, reduzindo, consequentemente, seu
potencial produtivo.
A contribuição do aporte de serrapilheira sobre o solo, favorecido pelas condições
climáticas, e consequentemente sua decomposição, é influenciada segundo FURTADO
(2011) por fatores que variam conforme a composição do substrato, atividade dos
decompositores e das condições ambientais, particularmente, temperatura, umidade e as
propriedades físicas do solo. Sendo um processo dinâmico, em que ocorre a transformação
das estruturas em fragmentos físicos, simultaneamente com a transformação química e a
síntese de novos compostos que são transportados para o solo e deste para planta.
Nos períodos avaliados, a precipitação foi considerada acima da média para a região,
e o conjunto precipitação e temperatura, foram os fatores climáticos que mais influenciou
na deposição de serrapilheira, que alcançou maior pico no período seco. Como verificado
por MENDONÇA et al. (2001) a maior influência na deposição de serrapilheira, foi devida
às baixas temperaturas ocorridas eventualmente durante o ano, à deficiência hídrica e ao
fotoperíodo. Além disso, outros fatores como a queda da atividade fisiológica das plantas,
a retomada desta atividade e a senescência das árvores podem influenciar nesta deposição.
Pode-se inferir com base nos resultados, que dependendo da lotação, os animais
podem causar redução excessiva do material vegetal a ser depositado sobre o solo, que
garantiria o ciclo natural de nutrientes para as plantas, bem como os efeitos erosivos dos
eventos climáticos.
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CONCLUSÃO

O pastejo caprino promove redução das espécies Stylosanthes scabra vog,
Chamaecrista desvauxii (Collad), Arachis pintoi exceto as espécies Aristida adscensionis e
Evolvulus Filipess Diodia Teres., por serem mais peristentes.
O crescimento e desenvolvimento das espécies Cyperus uncinulatus schrad, Paspalum
scutatum, Diodia sp., Chamaecrista desvauxii (Collad), Aristida adscensionis e Evolvulus
Filipess são sensíveis a distribuição temporal da precipitação pluviométrica.
Os eventos fenológicos, emissão de flores, frutos e queda das folhas, estão associados
à distribuição da precipitação pluviométrica.
Que a lotação animal pode reduzir excessivamnte o material depositado sobre o solo,
causando danos a sua estrutura.
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Composição bromatológica de espécies forrageiras e sua relação com a sazonalidade
da Caatinga, em áreas sob pastejo caprino

Resumo: O conhecimento da composição química das diferentes espécies do componente
herbáceo, arbustivo e arbóreo da Caatinga com potencial forrageiro, é fundamental para o
entendimento da disponibilidade de forragem, em quantidade e qualidade no Semiárido
paraibano. Nesse trabalho objetivou-se avaliar a composição químico-bromatológica de
espécies forrageiras e sua relação com a sazonalidade da Caatinga, em áreas sob pastejo
caprino. O trabalho é parte de projeto previsto a ser concretizado em em 10 anos e foi realizado
na Estação Experimental de São João do Cariri, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da
UFPB, no município de São João do Cariri, PB, nos anos de 2009 a 2011, sendo este o quarto ano
de monitoramento. A área experimental total foi de 9,6 hectares, sendo esta dividida em três
subáreas de 3,2 hectares. Cada subárea experimental foi submetida a diferentes lotações de
pastejo por caprino, sendo: subárea1 - mantida com 3, 1 animais/ha; subárea2 - 1,5 animais/ha
e a subárea3 - mantida sem animais. As espécies coletadas para análise bromatológica
foram: Stylosanthes scabra vog, Aristida adscensionis L, Diodia teres Walt, Cyperus
uncinulatus schander, Evolvulus Filipess mest, Chamaecrista desvauxii (Collad) Killip,
Paspalum scutatum L., e Arachis pintoi, Poincianella pyramidalis Tul, Aspidosperma
pyrifolium Mart, Croton sonderianus Müll. Arg. e Jatropha mollisssima Müll. Arg. Foi
verificado valor médio de 77,5 g.kg-1 de proteína bruta para o estrato herbáceo e
subarbustivo. Nos estratos arbustivo e arbóreo, o pinhão se destacou com o maior
percentual de proteína bruta, com média de 145,4 g.kg -1. Os teores de nutrientes na matéria
seca das espécies analisadas indicam que a Caatinga tem forragem de boa qualidade.
Ressalta-se que algumas espécies, não são consideradas forrageiras, mas que nesta
pesquisam foram elencadas devido seu valor de importância florística.
Palavras-chave: espécies nativas, nordeste brasileiro, potencial forrageiro, pulso de
precipitação, taxa de lotação

Chemical composition of forage species and its relationship with the seasonality of
Caatinga in areas under the grazing by goats
Abstract: Knowledge of the chemical composition of the different species of herbaceous,
shrubby and arboreal Caatinga with forage potential, is fundamental to undertanding the
forage availability, quantity and quality in Semiarid Paraiba. this study aimed to evaluate
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the chemical composition forage species and its relationship with the seasonality of
Caatinga in areas under grazing goats. This work is part of a project foreseen to be
achieved in 10 years and was conducted at the Experimental Station of São João Cariri
belonging to the Centre of Agricultural Sciences UFPB, in São João of Cariri, PB, in the
year 2009 to 2011, this being the fourth year of monitoring. The entire experimental area
was 9.6 hectares and divided into three subareas of 3.2 hectares. Each subarea
experimental was subjected coupage different of goats, being: subárea1 - maintained
with 3, 1 animal/ha; subárea2 - with 1.5 animals/ha and subárea3 - maintained without
animals. The species collected for chemical analysis were: Stylosanthes scabra vog,
Aristida adscensionis L, Diodia teres Walt, Cyperus uncinulatus Schander, Evolvulus
Filipess mest, Chamaecrista desvauxii (Collad) Fillip, Paspalum scutatum, Arachis pintoi,
Poincianella pyramidalis Tul, Aspidosperma pyrifolium Mart., Croton sonderianus Müll.
Arg. Jatropha and mollisssima Müll. Arg. It was found average value of 77.5 g.kg-1 crude
protein for herbaceous and subshrub layer. In shrub and tree, jatropha stood out with the
highest percentage of crude protein, averaging 145.4 g.kg-1. The nutrient content in dry
matter of the analyzed species indicate that the caatinga has good quality forage. It is
noteworthy that some species are not considered fodder, but this research were listed due
to their importance value florístic.
Keywords: adaptability, northeast Brazilian, nutrient, pulse precipitation, stocking rate

INTRODUÇÃO
Na região semiárida nordestina o bioma Caatinga ocupa uma área considerável e
embora nela ocorra uma das formações vegetais mais importantes do país, com alto
potencial forrageiro que são importantes fontes de alimento para os rebanhos, notadamente
para caprinocultura (NETTO et al., 2011), dispõe-se ainda de poucas informações sobre as
espécies que nela vivem, especialmente sob o ponto de vista da composição química das
espécies de valor forrageiro para alimentação animal.
Diante dos cenários das mudanças climáticas globais, as plantas e animais da
Caatinga constituem um patrimônio biológico de valor incalculável, devido às espécies
desse bioma já estarem totalmente adaptados às condições climáticas locais, apresentando
estratégias para enfrentar a escassez de água, a irregularidade das chuvas e as altas
temperaturas (KIILL 2012). Além da importância biológica das espécies da Caatinga, o
autor afirmou que estas apresentam diversos potenciais que se manejadas adequadamente e
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de forma sustentável, poderiam se tornar uma alternativa para o desenvolvimento da região
Semiárido, por exemplo, a flora da Caatinga tem espécies de potencial forrageiro que
podem ser consideradas como uma alternativa sustentável para a alimentação animal,
principalmente no período de maior escassez de forragem, na época seca.
Dentre as diversas espécies da Caatinga com potencial forrageiro, de acordo com
DRUMOND (2012), destacam-se a maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax & K. Hoffm.),
o angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan), o pau ferro (Caesalpinia ferrea Mart),
a catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul), a catingueira rasteira (Caesalpinia microphylla Mart), a favela (Cnidoscolus quercifolius Pax & K. Hoff.), o mororó (Bauhinia
sp.), o sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.), a jurema preta (Mimosa tenuiflora Willd), o
feijão bravo (Phaseolus firmulus Mart), a camaratuba (Cratylia mollis Mart), e o mata
pasto (Senna sp), entre as espécies arbóreas, arbustivas e subarbustivas. É importante
considerar que o potencial das espécies forrageiras pode variar em função das variações
edafoclimáticas (DRUMOND, 2012; ANDRADE et al., 2006),
A Caatinga, conforme PIMENTEL (2012) tem como característica uma vegetação
sob estresse ambiental, especialmente associado à falta de água, excesso de luminosidade e
temperatura. Como resposta a esses fatores, as plantas desenvolvem mecanismos de defesa
que estão associados à produção de princípios ativos, os quais podem definir sua
composição química.
Também, SCHISTEK (2012) reforçou que a Caatinga representa um pasto nativo de
grande valor nutritivo, muito apropriado para a criação de animais de médio porte. No
entanto, faz-se necessário evitar o superpastejo, por meio da análise criteriosa de
capacidade de suporte. Assim, a a lotaçãoé uma ferramenta de manejo que pode auxiliar na
manutenção da vegetação. Pois no período de escassez de alimentos, pequenos e grandes
ruminantes consomem folhas de árvores e arbustos que caem no solo (CRUZ et al., 2007).
De acordo com NETO et al. (2011) estudos da estacionalidade de produção,
composição química e disponibilidade da fitomassa predominante da Caatinga têm um
importante papel como estratégia para melhorar o manejo das forrageiras nativas, e
fundamental para determinar a carga animal da área a ser utilizada.
Forrageiras de clima tropical, em relação às espécies de clima temperado, são
caracterizadas por apresentarem reduções nas concentrações de lipídios, proteínas e
carboidratos solúveis, e pela elevada proporção de parede celular, consequentemente, de
carboidratos estruturais (VAN SOEST et al., 1991). O elevado conteúdo de parede celular
das gramíneas tropicais, ainda conforme estes autore está associado aos aspectos de
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natureza anatômica das espécies em razão da alta proporção de tecido vascular
característicos das plantas C4.
Apesar da Caatinga apresentar riqueza em espécies, nos três estratos (herbáceo,
arbustivo e arbóreo) com participação importante na dieta de caprinos no período chuvoso,
e da serrapilheira no período seco, ainda, pouco se conhece sobre a composição química
dessas espécies. Certamente o conhecimento mais detalhado poderá indicar formas de
manejo no sentido de melhorar a sua utilização.
Sem dúvida, a busca por alternativas alimentares de baixo custo e boa eficiência
biológica tem sido uma necessidade premente para pecuaristas da região Semiárida,
notadamente os pequenos produtores. Neste sentido, objetivou-se com este experimento
avaliar a composição químico-bromatológica de espécies forrageiras e sua relação com a
sazonalidade da Caatinga, em área sob pastejo caprino no Cariri paraibano.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo é parte de um projeto previsto a ser concretizadoem 10 anos e foi realizado na
Estação Experimental Bacia Escola (EEBE) do Centro de Ciências Agrárias da
Univeridade Federal da Paraíba nos anos de 2009 a 2011, localizado no município de São
João do Cariri, PB (Figura 1), entre as coordenadas 7o23‟30”S e 36o31‟59”W, inserido na
zona fisiográfica do Planalto da Borborema, na mesorregião da Borborema e microrregião
do Cariri Oriental, a 520 m de altitude, sendo este o quarto ano de monitoramento.
Figura 1. Localização geográfica do Município de São João do Cariri, PB.

Fonte: IBGE. Mapas Base dos municípios do Estado da Paraíba. Escalas variadas.
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Na área existe uma predominância de Neossolos Litólicos e Luvisolos, que se caracterizam
por serem rasos e com textura predominantemente média a arenosa, com presença de cascalhos e
calhaus na superfície, em alguns pontos afloramento de rochas. A temperatura média mensal
máxima de 27,2 °C e mínima de 23,1 °C, e umidade relativa do ar 70%. A precipitação
pluviométrica média é de 522,6 mm/ano. A distribuição da precipitação pluviométrica mensal do
período experimental pode ser observada na Figura 2.
Figura 2. Precipitação pluviométrica mensal, ano de 2010, na estação
experimental de São João do Cariri,PB.

A área experimental, inserida na Caatinga, compreendeu 9,6 ha e possui uma mata
secundária recomposta de queimadas de aproximadamente 10 anos, divididos em três
subáreas de 3,2 ha cada, delimitados por cerca de arame farpado com nove fios. Utilizou-se um
sistema de lotação contínua nas áreas com animais, assim distribuído: subárea1 (SB1) - parcela
submetida a maior intensidade de pastejo, com 10 caprinos, correspondendo a 3,1 animais/ha
Subárea2 (SB2) - intensidade intermediária de pastejo utilizando 5 caprinos, correspondendo a 1,5
animais/ha; e Subárea3 (SB3) - parcela controle sem animais (0 an/ha). Em cada subárea foram
estabelecidos três transectos paralelos, distando aproximadamente 20 m entre si e em cada
transecto foram marcadas dez unidades amostrais equidistantes (10 m x10 m), de modo
que foram amostradas 30 unidades por subárea, totalizando uma área amostral de 9.000 m 2
e estão localizadas sob o mesmo tipo de solo. As áreas monitoradas foram implantadas
em substituição à exploração por décadas de várias culturas, destacando-se a plantio de
algodão, que não recebia adubos nem corretivos , sofrendo queimadas ao longo do tempo
e, quando da ocasião da substituição por outras culturas e pelo pasto, o solo também não
recebeu correção.
Utilizou-se o método de amostragem para a coleta dos dados de vegetação em
Parcelas Permanentes de Monitoramento (PPM), aplicadas nas três áreas de pesquisas
(Figura 3). As parcelas foram instaladas de maneira sistematizada, permitindo a melhor
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cobertura para detectar possíveis diferenças na estrutura da vegetação (RODAL et al.,
1992).
Figura 3. Croqui das Parcelas Permanentes de Monitoramento (PPM), delimitadas para
o monitoramento das espécies em São João do Cariri, PB.

O período experimental foi de janeiro a dezembro de 2010. Para a caracterização física
e química da três áreas amostrais, foram coletadas amostras de solo na profundidade de 0 20 cm, e levadas ao Laboratório de Análise de Solos e Água do CCA/UFPB. As
determinações (Tabela 1) físicas do solo consistiram da densidade do solo, densidade de
partículas e porosidade total, e as químicas constaram de pH em água e dos teores de
fósforo, sódio, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, nitrogênio e matéria orgânica (MO).
Com base nos valores obtidos foram calculadas: soma de bases trocáveis (SB), capacidade
de troca de cátions (CTC) e saturação por bases (V%), conforme metodologia contida no
manual da EMBRAPA (2006).
Tabela 1. Análise física e química das amostras de solo de áreas localizadas na estação
experimental de São João do Cariri, PB
Caracterização Física
Subáreas

DS

DP
3

(Kg/dm )
1,49
1,43
1,43
7.09

SB1 (3,2 an/ha)
SB2 (1,5 an/ha)
SB3 (0,0 an/ha)
CV (%):

M.O
-1

(m3m-3)
0,44
0,47
0,47
8.06

(Kg/dm )
2,68
2,70
2,68
1.97
Caracterização Química

Subáreas
pH

PT
3

P

K

Ca2+

-3

Mg2+

Na+

Al3+

H++Al2+

SB

CTC

V

-3

1:2,5

g Kg

mg dm

SB1 (3,2 an/ha)

6,10

8,24

8,92

2,51

2,85

0,74

2,39

0,04b

0,98

8,51

9,49

89,00

SB2 (1,5 an/ha)

6,40

6,83

2,02

2,29

4,31

3,86

2,40

0,01

0,97

12,86

13,86

92,69

SB3 (0,0 an/ha)

6,35
5,06

9,37
29,75

4,51
24,57

3,48
25,83

4,54
18,57

2,84
20,43

3,26
23,43

0,02
18,40

1,14
26,77

14,12
13,25

15,26
11,31

92,32
3,19

CV (%)

--------------- cmolc dm --------------------------

Legenda: DS (Densidade do solo); DP (Densidade de partícula) e PT (Porosidade total)
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Para caracterização bromatológica do estrato arbustivo-arbóreo foram identificadas e
selecionadas quatro espécies: Croton sonderianus Mull. Arg. (marmeleiro), Aspidosperma
pyrifolium Mart. (pereiro), Poincianella pyramidalis Tul. (catingueira), e Jatropha
mollisssima Mull. Arg. (pinhão). Concomitante, foram feitas coletas compostas de espécies
do estrato herbáceo e subarbustivo, em 10 pontos aleatórios em cada subárea, demarcados
em um quadrante fixo de 1 m x 1 m, para monitoramento semanal dessas espécies desde o
início do experimento. As espécies coletadas foram: Stylosanthes scabra vog, Aristida
adscensionis L, Diodia teres Walt, Cyperus uncinulatus Schander, Evolvulus Filipess
Mart, Chamaecrista desvauxii (Collad) Killip, Paspalum scutatum Nees ex Trin, Arachis
pintoi Krap. & Greg. Todas as subáreas têm em comum a Caatinga arbustivo-arbórea, com
fisionomia caracterizada por indivíduos de pequeno porte, além dos componentes
herbáceos e subarbustivos que aparecem no período chuvoso por serem plantas anuais.
As coletas foram realizadas em duas etapas, sendo a primeira em 06/2010 (época
chuvosa) e em 12/2010 (época seca). Em cada subárea no estrato arbustivo-arbóreo
coletou-se separadamente, folhas completamente expandidas de cada espécie, e no estrato
herbáceo-subarbustivo, coletou-se todas as plantas contidas no amostrador com dimensões
de 1 m x 1 m, fazendo-se em seguida uma amostra compostas. Os animais permaneceram
continuamente nas subáreas pastejadas.
Para a análise da composição química, o material amostrado foi levado para o
laboratório, secado em estufa a 65 ºC, até peso constante, em seguida foram trituradas em
moinho, com peneira de 1 mm e em seguida, foram feitas determinações da matéria seca
(MS), matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo
(EE), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), seguindo as
metodologias descritas por SILVA & QUEIROZ (2002) lignina (LIG), celulose (CEL) e
hemicelulose (HEM), pelo método de VAN SOEST (1994).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e com pseudorepetição
(CHAVES 2010).Considerando 3 subáreas e 2 épocas (chuvosa e seca) com 10
pseudorepetições, para estrato herbáceo e subarbustivo, e 5 pseudorepetições, para o
estrato arbustivo e arbóreo. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva,
seguida de análise de variância para modelos mistos de acordo com recomendação de
MILLAR & ANDERON (2004), comparando as médias pelo teste de Tukey, utilizando o
programa estatístico SAS (SAS, 2011).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO) e matéria mineral (MM) das
espécies herbáceas e subarbustivas, nas três subáreas de avaliação e nas duas estações
(chuvosa e seca) encontram-se na Figura 4.
Figura 4. Teor de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO) e matéria mineral (MM) das
espécies dos estratos herbáceo e subarbustivo na área de Caatinga, segundo as
subáreas, nas épocas seca e chuvosa

Não houve diferença significativa (P>0,05) entre as subáreas para todas as variáveis
avaliadas. Entretanto, constatou-se efeito (P<0,05) da estação sobre os teores de MS, MO e
MM, para todos os estratos.
Observou-se que a disponibilidade de fitomassa para matéria seca (MS) foi 479,8
-1

g.kg

para o período chuvoso, aumentando para 757,0 g.kg-1 no período seco. Estes

valores podem ser considerados relativamente altos para o período seco, uma vez que um
dos principais problemas da Caatinga é a limitação do estrato herbáceo. Entretanto,
observando-se esta disponibilidade em termos qualitativos, nota-se que maiores valores de
MS encontrados no período seco, foram, provavelmente, em razão da redução na
percentagem de folha e do aumento na percentagem de caule, além da desidratação do
material vegetal, que por não ser consumida pelos animais, completou seu ciclo
fenológico, passando do processo vegetativo para o reprodutivo.
A matéria mineral (MM) variou de 87,9 a 161,5 g.kg-1 do período chuvoso para o
seco, valores estes relativamente elevados quando comparados com outras espécies
forrageiras da Caatinga. PARENTE (2009) encontrou teor superior de matéria mineral
(177,7 g.kg-1 a 346,1 g.kg-1) para o estrato herbáceo ao longo do período seco. Contudo,
resultados semelhantes foram encontrados por LIMA JÚNIOR (2006) cujo percentual
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variou de 102,5 g.kg-1 de minerais na matéria seca em plantas da Caatinga, e por PINTO
(2008) que encontrou valores que variaram 82,1 a 150,3 g.kg-1 para o estrato herbáceo
trabalhando em área de Caatinga no Ceará, corroborando com os dados deste estudo.
A matéria orgânica (MO) apresentou pouca variação entre as espécies, encontrandose acima de 50%, com maior valor 595,5 g.kg-1 no período chuvoso, na subárea sem a
presença de animais, confirmando assim, que quando o local não sofre perturbação, e o
material que fica sobre o solo é mantido, aumenta-se a matéria orgânica no solo, que é
prontamente aproveitada pelas plantas, como comprovado na análise de solo dessa subárea
(Tabela 1).
Foi verificado efeito (P<0,05) de época entre as subáreas (Figura 5).O maior valor de
proteína bruta (PB) foi na subárea controle (0 an/ha).
Figura 5. Teor de proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) das espécies dos estratos
herbáceo e subarbustivo na área de Caatinga, segundo as subáreas, nas duas
épocas seca e chuvosa

Do total geral, constatou-se redução no percentual de proteína bruta de 77,0 g.kg-1
para 56,0 g.kg-1 ao longo do tempo. Mesma variação encontrada por SILVA et al. (2011)
avaliando o valor nutricional do estrato herbáceo na Caatinga do Cariri Paraibano,
verificou que a PB variou de 17,2% para 4,7% respectivamente, na transição do período
chuvoso para o seco, concluindo que, com a falta de chuva, o teor de PB das dicotiledôneas
e ervas tendem a cair.
Trabalhando com espécies herbáceas e subarbustiva no mesmo local e sob as
mesmas condições deste estudo, PARENTE (2009), encontrou valor médio de 7,8% (78
g.kg-1), afirmando que os estratos herbáceo e subarbustivo, são espécies mais consumidas
no início do período chuvoso, por serem selecionadas pelos animais e possuirem maior
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quantidade de folhas disponíveis (fase vegetativa), o que justifica o elevado teor protéico.
Fica claro, a importância da vegetação herbácea como parte da dieta dos ruminantes no
período chuvoso, mas é importante salientar, que a composição química das plantas,
variam em função do grau de maturação e do estádio fenológico em que se encontra.
No período seco o maior valor para PB foi de 62,9 g.kg-1 (6,3%), valor abaixo do
considerado necessário para manter o aporte energético do animal e para uma boa digestão
da fibra. Fato que comprova a baixa disponibilidade desse nutriente para os animais no
período seco, em função principalmente das altas temperaturas.
Na Caatinga, as plantas possuem mecanismos de adaptação as altas tempaeraturas e
ao estresse hídrico, soltando suas folhas (caducifólia) para se preservarem do calor
excessivo e da falta de água, em função disso, o que resta, é o material mais lignificado.
Em função disso, as espécies herbáceas, com o avançar da estação seca, desaparecem
completamente.
O teor de PB na época seca ficou abaixo do mínimo necessário para alimentação dos
ruminantes que é de 7% Baixo teor de PB restringe o desempenho dos animais em função
do baixo potencial de produção das pastagens (SILVA et al., 2012) acarretando queda da
digestibilidade da matéria seca, pois, a PB dos alimentos além de ser um componente
nutricional quantitativo, também está relacionado com a digestibilidade das forrageiras.
Fato importante a ser considerado para região semiárida, pois durante todo o ano a
forragem nativa, é praticamente a única fonte de alimento para os animais.
O percentual de PB encontrado no período seco, mesmo não sendo o ideal, é
importante, pois neste período, como já relatado, a maioria das espécies herbáceas já
desapareceram completamente. Entretanto, muitas das espécies deste componente da
vegetação têm a capacidade de rebrotar quando surgem novos eventos de chuvas de acordo
(ANDRADE, 2008). Fato comprovado Nesse estudo, em função principalmente, da
precipitação pluviométrica acima de 150 mm, registrada no mês de outubro de 2010
(Figura 2), que fez resurgir o estrato herbáceo, demonstrando que os interpulsos de
precipitação definem a abundância da vegetação da Caatinga, fato relevante, já que esse
período é considerado seco na região do Cariri paraibano.
A coleta de material no período em que a planta atinge vegetação plena, ou quando
há maior disponibilidade de folhas verdes é preponderante, pois favorece o
desenvolvimento do estrato herbáceo em uma época que na região ele já teria desaparecido
completamente (ZANINE et al., 2005).
Houve redução do estrato etéreo (EE) do período chuvoso para o seco. O maior valor
foi na subárea sem animais, que variou de 2,7% (27 g.kg-1) a 1,1% (11 g.kg-1) respectivamente.
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Estes resultados, estão de acordo, com alguns trabalhos encontrados na literatura, sobre
composição química de espécies herbáceas da Caatinga, a exemplo de NASCIMENTO et
al. (1996) que estudando as forrageiras herbáceas achou teores de 1,9% de EE para
Stylosanthes humillis e 2,6% de EE para Sida cordifolia, e de BEZZERA (2009) avaliando
composição bromatológica do pool de espécies do estrato herbáceas e subarbustiva da
Caatinga, registrou que o EE variou de 0,8% para a espécies Heliotropium procumbens e
7,9% para Capraria biflora.
As espécies herbáceas contribuem na alimentação animal, como fonte concentrada de
energia, já que fornecem 2,2 vezes mais energia que os carboidratos, além do fato que
alguns ácidos graxos e outros elementos contidos no extrato etéreo têm papel importante
nos processos metabólicos e intervêm com elementos estruturais da célula animal.
Os valores de FDN foram elevados em todos as subáreas independente do período
(Figura 6).
Figura 6. Teor de Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) das
espécies dos estratos herbáceo e subarbustivo na área de Caatinga, segundo as
subáreas, nas duas épocas seca e chuvosa

Este fato, pode está relacionado à elevada temperatura típica do local, praticamente o
ano inteiro, que favoreceu o alto teor de fibra das espécies. Ao longo do ano, a forragem
oscila de acordo com as condições climáticas, tais como, pluviosidade, temperatura e
radiação solar. VAN SOEST et al. (1994) afirmaram que elevadas temperaturas são
características marcantes das condições tropicais e promovem rápida lignificação da parede
celular, acelerando a atividade metabólica das células. Outro aspecto relevante, é que
elevados níveis de FDN na dieta podem provocar restrição na ingestão de MS, tornando-se
um fator limitante a eficiência na produtividade (RESENDE, 2005).
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O menor conteúdo de FDN encontrado na subárea testemunha (0 an/ha) no período
seco, é uma característica desejável e pode está relacionada à característica fenológica da
espécie. Explicando as diferenças de composição química entre espécies, VAN SOEST
(1965) afirmou que espécies diferentes, mesmo crescendo em condições ambientais
semelhantes podem apresentar composição química diferenciadas, sendo estas variações
resultado da diveridade genética das espécies.
Devido a redução de folhas e aumento no comprimento da haste, aumentou-se o teor
de fibra detergente ácido (FDA) no período seco, mostrando que a maior parte da variação
que ocorre na forragem é devida ao padrão climático sazonal. Os dados encontrados estão
de acordo com ANDRADE (2008) em que as espécies herbáceas analisadas apresentaram
frações relativamente elevadas de MS, FDN e FDA, condizentes com as forrageiras
tropicais.
Resultados equivalentes também aos encontrados por SILVA et al. (2011) que
registraram aumento de FDN e FDA na transição chuva:seca, atribuindo este fato à
redução de folhas e aumento no comprimento da haste. Confirmando assim, que o valor
nutritivo das espécies herbáceas e subarbustivas da Caatinga, é extremamente importante
para a dieta dos ruminantes. No entanto, sua composição química sofre alterações, ao
longo do ciclo fenológico e das variações climáticas da região, com melhores resultados,
encontrados durante a vegetação plena, que coincidiu com o período de maior frquência de
chuva, resultando em maior disponibilidade de forragem

Figura 7. Teor de lignina (LIG), Celulose (CEL) de Hemicelulose (HEM) do pool das
espécies dos estratos herbáceo e subarbustivo em área de Caatinga, segundo as
subáreas, em duas épocas de avaliação, seca e chuvosa

O menor conteúdo de lignina foi de 171,9 g.kg-1 na época seca, fato este que pode
está relacionado com as altas temperaturas incidentes no período de coleta, característica
marcante da região semiárida, que pode afetar diretamente a qualidade da forragem
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disponível entre meses e dentro do próprio mês. Esta informação confirma os valores
encontrados por PARENTE et al. (2008) em trabalho desenvolvido no mesmo local com a
mesma metodologia e espécies coletadas na época seca, encontrou teor médio de lignina
para o pool do estrato herbáceo de 9,9% (99,0 g.kg-1), e considerou ser estes valores,
próximos aos médios econtrados para as espécies tropicais.
Segundo VAN SOEST (1965) elevadas temperaturas, características marcantes das
condições tropicais, promovem rápida lignificação da parede celular, acelerando a
atividade metabólica das células, resultando em decréscimo do pool de metabolitos no
conteúdo celular, além de promover a rápida converão dos produtos fotossintéticos em
componentes da parede celular. Reforçando a ação da temperatura no valor nutritivo da
forragem, VASCONCELOS et al. (1996) observaram decréscimo no teor de proteína bruta
do pasto durante a transição da estação chuvosa para a seca, ocorrendo comportamento
invero as concentrações de FND, FDA e lignina.
Houve maior incremento do teor celulose e hemicelulose no período seco, ficando
evidente que com a ausência das chuvas que possibilitam a renovação das plantas, através
da rebrota, a vegetação remanescente perde rápido e progressivamente o seu valor
nutricional. Mostrando o efeito da sazonalidade climática sobre o crescimento e
desenvolvimento das plantas forrageiras, principlamente quando há grande variação das
temperaturas médias e da umidade do solo, relacionada à quantidade e à distribuição
irregulares de chuvas, típicas do Semiárido nordestino, que contempla a maior parte do ano
com altos índices de temperatura e baixos índices pluviométricos.
Os dados encontrados Nesse estudo, para composição das plantas herbáceas e
subarbustivas, mostram grandes alterações ocorridas no material vegetal, disponível para
os animais, quando se compara as duas épocas do ano (chuvosa e seca), o que fornece
subsídios para a avaliação das deficiências de nutrientes com base na composição química
das plantas que os animais vão consumir em diferentes épocas. Provavelmente, esse
comportamento está associado ao estado fenológico das espécies, que não apresentaram
uniformidade dos eventos fenológico,

já que dentro de uma mesma área, enquanto

algumas espécies apresentavam-se em estado vegetativo, outros exemplares estavam em
plena floração e outros em frutificação, verificando-se reduções nas concentrações de
proteína e carboidratos não estruturais, e aumento nos teores de carboidratos estruturais.
O descompasso desses eventos pode está associado a estratégias de sobrevivência,
pois se as plantas apresentassem uniformidade de ciclos fenológicos poderiam desaparecer
quando as condições não fossem favoráveis (ANDRADE, 2008). Nas espécies herbáceas
são informações importantes do ponto de vista nutricional, pois dão subsídios para que se
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possam avaliar os déficits de nutrientes com base na composição química do que o animal
está consumindo em épocas distintas.
De acordo com os dados obtidos nesse trabalho verificou-se diferença estatística
(P<0,05) entre áreas e períodos para todas as variáveis analisadas (Figura8).
Figura 8. Teores de máteria seca (MS-A), matéria mineral (MS-B), matéria orgânica (MO-C),
proteina bruta (PB-D), estrato etéreo (EE-E), fibra em detergente neutro (FDN-F), fibra
em detergente ácido (FDA-G), celulose (CEL-H), hemicelulose (HEM-I) e lignina(LIGJ) das quatro espécies do estrato arbustivo e arbóreas nos dois períodos (chuvoso e
seco) e nas três subárea de Caatinga estudadas.
(A)

(C)

(E)

(B)

(D)

(F)
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Para a variável matéria seca, observou-se que em relação à época houve aumento
considerável, passando de 105 g.kg-1 na época chuvosa, para 504 g.kg-1 na época seca,
provavelmente, em razão da redução na percentagem de folha e do aumento na
percentagem de caule, além da desidratação do material vegetal. O conhecimento da
produção de matéria seca (MS) por espécie (Figura 8) é fundamental para se determinar a
carga animal por área, sendo possível se avaliar a quantidade de alimento que estáá
disponível ao rebanho durante um período determinado (ANDRADE, 2006).
Ressalta-se que apesar da chuva que ocorreu em outubro de 2010, o material foi
coletado em dezembro e a temperatura já estava muito elevada neste período. As chuvas
que ocorreram neste período, chamado seca verde (pela abundância de vegetação verde
nesta época), dão uma falsa impressão, já que as plantas retomam seu ciclo fenológico em
função da umidade momentâneamente presente, e logo após com a falta de chuva (Figura
2). Logo após, com aumento da temperatura, começam a perder suas folhas. Este processo
é relevante, pois como relatado por ANDRADE (2008), a perda das folhas e outras
adaptações morfofisiológicas permitem a flora sobreviver ou adaptar-se ao longo período
desfavorável da seca.
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A proteína bruta (PB) diferiu entre as plantas e períodos de avaliação. O marmeleiro
e o pinhão apresentaram maior valor protéico, diferindo estatisticamente das demais
espécies, nas duas épocas avaliadas, com 145,4 e 117,0 g.kg-1 de PB na época chuvosa e
117,4 e 97,9 g.kg-1 na época seca respectivamente, resultados considerados satisfatórios,
em se tratando de espécies nativas em época de escassez de chuvas.
O valor protéico das espécies pode está relacionado às chuvas que ocorreram na
região (Figura 2) em outubro de 2010 (época seca), contribuindo para surgimento de
folhas, em curto espaço de tempo, contribuindo assim para que no período da coleta, esse
material ainda se encontrasse em estádio vegetativo. Estudando espécies da Caatinga
ARAUJO FILHO et al. (1997) afirmaram que o estrato lenhoso da Caatinga sofre
flutuações no valor nutritivo ao longo do ano, de acordo com a disponibilidade de água.
O maior valor de proteína bruta para pinhão ocorreu na subárea1 (3,5 na/ha), fato que
pode está relacionado à característica química do solo da subárea e a localização da espécie
dentro da mesma, que dependendo do número de plantas dentro da subárea, aumentaria o
sombreamento, diminuindo assim, a incidência de raios solares, que contribui para
conservação de seus nutrientes, já que haverá menor perda de umidade e das reservas de
seus componentes nutricionais. Mesmo resultado foi encontrado por ANDRADE (2008),
trabalhando na mesma área de caatinga, encontrou maior valor de proteína bruta em área
com presença de animais.
Nesse trabalho os valores de PB para o marmeleiro de 117 g.kg -1 (11,7%) e 88,6
g.kg-1 (8,8%) para o pereiro, inferiores aos encontrados por MOREIRA et al. (2006), que
relataram teores de PB de 13,1% para o marmeleiro e 11,3% para o pereiro, em coleta
realizada no período chuvoso, no sertão de Pernambuco. Esses valores são considerados
importantes para nutrição animal, ressaltando que essas coletas foram realizadas tentandose simular o pastejo.
No caso especifico do pereiro o animal só consome as folhas quando estas começam
o processo de senescência e/ou quando estas sofrem abscisão, pois nesta fenofase ocorre
redução dos teores de taninos e substâncias antinutricionais, o que favorece o consumo.
PINTO (2008) destacou que muitas das espécies constituintes da Caatinga, não apresentam
boa aceitação pelos ruminantes, devido a alguns fatores inibidores da ingestão, entre eles o
alto teor de tanino encontrado em muitas espécies desse ambiente.
O teor de PB obtido da catingueira na época chuvosa foi em média 103,4 g.kg -1
(10,30%), inferior aos conseguido por MOREIRA et al. (2006) de 13,2%, GONZAGA
NETO et al. (2011) de 11,2% e ALMEIDA et al. (2006) de 12,4 %. Vale salientar o valor
nutricional da catingueira para os animais que se alimentam das folhas dessa espécie logo
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depois que brotam no início das chuvas. No entanto, rejeitam após 8-10 dias, pois as folhas
adquirem cheiro desagradável e não são mais consumidas.
A Catingueira, pode ser uma fonte importante de forragem na época critica de
alimento para os animais, pois oferece boa qualidade de forragem, podendo ser submetida
pelo homem, a processo de fenação, pois as folhas fenadas perdem o cheiro característico,
e constituem boa forragem, inclusive na estação seca, as folhas que caem, são muito
consumidas pelos animais, principalmente os caprinos, que consomem também sua casca.
A matéria mineral e extrato etéreo variaram na matéria seca, respectivamente, entre
subáreas e épocas. A espécie que apresentou maior quantidade de matéria mineral (MM)
foi o pinhão, principalmente na época seca, com percentual na matéria seca de 46,10 g.kg -1.
De acordo com SILVA et al (2002) a determinação da cinza (MM) fornece apenas
uma indicação da riqueza da amostra em elementos minerais e seu teor pode permitir, às
vezes, uma estimativa da riqueza em cálcio e fósforo do alimento analisado, fato
comprovado neste trabalho, pelo alto teor de fósforo e cálcio nos solos das referidas
subáreas (Tabela 1), alguns alimentos de origem vegetal são também ricos em sílica,
resultando em teor elevado de material mineral, mesmo não representando nenhum valor
nutritivo para os animais. Os trabalhos de LIMA JUNIOR (2006) e PINTO (2008) também
apontaram essa tendência.
Para o extrato etéreo (EE), os menores valores foram para o marmeleiro e o pinhão,
em todos as subáreas e épocas de avaliação. O resultado do EE para o pereiro de 85,30
g.kg-1, aparentemente alto, se deve ao fato das folhas do pereiro serem ricas em vários
compostos, como clorofila e ácidos graxos voláteis que, juntamente com as gorduras, são
arrastados pelo solvente utilizado nas análises (SANTOS, 2010).
Houve incremento no conteúdo de MO da época chuvosa para seca para a
catingueira, marmeleiro e pinhão, justificado, provavelmente, pelo grau de maturação e
estádio fenológico em que as espécies se encontravam, podendo está associado também às
características químicas do solo da área em estudo. Pois com queda de folhas, flores e
frutos que ocorre com a chegada do período seco, há uma maior deposição de material
sobre o solo, favorecendo assim, maior decomposição da matéria orgânica deste material
incorporado ao solo (Tabela 1).
Segundo BARBOSA et al. (2003) os padrões fenológicos predominantes na Caatinga
são, o brotamento e a floração (período de chuvas), a senescência foliar (período da seca) e
a frutificação. No entanto, a fenologia da comunidade é organizada de forma que todas as
fenofases possam ser observadas durante todo o ano (LEAl et al., 2007).
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Constatou-se diferença entre as espécies para os terores de FDN e FDA. Os maiores
valores para FDN foi constatado na subárea2 na transição chuva/seca, sendo verificados
teores de 47 a 66 % respectivamente. Fato, que pode está relacionado à característica da
subárea, que por ser mais aberta e possui menor número de plantas (observação in loco),
contribuiu para maior incidência de luz solar sobre as plantas. E estas, por estratégia de
sobrevivência reduziu o número de folhas, e consequentemente, aumento o comprimento
de hastes, aumentando assim o teor de fibra. Pode ter sido ainda, devido a um grupo de
espécies completarem seu ciclo fenológico precocemente.
Trabalhando com plantas da Caatinga PINTO (2008) encontrou teores de FDN
variando de 36 a 90%, atribuindo esse fato à avançada fase fenológica de um grupo de
espécies, extremamente precoces, que nos dois primeiros meses da estação chuvosa
completaram seu ciclo e feneceram.
Observou-se maior valor de FDN e FDA para o pinhão e marmeleiro, principalmente
na época seca. Fato que que pode ser justificado, porque neste período, grande parte das
folhas, pertencentes às espécies do estrato arbóreo e arbustivo, já caíram no início do
período seco ou foram consumidas pelos animais, ficando como remanescente apenas
partes lenhosas das espécies arbóreas que apresentam maiores teores de fibras. Durante o
período seco, com a ausência das chuvas que possibilitam a renovação das plantas através
da rebrota, a vegetação remanescente perde rápido e progressivamente o seu valor
nutricional.
Os valores de FDN para o pereiro e o marmeleiro, são inferiores ao encontrados por
PARENTE (2009) em experimento realizado no município de São João do Cariri/PB, no
mesmo local e sob as mesmas condições deste trabalho, cujo teores foram de 520,4 g.kg-1
(pereiro) e 457,3 g.kg-1 (marmeleiro). ALMEIDA et al. (2006) em trabalho realizado nos
municípios de Caruaru e Serra Talhada/PE, obtiveram teores de FDN de 430,1 g.kg-1 e
514,3 g.kg-1, para catingueira, valores próximos aos encontrados Nesse estudo (Figura 7).
O percentual de FDA seguiram a mesma tendência do percentual de FDN para as
espécies, variando de 254,1 a 495,95 g.kg-1. Os teores de FDN e FDA estão de acordo com
os de LIMA JUNIOR (2006) que encontrou teores médios de 49,3% e 36,4%
respectivamente avaliando composição química de espécies da Caatinga para alimentação
de ruminantes, valores esses considerados adequados para forrageiras nativas, com
adequado aproveitamento pelos caprinos, que tem grande flexibilidade alimentar de acordo
com a qualidade da forragem disponível.
Estundando a fenologia e o valor nutritivo de espécies lenhosas caducifólias da
Caatinga, consideradas importantes para dietas de ruminantes ARAÚJO FILHO et al.
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(2002) verificaram variações na composição bromatológica ao longo do ciclo fenológico,
com os melhores índices alcançados na fase vegetativa, que coincidiu também com a maior
disponibilidade de fitomassa. A Poincianella pyramidalis Tul., Croton sonderianus Müll.
Arg e Jatropha mollisssima Müll. Arg., destacaram-se como as forrageiras de melhor
potencial, pois mantiveram, durante o ciclo fenológico, os teores mais elevados de proteína
bruta.
Concomitante MEDEIROS (2007) avaliando a composição química de espécies
arbóreas da Caatinga paraibana, encontrou para catingueira os seguintes valores: MS
93,2%; PB 14,2%; FDN 46,9% e FDA. Já os teores de PB aferidos por ALMEIDA et.al.
(2006) foram: MS = 55,3; PB = 12,2 MM = 5,5; EE = 2,5 e FDN= 43,0 no município de
Caruaru, PE.
É importante salientar que a seletividade exercida pelos caprinos pode levar a
diferença na composição química da dieta, principalmente em regime de pasto, quando
esses animais têm oportunidade de selecionar a forragem a ser consumida, e dependendo
da época (chuvosa) selecionar mais folhas deixando maior número de haste o que justifica
além das altas temperaturas na época seca, que diminui o relação folha:haste pela
caducifólia, o alto teor de material fibroso encontrado nesse experimento.
A vegetação de Caatinga é formada por distintas espécies, as quais apresentam ciclo
fenológico bem diverificado, modificando constantemente a composição dos nutrientes
(SILVA et al., 2012). A grande variabilidade encontrada na composição química dos
estratos observados é importante para subsidiar informações quanto à época em que as
espécies são consumidas e quanto ao déficit de nutrientes em determinadas épocas do ano,
auxiliando tomadas de decisões no manejo nutricional.
Em pesquisa avaliando o uso de espécies da Caatinga na alimentação de rebanhos no
município de São João do Cariri/PB, ARAÚJO et al. (2010) observaram (in loco) que os
caprinos consomem várias espécies forrageiras como: xique-xique - Pilosocereus
gounellei; catingueira - Caesalpinia pyramidalis; marmeleiro - Croton sonderianus; coroa
de frade - Melocactus sp., panasco – Aristida; xique-xique - Pilosocereus gounellei.
Diante desse fato fica evidente que pesquisas sobre a avaliação a avaliação de
espécies da Caatinga (herbáceas, subarbustivas, arbustivas e arbóreas) como fonte de
alimento para os animais ruminantes no Semiárido nordestino são de suma importância, já
que essa região carece desses subsídios para aumentar a capacidade de produção de
forragem, com reconhecido valor nutritivo, principalmente na época seca, período de maior
escassez de alimentos para os animais.
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CONCLUSÕES
A composição químico-bromatológica das espécies nos estratos herbáceo,
subarbustivo, arbustivo e arbóreo variaram em função da área, estação do ano e o estado de
conservação das espécies nas respectivas subáreas.
Em todas as subáreas de Caatinga avaliadas tem espécies que podem ser
consideradas como forrageiras de boa qualidade para a dieta dos animais em pastejo,
principalmente na época chuvosa.
As espécies analisadas apresentam indicadores qualitativos que permitem classificálas como importantes na alimentação dos ruminantes por já se encontrarem adptadas ás
condições do Semiárido nordestino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Caatinga está presente em quase toda área de clima Semiárido do nordeste
brasileiro, apresentando formações vegetais distintas de acordo com a característica de
cada região na qual esse bioma se encontra inserido, apresentando grande biodiveridade,
com espécies de portes e arranjos fitossociológicos variados que o torna bastante
complexo, no entanto pouco se conhece sobre a sua dinâmica. Apresenta uma imensa
variedade de vida e um acentuado grau de endemismo, mas ainda precisa ser estudada mais
detalhadamente para suprir as carências de informações atualizadas sobre este bioma.
Apesar da sua importância, a vegetação nativa da Caatinga na região semiárida,
tem sido bastante alterada pelo homem, através do uso da pecuária extensiva, que
geralmente utilizam uma lotação animal acima da capacidade de forragem disponível, que
apresenta variações, decorrentes da sazonalida climática comum na região.
As forrageiras nativas é a fonte básica de alimentação dos rebanhos, porém, a
remoção acentuada da vegetação, aliada ao longo período de estiagem, pode provocar
degradação física, química e biológica do solo, deixando-o exposto a ação da temperatura,
dos ventos e da água no início da estação chuvosa, reduzindo, consequentemente, seu
potencial produtivo. A falta de dados e estudos contínuos é que prejudica o
desenvolvimento da conservação ambiental da Caatinga, aliado ao manejo adequado para
produção agropecuária, totalmente dependente das condições climáticas locais.
Não há dúvida que estudos envolvendo a relação solo-planta-animal, são de suma
importância para região semiárida, pois apesar das plantas nativas possuírem mecanismos
adaptados as condições climáticas locais, como: xeromorfismo e caducifólia, uma
estratégia ecofisiológica utilizada pelas plantas em resposta à deficiência hídrica, é
marcada por grandes flutuações climáticas, longo período de estiagem, alta temperatura,
alta taxa evapostranspirativa, que na maioria das vezes supera os índices pluviométricos,
demandando assim, grande flutuação de oferta forrageira dentre e entre anos.
A depender da precipitação pluviométrica de cada ano, a vegetação da caatinga
apresenta variada produtividade, que na maioria das vezes, não são manejadas
adequadamente, pelos produtores da região, que não utilizam corretamente o excedente da
produção na época das águas e não dispõem de recuros forrageiros para os animais no
período de estiagem, promovendo desta forma, alterações drásticas neste ecossistema.
Portanto este estudo foi realizado com o intuito de compreender melhor o
funcionamento e as trocas entre a vegetação da Caatinga, a interação solo, planta e animal,
considerando as características climáticas da região semiárida do Cariri paraibano,
179

ressaltando a influencia do pastejo sobre a estrutura do estrato herbáceo, subarbustivo,
arbustivo-arbóreo e sobre os atributos do solo, caracterizando bromatologicamente a
vegetação.
As plantas da Caatinga, destacando o estrato herbáceo e alguns componentes
arbóreos, representam um percentual significativo da alimentação dos animais em pastejo,
principalmente no período de maior regularidade de chuvas, porém a manutenção da
diveridade destas plantas, depende do manejo que é dado aos animais que nela pastejam,
ressaltando especialmente, o hábito de pastejo e a lotação animal, pois as plantas nativas da
Caatinga apresentam um ciclo fenológico rápido, decorrente principalmente dos índices
pluviométricos de cada estação.
A serrapilheira, composta por grande parte das folhas arbustivas e arbóreas, tem
grande contribuição na alimentação dos animais, necessariamente no período seco,
exercendo também função importante na manutenção da cobertura do solo e no incremento
de matéria orgânica, assegurando assim a reciclagem de nutrientes que podem ser
reutilizados pelas plantas. E também na manutenção das condições químicas, físicas e
biológicas do solo, devendo portanto, ser premissa básica do manejo a ser adotado em cada
região, em busca de uma produtividade constante, independente das características
climáticas de cada local.
Os resultados obtidos neste trabalho, permitem afirmar, que o pastejo caprino
interfere na vegetação da Caatinga de forma acentuada, sendo necessário monitoramento
constantemente das áreas pastejadas. O estudo também mostrou que a vegetação da
Caatinga apresenta potencial considerável para a produção animal, no entanto necessita de
ajustes da lotação animal e da oferta de alimentos ao longo do ano, que deve ser
complementada através da suplementação no período seco.
No período chuvoso, deve ser respeitada uma lotação animal que permita as plantas,
completarem seu ciclo fenológico, garantindo o banco de sementes e sua manutenção no
ecossistema. O solo e a vegetação da Caatinga, apresentam alta resiliência ao pastejo,
quando oferecido uma mínima cobertura vegetal e oportunidade de rebrota,
respectivamente.
Neste contexto, pode-se afirmar que a importância deste estudo em longo prazo é
viável para elucidar o conhecimento do pastejo na Caatinga e sua relação com a vegetação
nativa. Assim como, a importância dos estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos na
manutenção da produtividade destes animais, que aliado as condições climáticas, exerce
papel fundamenta para a conservação sustentável deste ecossistema. Visando também,
sugerir linhas de pesquisas que permitam auxílio aos pecuaristas regionais.
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