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RESUMO 
 

 

STABILE, S. S. Qualidade nutricional e expressão de genes da lignificação em 
genótipos de Panicum maximum colhidos em três estágios de maturidade. 
[Nutritional quality and expression of lignification genes of Panicum maximum 
genotypes harvested at three stages of maturity]. 2009. 84 f. Dissertação (Mestrado 
em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2009. 
 
O rápido declínio da qualidade nutricional de P. maximum com o avanço da 

maturidade é um dos maiores limitantes do desempenho animal em pastagens. 

Devido ao modo de reprodução apomítica da espécie, a engenharia genética surge 

como importante ferramenta para o desenvolvimento de novas cultivares. Sendo 

assim, a identificação de genes responsáveis pela queda da digestibilidade da fibra 

é um passo importante para a geração de cultivares transgênicas. Objetivou-se 

neste estudo determinar a produtividade, composição bromatológica, digestibilidade 

in vitro das frações folha e colmo de 11 genótipos de P. maximum colhidos em três 

idades de corte: 30, 60 e 90 dias de crescimento, bem como quantificar a expressão 

de seis enzimas da via de lignificação da parede celular. Objetivou-se ainda a 

classificação dos genótipos em grupos de acordo com suas características 

produtivas e de qualidade nutricional. Utilizou-se delineamento de blocos ao acaso, 

em esquema de parcela subdividida, com três repetições, no qual a parcela 

experimental foi composta de seis linhas com 4 m de comprimento, espaçadas de 

0,5 m, sendo a data de corte a parcela e os genótipos as sub-parcelas. A produção 

de MS diferiu entre os genótipos somente com 90 dias de crescimento. Houve ainda 

variação entre os genótipos quando à porcentagem de folhas, colmos e material 

morto. Os genótipos não diferiram quanto à composição química e digestibilidade da 

fração folha, porém apresentaram grande variação quanto à composição química e 

digestibilidade da fração colmo. A fração colmo apresentou maiores valores de FDN, 

FDA e lignina, e menores valores de PB do que a fração folha. Entretanto, a fração 

colmo apresentou maior digestibilidade da MS com 60 dias de crescimento e maior 

digestibilidade da FDN com 30 e 60 dias de crescimento. O agrupamento detectou 4 

grupos de genótipos de acordo com produtividade e DIVFDN do colmo. Os acessos 

PM39 e PM47 se destacaram por boa produtividade, elevada digestibilidade da FDN 

do colmo, enquanto as cultivares Milênio e Mombaça apresentaram alta produção de 



 

massa, porém baixa digestibilidade da fibra do colmo. A cultivar Massai e os 

acessos PM39 e PM47 foram selecionados como genótipos com boa manutenção 

da digestibilidade da fibra (LENTA), enquanto os genótipos Tanzânia, Milênio e 

Mombaça foram selecionados como genótipos com rápida queda da digestibilidade 

da fibra do colmo (RÁPIDA) para quantificação da expressão gênica. Foi realizada 

uma quantificação da expressão relativa de seis genes de interesse (CCR, COMT, 

C4H, 4CL, CAD e PAL) e um gene controle (GAPDH) nas três idade de corte. Houve 

interação tratamento × idade para os genes C4H e COMT, com aumento da 

expressão dos genes de 30 para 60 dias de crescimento somente no grupo de 

RÁPIDA queda da digestibilidade. No grupo com LENTA queda da digestibilidade 

não houve alteração da expressão com 60 dias. O gene PAL mostrou 

comportamento semelhante, porém a interação tratamento × idade não foi 

significativa. Estas características posicionam estes três genes como possíveis 

moduladores da digestibilidade do colmo de P. maximum. Conclui-se que a 

maturidade tem maior efeito sobre a qualidade nutricional da fração colmo do que 

sobre a fração folha e que há grande variação entre os genótipos em relação ao 

efeito da maturidade sobre a digestibilidade da fração colmo, indicando a 

possibilidade de seleção de cultivares com maior digestibilidade de colmos, e a 

dificuldade de se selecionar genótipos com maior digestibilidade de folhas. 

Identificou-se os genes C4H, COMT e PAL como possíveis candidatos à engenharia 

genética para produção de cultivares transgênicas. 

 

Palavras-chave: Digestibilidade. Expressão gênica. Gramíneas tropicais. Lignina. 

Maturidade. 



 

ABSTRACT 
 
 

STABILE, S. S. Nutritional quality and expression of lignifications genes of 
Panicum maximum genotypes harvested at three stages of maturity. [Qualidade 
nutricional e expressão de genes da lignificação em genótipos de Panicum maximum 
colhidos em três estágios de maturidade]. 2009. 84 f. Dissertação (Mestrado em 
Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2009. 
 

The rapid decline of nutritional quality of P. maximum with advanced maturity is an 

important limiting factor for animal performance in pastures. Because of the apomitic 

reproduction of the species, genetic engineering arises as an important tool for 

development of new cultivars. Therefore, the identification of genes responsible for 

the decline in fiber digestibility is an important step towards generating transgenic 

cultivars. The objective of this study was to determine the yield, chemical 

composition, in vitro digestibility of leaf and stem fractions of 11 P. maximum 

genotypes harvested at three stages: 30, 60 and 90 days of regrowth, as well as to 

quantify the expression of six enzymes from the cell-wall lignification pathway. 

Another objective was to classify the genotypes in groups according to their 

productive and nutritional characteristics. A randomized block design in a split plot 

arrangement with three replications was used, in which the experimental plot was 

composed of six lines with 4 m length, spaced 0.5 m, being the harvest age the plot 

and the genotypes the sub-plots. The DM production differed between genotypes 

only after 90 days of regrowth. There was variation among genotypes in the 

percentage of leaves, stems and dead material. The genotypes did not differ in 

chemical composition and digestibility of the leaf fraction, but there was great 

variation in chemical composition and digestibility of the stem fraction. The stem 

fraction had higher NDF, ADF and lignin content, and lower CP content than the leaf 

fraction. However, the stem fraction had higher DM digestibility with 60 days of 

regrowth, and higher NDF digestibility after 30 and 60 days. The clustering procedure 

separated the genotypes in four groups cording to DM yield, stem NDF digestibility 

and percentage of leaves. The accessions PM39 and PM47 stood out for their good 

productivity and high stem NDF digestibility, while the cultivars Milênio and Mombaça 

had high DM yield but lower stem NDF digestibility. For quantification of gene 

expression, the Massai cultivar and the accessions PM39 and PM47 were selected 



 

as genotypes with good maintenance of fiber digestibility (SLOW), while the 

genotypes Tanzânia, Milênio and Mombaça were selected as ones with fast decline 

in stem fiber digestibility (FAST). The relative expression of six genes of interest 

(CCR, COMT, C4H, 4CL, CAD and PAL), and one control gene (GAPDH) was 

determined in the three harvested ages. There was a treatment × age interaction for 

the C4H and COMT genes, with an increase in gene expression from 30 to 60 days 

of regrowth only in the group with FAST decline in digestibility. In the group with 

SLOW decline in digestibility, there was no difference in expression from 30 to 60 

days of regrowth. The gene PAL had similar profile of expression; however the 

treatment × age interaction was not significant. These characteristics place these 

three genes as possible modulators of stem digestibility in P. maximum. We conclude 

that maturity has a great effect over the stem nutritional quality than over leaves, and 

there was great variation among genotypes in the effect of maturity on stem fiber 

digestibility, indicating the possibility to select cultivars with higher stem digestibility, 

and also the difficulty to select genotypes with higher leaf digestibility. We identified 

the genes C4H, COMT and PAL as possible candidates for genetic engineering 

aiming the production of transgenic cultivars. 

 

Key words: Digestibility. Gene expression. Tropical grasses. Lignin. Maturity. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 

Forragens são a base da alimentação de bovinos no Brasil. Aproximadamente 

95% da carne bovina produzida no Brasil é oriunda de rebanhos alimentados 

exclusivamente com forragens (ANUALPEC, 2004). O mesmo acontece em 

rebanhos leiteiros, onde forrageiras fornecem a maioria dos nutrientes para a 

produção anual de 20 bilhões de litros de leite (ANUALPEC, 2004). Em termos 

geográficos, as pastagens ocupam 76% da área agricultável brasileira, o que 

corresponde a aproximadamente 177 milhões de ha (AGRIANUAL, 2004). 

P. maximum é uma das espécies de plantas forrageiras mais importantes 

para a produção de bovinos nas regiões de climas tropical e subtropical (SOUZA, 

1999). 

A produção de forragens de capins tropicais, sobretudo do gênero P. 

maximum, tem potencial para grande produtividade, em especial na época das 

águas (FRANÇA et al., 2007). No entanto, as gramíneas tropicais, à medida que 

amadurecem, diminuem drasticamente o seu teor protéico e aumentam o seu teor 

de fibra e de lignina, o que limita o desempenho animal. Em função disso, a queda 

da qualidade nutricional de forrageiras tropicais com o avanço da maturidade é um 

dos grandes responsáveis pela baixa produtividade de sistemas de produção de 

carne e leite. 

A parede celular (fibra) corresponde de 50 a 80% da matéria seca (MS) de 

forragens, e representa a maior fonte de energia para ruminantes. O sistema 

digestivo dos ruminantes e populações microbianas associadas são adaptados para 

obterem nutrientes e energia da parede celular de forragens; mas, infelizmente 

menos de 50% desta fração é digerida e utilizada pelo animal (BUXTON; 

REDFEARN, 1997). Sendo assim, a qualidade da fibra é o fator mais limitante à 

produção de ruminantes em regiões tropicais (WATTIAUX; MERTENS; SATTER, 

1991). 

A limitação mais importante na digestibilidade de paredes celulares é a lignina 

(CHERNEY et al., 1991; BUXTON; REDFEARN, 1997; VOGEL; JUNG, 2001). A 

lignificação de tecidos limita a quantidade de energia digestível disponível aos 

ruminantes, resultando em uma utilização incompleta da celulose e hemicelulose 

pelos animais ( CASLER; BUXTON; VOGEL, 2002; FUKUSHIMA; HATFIELD, 2004). 
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Ligninas são heteropolímeros fenólicos complexos associados com os componentes 

polissacarídicos da parede de células específicas. Além do conteúdo de lignina, a 

composição da lignina é um fator importante que influencia a digestibilidade de 

forragens (CAMPBELL; SEDEROFF, 1996). A lignina em gramíneas é composta por 

unidades guaiacílicas (G) derivadas do álcool coniferílico, unidades siringílicas (S) 

derivadas do álcool sinapílico, e unidades p-hidroxifenílicas (H) derivadas do álcool 

p-coumarílico. 

Além do teor e composição da lignina, a ligação dos carboidratos da parede 

celular com o polímero da lignina tem efeito marcante sobre a digestibilidade da 

parede celular de gramíneas (GRABBER; HATFIELD; RALPH, 1998). Na parede 

celular de gramíneas, o ácido ferúlico e moléculas derivadas exercem um papel 

importante na ligação de polissacarídeos da parede celular com a lignina 

(GRABBER; RALPH; HATFIELD, 2000). Estudos com digestão enzimática sugerem 

que o conteúdo de ferulato e digestibilidade da parede celular estão negativamente 

correlacionados (GRABBER; HATFIELD; RALPH, 1998). 

Apesar de não ser conhecido como ocorre o controle da síntese de lignina, 

evidências experimentais sugerem que a deposição de lignina e sua composição 

ocorre de maneira distinta em diferentes tecidos da planta e espécies vegetais 

(CAMPBELL; SEDEROFF, 1996). Esta diferença específica a cada tecido na 

lignificação pode ser responsável pela baixa correlação entre concentração de 

lignina e degradabilidade da parede celular de amostras de forragens com 

maturidade similar (JUNG; CASLER, 2006). Da mesma forma, diferentes enzimas 

podem ser responsáveis pelo grau de lignificação de diferentes partes da planta e 

em diferentes espécies vegetais. Sendo assim, é preciso identificar qual ou quais 

enzimas controlam o fluxo de biossíntese de lignina durante o desenvolvimento de 

forrageiras tropicais, de modo a aumentar a compreensão do processo e auxiliar no 

desenvolvimento de novas técnicas para manipular a qualidade da forragem. 

Estudos correlacionais de expressão gênica de enzimas e acúmulo de produtos, 

apesar de não gerarem respostas definitivas, podem auxiliar na detecção dos 

passos limitantes à síntese de lignina (CAMM, 1973; HU et al., 1998). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 A planta Panicum maximum e sua produção 
 
 

A forrageira do presente estudo pertence à ordem Cyperales, à família Poaceae, 

gênero Panicum, espécie Panicum maximum Jacq. A espécie é originária da África e foi 

acidentalmente introduzida no Brasil no século XVIII com a escravatura. Através dos 

anos, as muitas espécies e variedades se adaptaram com muita facilidade por aqui e 

hoje são consideradas nativas em algumas regiões (HERLING et al., 2001). 

No Brasil, a produção de bovinos de corte ocorre predominantemente em sistemas 

a pasto, onde as pastagens tropicais são as principais fontes de alimento para os 

ruminantes, sendo sensivelmente mais econômica em relação aos concentrados 

(AGUIAR; VASQUEZ; SILVA, 2000). O P. maximum é uma das espécies de plantas 

forrageiras mais importantes para a produção de bovinos nas regiões de climas tropical 

e subtropical (SOUZA, 1999), principalmente devido ao potencial para grande 

produtividade, em especial na época das águas (FRANÇA et al., 2007). 

O potencial de utilização deste capim pode ser verificado através dos resultados 

obtidos durante a avaliação dos acessos no banco de germoplasma da Embrapa Gado 

de Corte. O cultivar Tanzânia, por exemplo, produziu 33 t/ha/ano de matéria seca total, 

sendo 26 t/ha/ano de matéria seca foliar (80%). No entanto este potencial nem sempre 

tem sido convertido em produção animal (SANTOS, 2002). Resultados do programa de 

melhoramento genético das forrageiras da Embrapa Gado de Corte revelaram que a 

média de produtividade de massa seca por ha por ano, dos melhores ecotipos de P. 

maximum, foi de 44.000 kg quando adubados e 36.000 kg sem adubação (MELLO, 

2002). 

Os cultivares de P. maximum apresentam uma grande estacionalidade de 

produção. Cecato et al. (1996) conduzindo um experimento com P. maximum cv 

Tanzânia, realizou cortes a cada 35 dias no verão e 70 dias no inverno, onde a 

produção por corte no verão foi de 7.441 kg de MS/ha e no inverno caiu para 2.711 kg 

de MS/ha. Já Barbosa et al. (1996) trabalhando com o cultivar Mombaça, obtiveram 

uma produção de 7,2 t de MS/ha no verão e 2,4 t de MS/ha no inverno, não sendo 
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muito diferente a produção dos cultivares entre um experimento e outro nos diferentes 

períodos do ano. 

A estacionalidade climática, principalmente temperatura e precipitação, conduz a 

diferenças no potencial produtivo destas plantas forrageiras de clima tropical. Durante o 

período das chuvas, a temperatura, a luz e a umidade não constituem fatores limitantes 

ao desenvolvimento das plantas forrageiras e dependendo das condições de manejo, 

pode-se obter elevada taxa de crescimento e produção de matéria seca (HERLING et 

al., 2001). 

O manejo do pasto é planejado visando vários objetivos como proporcionar rebrota 

vigorosa, obter elevada produção de matéria seca e sincronizar disponibilidade e 

necessidade de forragem, atingindo elevado nível de aproveitamento da forragem 

produzida. Isto leva a redução de perdas por senescência, aumenta a eficiência de 

colheita de forragem de boa qualidade (SANTOS; BALSALOBRE; CORSI, 2004). 

O índice de área foliar ótimo de uma planta, ou simplesmente o IAF, tem grande 

importância no potencial de uma forrageira para chegar ao seu máximo de 

produtividade sem perder a qualidade nutricional para os animais. Carnevalli (2003) 

trabalhando com P. maximum cv Mombaça, encontrou este ponto de IAF com 95% de 

interceptação de luz (IAF) quando a forrageira estava com altura média por volta dos 

0,91m. Após a obtenção do IAF, há um rápido aumento na altura do colmo da planta, 

acompanhado do aumento de material senescente. Assim, este mesmo autor afirma 

que a altura do pasto pode ser usada como um indicador confiável de campo para 

monitorar e controlar o rebrote e o processo de pastejo. 

Barbosa (2004) realizando trabalho semelhante com capim Tanzânia, encontrou 

este ponto de IAF com altura um pouco menor do capim, por volta dos 0,71m. 

Submetendo cinco variedades de P. maximum a regimes de corte, Moreno (2004) 

encontrou um grande acúmulo de colmos e material morto durante o rebrote a partir dos 

95% de interceptação de luz. 

Hack (2004) encontrou uma diferença significativa na produção diária de leite 

(kg/vaca/dia) em pastos de capim Mombaça pastejados em diferentes alturas pré-

pastejo. As médias de produção nos meses de janeiro e fevereiro daquele ano foram de 

14,0 e 10,8 kg/vaca/dia para os pastos com 0,90 e 1,40m de altura, respectivamente. 

Com isso, podemos exemplificar que para intensificar uma produção animal a 

pasto, deve ser respeitado um limite de produção das forragens e suas exigências para 

a manutenção de qualidade da mesma, sendo que este ponto ótimo de colheita deve 
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ter um ajuste diferente para cada espécie forrageira, conforme for a resposta ao manejo 

utilizado. 

 

 

2.2 Efeito da maturidade sobre a qualidade nutricional do Panicum maximum 

 

 
A eficiência da utilização das plantas forrageiras pelos animais está na 

dependência da qualidade e da quantidade de forragem disponível na pastagem e do 

potencial do animal (REIS; RODRIGUES, 1993). 

O baixo valor nutritivo das forrageiras tropicais é freqüentemente mencionado na 

literatura (HERLING et al., 2001). Esse valor nutritivo está associado ao reduzido teor 

de proteína e minerais e ao alto conteúdo de fibras. À medida que a planta amadurece, 

a produção dos componentes potencialmente digeríveis (carboidratos solúveis, 

proteínas e minerais) tende a decrescer. Ao mesmo tempo, as frações indigeríveis 

(lignina, celulose e hemicelulose protegidas, cutícula e sílica) aumentam. 

Conseqüentemente, decréscimos na digestibilidade são esperados (EUCLIDES, 1995). 

Estudos de alimentação e pastejo demonstram que pequenas mudanças na 

digestibilidade da forragem tem um impacto significativo na performance animal, isto é, 

na produção de carne e leite (CASLER; VOGEL, 1999). Se uma maior porcentagem da 

energia presente na parede celular de forragens estivesse disponível ao animal haveria 

um considerável benefício econômico. 

A relação entre lâminas e colmos é um parâmetro importante na avaliação da 

qualidade das forrageiras, sendo que o consumo voluntário de forragem está 

diretamente relacionado com a porcentagem de folhas de uma pastagem 

(RODRIGUES, 1986), visto que as folhas possuem valor nutritivo superior aos colmos 

(HERRERA, 1979). Além disso, as folhas perdem o valor nutritivo menos 

acentuadamente do que os colmos com a maturidade (HACKER; MINSON, 1981). 

A avaliação da qualidade de colmos e folhas tem sido feita principalmente através 

da mensuração da digestibilidade da MS, porém a digestibilidade da fibra é um 

importante fator influenciando o consumo de MS. A fibra indigestível pode ocupar o trato 

digestivo reduzindo o espaço ruminal e o consumo de MS (THIAGO; GILL, 1990). 

Assim, o desempenho de animais a pasto depende não só da quantidade de parede 

celular, mas também da digestibilidade da mesma. 
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As frações colmo e folha possuem qualidades bromatológicas diferentes, e a 

maturidade afeta de maneira diferente as duas frações e, sendo assim, é importante 

que os programas de melhoramento de forrageiras atuem separadamente sobre as 

duas frações (WILSON, 1993). 

Brito, Rodella e Deschamps (2003) demonstraram a existência de grande 

variação da DIVMS e DIVFDN da fração folha de Brachiaria brizantha de acordo com a 

altura de corte, sendo que a porção apical apresenta maior DIVMS e DIVFDN do que a 

porção basal, sem diferir quantos aos valores de FDN. Estes resultados sugerem que o 

decréscimo da DIVMS da fração folha com o avanço da maturidade estaria mais 

relacionado com o decréscimo na digestibilidade do FDN pelo processo de lignificação, 

do que com o acúmulo de parede celular. Outros autores encontraram aumento do teor 

de FDN das lâminas foliares de gramíneas colhidas com 60 ou 90 dias de crescimento, 

discordando dos resultados do presente estudo (WILMAN; MOGHADDAM, 1998). 

A maior digestibilidade da fração colmo em estágios iniciais de desenvolvimento 

pode estar relacionada a maior presença de bainha foliar do que haste nesta fração. 

Wilman e Moghaddam (1998) relatam que bainha foliar da gramínea Festuca 

arundinacea é mais digestível do que lâmina foliar, quando a planta é cortada em idade 

jovem. Wilson (1976) relata que a bainha foliar de gramíneas pode ser mais jovem em 

desenvolvimento do que suas lâminas foliares, e pode ter fraco desenvolvimento de 

cutícula em bainhas revestidas por lâminas velhas, o que explicaria sua maior 

digestibilidade. Terry e Tilley (1964) também encontraram maior digestibilidade da 

bainha foliar em comparação a lâmina foliar de F. arundinacea quando cortada em 

estágios bem jovens de maturidade, relação que se inverte com o desenvolvimento da 

planta. Brito, Rodella e Deschamps (2003) relataram que a DIVFDN do colmo de 

Brachiaria brizantha colhido com 70 dias de crescimento foi superior a da fração folha, o 

que não ocorreu em Brachiaria humidicula. 

É usual a adoção de práticas de manejo e a seleção de novas cultivares focando a 

manutenção de maior proporção de folhas (CARVALHO et al., 2001; SANTOS; 

BALSALOBRE; CORSI, 2003). 

Apesar da grande produtividade das gramíneas tropicais, à medida que vai 

avançando o desenvolvimento vegetal, ocorre drástica diminuição do teor protéico e 

aumento do teor de fibra, associado ao aumento no teor de lignina, limitando a 

produção de carne e leite (EUCLIDES, 2001). A lignina forma uma barreira que impede 

a aderência microbiana e a hidrólise enzimática da celulose e hemicelulose, 
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indisponibilizando os carboidratos estruturais potencialmente degradáveis, diminuindo a 

digestibilidade da fibra e a qualidade e o aproveitamento da forragem (RODRIGUES et 

al., 2004). 

A lignificação e uma baixa digestibilidade do FDN é o fator limitante mais 

importante para a performance animal em sistemas baseados em forragens tropicais. 

(WATTIAUX; MERTENS; SATTER, 1991). A menor digestibilidade da MS de plantas 

em estágio avançado de desenvolvimento está normalmente associada com maiores 

teores de FDN (MERTENS, 1994). 

As maiores mudanças que ocorrem na composição química das plantas 

forrageiras são aquelas que acompanham sua maturação. À medida que a planta 

envelhece, a proporção dos componentes potencialmente digestíveis tende a diminuir e 

a de fibras, aumentar (QUEIROZ FILHO; SILVA; NASCIMENTO, 2000). A 

digestibilidade da parede celular é um dos principais limitadores do desempenho de 

animais ruminantes em países tropicais (WATTIAUX; MERTENS; SATTER, 1991). 

Assim, é importante a seleção de novas forrageiras que possuam maior digestibilidade 

da FDN e que mantenham alta digestibilidade da FDN mesmo em estágios avançados 

de maturidade. 
 

 

2.3 Caracterização dos genes ligados à lignificação 
 
 

Devido aos enormes benefícios econômicos que podem ser atingidos, esforços 

consideráveis têm sido empregados nos países de clima temperado visando a 

redução do conteúdo de lignina ou a modificação de sua composição em plantas 

(JUNG; NI, 1998). Estes estudos foram voltados principalmente para espécies 

dicotiledôneas, como tabaco, Arabidopsis thaliana, alfafa e Populus sp. (BAUCHER et 

al., 1998; GRIMA-PETTENATI; GOFFNER, 1999; DIXON et al., 2001; HUMPHREYS; 

CHAPPLE, 2002). Em monocotiledôneas (gramíneas) existe um estudo com a 

redução na expressão de ácido caféico O-metiltransferase (COMT) em milho 

(PIQUEMAL et al., 2002) e outro com a redução na expressão de cinamoil álcool 

desidrogenase (CAD) em Festuca (CHEN et al., 2003). 

Em países de clima tropical, como o nosso, a melhora na digestibilidade da 

forragem possui um impacto maior sobre a produção animal do que em países de 
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clima temperado, devido a menor digestibilidade das gramíneas tropicais de ciclo C4 

(45-55% de digestibilidade da MS) em relação às gramíneas temperadas de ciclo C3 

(50-80% de digestibilidade da MS) (VAN SOEST, 1994). 

Apesar do enorme potencial de benefício da indústria pecuária, até o momento, 

não existe nenhum estudo publicado envolvendo a alteração da síntese de lignina 

em forrageiras tropicais. O processo de lignificação da parede celular de plantas 

influencia não somente a indústria pecuária, mas também é um componente 

indesejável na indústria de papel, porque a lignina precisa ser removida das fibras 

de madeira (BAUCHER et al., 1998). No Brasil, o processo de lignificação na cana-

de-açúcar e no eucalipto tem sido alvo de estudos recentes (SELMAN-HOUSEIN et 

al., 1999; RAMOS et al., 2001; FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2002). 

Obviamente, a alteração do conteúdo e composição da lignina passa pelo 

conhecimento da rota de síntese e das enzimas envolvidas na síntese de lignina. Os 

estudos de engenharia genética focaram na redução no nível de expressão de 

enzimas envolvidas no processo de lignificação, através da expressão de genes 

homólogos ou heterólogos, senso ou antisenso, em plantas transgênicas. Os 

esforços têm se concentrado principalmente em modificar os níveis de expressão 

dos genes de COMT, CAD e, mais recentemente, cinamoil-CoA redutase (CCR) 

(SEWALT et al., 1997; GUO et al., 2001; CHEN et al., 2003). De maneira geral, os 

estudos foram bem sucedidos em obter uma redução na concentração da lignina 

com um aumento ao redor de 15% na digestibilidade ruminal. 

Dentre as gramíneas tropicais, somente na cana-de-açúcar já foram 

identificados etiquetas de expressão gênica (EST) da maioria das enzimas 

envolvidas com a lignificação (SELMAN-HOUSEIN et al., 1999; RAMOS et al., 2001). 

Nenhuma das enzimas envolvidas com lignificação já foi seqüenciada nas principais 

espécies forrageiras usadas no Brasil, como as dos gêneros Panicum e Brachiaria, 

que respondem por mais de 85% das sementes comercializadas. Em Cynodon 

dactylum (grama-bermuda), somente um pequeno trecho homólogo à enzima 

fenilalanina amônia liase (PAL) já foi seqüenciado (GenBank™ BQ826358). 
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3 HIPÓTESE 
 
 

Nossa hipótese é a de que existe variação genética entre cultivares de P. 

maximum quanto ao efeito da maturidade sobre a qualidade da fração colmo e folha, 

bem como que a expressão diferencial dos genes envolvidos com a lignificação está 

correlacionada com a queda da digestibilidade da fibra. 
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4 OBJETIVOS 
 
 

Objetivou-se avaliar o efeito da maturidade sobre a composição química e 

digestibilidade in vitro de genótipos de P. maximum colhidos em três idades de corte, 

bem como identificar e seqüênciar as principais enzimas envolvidas com a 

biossíntese da lignina (PAL, C4H, 4CL, CCR, CAD e COMT); e estudar o padrão de 

expressão gênica das enzimas, junto com o teor de lignina nos tecidos, visando a 

identificação das enzimas mais fortemente correlacionadas com o acúmulo de 

lignina e digestibilidade ruminal dos tecidos. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

O experimento foi implantado no município de Campo Grande-MS (latitude 20° 

26’ S e longitude 54° 43’ W). A altura local é de 530,7m, o solo tipo Neossolo e o 

clima, segundo a classificação do Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, é do 

tipo tropical úmido, caracterizado por uma estação seca acentuada no inverno e 

chuvosa no verão. 

Foi estabelecido um ensaio de avaliação de 11 genótipos de P. maximum: 

Cultivares Massai, Milênio, Mombaça e Tanzânia e acessos PM39, PM40, PM41, 

PM44, PM45, PM46 e PM47 em área da EMBRAPA Gado de Corte (CNPGC). As 

parcelas foram adubadas com 100/ha kg de N (uréia), 100/ha kg de P2O5 

(superfosfato simples) e 100/ha kg de K20 (cloreto de potássio). Após um corte de 

nivelamento a 20 cm do solo, no dia 29 de dezembro de 2005, as parcelas foram 

colhidas com 30, 60 e 90 dias de crescimento, sendo a 1ª coleta no dia 1° de 

fevereiro, a 2ª coleta no dia 1° de março e a 3ª coleta no dia 1° de abril de 2006. As 

parcelas eram formadas por 6 linhas espaçadas de 0,5 metros (m) por 4 m de 

comprimento, em um total de 10 m2 por parcela. A cada data de corte, duas linhas 

foram cortadas a aproximadamente 20 cm do solo, para avaliação da produção de 

massa, proporção folha:colmo, composição bromatológica e expressão gênica. 

A condição climática dentro do experimento se manteve dentro do padrão da 

época, sem ocorrência de falta de água por período prolongado (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Temperatura e precipitação pluviométrica na região de Campo Grande-
MS no período de 29/12/2005 a 01/04/2006 

 

Período 
29/12/2005 a 

01/02/2006 

02/02/2006 a 

01/03/2006 

02/03/2006 a 

01/04/2006 

Temperatura média (oC) 25,5 24,9 25,1 

Precipitação acumulada (mm) 149,3 178,3 141,2 

Fonte: EMBRAPA-CNPGC. 

 

Após o corte das duas linhas, a massa total foi pesada e sub-amostrada para 

determinação da proporção folha:colmo. Cada sub-amostra, de aproximadamente 

1,5 kg, foi pesada e separada em lâminas foliares (fração folha), bainhas foliares e 
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hastes (fração colmo) e material morto (fração morto). Amostras de folha e de colmo 

foram acondicionadas em sacos plásticos e permaneceram congeladas a -20oC para 

posterior análise da composição bromatológica e digestibilidade in vitro. Uma parte 

da sub-amostra de folha e de colmo, foi picada e acondicionada em tubos Falcon de 

50 mL em nitrogênio líquido a -180°C para posterior extração do RNA total. 

 

 

5.1 Análise bromatológica e de digestibilidade in vitro 

 

 

As análises químicas foram realizadas no laboratório de bromatologia do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da FMVZ-USP em Pirassununga-SP. 

 

 

5.1.1 Análise de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente 

neutro (FDN) 

 

 

As análises bromatológicas de matéria seca (MS) e de proteína bruta (PB) 

foram realizadas segundo AOAC (1980) e de fibra em detergente neutro (FDN) 

segundo Goering e Van Soest (1970). A produção de matéria seca verde (MSV) foi 

calculada somando-se as frações colmo e folha. As amostras foram secas em estufa 

com ventilação forçada de ar a 55ºC, por 72 horas. As amostras secas foram moídas 

com peneira de malha de 1 mm e posteriormente analisadas para determinação da 

MS, em estufa a 105ºC por 24 horas. 

Para análise da PB foram pesados 0,100 gramas (g) de tecido e colocado em 

um tubo de digestão seco. Adicionou-se 0,7 g da mistura de digestão (catalisador) 

determinada pelo método de Kjeldahl. Foi adicionado vagarosamente 2 mL de ácido 

sulfúrico (na capela). No bloco digestor o material foi colocado a 180°C e foi 

aumentada a temperatura aos poucos até 330°C (até clarear). Retiraram-se os tubos 

do bloco para esfriar. Adicionou-se pelas paredes do tubo 5 mL de água destilada 

(para dissolver o sal amônia formado). Logo então foi adicionado 10 mL de NaOH 

(Soda Cáustica) 10 N seguido de destilação imediata. O material destilado foi 

colocado num Erlenmeyer de 50 mL contendo 5 mL de indicador de ácido bórico. Foi 
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destilado até completar 35 mL de destilado e foi titulado com H2SO4 a 0,1 N 

(padronizado). Depois de realizada a titulação foi procedido o cálculo para calcular a 

porcentagem de nitrogênio e assim estimar a proteína bruta. 

Para análise do FDN foi utilizada uma sub-amostragem de 0,35 gramas (g) em 

duplicata, previamente triturada em moinho com peneira de 1 mm, colocada em um 

tubo vidro, acrescentaram-se 35 mL de solução detergente neutro (temperatura 

ambiente) e o tubo de vidro foi tampado. Foi aquecido o banho-maria até a fervura (5 

a 10 minutos), regulando a temperatura para evitar espuma e deixando em nível fixo 

durante 60 minutos, a partir do início da fervura a 105°C. Após 60 minutos, a solução 

foi filtrada em cadinho de vidro com placa porosa, por sucção a vácuo. O material foi 

lavado no cadinho com água destilada quente (~100ºC) por duas vezes. Em 

seguida, o material foi lavado com 30 mL de acetona. O cadinho com placa porosa 

foi seco a 105ºC durante 6 horas, após esfriado em dessecador por 1 hora e pesado 

para a determinação do FDN. 

 

 

5.1.2 Análise de fibra em detergente ácido (FDA) e lignina 

 

 

Os valores de fibra em detergente ácido (FDA) e lignina foram determinados 

segundo Goering e Van Soest (1970), onde uma sub-amostragem de 0,35 g de cada 

amostra e em duplicata foram pesadas e colocadas em um tubo de vidro com 35 mL 

da solução de detergente ácido e deixada por 60 minutos em banho-maria a 105°C 

com o tubo fechado. Após isso, as amostras são lavadas com água destilada quente 

e acetona em uma bomba a vácuo e levadas para uma estufa a 105°C onde 

permanecem por 6 horas. Quando retiradas da estufa as amostras ficam em 

dessecadores por 1 hora para esfriar e logo após são pesadas para a determinação 

do FDA. 

Para a determinação da lignina, as mesmas amostras utilizadas para o FDA 

são submetidas a uma digestão ácida com ácido sulfúrico (H2SO4) a 72% por 3 

horas e logo após a solução foi filtrada em cadinho de vidro com placa porosa, por 

sucção a vácuo. O material foi lavado no cadinho com água destilada quente 

(~100ºC) por duas vezes, tendo o cuidado de quebrar a crosta com bastão de vidro, 

a fim de facilitar a lavagem e remover todo complexo gelatinoso formado (proteína e 
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amido). Em seguida, o material foi lavado com 30 mL de acetona. O cadinho com 

placa porosa foi seco a 105ºC, durante 6 horas, esfriado em dessecador e pesado. 

Após a pesagem, o cadinho foi colocado na mufla a 500ºC por 4 horas, esfriado e 

pesado novamente para determinação da lignina. 

 

 

5.1.3 Análise da digestibilidade in vitro da MS e do FDN 

 

 

As frações colmo e folha foram analisadas para digestibilidade in vitro da 

matéria seca (DIVMS) e digestibilidade in vitro da fibra detergente neutro (DIVFDN) 

conforme metodologia originalmente descrita por Goering e Van Soest (1970). 

Aproximadamente 1 g de amostra foi colocada em tubos de ensaio, previamente 

secos. Os tubos com as amostras foram incubados por 30 horas em solução de 

tampão e líquido ruminal a 39°C em estufa de temperatura controlada. Durante este 

tempo, os frascos foram agitados três vezes por dia. 

Foram utilizadas as seguintes soluções: 

a) Solução tampão ruminal (H2O destilada: 1 litro + Bicarbonato amônio 

(NH4HCO3): 4 g + Bicarbonato sódio (NaHCO3): 35 g); 

b) Solução macromineral (H2O destilada: 1 litro + Na2HPO4, anidro: 5,7 g + 

KH2PO4, anidro: 6,2 g + MgSO4 • 7H2O: 0,6 g); 

c) Solução micromineral (H2O destilada: 100 mL + CaCl2 • 2H2O: 13,2 g + 

MnCl2 • 4 H2O: 10,0 g + CoCl2 • 6 H2O: 1,0 g + FeCl3 • 6 H2O: 8,0 g); 

d) Solução de Goering (para 100 tubos) (H2O destilada: 2,046 L + Trypticase® 

Peptone: 10,23 g + Solução Micromineral: 0,512 mL + Solução Tampão 

ruminal: 1,023 L + Solução Macromineral: 1,023 L + Resazurina 0,1% (p/v): 

0,512 mL); 

e) Solução redutora (para 100 tubos) (H2O destilada: 190 mL + L(+)Cisteína 

HCl·H2O: 1,25 g + 1 N NaOH: 8 mL + Na2S·9H2O: 1,25 g). 

Adicionaram-se 40 mL da solução de Goering em cada tubo uma hora antes da 

adição do inoculo para umedecer a amostra. Adicionou-se cisteína-HCL, H2O e 

NaOH e dissolveu-se os sólidos. Em seguida, Na2S⋅9H2O foi adicionado e dissolveu-

se novamente. 
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Enquanto a solução redutora estava sendo agitada, os frascos foram colocados 

na estufa e adicionaram-se 2 mL de solução redutora a cada frasco. Os frascos 

foram tampados com rolha de borracha equipada com válvula de Bunsen e 

inoculados com CO2 até a redução das amostras (a cor vermelha se tornou clara). 

Após a redução foi colocado o inoculo. 

Para o preparo do inoculo, foi coletado fluído ruminal no rúmen ventral de três 

vacas fistuladas no rúmen, mantidas a pasto e recebendo suplementação mineral. O 

fluido ruminal foi filtrado em membrana de náilon e em seguida por lã de vidro para 

retirar as partículas menores e mantido sob CO2 em garrafa térmica previamente 

aquecida com água quente. 

Adicionaram-se 10 mL do inoculo a cada frasco, retirando-se a válvula de 

Bunsen. Os frascos foram agitados, vedados e CO2 foi injetado nos frascos. 

Para parar a fermentação, os frascos foram removidos da estufa e adicionaram-

se 20 mL de solução detergente neutro. Foi colocada uma rolha em cada frasco e 

foram mantidos estocados a -20oC até análise do FDN. A solução foi transferida para 

um Becker de 600 mL, utilizando-se mais 80 mL de detergente neutro, e o teor de 

FDN foi determinado segundo Goering e Van Soest (1970). Apenas a fase 

fermentativa foi conduzida. 

 

 

5.2 Extração do RNA total dos genótipos selecionados 
 
 

Após a determinação da digestibilidade da FDN de todas as amostras, foram 

selecionados três genótipos que apresentaram lenta queda da digestibilidade da 

FDN do colmo com o avanço da maturidade (grupo LENTA), e três genótipos com 

rápida queda da digestibilidade do colmo com o avanço da maturidade (grupo 

RÁPIDA), totalizando assim 6 genótipos para o estudo da expressão gênica. 

O RNA total foi isolado de 54 amostras referentes aos 6 genótipos selecionados 

(6 genótipos x 3 blocos x 3 idades). O isolamento do RNA total dos tecidos foi 

realizado utilizando-se o reagente Trizol (Invitrogen) segundo as recomendações do 

fabricante, que são baseadas no protocolo descrito por Chomczynski e Sacchi 

(1987). Os tecidos coletados foram dissolvidos em Trizol e aliquotados em tubos 

eppendorfs, finalizando um volume de 1 mL. A essa mistura foi adicionado 200 µL de 
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clorofórmio, agitado vigorosamente e incubados por 3 minutos a temperatura 

ambiente (25ºC). Após centrifugação a 12.000 X g por 15 minutos, a 4ºC, a fase 

aquosa foi recuperada e a esta foram adicionados 500 µL de isopropanol, seguido 

de incubação por 10 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foi centrifugada 

a 10.000 X g, por 10 minutos, a 4ºC e o precipitado de RNA lavado com 1 mL de 

etanol 75%, sendo procedida uma nova centrifugação a 10.000 X g, por 5 minutos a 

4ºC. O precipitado de RNA foi seco a temperatura ambiente e ressuspendido em 20 
µL com água tratada DEPC (H2O DEPC) para posterior determinação da concentração 

de RNA total por espectrofotômetro. As amostras obtidas com este procedimento 

foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% para verificar a integridade 

do RNA total. 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose 1%. A cuba foi devidamente 

higienizada, para reduzir ou eliminar os possíveis contaminantes do ambiente. A 

cuba foi lavada com detergente neutro; enxaguada com água destilada; seca com 

álcool 70% e temperatura ambiente; deixada por 10 min em água oxigenada (H2O2) 

e enxaguada com H2O DEPC, deixando agir por 5 min e descartando-a. 

Para o preparo do gel de agarose e corrida das amostras, foi produzida uma 

solução tampão TBE na concentração 5x. A partir desta solução tampão, foi feita 

uma diluição na concentração de 0,5x, onde a mesma é que foi utilizada na cuba de 

eletroforese e na preparação do gel de agarose. É importante utilizar o mesmo lote 

de TBE para fazer o gel e encher a cuba. 

A preparação do gel foi realizada em um Erlenmeyer de 250 mL, onde foram 

colocados 50 mL de TBE 0,5x e 0,50 g de agarose; a solução foi aquecida em 

microondas até que as partículas brilhantes foram dissolvidas (~1 min); o frasco foi 

transferido para a bancada com o auxílio de luvas térmicas; quando a solução 

atingiu 55oC (morno), foram adicionados 2 µl de Brometo de Etídeo e este foi 

misturado suavemente agitando o frasco; a solução de agarose foi dispensada na 

cuba e foi utilizado o pente adequado para o número de amostras; esperou-se o gel 

endurecer (30-45 min) e foi colocado o TBE 0,5x até cobrir o gel (1 mm). Após o gel 

endurecer, se retirou as laterais da cuba e o pente. Em um microtubo (eppendorf) de 

0,5 mL (separadamente um para cada amostra) foram misturados: 5 µl da amostra + 

2 µl de loading + 3 µl de H2O DEPC e as amostras foram aquecidas a 85ºC por 10 min 

em um Aquecedor de Bloco. As amostras forma aplicadas devagar nos pocinhos e a 

fonte foi ligada a 70 voltz, deixando a amostra correr por 60 min no gel. 
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Foi realizada ainda uma leitura em espectrofotômetro com o objetivo do 

conhecimento da concentração do RNA extraído e da razão no qual se encontra, 

sendo o segundo considerado um parâmetro de qualidade da amostra ou da 

extração. 

 

 

5.3 Síntese de cDNA dos genótipos selecionados 
 
 

Após a quantificação do RNA total, os três blocos de cada genótipo de P. 

maximum foram agrupados em um único tubo totalizando 18 amostras para síntese 

de cDNA (6 genótipos x 3 idades). A síntese de cDNA foi realizada utilizando-se o 

Kit SuperScriptTM First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen®). 

Os cDNAs foram sintetizados a partir de 5 μg de RNA total das amostras de 

tecidos, 1 μL de oligonucleotídeo iniciador oligo (dT) a 0,5 μg/μL e 1 μL de dNTP (10 

mM). Após a incubação a 65ºC por 5 minutos, a reação foi resfriada em gelo por 1 

minuto. A essa mistura foram adicionados 2 μL de tampão RT 10X, 4 μL de MgCl2 (5 

mM), 2 μL de DTT 0,1 M e 1 μL de Rnase OUT (40 u/μL), em um volume final de 20 

μL. A reação foi incubada a 42ºC por 2 minutos e adicionada 1 unidade da enzima 

SuperScript II RT (Invitrogen®). 

A transcrição reversa foi feita a 42ºC por 50 minutos, procedendo-se a 

inativação da enzima a 70ºC por 15 minutos. Para remover o RNA molde da 

molécula híbrida cDNA:RNA foi feita digestão com 1 unidade de Rnase H por 20 

minutos a 37ºC. 

 
 
5.4 Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores 
 
 

Os oligonucleotídeos desenhados e utilizados no primeiro ano do projeto eram 

degenerados, e foram produzidos com base nas seqüências do milho e do arroz 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 - Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para PCR comum 

Gene Oligonucleotídeos 
Tamanho dos 
fragmentos 

amplificados 

GAPDH F: 5’-GTTCGTTGTTGGTGTCAACG-3’ 
R: 5’-TCCAGTGCTGCT(A/G)GGAATGA-3’ 247 pb 

C4H F: 5´-TCGCAGAGCTTCGAGTACAA-3´ 
R: 5´-AGGACGTTGTC(G/A)TGGTTGAT-3´ 230 pb 

4CL F: 5´-AGAACACCATCGAC(C/A)AGGAC-3´ 
R: 5´-TGGATTCGGTGAAGAA(G/A)ACC-3´ 336 pb 

CCR F: 5´-CTGGTACTGCTACGG(C/G)AAGG-3´ 
R: 5´-(G/C)A(A/T)CTTGTACGGCTGCTTCC-3´ 394 pb 

COMT F: 5’-AAGAGCGACG(A/C)CCT(C/G)TAC(C/A)A-3’ 
R: 5’-G(G/C)AG(G/C)GAGTAGCCGGTG(T/A)AG-3’ 211 pb 

CAD F: 5´-ACATGGGCGTGAAGGT(G/A)GC -3´ 
R: 5´-CTT(G/C)CCGTCCAGCTTCAG -3´ 230 pb 

PAL F: 5´-AGGTCAACTCCGTGAACGAC -3´ 
R: 5´-(G/C)GAGTTCACGTCCTGGTTGT -3´ 347 pb 

 

Os oligonucleotídeos que foram utilizados para a amplificação dos seis genes de 

interesse por PCR em tempo real (C4H, 4CL, CCR, COMT, CAD e PAL) e um gene 

controle (GAPDH), foram sintetizados de acordo com os resultados do seqüenciamento 

obtido no primeiro ano do projeto (Tabela 3). Antes de serem sintetizados, os 

oligonucleotídeos utilizados nas reações da qRT-PCR foram analisados no programa 

Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) para verificar as suas especificidades. Os 

oligonucleotídeos foram diluídos em água, para obter a concentração final de 100 μM. 
 

Tabela 3 - Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para PCR em tempo real 

Gene Oligonucleotídeos 
Tamanho dos 
fragmentos 

amplificados 

GAPDH F: 5’- GTTCGTTGTTGGTGTCAACC -3’ 
R: 5’- TCCAGTGCTGCTGGGAATGA-3’ 247 pb 

C4H F: 5´-TCGCAGAGCTTCGAGTACA-3´ 
R: 5´- AGGACGTTGTCGTGGTTGAT-3´ 230 pb 

4CL F: 5´-(T/A)GAACACCATCGAC(T/G)AGGAC-3´
R: 5´- TGGATTTCGTGAAGAAGACC-3´ 336 pb 

CCR F: 5´- CTGGTACTGCTACGGGAAGG-3´ 
R: 5´- CATCTTGTACTCCTGCTTCC-3´ 394 pb 

COMT F: 5’- AAGAGCGACGACCTGTACCA-3’ 
R: 5’- GGAGGGAGTAGCCGGTGTAG-3’ 211 pb 

CAD F: 5´-ACATGGGCGTGAAGGT(G/A)GC-3´ 
R: 5´-CTT(G/C)CCGTCCAGCTTCAG-3´ 230 pb 

PAL F: 5´- AGGTCAAATCCGTGAACGAC -3´ 
R: 5´- GAGTTTCACGTCCTGGTTGT -3´ 347 pb 
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5.5 Amplificação de cDNA por PCR 
 
 

De modo a verificar a funcionalidade dos novos oligonucleotídeos, foi feita uma 

amostra composta por 1 μL de cada uma das 18 amostras de cDNA. Esta amostra 

composta foi utilizada em reação de cadeia da polimerase (as condições da PCR 

estão descritas na tabela 4). Para cada reação de amplificação dos genes de 

interesse, foi utilizado 1 μL de cDNA (diluído para 0,05 μL: 1 μL de cDNA e 19/μL de 

Água Mili-Q estéril), adicionado a 49 μL de reação composto pelos seguintes 

reagentes: 5 μL de tampão 10X (0,1 mM de EDTA, 1 mM de DTT e 20 mM de Tris-

HCl pH 8,0), 1 μL de dNTP (10 mM), 1,5 μL de MgCl2 (50 mM), 0,25 μL de enzima 

Taq DNA polimerase (5U/μL), 1,25 μL de cada primer 10 mM (senso e anti-senso), 

completando com 38,75 μL de água Milli-Q estéril para o volume final de 50 μL. Os 

produtos amplificados foram aplicados em gel de agarose 1% e visualizados pelo 

software e Image Gauge versão 3.12 (Fuji Film). 

 

Tabela 4 - Programa utilizado na amplificação dos genes 

Etapa Temperatura Tempo Número de Ciclos
Desnaturação 94ºC 45 segundos 
Anelamento 55ºC 30 segundos 

Extensão 72ºC 30 segundos 
44 

Extensão Final 72ºC 1 minuto 1 
Resfriamento 4ºC Indeterminado  

 

 

5.6 Quantificação da expressão gênica por PCR em tempo real 
 
 

A detecção de amplificação em tempo real foi realizada no equipamento ABI 

7500 Sequence Detection System® (Applied Biosystems Foster City, CA, USA) 

utilizando o reagente SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), que 

contém o corante SYBR®
 Green, dNTPs, MgCl2, Tampão e Taq Ampli-Gold. Tendo 

sido feitas as devidas padronizações, as reações realizadas continham 12,5 μL do 

reagente SYBR® Green PCR Master Mix, 0,5 µl de amostra de cDNA e 1,5 µl de 

cada iniciador (100 µM), perfazendo um volume final de 25 μl. Em todas as reações, 
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foram feitos controles negativos, contendo água esterilizada em substituição às 

amostras. As reações foram preparadas em duplicata, em tubos com tampas 

plásticas que permitem a passagem de luz. Os ciclos utilizados foram os seguintes 

95°C por 10 min seguidos de 44 ciclos de 95°C por 15 segundos, 60°C por 1 minuto 

e estocagem a 4°C. 

Para certificação de que a fluorescência emitida não foi gerada por amplificação 

inespecífica dos oligonucleotídeos, foi feita a análise da curva de dissociação gerada 

pelo programa do aparelho. Esta curva baseia-se na temperatura de anelamento 

(TM) específico de cada produto amplificado ou temperatura de dissociação, que é 

determinada pela sua composição de nucleotídeos. A cada variação da temperatura, 

que acontece entre 60ºC à 95ºC, logo após o término da PCR, são coletados dados 

de fluorescência. A curva de dissociação ocorre quando em determinada 

temperatura, o produto da PCR separa as fitas de DNA e ocorre a queda de 

fluorescência gerada pelo fluoróforo SYBR® Green, já que o mesmo intercala 

somente na dupla fita. 

Para a quantificação dos resultados foi empregado o método de quantificação 

relativa descrita por Pfaffl (2001), uma vez que se desejava saber a diferença de 

expressão entre os grupos estudados, e não o número absoluto de cópias de cada 

gene. 

A equação abaixo ilustra o método de quantificação relativa escolhido: 
 

Equação 1:   Razão (R) = (E gene de interesse) ΔCt alvo (Ct rápida-Ct lenta) 

 
 

Onde, E= eficiência da amplificação de cada gene; Ct= ciclo de início da 

detecção do produto amplificado; Δ= diferença entre amostra desconhecida versus o 

controle. 

Esse método citado baseia-se na quantificação do gene de interesse em 

relação a um gene controle denominado referência ou controle, para que se 

minimizem as possíveis variações quanto à quantidade de RNA utilizada 

inicialmente e eficiência na transcrição reversa. Entretanto, para a realização das 

análises estatísticas, foram considerados os valores individuais de Cts. O método de 

expressão relativa foi usado para minimizar possíveis variações devido à eficiência 

da transcrição reversa e a quantidade do modelo utilizado. 

       (E GAPDH) ΔCt GAPDH (Ct rápida-Ct lenta) 
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5.7 Eficiência de amplificação 
 
 

A equação para o cálculo da eficiência de amplificação foi utilizada na forma 

logarítmica. Relacionando os valores logarítmicos do produto de PCR (Log2) versus 

o número de ciclos de amplificação, um gráfico linear pôde ser gerado. Este gráfico 

somente pode ser construído na fase exponencial da reação e é geralmente utilizado 

para acessar a eficiência de amplificação. Para calcular a eficiência de amplificação 

de todos os genes, foi construída uma curva de diluição em série de cDNA. A partir 

dos dados obtidos, produziu-se um gráfico do Ct (threshold cycle ou quantidade de 

ciclos necessários para amplificação do gene em questão) versus o Log2 do número 

relativo de cópias da diluição em série. Uma regressão linear foi feita para 

determinar o coeficiente angular da reta, que é usado para determinar a eficiência de 

amplificação baseando-se na equação 2, descrita por Yuan et al. (2006): 

 

Equação 2:   Eficiência = 2 (-1⁄ coeficiente angular da reta) 

 

Uma curva de diluição com uma série de concentrações de cDNA foi calculada 

para cada gene para obter uma eficiência de amplificação. 

 

 

5.8 Análise estatística 
 
 

Os dados foram analisados considerando-se o delineamento de blocos ao 

acaso, em esquema de parcela subdividida, sendo a data de corte (Maturidade) a 

parcela e os genótipos as sub-parcelas. A análise estatística foi realizada utilizando-

se o procedimento MIXED do pacote estatístico SAS (SAS INSTITUTE, 2000) 

segundo o modelo: Y = μ + Genótipos + Maturidade + Bloco + Maturidade × Bloco + 

e, aonde os termos Bloco e Maturidade × Bloco foram considerados como termos 

aleatórios. 
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Na presença de interação Maturidade × Genótipos, as médias dos genótipos 

em cada idade de corte foram comparadas utilizando-se o teste LSD protegido por 

Fisher a 5% de probabilidade (STEEL; TORRIE, 1980). 

Para a análise estatística da expressão gênica também foi o procedimento 

MIXED (SAS INSTITUTE, 2000) para executar uma regressão linear simples para 

cada grupo baseado no modelo descrito por Yuan et al. (2006). Os intervalos de 

confiança para as inclinações foram avaliados. O ΔCt para cada gene (controle ou 

interesse) foi então calculado subtraindo o número Ct da amostra de interesse 

(LENTA) da amostra controle (RÁPIDA). Quando a eficiência de amplificação não foi 

diferente do que 1, a razão da expressão do gene foi calculada com a equação: 

Razão = 2-ΔΔCt, enquanto que ΔΔCt = ΔCtGAPDH - ΔCtinteresse. 

Os dados foram analisados por meio de uma análise de covariância 

(ANCOVA), segundo modelo proposto por Yuan et al. (2006), considerando os 

efeitos fixos de tratamento, gene, e a interação do tratamento x gene. A hipótese 

nula foi aquela GeneAlvoRÁPIDA – GAPDHRÁPIDA = GeneAlvoLENTA – GAPDHLENTA, ou 

alternativamente: (GeneAlvoRÁPIDA – GeneAlvoLENTA) – (GAPDHRÁPIDA - GAPDHLENTA) 

= 0. O contraste foi usado para contrastar o efeito do tratamento e para estimativa de 

ΔΔCt, tão bem como seu erro padrão da média e intervalo de confiança de 95%. 

Todos os valores de P foram derivados testando a hipótese nula que ΔΔCt são 

iguais à zero (0). Então, um pequeno valor de P indica que o ΔΔCt é 

significativamente diferente de 0, o qual demonstra um efeito significativo. O desvio 

padrão da razão foi derivado do desvio padrão do ΔΔCt. 

Um valor de P<0,05 foi considerado significativo e a tendência foi considerada 

como P<0,10. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
6.1 Resultados da bromatologia: produção e digestibilidade 
 
 

Como podemos observar na Tabela 5, aos 90 dias de crescimento os cultivares 

Mombaça e Tanzânia haviam passado do seu IAF crítico (Carnevalli, 2003; Barbosa, 

2004). Como esperado, houve aumento linear na produção de matéria seca verde 

em todos os genótipos com o avanço da maturidade (Tabela 6). Este aumento na 

produção com o avanço na maturidade está relacionado com elongação do colmo, o 

que se traduz na redução média de 91,1% para 54,1% de folhas na massa total, 

quando os genótipos foram colhidos com 30 e 90 dias, respectivamente (Tabela 6). 

O aumento na contribuição de MS de colmos, em detrimento às folhas, que foi 

observado neste estudo, é comumente verificado em plantas forrageiras, sendo 

então mais evidente em gramíneas tropicais (CANO et al., 2004). Em trabalho 

semelhante com capim-elefante, Queiroz Filho, Silva e Nascimento (2000) 

observaram que a porcentagem de folhas diminuiu acentuadamente acima dos 60 

dias de 62,9% para 51,4% aos 80 dias de idade. O autor relata ainda que as 

respostas foram lineares negativas para a porcentagem de folhas e a relação F/C e 

linear positiva para a porcentagem de colmos, em função das idades de corte 

aumentada. 

A relação folha/colmo é de grande importância tanto para a nutrição animal 

como para o manejo das plantas forrageiras (QUEIROZ FILHO; SILVA; 

NASCIMENTO, 2000). Alta relação folha/colmo significa forragem de maior teor 

protéico, digestibilidade e consumo, capaz de atender as exigências nutricionais dos 

animais. Segundo Alcântara (1986), os maiores valores de PB e digestibilidade 

encontram-se nas folhas das gramíneas, estando, portanto, a qualidade da planta 

forrageira intimamente relacionada com a sua relação folha/colmo. 

Houve interação significativa entre Maturidade x Genótipos para produção de 

MSV (matéria seca verde) e composição morfológica (P<0,05 - tabela 6). Quanto à 

produção de MSV, houve diferença entre os genótipos somente quando colhidos 

com 90 dias de crescimento (P<0,05 - tabela 6). 
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A produção total de MSV com 90 dias de crescimento variou de 9.035 kg/ha a 

22.857 kg/ha, para os genótipos PM45 e Mombaça, respectivamente (Tabela 6). 

Dentre os cultivares avaliados, o capim Mombaça apresentou maior (P<0,05) 

produção de MSV com 90 dias do que os cultivares Massai e Tanzânia, e similar 

(P=0,15) ao cultivar Milênio (Tabela 6). A maior produção do capim Mombaça frente 

aos demais cultivares de P. maximum foi verificada em outros experimentos 

(CECATO et al., 2000; QUADROS et al., 2002).  

Quanto à proporção de folhas, houve diferença entre os genótipos quando 

colhidos com 60 ou 90 dias de crescimento (P<0,05 - tabela 6). Dentro os cultivares 

testados, o Massai apresentou a menor elongação de colmos com o avanço da 

maturidade, mantendo 70,7% de folhas na MSV quando colhido com 90 dias, em 

comparação a aproximadamente 50% de folhas dos outros 3 cultivares avaliados 

(Tabela 6). A maior proporção de folhas do cultivar Massai em relação aos demais 

cultivares de P. maximum está de acordo com resultados anteriores (BRÂNCIO et 

al., 2003; EUCLIDES et al., 2008). Cecato et al. (2000) também não encontraram 

diferença no percentual de lâmina foliar dos cultivares Tanzânia e Mombaça, 

obtendo valores muito semelhantes ao aqui reportados. Já Quadros et al. (2002) 

encontraram um pequeno aumento na porcentagem de folhas do capim Mombaça 

quanto comparado ao capim Tanzânia (54% e 51%), ambos com 55-65 dias de 

crescimento, e relataram valores inferiores ao deste experimento. 

A porcentagem média de material morto chegou a 15,1% com 90 dias de 

crescimento, sendo que houve diferença significativa (P<0,01) entre os genótipos 

quando colhidos com 60 ou 90 dias de crescimento (Tabela 6). Os cultivares Milênio 

e Mombaça apresentaram as menores (P<0,05) porcentagens de material morto, 

dentre os cultivares avaliados. 

O teor de MS da fração colmo dos genótipos aumentou linearmente (P<0,05) 

com a maturidade, passando de 12,9% para 23,7%, quando colhidos com 30 ou 90 

dias, respectivamente (Tabela 7). Houve diferença (P<0,05) entre os genótipos 

quanto ao teor de MS do colmo somente quando colhidos com 30 dias de 

crescimento (Tabela 7). Não houve diferença entre os genótipos quanto ao teor de 

PB do colmo nas três idades de corte. Em relação à média dos teores de PB do 

colmo, não houve diferença entre 30 e 60 dias de idade, e ocorreu queda acentuada 

dos 60 para os 90 dias de maturidade (Tabela 7). O teor de FDN do colmo aumentou 

linearmente com a maturidade, sendo que os genótipos só diferiram entre si 
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(P<0,05) quando colhidos com 30 dias de crescimento (Tabela 7). Dentro os 

cultivares testados, o cultivar Massai apresentou maior (P<0,05) teor de FDN do 

colmo com 30 dias de crescimento do que os cultivares Milênio e Mombaça, e não 

diferiu (P=0,35) do cultivar Tanzânia (Tabela 7). 

Na média dos onze genótipos, não houve diferença no teor de lignina do colmo 

quando colhido com 30 ou 60 dias, sendo que houve aumento no conteúdo de 

lignina do colmo colhido com 90 dias de crescimento (P<0,05 – tabela 7). Houve 

diferença entre os genótipos no teor de lignina do colmo somente quando colhidos 

com 90 dias de crescimento (P<0,05 – tabela 7). Com 90 dias de crescimento, o 

cultivar Mombaça apresentou maior (P<0,05) concentração de lignina (% FDN) no 

colmo do que os cultivares Massai e Tanzânia, e não diferiu (P=0,53) do cultivar 

Milênio (Tabela 7). Os valores de FDN e lignina obtidos para a fração colmo, e a 

elevação destes valores com a maturidade são semelhantes aos reportados para 

três gramíneas por Wilman e Moghaddam (1998). 

As maiores mudanças que ocorrem na composição química das plantas 

forrageiras são aquelas que acompanham sua maturação. À medida que a planta 

envelhece, a proporção dos componentes potencialmente digestíveis tende a 

diminuir e a de fibras, aumentar (QUEIROZ FILHO; SILVA; NASCIMENTO, 2000). 

Assim, é importante a seleção de novas forrageiras que possuam maior 

digestibilidade da FDN e que mantenham alta digestibilidade da FDN mesmo em 

estágios avançados de maturidade. As frações colmo e folhas possuem qualidade 

bromatológica diferente, e a maturidade afeta de maneira diferente as duas frações 

e, sendo assim, é importante que os programas de melhoramento de forrageiras 

atuem separadamente sobre as duas frações (WILSON, 1993). 

Na média dos 11 genótipos de P. Maximum estudados, não houve diferença na 

DIVFDN ou DIVMS do colmo quando os genótipos foram colhidos com 30 ou 60 

dias, sendo que com 90 dias houve decréscimo (P<0,05) em ambos (Tabela 8). 

Houve diferença significativa entre os genótipos para a DIVMS e DIVFDN em todas 

as idades de corte, demonstrando o grande efeito genético sobre este parâmetro 

(Tabela 8). Entre os cultivares avaliados, o cultivar Massai apresentou os menores 

valores de DIVMS e DIVFDN do colmo com 30 dias, porém os maiores valores de 

DIVMS e DIVFDN do colmo com 90 dias de crescimento (Tabela 8). Os demais 

cultivares comerciais avaliados, Mombaça, Tanzânia e Milênio, apresentaram 

grande queda na DIVFDN e DIVMS de 60 para 90 dias de crescimento (Tabela 8). 
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Dentro os acessos avaliados, o PM39 e PM47 se destacaram pelos altos valores de 

DIVFDN do colmo em todas as idades e pequena queda na DIVFDN do colmo com 

o avanço da maturidade (Tabela 8). 

Os teores de FDN e FDA, com 90 dias de crescimento para a fração colmo, 

84,1 e 51,1%, respectivamente, são semelhantes aos encontrados por Dias et al. 

(2008), que encontraram 78,45% para o FDN e 52,10% para o FDA e estes teores 

elevados nessa idade podem ser responsáveis pela baixa DIVMS da fração colmo. 

Ao relacionarmos os resultados de DIVMS com a FDN, verificamos a coerência dos 

mesmos, pois, no geral, o incremento na FDN da forragem está associado ao 

incremento de parede celular, que promove redução na DIVMS (MATTOS, 1992; 

VAN SOEST, 1994; RÊGO, 2001). O teor de lignina na base da MS (%MS) foi a 

medida bromatológica melhor correlacionada com DIVMS do caule (r = -0,91 – 

P<0,001); enquanto a lignina na base do FDN (%FDN) foi a medida melhor 

correlacionada com DIVFDN do caule (r = -0,87 – P<0,0001) (Tabela 9). 

Ao contrário do elevado efeito genético sobre a qualidade do colmo, houve 

pequena variação genotípica quanto à composição bromatológica e digestibilidade 

da fração folha (Tabelas 10 e 11). Os genótipos variaram (P<0,05) somente quanto 

ao teor de lignina (%FDN) na folha quando colhidos com 90 dias de crescimento 

(Tabela 10). 

Dentre os cultivares estudados, o capim Tanzânia apresentou menor (P<0,05) 

teor de lignina (% FDN) na folha do que o cultivar Milênio, quando colhidos com 90 

dias de crescimento (Tabela 10), e não diferiu dos demais. Este menor teor de 

lignina da folha do capim Tanzânia colhido com 90 dias de crescimento, não resultou 

em uma maior DIVFDN (Tabela 11). 

Na média dos genótipos, houve aumento linear (P<0,05) dos teores de MS, 

FDA e lignina da fração folha, e redução (P<0,05) dos teores de DIVMS e DIVFDN 

com o avanço da maturidade (Tabelas 10 e 11). Quanto ao teor de FDN da fração 

folha, houve um pequeno aumento da concentração de FDN entre 30 e 60 dias, 

seguido por redução do teor de FDN entre 60 e 90 dias, sendo que não houve 

diferença entre 30 e 90 dias (Tabela 10). 

Da mesma forma que ocorreu na fração colmo, não houve diferença na 

porcentagem média da PB da fração folha entre 30 e 60 dias de crescimento, e 

houve queda acentuada de 60 para 90 dias de crescimento (Tabela 10). Não houve 
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variação entre os genótipos estudados quanto ao teor de PB na fração folha (Tabela 

10). 

Comparando-se a fração colmo com a fração folha, nota-se que o colmo teve 

maiores valores de FDN e FDA nas três idades de corte, e maiores valores de 

lignina com 30 e 90 dias de crescimento (Tabela 12). No entanto, a fração colmo 

apresentou maior DIVMS com 60 dias de crescimento e maior DIVFDN com 30 e 60 

dias de crescimento (Tabela 12). O que se observa é que o avanço da maturidade 

teve grande efeito sobre a qualidade da fração colmo, enquanto teve pequeno efeito 

sobre a qualidade da fração folha (Tabela 12). Com 30 ou 60 dias de crescimento, a 

digestibilidade da MS e da FDN da fração colmo foi igual ou superior a da fração 

folha. No entanto, após 90 dias de crescimento, a fração colmo apresentou menor 

DIVMS e igual DIVFDN que a fração folha (Tabela 12). Como se sabe, com o 

avanço da maturidade, ocorre uma queda na digestibilidade dos tecidos de 

forragens, e esta queda está associada ao acúmulo de lignina (BRITO; RODELLA; 

DESCHAMPS, 2003). Ainda, com os resultados observados, a idéia de Wilson 

(1993) é reforçada quando ele diz que o grau pelo qual as diferentes partes da 

planta e seus tecidos lignificam varia grandemente, se referindo ao colmo e a folha. 

Contrariando os resultados aqui obtidos, Carvalho et al. (2001), falam que o 

acúmulo de colmos não é desejado, pois além de serem menos nutritivas e mais 

difíceis de serem ingeridas do que as folhas, os colmos prejudicam o processo de 

colheita de forragem realizado pelos animais. Em pastos manejados intensivamente, 

o controle de colmos torna-se um desafio em gramíneas tropicais (SANTOS; 

BALSALOBRE; CORSI, 1999; SANTOS; BALSALOBRE; CORSI, 2003) indicando 

que o momento de pastejo ou colheita da forragem para a produção de silagem é 

um ponto chave para o sucesso da exploração de pastagens tropicais. Isto ainda 

pode ser questionado, pois os colmos não são somente indesejáveis no total da MS 

da forrageira a ser utilizada, o que se faz necessário é o ponto correto a explorar a 

pastagem. Brito, Rodella e Deschamps (2003) encontraram que a DIVFDN do caule 

de Brachiaria brizantha colhida com 70 dias de crescimento foi superior a da porção 

limbo+bainha foliar, o que não ocorreu na Brachiaria humidicula. Wilman e 

Moghaddam (1998) relatam que a bainha foliar de Festuca arundinacea é mais 

digestível que lâmina foliar, quando a planta é cortada em idade jovem. 

Wilson (1976) relata que a bainha foliar de gramíneas pode ser mais jovem em 

desenvolvimento do que suas lâminas foliares, e pode ter fraco desenvolvimento de 
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cutícula em bainhas revestidas por lâminas velhas, o que explicaria sua maior 

digestibilidade. Terry e Tilley (1964) encontraram maior digestibilidade da bainha 

foliar em comparação a lâmina foliar de F. arundinacea quando cortada em estágios 

bem jovens de maturidade, relação que se inverte com o desenvolvimento da planta. 

Houve uma correlação negativa entre DIVFDN do colmo e % de colmo na MS, 

r = -0,22, -0,51 e -0,48 para 30, 60 e 90 dias, com P = 0,24, 0,003 e 0,0045 para 30, 

60 e 90 dias, respectivamente. Quer dizer o seguinte: Os cultivares com maior 

percentagem de colmos com 60 e 90 dias tiveram a menor DIVFDN e DIVMS do 

colmo nestas datas. Não houve correlação significativa entre PMSV (produção de 

matéria seca verde) e DIVFDN com 60 e 90 dias (r = -0,33 e -0,33, e P = 0,06 e 

0,07, respectivamente). A digestibilidade da folha não se mostrou correlacionada 

com nenhum parâmetro produtivo. Correlação de r = 0,62 (P=0,0001) entre % de 

colmos e produção de matéria seca verde com 90 dias. Correlação de r = 0,558 

(P=0,0007) com 60 dias, e de r = 0,475 (P = 0,0052) com 30 dias. Ou seja, os 

genótipos mais produtivos foram aqueles que apresentaram maior elongação de 

colmos. 

 

Tabela 5 - Altura média de 11 genótipos de P. maximum colhidos em três 
idades de corte 

Genótipos 30 dias 60 dias 90 dias 
Massai 43,0 66,8DEF 109,7CD 
Milênio 75,3 110,0A 149,5AB 

Mombaça 62,0 106,7A 145,2ABC 
Tanzânia 50,0 75,8CDEF 119,8BCD 

PM39 49,5 101,7AB 174,7A 
PM40 49,0 80,0CDE 145,3ABC 
PM41 48,7 82,5BCDE 108,8CD 
PM44 46,5 62,7EF 95,5D 
PM45 45,3 58,5F 84,0D 
PM46 57,0 92,5ABC 147,0AB 
PM47 52,0 83,0BCD 112,7BCD 
Média 52,6c 83,6b 126,6a 
EPM1 4,1 6,8 12,6 

Significância Genótipo2 ns ** ** 
 

1EPM: Erro padrão da média. 2Significância do Genótipo (Teste de Fisher): É o grau ou a 
presença de diferença significativa entre os cultivares no mesmo dia de corte. Esses são 
classificados como: ns: não significativo; **: significativo a 1%. ABCDEFLetras maiúsculas 
diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente entre si. abcLetras minúsculas 
diferentes na mesma linha diferem estatisticamente entre si (pelo Teste de Tukey). 
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Tabela 6 - Produção de matéria seca verde e proporção de folhas, colmos e material morto de 11 genótipos de P. maximum 
colhidos em três idades de corte 

 

1PMSV: Produção de matéria seca verde, em kg/ha. 
2Dias de crescimento: São os dias de crescimento da forrageira a contar a partir de um corte de nivelamento em 29/12/2005. 
3EPM: Erro padrão da média. 
4Significância do Genótipo (Teste de Fisher): É o grau ou a presença de diferença significativa entre os cultivares no mesmo dia de corte. 
Esses são classificados como: ns: não significativo; *: significativo a 5%; **: significativo a 1%. 
ABCDEFLetras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente entre si (pelo Teste de Tukey). 
abcLetras minúsculas diferentes na mesma linha diferem estatisticamente entre si (pelo Teste de Tukey). 

 

 PMSV1, kg/ha Folhas, %MS Colmos, %MS Material morto, %MS 
Dias de crescimento2 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 

Massai 3.071 4.571 12.580CD 87,3 77,4BC 70,7A 12,7 12,4BCD 14,6C - 10,1AB 14,7BCD 
Milênio 4.467 7.067 22.857AB 91,6 70,8C 50,2BCD 8,4 25,8A 41,7A - 3,4D 8,1EF 

Mombaça 3.938 7.014 18.238A 96,0 81,9AB 50,9BCD 4,0 14,6BCD 41,5A - 3,5D 7,7F 
Tanzânia 3.294 5.701 14.907BCD 84,3 76,7BC 47,0D 15,7 9,8CD 33,9AB - 13,4A 19,1ABC 

PM39 2.607 4.355 11.047ABC 96,4 87,3A 49,3CD 3,6 6,4D 38,0AB - 6,3BCD 12,7CDEF 
PM40 3.066 4.432 12.160BCD 89,9 86,7A 58,5ABCD 10,1 11,4BCD 27,5ABC - 2,0D 14,0BCDEF 
PM41 3.209 5.274 13.012BCD 91,7 80,3AB 63,2AB 8,3 14,0BCD 25,2BC - 5,7BCD 11,6DEF 
PM44 3.118 5.003 12.664BCD 88,9 71,6C 47,6D 11,1 19,4AB 37,9AB - 9,0ABC 14,6BCDE 
PM45 3.319 5.893 17.730D 94,9 83,1AB 61,3ABC 5,1 7,1D 16,4C - 9,8AB 22,3A 
PM46 2.079 3.734 9.035BCD 90,0 71,4C 45,1D 10,0 24,1A 32,9AB - 4,5CD 22,0A 
PM47 2.876 4.411 11.437D 91,7 77,6BC 51,9BCD 8,3 18,1ABC 28,5ABC - 4,2CD 19,7AB 

                

Média 3.186c 5.223b 14.152a 91,1a 78,6b 54,1c 8,9a 14,8b 30,7c - 6,5b 15,1a 
EPM3 791 809 2.181 4,4 2,9 4,6 4,36 3,14 4,93 - 1,8 2,2 

Significância Genótipo4 ns ns * ns ** * ns ** ** - ** ** 
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Tabela 7 - Composição bromatológica da fração colmo de 11 genótipos de P. maximum colhidos em três idades de corte 

 MS, % PB, %MS FDN, %MS FDA, %MS Lignina, %FDN 
Dias de crescimento1 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 

Massai 17,8AB 20,6 25,7 4,8 6,6 3,7 79,8A 83,5 85,0 43,6 46,2 48,0C 7,2 6,5 8,2B 
Milênio 7,9ABC 15,1 21,2 4,8 5,0 2,9 75,7CD 79,1 84,0 43,8 45,2 51,7ABC 5,6 6,8 9,7AB 

Mombaça 6,4C 12,5 24,8 5,9 4,5 3,1 74,8D 79,9 82,4 41,8 46,2 55,3A 6,3 6,7 11,1A 
Tanzânia 14,0ABC 13,5 23,7 4,2 4,7 2,4 78,1ABCD 79,4 82,9 43,5 43,5 51,1ABC 6,6 5,6 8,7B 

PM39 8,1BC 14,0 21,4 3,9 5,1 3,3 76,1BCD 79,1 85,8 41,7 44,9 50,9ABC 5,5 5,5 8,1B 
PM40 14,2ABC 20,2 22,0 4,0 4,5 3,0 78,0ABCD 79,4 83,8 42,7 45,0 50,0ABC 7,1 6,1 9,1AB 
PM41 12,8ABC 16,7 23,5 4,6 5,0 3,5 78,0ABCD 80,4 82,9 44,3 45,1 48,2BC 6,9 5,9 8,4B 
PM44 18,7A 17,9 25,2 4,2 4,6 2,8 79,7AB 81,5 86,1 46,8 45,9 52,7ABC 8,3 6,6 9,6AB 
PM45 13,6ABC 15,8 24,9 4,1 4,1 3,4 80,9A 81,7 83,1 47,6 46,7 50,8ABC 7,6 6,3 9,5AB 
PM46 12,5ABC 16,1 25,1 4,1 4,8 2,5 78,9ABC 79,9 86,6 48,0 45,3 54,0AB 6,6 5,6 10,0AB 
PM47 16,3ABC 17,2 23,1 4,4 5,3 3,6 77,9ABCD 80,0 82,4 42,7 43,9 48,7BC 5,8 5,3 8,2B 
Média 12,9c 16,3b 23,7a 4,4ab 4,9a 3,1b 77,9c 80,4b 84,1a 44,3b 45,3b 51,1a 6,7b 6,1b 9,1a 
EPM2 4,4 3,3 1,6 1,4 0,8 0,4 1,5 1,2 1,5 2,3 1,2 2,0 1,1 0,4 0,9 

Significância Genótipo3 * ns ns ns ns ns * ns ns ns ns * ns ns * 
 

1Dias de crescimento: São os dias de crescimento da forrageira a contar a partir de um corte de nivelamento em 29/12/2005. 2EPM: Erro padrão da 
média. 3Probabilidade de efeito significativo de genótipo (Teste de Fisher). Esses são classificados como: ns: não significativo; * P<0,05; **: 
P<0,01. ABCDLetras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente entre si (pelo Teste de Tukey). abcLetras minúsculas diferentes 
na mesma linha diferem estatisticamente entre si (pelo Teste de Tukey). 
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Tabela 8 - Digestibilidade in vitro da fração colmo de 11 genótipos de P. maximum 
colhidos em três idades de corte 

  DIVMS1 DIVFDN2 

Dias de crescimento3  30d 60d 90d 30d 60d 90d 
Massai  51,9BC 52,8BCD 43,9AB 39,7BC 43,4ABCD 34,0AB

Milênio  60,8A 52,9BCD 39,1B 48,2A 40,5BCD 27,5B

Mombaça  58,5A 57,9ABC 38,9B 44,5ABC 47,3ABC 25,8B

Tanzânia  58,7A 56,1ABCD 40,8B 47,2A 44,7ABC 28,6B

PM39  61,9A 58,8AB 47,4AB 50,0A 47,9ABC 38,8A

PM40  56,5ABC 61,3A 42,4AB 44,3ABC 51,3A 31,2AB

PM41  57,4AB 58,8AB 45,4AB 45,4AB 48,8A 34,1AB

PM44  52,5BC 51,0CD 39,0B 40,4BC 40,0CD 29,1B

PM45  49,9C 56,1ABCD 43,5AB 38,1C 46,0ABC 32,1AB

PM46  58,7A 48,0D 39,7B 47,8A 34,9D 30,7AB

PM47  60,3A 58,5AB 50,3A 49,1A 48,1AB 39,6A
         

Média  57,1a 55,6a 42,8b 45,0a 44,9a 31,9b 
EPM4  2,1 2,5 2,9 2,6 2,7 3,2 

Significância Genótipo5  * * * * * * 
 

1DIVMS: Digestibilidade in vitro da matéria seca. 
2DIVFDN: Digestibilidade in vitro da fibra em detergente neutro. 
3Dias de crescimento: São os dias de crescimento da forrageira a contar a partir de um corte 
de nivelamento em 29/12/2005. 
4EPM: Erro padrão da média. 
5Significância do Genótipo (Teste de Fisher): Grau ou a presença de diferença significativa 
entre os cultivares no mesmo dia de corte. Esses são classificados como: ns: não significativo; 
*: significativo a 5%; **: significativo a 1%. 
ABCDLetras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente entre si (pelo 
Teste de Tukey). abLetras minúsculas diferentes na mesma linha diferem estatisticamente 
entre si (pelo Teste de Tukey). 
 

Tabela 9 - Matriz de correlações entre composição química e 
digestibilidade da MS e FDN da fração colmo e da 
fração folha de onze genótipos de P. maximum 
colhidos em três idades 

 Fração Colmo Fração Folha 
 DIVMS1 DIVFDN2 DIVMS1 DIVFDN2 

DIVFDN2  0,98**  0,97**  
FDN -0,77** -0,63** -0,07 0,16 
FDA -0,85** -0,79** -0,26* -0,24* 
Lignina (%MS) -0,91** -0,87** -0,23* -0,22* 
Lignina (%FDN) -0,89** -0,88** -0,21* -0,26* 

 
1DIVMS: Digestibilidade in vitro da matéria seca (30h). 
2DIVFDN: Digestibilidade in vitro da FDN (30h). 
*: significativo a 5%; **: significativo a 1% (Teste de Fisher). 
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Tabela 10 - Composição bromatológica da fração folha de 11 genótipos de P. maximum colhidos em três idades de corte 

 MS, % PB, %MS FDN, %MS FDA, %MS Lignina, %FDN 
Dias de crescimento1 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 30 d 60 d 90 d 

Massai 26,8 29,5 31,7 8,7 10,1 6,9 77,5 76,8 76,8 38,5 40,8 40,3 5,3 6,0 6,5AB 
Milênio 25,4 28,5 29,8 9,0 9,7 6,9 76,4 76,5 75,5 38,8 41,3 41,8 5,2 6,3 6,8A 

Mombaça 24,9 23,8 31,3 9,9 9,0 7,0 73,5 76,7 72,7 36,9 41,7 41,1 5,3 5,9 6,3AB 
Tanzânia 23,3 25,6 31,1 9,5 9,5 6,7 72,9 77,0 74,6 37,4 40,0 42,0 4,6 5,1 5,5B 

PM39 20,2 27,4 30,5 8,8 8,0 6,4 72,6 77,0 71,6 37,4 40,0 42,9 5,1 5,9 7,3A 
PM40 26,9 28,0 30,9 8,4 9,3 6,2 72,9 74,7 71,8 36,7 40,0 42,4 4,9 5,3 7,1A 
PM41 24,6 25,7 32,6 9,4 9,8 7,3 76,0 77,0 75,5 39,0 40,6 40,7 4,9 5,4 6,4AB 
PM44 24,7 26,7 29,5 9,5 8,8 7,1 75,5 77,0 74,5 38,6 40,1 44,0 5,1 5,0 7,2A 
PM45 23,8 29,5 29,8 8,4 8,7 7,3 76,9 77,1 75,7 40,1 41,6 42,5 4,7 5,4 6,4AB 
PM46 28,3 27,2 30,6 8,4 8,8 7,4 74,1 77,0 73,1 39,0 42,3 43,0 5,4 5,5 6,3AB 
PM47 26,5 28,7 31,9 9,6 9,5 7,5 76,2 76,7 75,0 37,3 40,7 42,9 5,1 5,7 6,4AB 
Média 25,0c 27,3b 30,9a 9,0a 9,2a 7,0b 75,0b 76,7a 74,2b 38,2b 40,8a 42,1a 5,1b 5,6b 6,6a 
EPM2 2,3 1,5 1,6 0,9 0,7 0,5 1,4 1,2 1,5 0,9 0,9 1,2 0,2 0,3 0,5 

Significância Genótipo3 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns * 
 

1Dias de crescimento: São os dias de crescimento da forrageira a contar a partir de um corte de nivelamento em 29/12/2005. 2EPM: 
Erro padrão da média. 3Probabilidade de efeito significativo de genótipo (Teste de Fisher). Esses são classificados como: ns: não 
significativo; * P<0,05; **: P<0,01. ABLetras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente entre si (pelo Teste de 
Tukey). abcLetras minúsculas diferentes na mesma linha diferem estatisticamente entre si (pelo Teste de Tukey). 
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Tabela 11 - Digestibilidade in vitro da fração folha de 11 genótipos de P. 

maximum colhidos em três idades de corte 
 

 DIVMS1 DIVFDN2 

Dias de crescimento3 30d 60d 90d 30d 60d 90d 
Massai 49,0 51,6 54,2 34,2 36,7 40,6 
Milênio 55,0 50,8 52,7 40,8 35,6 37,4 

Mombaça 53,5 54,3 51,0 36,6 40,4 32,6 
Tanzânia 56,2 50,6 49,1 39,8 35,8 31,5 

PM39 58,7 45,0 53,3 43,1 28,4 36,6 
PM40 58,1 47,0 47,2 42,3 29,0 26,6 
PM41 53,6 54,5 48,8 39,0 40,9 32,1 
PM44 52,7 44,1 45,1 37,2 27,4 26,0 
PM45 53,6 43,0 44,5 39,7 26,2 27,9 
PM46 56,4 52,3 51,2 41,0 38,1 33,5 
PM47 49,2 52,8 42,0 33,6 38,4 22,9 

         

Média 54,2a 49,6b 49,0b 38,8a 34,3ab 31,6b 
EPM4 3,7 4,1 4,1 5,1 5,5 5,9 

Significância Genótipo5 ns ns ns ns ns ns 
 
1DIVMS: Digestibilidade in vitro da matéria seca. 
2DIVFDN: Digestibilidade in vitro da fibra em detergente neutro. 
3Dias de crescimento: São os dias de crescimento da forrageira a contar a 
partir de um corte de nivelamento em 29/12/2005. 
4EPM: Erro padrão da média. 
5Significância do Genótipo: É o grau ou a presença de diferença significativa 
entre os cultivares no mesmo dia de corte. Esses são classificados como: ns: 
não significativo; *: significativo a 5%; **: significativo a 1% (Teste de Fisher). 
abLetras minúsculas diferentes na mesma linha diferem estatisticamente entre 
si (pelo Teste de Tukey). 
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Tabela 12 - Composição química e digestibilidade in vitro da fração 
colmo e da fração folha de onze genótipos de P. 
maximum colhidos em três idades 

Parâmetro Dias de crescimento3 Folha Colmo EPM4 

30 d 25,0a 12,9b 0,9 
60 d 27,3a 16,3b 0,9 MS, % 
90 d 30,9a 23,7b 0,8 
30 d 9,0a 4,4b 0,4 
60 d 9,2a 4,9b 0,3 PB, %MS 
90 d 7,0a 3,1b 0,3 
30 d 75,0b 77,9a 0,4 
60 d 76,7b 80,4a 0,5 FDN, %MS 
90 d 74,2b 84,1a 0,6 
30 d 38,2b 44,3a 0,6 
60 d 40,8b 45,3a 0,4 FDA, %MS 
90 d 42,1b 51,1a 0,7 
30 d 5,1b 6,7a 0,3 
60 d 5,6 6,1 0,2 Lignina, %FDN 
90 d 6,6b 9,1a 0,2 
30 d 54,2 57,1 1,6 
60 d 49,6b 55,6a 1,1 DIVMS1, %MS 
90 d 49,0a 42,8b 1,1 
30 d 38,8b 45,0a 2,3 
60 d 34,3b 44,9a 1,3 DIVFDN2, %FDN 
90 d 31,6 31,9 1,6 

 
1DIVMS: Digestibilidade in vitro da matéria seca. 2DIVFDN: Digestibilidade 
in vitro da fibra em detergente neutro. 3Dias de crescimento a partir de 
corte de nivelamento em 29/12/2005. 4EPM: Erro padrão da média. 
abLetras minúsculas diferentes na mesma linha diferem estatisticamente 
entre si (pelo Teste de Tukey). 

 

O interessante para programas de melhoramento seria identificar os genótipos 

mais produtivos e que apresentem colmos de alta DIVFDN com 60 ou 90 dias. A 

aplicação de agrupamento por otimização de Tocher utilizando a matriz de 

distâncias euclidiana média permitiu o estabelecimento de 4 grupos baseados nas 

variedades medidas com 90 dias de crescimento (Tabela 13). 

O Grupo I representa os genótipos com produção intermediária de MSV, menor 

DIVFDN da fração colmo, e menor porcentagem de folhas com 90 dias de 

crescimento, e foi constituído pelos genótipos Tanzânia, PM46 e PM44. O Grupo II 

representa os genótipos com produção intermediária de MSV, maior DIVFDN do 

colmo e porcentagem de folhas com 90 dias de crescimento intermediária, e foi 

constituído pelos acessos PM39 e PM47. O Grupo III representa os genótipos com 
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menor produção de MSV, DIVFDN do colmo intermediária e maior porcentagem de 

folhas com 90 dias de crescimento, e foi constituído pelos genótipos Massai, PM40, 

PM41 e PM45. O Grupo IV representa os genótipos com maior produção de MSV, 

menor DIVFDN do colmo e porcentagem de folhas com 90 dias de crescimento 

intermediária, e foi constituído pelas cultivares Milênio e Mombaça. A partir desta 

análise verifica-se que os acessos PM39 e PM47 se mostraram genótipos 

promissores que agregam boa produção de MSV, boa porcentagem de folhas e alta 

DIVFDN do colmo com 90 dias de crescimento. 

 

Tabela 13 - Grupos de genótipos de P. maximum e média das variáveis em cada 
grupo 

Grupo Itens I II III IV 

 
PM44 
PM46 

Tanzânia 

PM39 
PM47 

Massai 
PM40 
PM41 
PM45 

Milênio 
Mombaça 

Distância média intragrupo - 1,2054 1,4389 1,8935 
PMSV1 (kg/ha) 13.216ab 14.389ab 11.537b 20.547a 

DIVFDN2 do colmo (%FDN) 29,4c 39,2a 32,8b 26,6c 
Folhas3 (% MS) 46,6b 50,6b 63,4a 50,5b 

 
1PMSV: Produção de matéria seca verde com 90 dias, em kg/ha. 2DIVFDN = 
Digestibilidade in vitro (30h) da fibra em detergente neutro do colmo com 90 dias. 
3Porcentagem de folhas na MSV com 90 dias de crescimento. abcLetras minúsculas 
diferentes na mesma linha diferem estatisticamente entre si (pelo Teste de Tukey). 
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6.2 Seleção dos genótipos para estudo da expressão gênica 
 
 

Os genótipos de P. maximum foram selecionados, baseado no seu perfil de 

manutenção da digestibilidade da FDN do colmo com o avanço da maturidade 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14 - DIVFDN do colmo de 11 genótipos de P. maximum 
colhidos em três idades de corte 

 

Genótipos 30 dias Genótipos 60 dias Genótipos 90 dias 
PM39 50,0A PM40 51,3A PM47 39,6A 
PM47 49,1A PM41 48,8AB PM39 38,8A 
Milênio 48,2A PM47 48,1ABC PM41 34,1ABC 
PM46 47,8A PM39 47,9ABC Massai 34,0ABC 

Tanzânia 47,2A Mombaça 47,3ABC PM45 32,1ABC 
PM41 45,4AB PM45 46,0ABC PM40 31,2ABC 

Mombaça 44,5ABC Tanzânia 44,7ABC PM46 30,7ABC 
PM40 44,3ABC Massai 43,4ABCD PM44 29,1BC 
PM44 40,4BCD Milênio 40,5BCD Tanzânia 28,6BC 
Massai 39,7BCD PM44 40,0CD Milênio 27,5BC 
PM45 38,2CD PM46 34,3D Mombaça 25,8C 
Média 44,5  44,9  32,3 
EPM1 2,1  2,8  3,2 

 

1EPM: Erro padrão da média. 
ABCDLetras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente 
entre si pela análise de Tukey à 5%. 
 

Como observado na tabela 14, os acessos PM39, PM47 e o cultivar Massai 

apresentaram uma manutenção desejável da DIVFDN, enquanto os cultivares 

Milênio, Tanzânia e Mombaça, apresentaram uma queda drástica da DIVFDN com o 

avanço da maturidade. 

 

 

6.3 Eletroforese em gel de agarose 
 
 

A eletroforese em gel de Agarose 1% permitiu identificar a integridade do RNA 

total extraído amostras de RNA total (Figura 1). A integridade do material é avaliada 

pela presença das bandas estruturais de RNA ribossômico (28S, 18S e 5,8S). 
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Figura 1 - Foto de géis de agarose 1% das 54 amostras de RNA total 

 
 
6.4 Leitura em espectrofotômetro 
 
 

Foi realizada a quantificação em espectrofômetro, sendo analisadas a razão 

(A260/A280) e a concentração das amostras (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Análise em espectrofotômetro do RNA total das amostras selecionadas 
de P. maximum       (Continua) 

 

Amostra Razão 260/280 Concentração, μg/ml 
1PH06 1,64 115 

1PH023 1,62 216 
1PH029 1,78 119 
2PH06 1,72 180 

2PH023 1,56 345 
2PH029 1,69 650 
3PH06 1,73 581 

3PH023 1,72 194 
3PH029 1,66 542 
1PH09 1,680 418,0 

1PH022 1,600 339,0 
1PH032 1,540 528,0 
2PH09 1,630 472,0 

2PH022 1,440 381,0 
2PH032 1,720 721,0 
3PH09 1,480 253,0 

3PH022 1,500 207,0 
3PH032 1,700 601,0 
1PH01 1,754 282,0 

1PH016 1,696 212,0 
1PH034 1,632 169,0 
2PH01 1,759 347,0 

2PH016 1,779 230,0 
2PH034 1,741 575,0 
3PH01 1,814 718,0 

3PH016 1,658 271,0 
3PH034 1,519 219,0 
1PH02 1,512 193,1 

1PH019 1,549 534 
1PH031 1,791 365 
2PH02 1,766 302,1 

2PH019 1,711 221,4 
2PH031 1,366 29,1 
3PH02 1,769 374,4 
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Tabela 15 - Análise em espectrofotômetro do RNA total das amostras selecionadas 
de P. maximum       (Conclusão) 

 

Amostra Razão 260/280 Concentração, μg/ml 
3PH019 1,581 258,4 
3PH031 1,716 406,1 
1PH011 1,848 328,6 
1PH017 1,791 333,3 
1PH027 1,721 263,1 
2PH011 1,817 490,4 
2PH017 1,718 344,8 
2PH027 1,649 276,1 
3PH011 1,618 429,0 
3PH017 1,692 521,4 
3PH027 1,817 780,5 
1PH03 1,466 488,8 

1PH013 1,411 256,9 
1PH025 1,631 264,7 
2PH03 1,706 497,6 

2PH013 1,566 351,0 
2PH025 1,563 262,6 
3PH03 1,495 339,0 

3PH013 1,539 265,7 
3PH025 1,864 1128,4 

 
Algumas amostras demonstraram alto grau de degradação do RNA ou 

contaminação (Figura 1). Estas amostras tiveram seu RNA re-extraído anteriormente 

à síntese de cDNA. 

 

 

6.5 Quantificação da expressão gênica por PCR em tempo real 
 
 

Obtivemos sucesso na quantificação da expressão dos seis genes de 

interesse, como pode ser visualizado na figura 2. Em cada rodada de amplificação, 

os acessos foram comparados dois a dois, um do grupo LENTA e outro do grupo 

RÁPIDA, sendo amplificados ao mesmo tempo um gene de interesse e mais o 

GAPDH nas três idade de corte. Em cada rodada de amplificação foram analisados 

24 tubos (2 genótipos x 3 idades x 2 genes x 2 repetições). 
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CAD CCR

COMT 4CL

PAL C4H

 
 

Figura 2 - Curvas de amplificação dos genes CAD, CCR, COMT, 4CL, PAL e C4H 
por PCR em tempo real 

 

A especificidade da amplificação de cada gene pode ser observada na figura 3. 

Em todos os genes observa-se um único pico em cada gráfico, demonstrado a 

especificidade do produto amplificado. 
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CAD CCR

COMT 4CL

PAL C4H

 
 

Figura 3 - Curvas de dissociação dos genes CAD, CCR, COMT, 4CL, PAL e C4H 
amplificados por PCR em tempo real 

 

 

6.5.1 Eficiência de amplificação 

 

 

Os sete genes amplificados apresentaram eficiência de amplificação próxima a 

2, ou seja, coeficiente de inclinação da curva linear = 1, como pode ser observado 

na figura 4. 
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Figura 4 - Validação do ensaio de PCR quantitativo. Nós testamos as suposições 

que as eficiências de amplificação dos genes GAPDH, 4CL, C4H, CAD, 
COMT, CCR e PAL nas reações de PCR são similares e próximas a 
2,0 (100%). Quantidades diferentes de conjuntos de amostras de cDNA 
do colmo de P. maximum correspondentes a 0,0015, 0,015 e 0,15 ug 
de RNA total foram utilizadas para gerar curvas padrões. Insertos 
nestes gráficos são curvas de unidades de fluorescência relativas 
plotadas contra número de ciclos de PCR. As eficiências de 
amplificação definidas como aumento do produto por ciclo foram 
calculadas como 2(-1/slope). Estes dados demonstram que as eficiências 
de amplificação destes genes foram similares e próximas a 100% 

 

 

6.5.2 Quantificação da expressão das 54 amostras 

 

 

Após a otimização das condições para cada gene, foi obtido sucesso na 

quantificação da expressão de todos os genes por PCR em tempo real (Tabela 16). 

Cada gene foi amplificação em 3 rodadas, consistindo da amplificação de um gene 

de interesse mais o GAPDH em conjunto para dois genótipos, um de cada grupo, 
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nas três idades de corte, perfazendo um total de 24 tubos mais 2 tubos de controle 

negativo (2 genótipos x 2 genes x 3 idades x 2 repetições). 
 

Tabela 16 - Ciclo de limiar de detecção do corante SYBR-Green (Ct) 

Genótipo Idade GAPDH C4H 4CL CAD CCR COMT PAL 
MASSAI 30 21,0 24,4 26,7 26,9 24,7 26,1 30,2 
MASSAI 60 17,7 24,3 27,0 27,2 25,5 26,7 29,9 
MASSAI 90 19,4 24,2 26,7 28,0 25,2 28,2 31,2 
MILÊNIO 30 22,7 32,5 27,9 28,9 28,2 36,4 33,8 
MILÊNIO 60 21,5 26,4 27,3 27,2 29,2 29,4 34,2 
MILÊNIO 90 19,5 27,0 28,6 27,4 27,9 28,9 32,6 

MOMBAÇA 30 22,0 29,0 25,2 30,1 25,5 29,0 31,1 
MOMBAÇA 60 22,6 27,1 25,3 29,9 26,9 27,1 30,0 
MOMBAÇA 90 22,1 28,3 25,2 28,2 25,9 29,2 31,1 

PM39 30 21,3 27,3 26,1 26,2 23,1 26,3 33,2 
PM39 60 22,7 29,4 26,4 29,3 25,8 28,1 34,6 
PM39 90 22,1 26,5 24,5 27,9 23,9 26,0 34,2 
PM47 30 21,3 27,9 30,3 27,3 24,8 25,5 30,2 
PM47 60 24,9 29,1 33,5 30,6 27,3 29,7 31,3 
PM47 90 24,8 28,9 32,4 31,0 28,1 28,0 31,3 

TANZANIA 30 23,0 29,5 30,6 27,6 31,0 29,2 36,6 
TANZANIA 60 21,9 27,1 29,3 26,8 31,0 28,6 32,5 
TANZANIA 90 22,3 28,7 30,4 28,2 28,3 28,8 36,6 

 

Encontramos na tabela 17 os resultados da quantificação da expressão 

gênica de acordo com os grupos de digestibilidade da FDN. Os valores de GAPDH 

presentes na tabela 17 é uma média das amplificações, sendo que para determinar 

os valores de ΔCT de cada gene (Tabela 18), foram utilizados os valores de Ct de 

GAPDH de cada rodada. 
 

Tabela 17 - Efeito de tratamento (LENTA vs. RÁPIDA) sobre a expressão de 
genes da via de lignificação medida através do ciclo de limiar de 
detecção do corante SYBR-Green (Ct) 

 

Tratamento Idade GAPDH C4H 4CL CAD CCR COMT PAL 
LENTA 1 21,2 26,5 27,7 26,8 24,2 26,0 31,2 
LENTA 2 21,8 27,6 28,9 29,0 26,2 28,1 31,9 
LENTA 3 22,1 26,5 27,9 28,9 25,7 27,4 32,2 
RÁPIDA 1 22,6 30,3 27,5 28,7 28,1 31,5 33,7 
RÁPIDA 2 22,0 26,8 27,0 28,0 29,0 28,4 32,2 
RÁPIDA 3 21,3 28,0 28,1 28,0 27,4 29,0 33,4 
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Tabela 18 - Efeito de tratamento (LENTA vs. RÁPIDA) sobre a 
expressão de genes da via de lignificação medida 
através do ΔCT (CtGAPDH - ΔCtgene alvo). Quanto maior 
(mais próximo de 0) o número de ΔCT, maior a 
expressão do gene 

 

Tratamento Idade COMT PAL 4CL C4H CAD CCR 
LENTA 30 -4,77 -9,5 -7,03 -5,9 -5,77 -3,05 
LENTA 60 -6,38 -10,5 -6,78 -5,4 -6,38 -3,76 
LENTA 90 -5,31 -11,0 -5,35 -4,0 -6,31 -2,38 
RÁPIDA 30 -8,97 -12,1 -7,25 -7,1 -5,56 -6,39 
RÁPIDA 60 -6,36 -10,2 -6,77 -5,5 -5,38 -7,24 
RÁPIDA 90 -7,66 -12,1 -6,30 -6,2 -5,66 -5,01 

 

A análise estatística preliminar demonstrou o efeito de tratamento na 

expressão dos genes C4H, 4CL, CCR e COMT. Não foi encontrada variação na 

expressão dos genes CAD e PAL (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Valor de P para efeito de idade de corte dentro de tratamento ou efeito 
de tratamento dentro de idade de corte 

 

Efeito Tratamento Idade C4H 4CL CAD CCR COMT PAL 
Trt*Idade LENTA  0,004 0,002 0,484 0,285 0,167 0,261 
Trt*Idade RÁPIDA  0,012 0,276 0,881 0,046 0,016 0,086 
Trt*Idade  1 0,069 0,939 0,808 0,014 0,032 0,168 
Trt*Idade  2 0,917 0,977 0,225 0,006 0,994 0,858 
Trt*Idade   3 0,003 0,663 0,425 0,033 0,216 0,517 

 

Houve efeito de idade e interação tratamento x idade para a expressão do gene 

C4H. A expressão do gene C4H aumentou com o avanço da maturidade no grupo 

de LENTA queda da digestibilidade, principalmente de 60 para 90 dias de 

crescimento, enquanto que no grupo de RÁPIDA queda da digestibilidade, a 

expressão de C4H aumentou mais de 30 para 60 dias, de crescimento, sofrendo 

queda na expressão com 90 dias de crescimento (Figura 5). A expressão de C4H foi 

maior no grupo LENTA do que RÁPIDA com 90 dias de crescimento. 
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Figura 5 - Efeito de tratamento sobre a expressão do gene C4H em três idades de 
corte 

 

Houve efeito significativo de idade sobre a expressão do gene 4CL, sendo que 

a expressão do gene 4CL foi alterada pela maturidade somente no grupo de LENTA 

queda da digestibilidade, sofrendo aumento na sua expressão com o avanço da 

maturidade (Figura 6). Este resultado de expressão do gene 4CL vai contra a 

hipótese de que haveria um aumento na expressão dos genes de lignificação no 

grupo de RÁPIDA queda da DIVFDN, que possuíam maior teor de lignina no colmo. 

Não houve diferença entre os grupos quanto à expressão de 4CL em cada idade de 

corte. 
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Figura 6 - Efeito de tratamento sobre a expressão do gene 4CL em três idades de 
corte 

 

Quanto ao gene CCR, houve efeito significativo de tratamento e de idade, a 

interação tratamento x idade não foi significativa. Mesmo não sendo significativa, a 

decomposição da interação pela opção SLICE do SAS demonstra que o efeito da 

maturidade foi significativo apenas no grupo de RÁPIDA queda da digestibilidade, 

sendo que a expressão de CCR aumentou com o avanço da maturidade (Figura 7). 
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Figura 7 - Efeito de tratamento sobre a expressão do gene CCR em três idades de 

corte 
 

Não houve efeito significativo da maturidade sobre a expressão de CCR no 

grupo de LENTA queda de digestibilidade. Estas características posicionam o gene 

CCR como um possível regulador da digestibilidade do colmo de P. maximum. No 

entanto, a expressão de CCR foi sempre maior no grupo de LENTA queda do que 

no grupo de RÁPIDA queda, indicando que a mudança do nível de expressão ao 

longo do desenvolvimento seria mais importante para determinar a queda da 

digestibilidade do que a quantidade absoluta de expressão (Figura 7). 

Para o gene COMT, houve efeito significativo da interação tratamento x idade. 

A decomposição da interação demonstrou que houve efeito da maturidade somente 

no grupo de RÁPIDA queda da digestibilidade, o que também posiciona este gene 

como possível modulador da lignificação e digestibilidade do colmo (Figura 8). 
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Figura 8 - Efeito de tratamento sobre a expressão do gene COMT em três idades de 

corte 
 

A análise da mudança de expressão em relação ao nível de expressão com 30 

dias demonstra que houve um maior aumento da expressão de COMT com 60 dias 

no grupo de RÁPIDA queda do que no de LENTA queda, sendo que após 90 dias de 

crescimento não houve diferença entre os grupos (Figura 8). 

Com relação ao gene PAL, não houve efeito significativo de tratamento, idade 

ou da interação tratamento x idade. No entanto, ao se analisar a mudança na 

expressão de PAL com relação aos valores iniciais (30 dias), observa-se que houve 

um maior aumento na expressão de PAL de 30 para 60 dias de crescimento no 

grupo de RÁPIDA queda da digestibilidade (Figura 9), sendo que com 90 dias não 

houve diferença entre os grupos. 
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Figura 9 - Efeito de tratamento sobre a expressão do gene PAL em três idades de 
corte 

 

Não houve nenhum efeito significativo sobre a expressão do gene CAD entre 

os dois grupos estudados (Figura 10). 



 70

0

1

2

3

4

5

6

7

30 60 90

M
ud

an
ça

 n
a 

ex
pr

es
sã

o
(x

 e
m

 re
la

çã
o 

a 
30

 d
ia

s)

Dias de crescimento

Gene - CAD

LENTA
RÁPIDA

Trt:            P=0,41
Idade:        P=0,75
TrtxIdade:  P=0,65

 
Figura 10 - Efeito de tratamento sobre a expressão do gene CAD em três idades de 

corte 
 

Piquemal et al. (2002) avaliaram o efeito da regulação da enzima COMT no 

conteúdo da FDN e na digestibilidade in vitro do FDN no milho. O teor de lignina nos 

milhos com o seu perfil alterado foi de 25 a 30% menor comparados com os 

controles. Em relação à digestibilidade, as linhagens alteradas foram mais 

digestíveis que as controle, conforme indicado pelo seu valor da DIVFDN mais 

elevada (84% versus 77%, respectivamente). Neste estudo, uma redução de 85% na 

atividade da COMT no estádio de florescimento foi suficiente para causar a 

diminuição no teor de lignina. Em um estudo semelhante, Mechin et al. (2000) 

relatou valores aumentados na DIVFDN para uma espécie de milho mutante em 

comparação a controle.  

Alguns estudos têm sido relatados sobre os efeitos da regulação da COMT e 

uma baixa atividade no conteúdo de lignina e composição de plantas dicotiledôneas 

(DWIVEDI et al., 1994; NI; PAIVA; DIXON, 1994; ATANASSOVA et al., 1995; VAN 

DOORSSELAERE et al., 1995; TSAI et al., 1998; LAPIERRE et al., 1999; JOUANIN 

et al., 2000; GUO et al., 2001). Segundo Piquemal et al. (2002), as abordagens com 
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trangênicos em espécies gramíneas, até agora não tem sido utilizadas para regular 

a expressão dos genes ligados à lignificação. 

É provável que a regulação da COMT altere a organização global da parede 

celular através de interações lignina-polissacarídeo modificado de uma forma que 

paredes são mais facilmente acessíveis às enzimas bacterianas. Além da 

digestibilidade, outras características agronomicamente importantes das gramíneas 

com estas enzimas, como a COMT, reguladas devem ser avaliadas para determinar 

se as características dessas plantas podem melhor se adaptar em condições a 

campo. 

Chen et al. (2003) realizando experimento com Festuca arundinacea 

transgênica encontraram níveis reduzidos de RNAm transcriptase que reduziu 

significativamente a atividade enzimática do CAD. Estas alterações causaram uma 

diminuição significativa do conteúdo de lignina, sem alterar a celulose e 

hemicelulose. Em relação à digestibilidade in vitro da MS, os autores relataram 

aumentos de 7,2 a 9,5% nestas plantas com o conteúdo de CAD regulado. 

Outro fator importante a ser observado no experimento anteriormente citado, é 

de que não foram encontradas grandes diferenças significativas entre as plantas 

transgênicas e as controles em relação aos caracteres agronômicos como altura, 

hábito de crescimento, número de perfilhos e produção de sementes. Não foram 

observadas também alterações relativas à incidência de pragas ou agentes 

patogênicos nas plantas transgênicas. 

Comparando os resultados obtidos por Chen et al. (2003), o nível de redução 

de lignina foi modesto quando comparado com os 50% de redução no teor de lignina 

em tabaco transgênico obtido pela regulação das enzimas CAD e CCR 

(CHABANNES et al., 2001). 

Em gramíneas forrageiras, pouca informação sobre manipulação transgênica 

está disponível nessas espécies. Os poucos resultados sobre o êxito da modificação 

da lignina em espécies forrageiras é devido principalmente à identificação de plantas 

transgênicas que expressem mudanças na lignina e que estabeleçam um eficiente 

sistema de transformação destas espécies. E, a manipulação genética para 

aumentar a digestibilidade in vitro da matéria seca das gramíneas forrageiras pode 

levar ao rápido benefício financeiro da sociedade e para a comunidade agrícola 

(CASLER; VOGEL, 1999). 
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7 CONCLUSÕES 
 
 

A maturidade tem maior efeito sobre a qualidade nutricional da fração colmo do 

que sobre a fração folha. Existe grande variação entre os genótipos em relação ao 

efeito da maturidade sobre a digestibilidade da fração colmo, porém não há efeito 

dos genótipos sobre a digestibilidade da fração folha, indicando a possibilidade de 

seleção de cultivares com maior digestibilidade de colmos, e a dificuldade de se 

selecionar genótipos com maior digestibilidade de folhas. Dentre os genótipos 

testados, os acessos PM39 e PM47 se destacaram por apresentar boa produção de 

MSV e alta digestibilidade da FDN do colmo quando colhidos com 90 dias. 

A quantificação da expressão gênica em genótipos contrastantes quanto à 

digestibilidade da fibra do colmo, identificou os genes C4H, COMT e PAL como 

expressos diferencialmente entre os grupos de RÁPIDA e LENTA queda da 

digestibilidade da FDN do colmo, colocando-os como possíveis moduladores da 

lignificação em P. maximum. 
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ANEXO A - SEQÜENCIAS DE DNA 
 
 

As seguintes seqüencias de DNA obtidas no experimento foram depositadas no 

GenBank®: 

 
Urochloa maxima cinnamoyl-CoA reductase (CCR) mRNA 

ACCESSION   EU741931 
  AUTHORS   Silva,L.F.P., Stabile,S.S. and Magalhaes,J.D. 
  TITLE     Identification and sequencing of guineagrass cinnamoyl-CoA 
            reductase (CCR) 
ORIGIN       
        1 ctggtactgc tacgggaagg cggtggcgga gcaggcggcg tgggacgctg ctcgacaacg 
       61 cggcgtggac cttgttgttg tgaaccctgt gctggtggtg ggcccgctgc tgcaggcaac 
      121 ggtgaacgcc agcatcgccc acatcctcaa gtacctggac gggtcggccc ggacctacgc 
      181 caacgcggtg caggcctacg tggacgtccg cgacgtcgcc gccgcgcacc tcgccgtctt 
      241 cgagagcccc gacgcctccg gccgccacct ctgcgccgag cgcgtcctcc accgcgagga 
      301 cgtcgtccgt atcctcgcca agctcttccc cgagtacccc gtccccacca ggtgctccga 
      361 cgagaagaat ccgaggaagc aggagtacaa gatg 

 
Urochloa maxima cinnamate 4-hydroxylase (C4H) mRNA 

ACCESSION   EU741932 
  AUTHORS   Silva,L.F.P., Stabile,S.S. and Magalhaes,J.D. 
  TITLE     Identification and sequencing of guineagrass cinnamate 
            4-hydroxylase (C4H) 
ORIGIN       
        1 tcgcagagct tcgagtacaa ctacggcgac ttcatccccg tcctccgccc attcctccgt 
       61 gggtacctca acagatgcca cgacctcaag acccgccgca tgaaggtctt cgaggacaac 
      121 ttcgtccagg agcgcaagaa ggtgatggcc cagactggcg agatccggtg cgccatggac 
      181 cacatcctcg aggccgagag gaagggcgag atcaaccacg acaacgtcct 

 
Urochloa maxima 4-coumarate coenzyme A ligase (4CL) mRNA 

ACCESSION   EU741933 
  AUTHORS   Silva,L.F.P., Stabile,S.S. and Magalhaes,J.D. 
 TITLE    Identification and sequencing of guineagrass 4-coumarate coenzyme A 
ligase (4CL) 

ORIGIN       
        1 ggctggctgc acaccggaga cattggctac gttgacgacg acgacgagat cttcatcgtc 
       61 gacaggctca aggagatcat caagtataag gggttccagg tgccgcctgc agagcttgag 
      121 gccctcctca tcacgcaccc ggagatcaag gacgccgccg tcgtatcaat gaaggatgat 
      181 cttgccggtg aaatcccggt cgccttcatc gtgcggacag aagggtctga actcaccgag 
      241 gatgcgatca agcaatttgt tgccaaggag gtggttttct acaagaagat ccacaa 

 
Urochloa maxima phenylalanine ammonia-lyase (PAL) mRNA 

ACCESSION   EU741934 
  AUTHORS   Silva,L.F.P., Stabile,S.S. and Magalhaes,J.D. 
  TITLE     Identification and sequencing of guineagrass phenylalanine 
            ammonia-lyase (PAL) 
ORIGIN       
        1 aggtcaaatc cgtgaacgac aacccgctca ttgacgtctc ccgtggcaag gcgctccacg 
       61 gtggcaactt ccagggcacc cccatcggtg tctccatgga caacacccgc ctcgccctcg 
      121 ccgccatcgg caagctcatg ttcgcgcagt tctccgagct ggtgaacgac ttctacaaca 
      181 atggcctgcc ctccaaccta tctggtggac gcaaccccag cttggactac gggttcaagg 
      241 gtgctgagat cgccatggca tcctactgct ctgagctcca gttcctcggc aacccagtga 
      301 ccaaccacgt gcagagcgct gagcagcaca accaggacgt gaaactc 
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Urochloa maxima caffeoyl-CoA O-methyltransferase (CCoAOMT) mRNA 
ACCESSION   EU741935 
  AUTHORS   Silva,L.F.P., Stabile,S.S. and Magalhaes,J.D. 
  TITLE     Identification and sequencing of guineagrass caffeoyl-CoA 
            O-methyltransferase (CCoAOMT) 
ORIGIN       
        1 aagagcgacg acctgtacca gtacatcctt gacaccagcg tgtacccgcg agagccggag 
       61 agcatgaagg agttgcgcga ggtcaccgcc aagcacccat ggaacctgat gacgacgtcg 
      121 gccgacgagg gccagttcct caacatgctc atcaagctca tcggcgccaa gaagaccatg 
      181 gagatcggcg tctacaccgg ctactccctc c 

 
 




