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RESUMO 
 

Compostos nitrogenados e de carboidratos em pastos de capim-elefante 
(Pennisetum purpureum cv. Cameroon), manejados com intervalos de desfolhação 

fixos e variáveis 
 

O presente estudo teve como objetivo a caracterização das frações protéicas e de 
carboidratos em pastagem de capim-elefante (Pennisetum purpureum cv. Cameroon), 
manejada com altas taxas de lotação no período das águas. O experimento foi 
realizado nas instalações do Departamento de Zootecnia da Esalq/USP. A forragem foi 
coletada nas estações do outono/2006, primavera/2006 e verão/2006-07, adotando-se 
intervalos de desfolhação fixos de 27 dias e variáveis, onde a entrada dos animais 
ocorreu quando o capim atingiu 1,05 m de altura (95 % IL). Foi determinada a 
composição bromatológica, frações protéicas e de carboidratos tanto por métodos 
químicos quanto pelo método de degradação “in situ” da forragem. A pastagem 
também foi avaliada quanto à massa de forragem (kg de MS por ha-1), composição 
morfológica e alturas do dossel na entrada e saída dos animais. Para as 
determinações no pasto utilizou-se o delineamento inteiramente aleatorizado com 
medidas repetidas no tempo. Para as frações protéicas A, B e C, foi realizado ensaio 
de degradabilidade “in situ” utilizando-se 4 garrotes castrados e canulados no rúmen. 
As amostras de forragem secas e moídas a 5 mm foram acondicionadas em sacos de 
nylon e incubadas no rúmen por 0, 3, 6, 12, 24, 48, 60, 72, 96 e 120 horas. O 
delineamento experimental foi em quadrados latinos 2x2 replicados. A duração do 
intervalo entre desfolhas não diferiu entre os tratamentos (P>0,05), em nenhuma das 
estações avaliadas. As alturas do dossel no pré-pastejo foram maiores (P<0,05) nos 
tratamentos com ID variável. Para altura do dossel em pós-pastejo, houve efeito 
somente da estação (P<0,05), com menores alturas na primavera (0,43 e 0,51 m), e 
maiores no verão (0,56 e 0,57 m) para os tratamentos com ID fixo e variável. Não foi 
verificada diferença (P>0,05) para produção de forragem entre os tratamentos. Apenas 
os teores de PB da forragem foram afetados pelos tratamentos (P<0,05), com menores 
valores para ID variável. Os teores de MS, FDN, FDA, lignina e PIDA não diferiram 
(P>0,05) entre os tratamentos. Somente a fração protéica B2 foi afetada, com maiores 
valores para ID variável (P<0,05). As frações A e B3 diferiram nas estações do ano 
(P<0,05), com o outono apresentando menores valores de A e maiores da B3. Não 
houve diferença para as frações B1 e C (P>0,05). No verão, a fração A+B1 dos 
carboidratos apresentou os menores valores dentre as estações (13,80 e 16,22 % para 
ID fixo e variável), e a fração B2, os maiores valores (76,59 e 73,42 %) (P<0,05). Não 
houve diferenças (P>0,05) para as variáveis de degradabilidade da MS e MO. Na 
degradabilidade da FDN, diferenças significativas foram observadas apenas para 
variável de DP e DE com taxa de passagem de 2 %/h no tratamento com ID fixo. A 
correção da contaminação microbiana resultou em aumento nos valores da fração 
protéica A e redução na B. Não houve efeito (P>0,05) para as variáveis da PB corrigida 
pela contaminação, exceto para a fração B, onde os valores foram maiores no outono 
(73,3 e 73,69%) e menores na primavera com ID variáveis (55,87%). 

 
Palavras-chave: Degradabilidade; Fracionamento; Intervalos de desfolhação 
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ABSTRACT 
 

Nitrogen and carbohydrate fractions in elephant grass pastures (Pennisetum 
purpureum cv. Cameroon), managed with fixed and variable defoliation intervals  

 
 
              The present study was designed to characterize the protein and carbohydrate 
fractions of elephant grass pasture (Pennisetum purpureum) cv. Cameroon, intensively 
grazed at high stocking rate during the rainy season. The experiment was carried in the 
Animal Sciences Department of the University of São Paulo (USP/ESALQ). Forage 
samples were collected during autumn and spring/2006 and summer/2006-07.  Two 
defoliation intervals (DI) were adopted, fixed and variable. For the fixed DI treatment 
experimental animals had access to the paddocks every 27 days, and for the variable DI 
treatment experimental animals had access to the paddocks when the sward reached 
1,05m height, corresponding to 95% light interception. Forage samples were analyzed 
for chemical composition and protein and carbohydrate fractions by chemical methods 
and with "in situ" degradation technique. Pasture was also analyzed for pre-grazing 
forage mass (kg DM ha-1) , morphologic composition, pre and post grazing sward 
heights. A completely randomized design with repeated measures was used for pasture 
determinations. For protein fractions (A, B, C) determinations, an “in situ” trial was 
developed  using four rumen canulated steers. 5mm ground forage samples were 
conditioned in nylon bags and incubated in the rumen for 0, 3, 6, 12, 24, 48, 60, 72, 96 
and 120 hours. The experimental design was a replicated 2x2 Latin square. The 
defoliation interval length did not differ (P>0,05) among treatments, in any season. Pre-
grazing sward heights were higher (P<0,05) for the variable DI treatment. A season 
effect (P<0,05) was observed for post-grazing heights, with lower values observed on 
spring (0,43 and 0,51m) and higher on summer (0,56 and 0,57m) for both treatments. No 
differences (P>0,05) were observed among treatments for total forage mass. Only forage 
CP content was affected by treatments, with lower values (P<0,05) for variable DI. DM, 
NDF, ADF, lignin and ADIN were not different (P>0,05) among treatments. Protein B2 
fraction was affected, showing higher values (P<0,05) for variable DI treatment. Fractions 
A and B3 were different among seasons, with lower fraction A and higher fraction B3 
values during autumn (P<0,05). No differences were observed for fractions B1 and C 
(P>0,05). During summer carbohydrate fractions A + B1 showed the lowest values 
among seasons (13,80 and 16,22% for fixed and variable DI), and B2 fraction showed 
the highest values (76,59 and 73,42 %) (P<0,05). No differences were observed for DM 
and OM degradabilities variables (P>0,05). For NDF degradability significant differences 
were observed only PD and ED variables with 2%/h passage rate for fixed DI treatment. 
Microbial contamination adjustment resulted in higher protein A and lower protein B 
fraction values. No effects were observed (P>0,05) for microbial contamination adjusted 
CP variables, except for B fraction that showed higher values during autumn (73,3 and 
73,69%) and lower during spring with variable DI (55,87%). 
 

Keywords: Carbohydrate and protein fractions; Defoliation intervals; Degradability   
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1 INTRODUÇÃO 
 

A pecuária é uma das atividades mais importantes do agronegócio nacional, 

presente em todo o território brasileiro. No cenário mundial, o Brasil se destaca como 

detentor do maior rebanho comercial de bovinos, como o segundo maior produtor de 

carne dessa natureza e maior exportador mundial, sétimo maior produtor mundial de 

leite bovino com crescimento no mercado de exportação de produtos lácteos (SANTOS 

et al., 2007a). Predominam no país, os sistemas de produção pecuária em pastagens, 

ocupando 180 milhões de hectares, onde cerca de 100 milhões são ocupados por 

gramíneas tropicais cultivadas e o restante por vegetação natural. A predominância de 

sistemas de produção em pastagens se deve à vocação natural e, principalmente, aos 

baixos custos de produção que conferem ao país alta competitividade no mercado 

internacional (ZIMMER; SILVA; MAURO, 2002; Da SILVA; PEDREIRA, 1996). 

Uma vez que as pastagens constituem a principal fonte de nutrientes para 

bovinos de corte e de leite nos sistemas de produção nacional, é necessária a busca de 

melhor entendimento dos mecanismos que governam a digestão ruminal dos nutrientes, 

para o aproveitamento adequado dessas forrageiras pelos animais (VIEIRA, 1998). 

Ênfase especial vem sendo dada ao estudo e caracterização das frações de proteínas e 

de carboidratos e os aspectos relativos à cinética de degradação ruminal destes 

compostos. Para tanto, é necessária a obtenção de amostras o mais representativo 

possível do pasto consumido pelos animais (LIMA et al., 1998; VIEIRA et al., 2000). 

A determinação da composição bromatológica e da digestibilidade das frações 

que compõem a planta forrageira é de fundamental importância para a previsão do 

desempenho animal em sistemas de produção de bovinos (BALSALOBRE, 2002). Com 

o surgimento e evolução do programa nutricional da Universidade de Cornell, o Cornell 

Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS), uma nova forma de se prever o 

desempenho de bovinos foi adotada (FOX et al., 1992; RUSSELL et al., 1992; SNIFFEN 

et al., 1992). Segundo Balsalobre (2002), os programas de predição de desempenho 

eram estáticos, não levando em consideração os vários componentes do alimento com 

suas diferentes taxas de degradação ruminal e suas interações. O sistema de Cornell, 

como é conhecido, é um modelo dinâmico, que adota taxas de passagem e taxas de 
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degradação diferenciadas para cada fração da proteína e dos carboidratos. Sendo um 

programa de simulação, tem duas funções: a primeira, seu objetivo principal, é prever o 

desempenho animal; a outra é indicar novas pesquisas em assuntos que ainda não 

estão bem definidos. 

Os sistemas protéicos evoluíram da adequação da ração em proteína bruta (PB) 

para os sistemas atuais de proteína metabolizável (NATIONAL RESEARCH COUNCIL -

NRC, 1985, 1996, 2001; FOX et al., 1992; RUSSELL et al., 1992; SNIFFEN et al., 1992). 

A versão mais recente do NRC para gado leiteiro (NRC, 2001) passou a adotar valores 

de extensão de degradação ruminal da proteína, que são variáveis em função da taxa 

de degradação da mesma e da taxa de passagem ruminal, afetada pelo consumo de 

matéria seca. 

As forrageiras produzidas em ambientes tropicais apresentam variações na 

composição nutricional em relação às produzidas em regiões de clima temperado. 

Dados de composição bromatológica, taxas de degradação e taxas de passagem de 

pastagens tropicais, manejadas com altas doses de fertilização nitrogenada e altas 

taxas de lotação animal, são escassos na literatura. Além disso, a maior parte dos 

dados de forragens tropicais apresentados nas tabelas de composição nutricional do 

NRC (1996; 2001) e nas tabelas da biblioteca tropical do CNCPS (TEDESCHI et al., 

2002) são representativas principalmente de amostras da planta toda, colhidas próxima 

ao nível do solo, com intervalos fixos entre cortes. Estas amostras podem diferir 

drasticamente do material colhido por animais mantidos em pastagens bem manejadas. 

Em trabalhos recentes conduzidos com pastagens tropicais manejadas 

intensivamente, onde o critério para entrada dos animais no pasto foi este ter atingido 

95% de interceptação luminosa (IL) (BUENO, 2003; CARNEVALLI, 2003; TRINDADE, 

2007; VOLTOLINI, 2006; CARARETO, 2007; COSTA, 2007) foi demonstrado de forma 

consistente a melhora na estrutura da pastagem, com maior proporção de folhas e 

menor proporção de colmos e material senescido em comparação com pastagens 

manejadas com intervalos fixos de desfolhação. O material consumido por animais 

mantidos em pastagens manejadas com base em 95% de IL, é composto principalmente 

por folhas, com baixa proporção de colmos ou material senescente. Por outro lado, 

amostras de massa de forragem colhidas ao nível do solo, em parcelas experimentais 
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manejadas com intervalos fixos entre cortes contêm alta proporção de colmos e material 

senescente. Tanto a composição nutricional quanto a cinética de degradação ruminal 

desses materiais podem diferir significativamente. 

Portanto, é importante aprofundar os estudos da composição bromatológica e 

caracterização das frações de carboidratos e proteínas de amostras de pastagens 

tropicais bem manejadas e submetidas a altas taxas de lotação, colhidas de forma a se 

aproximar o máximo possível do material colhido pelo bovino. Essas informações são 

fundamentais para a aplicação com boa precisão, em nossos sistemas de produção, 

dos sistemas de proteína metabolizável atuais como o NRC (1996, 2001) e modelos 

mais mecanicistas como o CNCPS. 

O objetivo do presente estudo foi a caracterização das frações protéicas e de 

carboidratos em amostras do estrato pastejável de pastagem de capim-elefante 

(Pennisetum purpureum) cv. Cameroon, manejada com altas taxas de lotação durante a 

primavera, verão e outono. Foram determinadas as frações de carboidratos A, B1, B2 e 

C e as frações protéicas A, B1, B2, B3 e C, para o CNCPS (SNIFFEN et al., 1992) e as 

frações protéicas A, B e C para o NRC (2001). 
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2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1.1 O capim-elefante como forrageira tropical 
 
 No Brasil, a grande maioria das áreas de pastagem é constituída por plantas 

forrageiras tropicais, destacando-se plantas dos gêneros Pennisetum, Panicum, 

Brachiaria e Cynodon, (CORSI, 1986; EUCLIDES, 1995), que são capazes de 

responder à adubação com aumentos expressivos na produtividade. Potencialmente, 

essas plantas podem atingir produções entre 60 e 80 toneladas de MS ha–1 ano–1 

(CORSI, 1986). Apesar de altamente produtivas, as forrageiras tropicais concentram 

aproximadamente 80% de sua produção na estação chuvosa e quente, sendo marcante 

a queda de produção na estação seca ou fria do ano. Sendo assim, na maior parte das 

regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, as pastagens tropicais produzem grande 

quantidade de massa por 180 a 200 dias, enquanto que para o restante do ano, o 

produtor deve buscar outras alternativas para suprir a falta de forragem (SANTOS et al., 

2003). 

 O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é uma forrageira largamente 

utilizada na pecuária nacional, seja para corte, silagem ou pastejo rotacionado, em 

razão de sua alta produtividade (PEDREIRA; NUTI; CAMPOS, 1975; CÓSER et al., 

2002), que pode variar de 10 a 80 toneladas de MS por ha-1 ano-1 (CORSI, 1986; Da 

SILVA et al., 1996; De FARIA; PEDREIRA; SANTOS, 1996; CÓSER et al., 2002). 

Na USP/ESALQ, os estudos com o capim-elefante para alimentação de 

ruminantes foram iniciados a partir da década de 50-60, mostrando que a utilização 

desta forrageira nos sistemas tropicais não é recente (PEIXOTO, 1994; MARTHA 

JÚNIOR et al., 1999). Mas somente a partir da década de 70, foi proposto o manejo em 

lotação rotacionada com período fixo de descanso de 45 dias (CORSI, 1972). 

Durante o período favorável, as forrageiras permitem explorar sistemas 

intensificados com altas taxas de lotação animal, da ordem de 6 a 15 unidades animais 

ha-1 (SANTOS et al., 2003). Segundo Coser, Martins e Cardoso (2001), em decorrência 
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de seu potencial produtivo e qualidade, o capim-elefante é capaz de apresentar 

elevadas produções de forragem quando devidamente adubado e manejado (CÓSER; 

MARTINS; CARDOSO, 2001), resultando em alta produtividade animal nessas áreas 

(CORSI, 1972, 1986; Da SILVA et al., 1996; De FARIA, 1996; SANTOS et al., 2005). 

 

2.1.2 Valor nutricional das plantas forrageiras tropicais 
 

As plantas tropicais, como é o caso do capim-elefante (Pennisetum purpureum), 

fixam o CO2 do meio pela via C4 sendo caracterizadas por apresentarem altas taxas de 

crescimento. Assim, com o avanço da idade fisiológica, perdem qualidade mais 

rapidamente, quando comparadas às plantas que predominam em países de clima 

temperado, que possuem o sistema de fixação do CO2 pela via denominada de C3 (VAN 

SOEST, 1982). Além de apresentarem qualidade nutricional inferior, caracterizada por 

maiores proporções de parede celular, as plantas C4 também apresentam menores 

teores de proteína bruta que as C3. As plantas C4 têm maior eficiência na retirada de 

CO2 do meio, e com isso possuem menores proporções da enzima Rubisco que as C3, 

apresentando assim menores concentrações de nitrogênio em seus tecidos 

fotossinteticamente ativos (BALSALOBRE, 2002). 

Entretanto, o conhecimento tecnológico atual tem permitido o aprimoramento das 

práticas de manejo de pastagens, permitindo a produção de forragem tropical de boa 

qualidade (SANTOS et al., 2005). 

Dados de composição bromatológica de amostras de pastejo simulado ou do 

estrato pastejável de forrageiras tropicais bem manejadas, obtidos de trabalhos de 

pesquisa e de sistemas comerciais de produção de leite são apresentados nas Tabelas 

1 e 2, respectivamente. É possível observar que pastagens tropicais, quando bem 

manejadas, produzem forragem com bons teores protéicos e energéticos. 
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Tabela 1 – Composição bromatológica (%MS) de amostras de pastejo simulado ou 

estrato pastejável de forragens tropicais relatadas em trabalhos de 

pesquisa 

Forragem PB% FDN% FDA% Referência 
Brachiaria brizantha cv. Marandu 12,6 57,4 34,5 CORREIA, 2006 
Brachiaria brizantha cv. Marandu 13,6 56,2 31,5 CORREIA, 2006 
Brachiaria brizantha cv. Marandu 15,3 65,0 32,0 COSTA, 2007 
Panicum maximum  cv. Colonião 16,3 66,0 32,4 RAMALHO, 2006 
Pennisetum purpureum cv. Cameroon 13,7 62,9 33,3 MARTINEZ, 2004 
Pennisetum purpureum cv. Cameroon 14,6 65,1 35,9 VOLTOLINI, 2006 
Pennisetum purpureum cv. Cameroon 20,6 63,2 33,3 CARARETO, 2007 
Pennisetum purpureum  cv. Napier 20,6 64,7 32,5 FONTANELLI, 2005 
Quicuio 21,4 66,4 26,0 FONTANELLI, 2005 
Tifton – 68 22,1 65,5 25,4 FONTANELLI, 2005 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2007b) 

 

Tabela 2 - Concentrações de PB e NDT em amostras de pastejo simulado ou estrato 

pastejável de forrageiras tropicais em pastagens comerciais 

Local Gramínea Idade (dias) PB (%MS) NDT (%MS) 

Minas Gerais Tifton-85 21 18,9 63,9 

Minas Gerais Tangola 25 17,9 62,4 

Minas Gerais Setária 22 17,5 60,3 

São Paulo Tanzânia 30 18,2 61,2 

São Paulo Elefante 35 13,7 60,2 

Rio Grande do Sul Tifton-68 21 14,3 64,9 
Fonte: Adaptado de Santos et al. (2007b) 

 

Os teores de PB das plantas forrageiras são altamente influenciados pelas doses 

de N aplicados após cada corte ou pastejo. Em trabalho realizado por Johnson e 

colaboradores (2001), os teores de PB (%MS) em Tifton 85 cortado a 5 cm do nível do 

solo a cada 28 dias, foram de 9,81; 10,93; 13,81, 15,75 e 18,12% para as doses de 0, 

39, 78, 118 e 157kg de N ha-1 por corte, respectivamente. Os elevados teores de PB em 

amostras de pastejo simulado das forragens apresentadas nas Tabelas 1 e 2 se devem 
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à combinação entre forma de amostragem (pastejo simulado ou estrato pastejável), 

adubação nitrogenada para alta produção e idade jovem da planta. Conseqüentemente, 

em sistemas de produção intensiva de leite ou carne em pastagens tropicais, onde 

elevadas doses de N são aplicadas visando altas taxas de lotação, os pastos, desde 

que colhidos no ponto certo, conterão elevados teores de proteína bruta. 

Plantas forrageiras tropicais que apresentem cerca de 56 a 65% de FDN, 13 a 22% 

de PB, 2% de EE e 8% de cinzas, contêm apenas 3 a 21 % de carboidratos não fibrosos 

(CNF). Estes baixos teores de CNF certamente limitam o uso de boa parte da fração da 

PB que é degradável no rúmen (PDR) dessas forragens. 

Os constituintes químicos e as taxas de degradação dos alimentos produzidos em 

condições tropicais diferem grandemente daqueles produzidos em regiões de clima 

temperado (VAN SOEST, 1994). Além da composição bromatológica dos alimentos, é 

importante o conhecimento da capacidade de utilização desses nutrientes pelo animal, o 

que pode ser obtido com estudos de digestão e cinética ruminal (COSTA et al., 2005). 

 

2.1.3 Influência do manejo na qualidade e eficiência de colheita da forragem 
 

A partir do momento em que uma alta produção da pastagem é estabelecida, 

impõe-se um dos maiores desafios no manejo da pastagem: aperfeiçoar a sua colheita. 

Falhas no manejo podem resultar em perdas da ordem de 20 a 80% da forragem 

produzida (CORSI et al., 1994). 

A combinação da adubação nitrogenada e a variação na freqüência de pastejo 

influenciam a produção, a qualidade e a eficiência de colheita da pastagem pelos 

animais. Invariavelmente, maiores doses de N devem exigir menores intervalos entre 

pastejos, com o objetivo de garantir alta produção de forragem com bom valor nutritivo, 

e alta eficiência de pastejo (Da SILVA; PEDREIRA, 1997). 

A diminuição da freqüência de pastejo pode resultar em queda na produção animal 

em decorrência da queda da qualidade da forragem e alterações na estrutura da planta 

que afetam negativamente o consumo de pasto (Da SILVA; PEDREIRA, 1997). A 

associação negativa, freqüentemente observada entre produção de matéria seca, 

qualidade de forragem e seu grau de utilização, são responsáveis pela falta de 
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correspondência entre produção de matéria seca e produção animal em diversos 

trabalhos ou experiências práticas (CORSI et al., 1994). 

Em sistemas intensivos de produção de bovinos em pasto, a adoção de períodos 

fixos de intervalos de desfolhação (ID) tem sido criticada por Da Silva e Corsi (2003). Da 

Silva e Nascimento Jr. (2006) têm proposto que a entrada dos animais no pasto seja 

determinada pelo momento em que o dossel forrageiro atinge 95% de interceptação 

luminosa (IL). Estudando pastagens tropicais, Bueno (2003) relatou que a partir de 95% 

de IL pelo dossel, ocorrem reduções na taxa média de acúmulo e comprometimento da 

estrutura do dossel e do valor nutritivo da forragem produzida. Isto se deve ao aumento 

na proporção de colmos e material senescido, indicando que maiores intervalos de 

desfolhação (ID) não seria uma prática interessante, no caso de forrageiras tropicais. 

De acordo com Da Silva e Pedreira (1997), a taxa máxima de crescimento é 

atingida quando as folhas menos iluminadas encontram-se no ponto de compensação 

luminosa, o que geralmente acontece quando cerca de 95 -100% da luz incidente é 

interceptada. O uso de ID variáveis, indicado por uma interceptação luminosa de 95% 

do dossel, permite melhor controle do manejo do pasto, uma vez que este será 

pastejado com ID menores quando as condições climáticas e de fertilidade do solo 

forem mais favoráveis e com ID maiores quando as mesmas forem menos favoráveis. 

Ao contrário, a adoção de ID fixo não respeita a fisiologia da planta e pode resultar em 

desfolhas ora com a planta ainda muito jovem ora já passada. Isto pode resultar em 

menor produção da planta forrageira ou menor qualidade do material colhido ou menor 

ingestão de pasto, ou a combinação destes. 

Em trabalhos realizados com diversas espécies de plantas forrageiras, tem sido 

demonstrado que as alturas em que o dossel atinge 95% de IL durante a rebrotação 

variam conforme a planta considerada. Este valor está correlacionado com uma 

determinada faixa de altura do dossel forrageiro. Com base no valor de 95% de IL, as 

alturas de entrada recomendadas têm sido de 90 cm para o capim-Mombaça 

(CARNEVALLI et al., 2006), 70 cm para o capim-Tanzânia (DIFANTE, 2005; BARBOSA 

et al., 2007), 30 cm para o capim-Xaraés (PEDREIRA, 2006); 100 cm para o 

capim-Cameroon (VOLTOLINI, 2006) e 25 cm para o capim-Marandu (ZEFERINO, 

2006; SARMENTO, 2007; SOUZA JÚNIOR, 2007; TRINDADE, 2007). 
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 A composição morfológica de plantas forrageiras manejadas com ID 

determinados pelo critério da IL de 95% tem apresentado proporção de folhas 

significativamente maior e proporção de colmos e material senescido menor que plantas 

manejadas com ID fixos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Composição morfológica de plantas forrageiras tropicais conforme o critério 

para determinação do ID 

Fonte Forragem Critério para ID Folhas1 Colmos1 Senescido1

Martinez (2004) Elefante 35 dias fixos 33,7 56,1 10,2 

Voltolini (2006) Elefante 37 dias fixos 33,93 63,55 2,53 

Voltolini (2006) Elefante 27 dias fixos 48,0 46,0 6,0 

Voltolini (2006) Elefante 95% de IL (1m) 53,0 42,0 5,0 

Carareto (2007) Elefante 27 dias fixos 47,9 45,7 6,4 

Carareto (2007) Elefante 95% de IL (1m) 54,3 40,9 4,8 

Correia (2006) Marandú 30 dias fixos 40 36 24 

Correia (2006) Marandú 21 dias fixos 34 32,7 33,3 

Costa (2007) Marandú 95% de IL (25cm) 56 32 12 
1 Valores em porcentagem da MS. 

 

Voltolini (2006) e Carareto (2007) relataram maior produção de leite das vacas, 

maior lotação dos pastos e conseqüentemente maior produção de leite por área, quando 

capim-elefante, cv Cameroon, foi manejado com critério de entrada nos pastos com 

base na IL de 95% (1,05 m) em comparação com ID fixos de 27 dias. 

A melhora na composição bromatológica e morfológica das pastagens manejadas 

corretamente, podem tanto aumentar a produção de leite das vacas sem alteração nas 

doses de concentrado como relatado por Voltolini (2006), quanto manter a produção de 

leite das vacas com menores doses de concentrado. 

Portanto, práticas como a adubação nitrogenada, determinação de altura de 

entrada e saída dos animais e estrutura da planta, são fatores essenciais a serem 

observados no manejo de pastagens tropicais, com o objetivo de otimizar a colheita de 

grande quantidade de forragem de boa qualidade, que resulte em elevada produção 
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animal por área. O material colhido por animais pastejando tais pastagens certamente 

difere de forma significativa da grande maioria dos dados de composição bromatológica 

das tabelas do NRC (2001) e da tabela de alimentos tropicais do CNCPS (TEDESCHI, 

2002). O teor de fibra em detergente neutro (FDN), a composição dessa fração fibrosa e 

sua cinética de digestão, assim como teor de PB e cinética de digestão dessa fração, 

certamente são afetadas pelas condições de manejo da pastagem e da forma de 

amostragem da mesma. 

 
2.1.4 Caracterização dos alimentos 
 

A digestibilidade do alimento reflete em parte a capacidade que o animal possui 

em utilizar, em maior ou menor escala, seus nutrientes. Dessa forma, medidas de 

digestibilidade podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de sistemas 

para descrever o valor nutritivo dos alimentos (COSTA et al., 2005; VAN SOEST, 1994). 

A estimativa da degradação ruminal dos alimentos é fundamental para que se 

possa avaliar a quantidade de nutrientes disponíveis para os microrganismos presentes 

no rúmen e a quantidade e a qualidade dos nutrientes que escapam da fermentação 

ruminal e são digeridos no abomaso e intestino delgado, ficando disponíveis para a 

absorção intestinal (MOREIRA et al., 2003). Para adequada sincronização entre a 

degradação ruminal de carboidratos e proteína, a determinação das taxas de 

degradação da matéria seca e das diferentes frações que compõem os carboidratos e 

as proteínas se faz necessária (BALSALOBRE et al., 2003a). 

A taxa de degradação do alimento no rúmen tem grande efeito quanto aos 

produtos finais da fermentação e no desempenho animal, sob diferentes aspectos. Caso 

a taxa de degradação da proteína exceda a taxa de fermentação dos carboidratos, 

grande quantidade de N pode ser perdida na forma de amônia. Por outro lado, se a taxa 

de fermentação dos carboidratos exceder a taxa de degradação da proteína, a produção 

de proteína microbiana pode diminuir.  Outro aspecto importante é quando o alimento é 

degradado muito lentamente. Neste caso, o rúmen permanece por mais tempo com 

alimento, diminuindo o consumo; ou partículas de alimento escapam da fermentação 

ruminal e passam diretamente para o intestino delgado (RUSSELL et al., 1992). 
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Os sistemas atuais de avaliação de dietas para ruminantes, como o NRC (1996, 

2001) e o CNCPS (RUSSELL et al., 1992; SNIFFEN et al., 1992; FOX et al., 1992), 

necessitam de informações sobre o alimento no que diz respeito às suas frações de 

proteínas e carboidratos, assim como de suas taxas de digestão, para que se possa 

estimar com maior exatidão o desempenho dos animais e maximizar a eficiência de 

utilização dos nutrientes. 

 

2.1.4.1 Proteínas 
 

Um critério apropriado para classificar os compostos nitrogenados é sua 

capacidade de suprir as exigências de N dos microrganismos ruminais e do animal 

hospedeiro. As exigências de N dos microrganismos ruminais são supridas por amônia, 

aminoácidos e peptídeos. As exigências de N dos bovinos são supridas por aminoácidos 

e pequenos peptídeos, e conseqüentemente, a quantidade e perfil de aminoácidos da 

proteína que chega ao intestino delgado são importantes variáveis a se considerar 

(NRC, 2001). 

A qualidade da planta forrageira deve ser analisada não só em relação às 

alterações na parede celular, mas também em relação à porção protéica, tanto em 

teores como em composição, assim como as várias frações que a compõe. Muitas das 

proteínas encontradas nas forragens são altamente solúveis e rapidamente degradadas 

pelas bactérias ruminais (RUSSELL et al., 1992). A determinação da porção protéica 

dos alimentos que se degrada no rúmen ou pós-rúmen tem trazido grandes avanços no 

entendimento da nutrição animal. A introdução do CNCPS como um modelo dinâmico, 

tem possibilitado melhor compreensão das interações das frações dos alimentos (FOX 

et al., 1992; RUSSELL et al., 1992; SNIFFEN et al., 1992). 

Segundo Lanzas (2007), os sistemas de fracionamento da proteína dos alimentos 

têm sido integrados em modelos nutricionais para informar sobre diferenças na 

disponibilidade e utilização da fração protéica. Técnicas in situ e esquemas baseados na 

solubilização em solução tampão e detergente neutro têm sido adaptadas pelo NRC 

(2001) e  CNCPS (RUSSEL et al., 1992; FOX et al., 2004) para mensurar essas frações 

no alimento. 
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2.1.4.1.1 Fracionamento de compostos nitrogenados 
 

No NRC (2001) foi adota a metodologia “in situ” para a divisão das frações 

nitrogenadas do alimento em proteína degradável no rúmen (PDR) e proteína não 

degradável no rúmen (PNDR). A fração A do método “in situ” inclui nitrogênio não 

protéico (NNP), proteína solúvel, e proteína com partículas suficientemente pequenas 

para passar através dos sacos de náilon, sendo mensurada como a porcentagem de N 

que escapa do saco durante uma saturação inicial em água. A fração B é aquela 

potencialmente degradável no rúmen, ou seja, a porção de N associado com tamanho 

de partículas maiores do que o tamanho do poro do saco e susceptíveis à degradação.  

Já a fração C é a proteína não-degradável, estimada como o nitrogênio remanescente 

após um determinado tempo de incubação (LANZAS, 2007). 

Na metodologia descrita no CNCPS (FOX et al., 1992; RUSSELL et al., 1992; 

SNIFFEN et al., 1992), o N é dividido em cinco frações com base na solubilidade do 

alimento. A fração A é a porcentagem da PB na forma de NNP, a qual apresenta alta 

degradabilidade no rúmen, sendo determinada utilizando-se um agente precipitador da 

proteína; a fração B é composta de proteína verdadeira, cuja extensão de degradação 

ruminal é afetada pela taxa de passagem do alimento. A fração C é a proteína não-

degradável, a qual é determinada como a porcentagem da PB na forma de N insolúvel 

em solução de detergente ácido (NIDA). Esta fração pode estar associada com lignina, 

formar complexos de tanino ou ser resultado da reação de Maillard, sendo altamente 

resistentes à degradação microbiana e enzimática (LANZAS, 2007; SNIFFEN et al., 

1992). 

A fração B descrita pelo modelo acima é posteriormente sub-dividida em três 

frações com diferentes taxas de digestão (B1, B2 e B3) (SNIFFEN et al., 1992). A fração 

B1 é solúvel em tampão borato-fosfato, mas precipitada pelo ácido tricloroacético (TCA). 

A fração B3 resulta da subtração do NIDA do NIDN (fração nitrogenada ligada ao FDN), 

sendo uma fração disponível, porém com uma taxa de degradação muito lenta. A fração 

B2 apresenta taxa de degradação média, e corresponde à fração protéica não solúvel, 

que não faz parte da parede celular e também não é NNP (SNIFFEN et al., 1992). Esta 

fração B2 é a PB remanescente, a qual é calculada por diferença, como o total da PB 
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menos a soma das frações A, B1, B3 e C. A fração A é assumida como completamente 

degradável no rúmen, enquanto que a fração C é assumida como completamente 

indegradável. Assume-se 100% de digestibilidade intestinal para as frações B1 e B2, 

80% para B3 e 0% para a fração C (LANZAS, 2007). 

Os teores de nitrogênio ligado aos compostos da parede celular tendem a 

aumentar com a idade fisiológica da planta, principalmente aquela fração ligada ao FDA 

(BALSALOBRE, 2002). Lima et al. (1999) apud Balsalobre (2002) encontraram uma 

redução linear na fração protéica de lenta degradação (fração B3) com a maturidade de 

plantas de Tifton-85 (Cynodon dactylon), Bahia (Paspalum notatum) e Florata 

(Hemarthria altíssima). Com quatro semanas de idade, essas plantas apresentavam 

76,4% do N na forma de proteína de lenta degradação, enquanto que, com oito 

semanas, o valor dessa fração foi de 70,4% do N total. Já em relação ao NNP, os 

valores para plantas de Tifton-85 variaram entre 15,9 e 21,8%, para a Hemarthria entre 

11,4 e 20,1%. 

Os autores acima citados concluíram que para plantas de Hemarthria e Tifton-85, 

os teores de proteína de rápida degradação ruminal (soma das frações A e B1), foram 

muito baixos, com valores entre 15 e 30 e 22 e 38% do N total, respectivamente. Em 

plantas de Vicia sativa, Caballero et al. (2001), encontraram redução da fração B1 de 

30,81 para 23,87% com o avanço da idade, do início da emissão da folha bandeira para 

o 14º dia da emissão dessa folha, respectivamente.  

Segundo Balsalobre (2002), as plantas apresentam uma concentração ótima de 

N para a fotossíntese. Nas plantas C4, essa concentração é menor que para plantas C3. 

O teor de NNP pode estar associado à adubação nitrogenada, ou seja, quando a planta 

se encontra com concentração adequada de N, o aumento no fornecimento de N irá 

determinar um consumo de luxo e, conseqüentemente, aumento do NNP. 

Cilliers e colaboradores (1997) avaliaram diferentes níveis de fertilização 

nitrogenada, encontrando resultados onde o teor de N total aumentou de 0,99 para 

1,47% MS quando uma área com mistura de forrageiras tropicais foi adubada com 0 e 

80 kg N ha-1 ano-1, respectivamente. Nesse caso, o teor de NNP na MS também 

aumentou de 0,12 para 0,21% para fertilização com 0 ou 80 kg N ha-1 ano-1, 

respectivamente. No entanto, os aumentos nos teores de NNP em relação ao N total 
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foram menores, de 12,10 para 14,27%. Desse modo, pode-se dizer que houve aumento 

de síntese líquida de proteína à medida que se aumentou a adubação nitrogenada. 

Malafaia et al. (1997) encontraram para quatro plantas tropicais (Tifton-85, capim-

elefante, Brachiaria brizantha e Brachiaria decumbens), valores para a fração C 

variando entre 11,66 e 27,73% da PB, onde as forragens foram manejadas com 

aproximadamente 60 dias de descanso na estação das chuvas. A fração A variou de 

11,58 a 32,28% da PB, enquanto que as frações B1, B2 e B3 tiveram variações entre 

0,58 e 4,54; 32,97 e 43,62; 17,55 e 34,17% da PB, respectivamente. Nesse trabalho, a 

Brachiaria brizantha apresentou a pior qualidade de proteína, onde a soma das frações 

B3 e C foi de 61,9% da PB, enquanto que a Brachiaria decumbens apresentou a menor 

proporção da proteína na forma das frações C e B3, sendo que a soma, nesse caso, foi 

de 29,21% da PB. A Brachiaria decumbens também apresentou o maior valor para a 

fração A (32,28%) e a Brachiaria brizantha o menor (11,58% da PB). De acordo com 

Balsalobre (2002), as frações protéicas podem ter influência da espécie forrageira, no 

entanto parece ser mais dependente do manejo, da idade fisiológica e da adubação 

nitrogenada. 

Vieira, Pereira e Malafaia (2000), ao estudarem pastagens nativas, encontraram 

valores entre 5,20 e 13,19% da proteína para a fração A, sendo os maiores valores 

encontrados no período das secas. A fração indisponível (fração C) apresentou valores 

entre 19,83 e 35,11%, sendo que o mesmo padrão de elevação de teor na estação seca 

foi observado. As frações B1, B2 e B3 estiveram entre 3,94 e 14,53; 15,99 e 23,45; 

21,33 e 55,04% da PB, respectivamente, para o período das águas e seca. 

 

2.1.4.2. Carboidratos 
 

A principal função dos carboidratos é servir como fonte de energia para os 

animais. Nos ruminantes a maior parte da digestão ocorre no rúmen, apesar de 

eventualmente, a digestão de uma porção considerável ocorrer pós-rúmen. Os 

carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Representam a 

principal reserva de energia fotossintética nas plantas, constituindo cerca de 50 a 80% 
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da MS e são extremamente importantes para a nutrição animal, como a fonte primária 

de energia na dieta dos ruminantes (VAN SOEST, 1994). 

Visando a maximização da produção juntamente com a saúde ruminal, no 

balanceamento de dietas para ruminantes, deve-se considerar o teor e os tipos de 

carboidratos fornecidos. Algumas frações dos alimentos como os ácidos graxos de 

cadeia curta, lactato, açúcares e amido, já estão sendo mensuradas em alguns 

laboratórios comerciais, informações estas que podem auxiliar em melhorias na 

formulação de dietas (LANZAS et al., 2006). 

Os carboidratos representam o maior componente dos produtos vegetais 

consumidos por ruminantes, onde desempenham variadas funções, como: fonte e 

reserva de energia, função estrutural, e servir como matéria prima para a biossíntese de 

outras biomoléculas. Os açúcares simples, monossacarídeos (glicose, frutose, etc.) e 

dissacarídeos (sacarose, celobiose, etc.), são rapidamente fermentados no rúmen 

produzindo ácidos graxos de cadeia curta, os quais são absorvidos através da parede 

do rúmen, sofrendo metabolismo em graus variados e alcançando a circulação 

sanguínea. Amido, fructanas e galactanas são compostos de armazenamento de 

reservas. Amido é o carboidrato de reserva predominante, armazenado em sementes, 

folhas e talos de gramíneas tropicais e leguminosas (VAN SOEST, 1994). Pectina, 

hemicelulose e celulose são componentes da parede celular da planta. 

Os carboidratos ainda podem ser divididos em fibrosos (CF) (celulose e 

hemicelulose) e não-fibrosos (CNF) (açúcares, amido e pectina). Diferenças na 

quantidade e propriedades químicas da fibra na dieta podem afetar o desempenho do 

animal. Altos teores de fibra na dieta reduzem a digestibilidade da ração e restringem a 

ingestão devido ao efeito de enchimento (MERTENS, 1997). Por outro lado, baixos 

teores de fibra podem ocasionar efeitos adversos na fermentação ruminal, levando à 

acidose. Entretanto, devido a importância do balanceamento de dietas para conteúdo de 

fibra, métodos laboratoriais têm sido desenvolvidos, permitindo a determinação da fibra 

nos mais variados tipos de alimentos. 

O método mais amplamente aceito para determinação do conteúdo de fibra no 

alimento é a determinação da fibra em detergente neutro (FDN), conforme proposto por 

Van Soest, Robertson e Lewis (1991). Foi observado que os alimentos podem ser 
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divididos em frações solúveis (prontamente disponíveis) e um resíduo fibroso digerido 

incompletamente. A metodologia de FDN foi desenvolvida para que uma definição 

nutricional de fibra fosse claramente aperfeiçoada, frente às limitações apresentadas 

pelo uso do conceito de fibra bruta para os ruminantes. Um grande número de 

modificações no método existe, sendo que a metodologia aprovada pela Association of 

Official Analytical Chemists International - AOAC (MERTENS, 2002), utiliza sulfito de 

sódio para remover materiais proteináceos da fibra insolúvel e amilase para reduzir a 

contaminação de amido. O método de FDN isola outros componentes além dos 

carboidratos fibrosos (celulose e hemicelulose), recuperando também complexos de 

tanino-proteína, proteína, cinzas, sílica e lignina.  A utilização de sulfito de sódio para o 

procedimento de FDN é opcional, sendo seu propósito remover resíduos queratinosos 

de origem animal (VAN SOEST; ROBERTSON; LEWIS, 1991). 

Até recentemente, a fração de CNF era considerada como sendo homogênea e 

altamente digestível. Na edição mais recente do NRC (2001), assume-se que os CNF 

apresentam 98% de digestibilidade verdadeira, modificada por fatores de ajuste 

baseados no processamento do alimento. Entretanto, estudos indicam que a 

manipulação dos CNF da dieta influencia na fermentação ruminal, digestão no trato 

total, desempenho animal, composição do leite e saúde do animal. Embora no NRC 

(2001) seja apresentada recomendação para a concentração de CNF na dieta (entre 32 

e 42% da MS da dieta), também é admitido que a concentração ótima CNF na ração 

depende de diversos fatores incluindo os tipos de componentes dos CNF, interações 

entre eles, as frações de proteína e fibra, efeitos do processamento, ingestão de MS e o 

estado fisiológico do animal. 

 
2.1.4.2.1 Fracionamento dos carboidratos 

 

Os carboidratos (CHO’s) são os componentes mais abundantes de rações para 

vacas em lactação, e podem ser fracionados em carboidratos fibrosos (CF) e não-

fibrosos (CNF). A fibra (celulose e hemicelulose) é a fração lentamente digestível do 

alimento que ocupa espaço no tratogastrointestinal, sendo que a fibra associada com 

lignina é resistente à digestão e, conseqüentemente, não contribui com energia para o 
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animal (MERTENS, 1997). Dentro dos carboidratos solúveis em detergente neutro 

(SDN) estão incluídos os ácidos orgânicos, monossacarídeos, oligossacarídeos, 

fructanas, substâncias pécticas, β- glucanas e amido (HALL, 2003). O balanceamento 

para um adequado teor e tipo de carboidratos não-fibrosos (CNF) é um dos principais 

desafios na formulação de ração para ruminantes. Os alimentos variam grandemente 

em quantidade e composição de CNF, e as frações de CHO’s da fração CNF diferem 

em taxa e extensão de fermentação, produtos da fermentação e contribuição para 

produção de proteína microbiana (NOCEK; TAMMINGA, 1991), afetando 

conseqüentemente o desempenho animal. 

O sistema de Cornell baseia-se no fracionamento dos carboidratos e no modo 

diferenciado como os microrganismos ruminais fazem uso destes compostos, sendo 

consideradas as diferenças quanto à utilização dos carboidratos para manutenção e 

crescimento microbiano, quanto à utilização e natureza dos compostos nitrogenados 

consumidos e quanto à sincronização entre a disponibilidade de energia e nitrogênio 

para maximização do crescimento microbiano no rúmen (RUSSELL et al., 1992; 

SNIFFEN et al., 1992; VIEIRA et al., 2000). 

O atual modelo de Cornell descrito inicialmente por Sniffen et al. (1992), Russell 

et al. (1992), Fox et al. (1992), O'Connor et al. (1993) e Tedeschi, Fox e Russell, (2000), 

divide os carboidratos em quatro frações: fração A, de rápida degradação ruminal 

(contendo os açúcares e ácidos orgânicos); a fração B1, com taxa de degradação 

intermediária (amido e pectina); fração B2, que possui lenta degradação ruminal (parede 

celular disponível) e fração C, representada pela parede celular indisponível (fibra 

indigestível). A fração indisponível (C) depende do teor de lignina, portanto, plantas de 

idade fisiológica mais avançada apresentam maiores teores dessa fração. O aumento 

da fração C promove redução da fração potencialmente degradável (B2) (CABALLERO 

et al., 2001). Os ácidos orgânicos não são considerados carboidratos, mas estão 

inclusos na fração A por estarem mais correlacionados aos carboidratos do que com 

proteínas ou gorduras (LANZAS, 2007).  
Na Tabela 4 encontram-se dados referentes às frações de carboidratos em 

capim-elefante. Nos estudos realizados por Lima (2006) e Malafaia, Valadares Filho e 

Vieira (1998), o capim-elefante foi avaliado aproximadamente aos 60 dias de 
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crescimento, e o valor obtido para a fração A+B1 foi maior nos resultados de Malafaia, 

Valadares Filho e Vieira (1998), já o valor da fração B2 foi menor ao obtido por Lima 

(2006). Nestes trabalhos é possível verificar que, como citado anteriormente, a medida 

que houve aumento da fração indisponível (C), houve diminuição nos teores da fração 

B2. 

 

Tabela 4 - Frações de carboidratos do capim-elefante 

A+B1 B2 C %FDN Fonte 
5,5 82,0 12,5 76,2 Lima (2006) 
9,9 69,3 20,8 76,7 Malafaia; Valadares Filho; Vieira (1998) 

 

Malafaia, Valadares Filho e Vieira (1998) avaliaram o capim-elefante na estação 

das chuvas, encontrando 69,31% de seus carboidratos como fração B2 e 76,71% de 

FDN (%MS), onde segundo os autores, estes resultados se enquadram dentro do 

esperado para plantas cultivadas em regiões tropicais.  

Cabral et al. (2000) avaliaram o capim-elefante (cv. Cameroon) nas estações de 

primavera e verão em dois cortes, aos 42 e 63 dias de crescimento (Tabela 5). Os 

autores não observaram variação para a fração C dos carboidratos aos 63 dias de 

rebrota em função da estação estudada, permanecendo em 26,01% na primavera e 

verão. Já aos 42 dias de crescimento, esta mesma fração obteve uma ligeira redução da 

primavera para o verão, com valores de 25,10 e 24,37% respectivamente. O mesmo 

aconteceu com a fração B2, aos 42 dias de crescimento, ocorrendo diminuição na 

estação da primavera para o verão (69,32 e 67,85%, respectivamente). O avanço da 

maturidade afeta a proporção da fração B2, onde maior lignificação ocasiona redução 

desta fração, como pode ser observado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Frações de carboidratos como porcentagem dos carboidratos totais em 

capim-elefante 

 Fração dos carboidratos 
Época e idade ao corte C B2 CNF 
Primavera 42d 25,10 69,32 5,58 
Primavera 63d 26,01 68,45 5,54 
Verão 42d 24,37 67,85 7,78 
Verão 63d 26,01 66,77 7,22 

Fonte: Adaptado de Cabral et al. (2000) 
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2.1.5. Degradabilidade in situ 

 
A metodologia in situ utilizando sacos de náilon incubados no rúmen de animais 

fistulados, permite o contato íntimo do alimento avaliado com o ambiente ruminal, por 

isso é considerada a melhor forma de simulação desta técnica. E mesmo que o alimento 

não esteja sujeito a todos os eventos digestivos, como mastigação, ruminação e 

passagem, a técnica é útil para determinar a degradabilidade de diferentes frações do 

alimento e comparar diferentes produtos, apesar de ser um método trabalhoso e 

requerer tempo para obtenção de resultados (ÍTAVO et al., 2002). Além disso, permite 

avaliar a qualidade do nutriente, como por exemplo, da proteína bruta que escapa da 

fermentação ruminal, fornecendo, conseqüentemente, aminoácidos disponíveis para 

digestão a partir do abomaso (MOLINA et al., 2002; MOREIRA et al., 2003). 

A técnica in situ apresenta alguns fatores que devem ser considerados no 

momento de sua realização, como a área de superfície do saco de náilon e tamanho do 

poro do tecido, tamanho das partículas, quantidade de amostra incubada, origem do 

alimento, material incubado, procedimentos de lavagem e análises das amostras 

(MEHREZ; ORSKOV, 1977; SANTOS, 2006). De acordo com Garcia, Alcalde e Jobim, 

(2003), esses fatores podem explicar em partes, as diferenças que ocorrem nos 

resultados obtidos. 

Segundo Santos (2006), o tecido utilizado deve ter poros que permitam a entrada 

dos microrganismos no interior dos sacos, sendo que vários autores indicam uma 

porosidade de 45 a 50µm como sendo ideal, o que proporciona adequada remoção dos 

produtos finais da degradação e redução das perdas de amostras não degradadas. Em 

trabalho realizado por Nocek (1985), avaliando tamanho de poros do tecido de náilon (6, 

20, 40, 59, 80 e 102 µm), não foram observadas diferenças entre tamanhos de poros até 

59 µm no desaparecimento da MS e nitrogênio, porém, o desaparecimento tendeu a 

aumentar quando o tamanho dos poros dos sacos foi superior. 

Com relação à quantidade de amostra a ser incubada, Nocek (1988) recomenda 

que a quantidade de amostra por área útil do saco a ser utilizada deve ser de 

aproximadamente 10 a 20 mg/cm2. Também é importante que os animais destinados 

aos ensaios de degradabilidade, estejam com o ambiente ruminal adaptado aos 
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ingredientes a serem avaliados, para que os microrganismos adequados se 

desenvolvam, colonizem e degradem de forma eficiente o tipo de material incubado 

(BERCHIELLI; GARCIA; OLIVEIRA, 2006). 

A determinação do número de horários requeridos para o estudo da extensão 

potencial da degradação dependerá do tipo de alimento a ser incubado. Campos, 

Nussio e Nussio (2004) sugerem tempos de incubação de 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24 e 48 horas 

no caso de concentrados, e para alimentos volumosos, os autores indicam tempos de 0, 

3, 6, 12, 24, 36, 48 e 72 horas. Entretanto, em alguns casos será interessante a inclusão 

de maiores tempos de incubação como 96 e 120 horas. 

As curvas de desaparecimento de cada fração dos alimentos nos horários 

determinados retratam a cinética de degradação ruminal. Dessa maneira, a descrição da 

taxa e da extensão de digestão explica as relações existentes entre a ingestão, digestão 

e o desempenho de ruminantes (ORSKOV, 1982). 

Orskov e McDonald (1979) sugeriram um modelo exponencial com a finalidade de 

auxiliar no estudo da degradação de nutrientes de forrageiras no rúmen em função do 

tempo, a partir de uma equação sugerida com base no desaparecimento do material ao 

longo da incubação. Esse modelo é bastante utilizado, permitindo obter valores de 

degradabilidades potenciais e efetivas, além de taxas de degradação e valores de lag 

time. 

O conceito de degradabilidade efetiva é utilizado quando se inclui a taxa de 

passagem do alimento no cálculo da degradabilidade. Segundo Orskov (1982), a 

mensuração da degradabilidade no rúmen sem considerar a taxa de passagem, pode 

superestimar a extensão da degradação, já que as partículas dos alimentos estão 

sujeitas à passagem para o compartimento seguinte antes de serem completamente 

degradadas, o que não ocorre na determinação in situ. 

O fracionamento baseado na metodologia in situ tem sido amplamente adotado 

em sistemas de avaliação de alimentos (NRC, 2001). Nesta metodologia, as amostras 

são incubadas em sacos de náilon no rúmen de animais fistulados, sendo removidos em 

diferentes tempos após a primeira incubação, ou colocados em ordem cronológica 

reversa e retirados ao mesmo tempo. No NRC (2001), para proteína, 3 frações são 

mensuradas: uma fração A, que é geralmente mensurada como a porcentagem de N 
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que escapa do saco durante uma lavagem inicial com água, a fração B que é a porção 

de N associada com partículas maiores do que o tamanho do poro que são susceptíveis 

à degradação ruminal, e fração C, que é a porcentagem do N remanescente no saco no 

último horário de incubação. 

 

2.2 Material e Métodos 
 
2.2.1 Área experimental e tratamentos impostos ao capim-elefante (cv. Cameroon) 

 

A colheita de forragem foi realizada nas áreas de pastagem do sistema de 

produção de leite do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” da Universidade de São Paulo, em Piracicaba. A cidade possui como 

coordenadas 22º42’3”0 de latitude sul, 47º38’00” de longitude oeste e 546 m de altitude. 

As amostragens de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum. cultivar 

Cameroon) foram realizadas nos períodos do outono (22/03 - 20/06/2006), primavera 

(22/09 - 20/12/2006) e verão (21/12/06 - 21/03/2007), adotando-se dois critérios de 

avaliação através de intervalos de desfolhação, um fixo e outro variável. No tratamento 

1, o intervalo de desfolhação (ID) adotado foi o fixo, onde a entrada dos animais nos 

piquetes foi realizada a cada 27 dias. No tratamento 2, foram adotados ID variáveis, 

com a entrada dos animais nos piquetes ocorrendo quando o capim atingia 1,05 m de 

altura, tratamento este visando interceptação luminosa de 95% (Voltolini, 2006). A 

pastagem foi manejada de forma intensiva com lotação animal entre 4 a 9 UA/ha 

durante os períodos experimentais. A área de pastagem (Figura 1) utilizada no 

experimento consistiu de 10 piquetes de 0,1 ha cada, cinco para cada tratamento, 

totalizando 1,0 ha de área experimental. 
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Figura 1 – Figura da área cultivada com capim-elefante (cv. Cameroon). Fonte: Google 
Earth 

 

A adubação foi realizada somente com o N uma vez que o solo continha teores 

adequados de fósforo (P) e potássio (K), sendo aplicados 80 kg de N por ha-1 a cada 

ciclo de pastejo. As análises químicas relativas aos macro e micronutrientes presentes 

no solo da área experimental estão descritas nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. Os 

dados climáticos obtidos na estação meteorológica automática da Esalq/USP estão 

apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 6 – Análise química dos macronutrientes do solo da área de pastagem 

P S K Ca Mg Al H+Al SB T V MAmostra pH 
CaCl2

MO 
gdm-3 (mg dm-3)-1 Mmol dm-3 % 

Módulo D 5,1 44 32 25 3,7 60 29 1 38 92,7 130,7 71 1 
Módulo B 4,8 47 50 28 7,2 69 34 0 42 110,2 152,2 72 0 
M 
ódulo F 

5,7 42 47 18 11,1 71 23 0 22 116,1 138,1 84 0 

pH = Potencial hidrogeniônico, MO = Matéria orgânica; P = Fósforo; S = Enxofre; K = Potássio; Ca = 
Cálcio; Mg = Magnésio; Al = Alumínio; H = Hidrogênio; SB = Soma de bases; T = Capacidade de troca de 
cátion; V = Saturação por bases; M = Saturação por alumínio. 
 

Tabela 7 – Análise química dos micronutrientes do solo da área de pastagem 

B Cu Fe  Mn Zn Amostra mg dm-3

Módulo D 0,36 12,6 94 81,4 6,6 
Mód 
ulo B 0,27 14,6 95 90,4 8,7 

Módulo F 0,42 9,4 69 74,4 9,6 
B = Boro; Cu = Cobre; Fe = Ferro; Mn = Manganês; Zn = Zinco 
 

Tabela 8 – Dados climáticos obtidos na estação meteorológica da Esalq/USP 

Temperatura (ºC) Precipitação 
(mm) Mês/ano R.Global 

(cal/cm.d) 
Insolação 

(h/d) Média Total

U.R. 
(%) 

Vento 
Médio 
(km/h) Média Mínima Máxima

Jan/06 451,6 6,2 7,8 240,5 82,5 6,1 25,5 19,6 31,4 
Fev/06 412,0 4,6 6,3 176,2 86,5 5,3 25,0 19,6 30,3 
Mar/06 418,1 5,9 5,0 154,0 82,4 6,3 25,2 19,3 31,0 
Abr/06 377,0 6,4 1,1 33,7 80,0 6,1 22,1 15,8 28,3 
Mai/06 319,6 6,3 0,1 2,0 75,9 6,1 18,0 10,7 25,4 
Jun/06 284,9 6,6 0,6 18,6 81,3 6,1 18,3 10,3 26,3 
Jul/06 272,7 6,4 1,0 32,4 78,6 6,4 18,9 10,7 27,1 
Ago/06 348,1 7,4 0,6 17,4 69,8 7,2 20,7 11,9 29,4 
Set/06 369,6 6,3 1,8 54,7 67,1 8,6 20,9 13,5 28,3 
Out/06 452,5 6,6 2,6 80,3 79,9 8,1 23,3 17,0 29,6 
Nov/06 478,1 6,5 6,7 200,2 80,4 9,1 24,1 17,8 30,4 
Dez/06 489,4 6,0 8,1 251,7 88,8 7,2 25,0 19,8 30,1 
Jan/07 374,4 3,8 8,6 267,0 92,2 6,6 24,7 20,1 29,3 
Fev/07 505,2 7,3 8,6 241,9 84,7 6,5 25,5 19,3 31,6 
Mar/07 471,4 7,7 2,6 80,5 92,3 5,4 25,8 19,0 32,5 
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2.2.2 Medições no pasto e coleta de amostras de forragem 
 

Para determinação das características da forragem, a pastagem foi avaliada 

quanto à massa de forragem (kg de MS por ha-1) no pré-pastejo, composição 

morfológica da massa de forragem (relação colmo:folha:material senescente) e 

composição bromatológica das amostras de forragem do estrato pastejável (acima da 

altura do resíduo pós-pastejo). As alturas do dossel na entrada e na saída dos animais 

dos piquetes também foram determinadas (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – (a) Altura de pós-pastejo; (b) moldura de 1 m2; (c) Altura de pré-pastejo 

 

Para estimar a massa de forragem (MF), foram coletadas quatro amostras por 

piquete utilizando uma moldura (Figura 2b), apresentando dimensões de 1m2, seguindo 

as recomendações de Penati et al. (2001). As amostras foram colhidas à 5 cm do solo e 

compostas por piquete. Uma sub-amostra oriunda da amostra coletada para MF foi 

utilizada para determinar a composição morfológica da planta forrageira. Esta 

sub-amostra foi separada em folhas (lâminas foliares), colmo e material senescente, 

anotando-se os respectivos pesos e seguindo para secagem em estufa à 55oC por 72 

horas. 

As amostras de forragem para determinação da composição bromatológica foram 

colhidas manualmente, em dez pontos do piquete. Foi colhido todo o estrato do dossel 

acima da altura de resíduo pós-pastejo do ciclo anterior. As amostras foram compostas 

por piquete e uma sub-amostra foi tomada para as análises químico-bromatológicas. A 

altura do dossel forrageiro pré-pastejo foi mensurada em 10 pontos de cada piquete, 

considerando-se o comprimento desde o nível do solo até a curvatura da última folha 

  



 44 

completamente expandida. Já a altura do pós-pastejo, foi mensurada como a medida do 

comprimento desde o nível do solo. 

 

2.2.3 Preparo da amostra e determinação das análises bromatológicas 
  

As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Zootecnia da Esalq/USP. 

As amostras do estrado pastejável colhidas no campo foram pesadas e levadas 

para pré-secagem em estufa de ventilação forçada à 55ºC por 72 horas. Após a 

secagem, o material foi pesado novamente e moído em moinho tipo Wiley com peneiras 

de malha de 1mm de diâmetro e armazenado em sacos plásticos. As análises para 

determinação de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e extrato 

etéreo (EE) foram realizadas segundo a AOAC (1990); para determinação de fibra em 

detergente neutro (FDN) (sem adição de sulfito de sódio), fibra em detergente ácido 

(FDA) e lignina segundo metodologia descrita por Van Soest, Robertson e Lewis, 

(1991); e as análises para determinação de NFDN, NFDA, N-solúvel e NNP segundo 

Licitra, Hernandez e Van Soeste (1996). A PB foi obtida através da combustão das 

amostras segundo o método de Dumas, utilizando-se um auto-analisador de nitrogênio 

marca Leco® (Leco Corporation, St. Joseph, MI, EUA) modelo FP-2000 nitrogen 

analyzer, Leco Instruments, Inc. St. 

Os carboidratos totais (CHT) foram obtidos subtraindo-se da MS os teores de PB, 

EE e MM, equação (1): 

 

CHT = 100 – (PB + EE + MM)                                                  (1) 

 

2.2.4 Determinação da degradabilidade in situ 
   

Para determinação das frações A, B e C (NRC, 2001), foi realizado ensaio de 

degradabilidade in situ utilizando-se 4 garrotes castrados (com aproximadamente 350 kg 

de PV) e fistulados no rúmen. Cerca de 6,0 g de matéria seca das forragens moídas a 5 

mm foram acondicionadas em sacos de náilon (com área de aproximadamente 10 x 15 
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cm) respeitando a relação 20 mg/cm2 (NOCEK, 1988), e porosidade de 50 µm 

(BOWMAN et al., 1991) e incubados em quadruplicatas (que posteriormente formaram 

uma única amostra de cada tempo) no rúmen por 0, 3, 6, 12, 24, 48, 60, 72, 96 e 120 

horas. Após a pesagem dos sacos, estes foram selados para o fechamento e amarrados 

ao meio com linha de náilon com espessura de 0,7 mm (Figura 3b). 

Amostras dos dois tratamentos foram incubadas após 10 dias de adaptação dos 

animais com dieta composta exclusivamente de feno de Tifton-85. Os sacos foram 

colocados dentro do rúmen em ordem cronológica reversa, sendo retirados ao mesmo 

tempo, permitindo que a lavagem fosse homogênea para todos os sacos. Os sacos de 

náilon com amostras referentes ao tempo zero não foram incubados, porém realizou-se 

a lavagem juntamente com os demais sacos. 

Após a retirada dos sacos do rúmen, estes foram imediatamente colocados 

dentro de baldes com água gelada, para que o processo de fermentação microbiana 

fosse interrompido imediatamente. Efetuou-se então a lavagem com uma máquina de 

lavar (tipo “tanquinho”) com água corrente, de maneira a reduzir a variação que ocorre 

na lavagem manual dos sacos, devido à manipulação por diferentes indivíduos 

(CAMPOS; NUSSIO; NUSSIO, 2004). A lavagem foi realizada até que a água se 

apresentasse límpida, ou seja, sem resíduo do conteúdo ruminal. 

Foi retirado o excesso de água dos sacos pressionando-os levemente contra as 

mãos, seguindo então para estufa de ventilação forçada a 55ºC, onde permaneceram 

por 48 horas, sendo então, transferidos para dessecador durante 30 minutos. Após 

estes procedimentos, foi realizada a pesagem do material seco, e os resíduos obtidos 

das quadruplicatas em cada tempo foram compostos e então moídos em moinho tipo 

Willey com peneiras de malhas de 1mm de diâmetro para posteriores determinações 

químico-bromatológicas. 
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Figura 3 – (a) sacos de náilon; (b) sacos amarrados ao meio com fio de náilon; (c) sacos 

amarrados em corrente e ancorados ao rúmen 
 

Foram realizadas as análises para determinação da MS, MO, PB e FDN. As 

determinações da MS e MO foram realizadas de acordo com AOAC (1990), a PB foi 

obtida através da combustão das amostras segundo o método de Dumas, utilizando-se 

um auto-analisador de nitrogênio marca Leco® (Leco Corporation, St. Joseph, MI, EUA) 

modelo FP-2000 nitrogen analyzer, Leco Instruments, Inc. St. As determinações de FDN 

das amostras foram realizadas segundo metodologia de Van Soest, Robertson e Lewis, 

(1991), com adição de sulfito de sódio para eliminação de possíveis resíduos de origem 

animal, como por exemplo, pêlos que podem ter entrado em contato com o resíduo das 

amostras. 

Os dados de degradabilidade in situ da matéria seca (DISMS) foram obtidos pela 

diferença de peso encontrada entre as pesagens efetuadas antes e depois da incubação 

ruminal, e expressos em porcentagem. Os resultados das determinações 

bromatológicas das frações de MS, MO, PB e FDN foram utilizados para posterior 

cálculo da degradabilidade potencial dos nutrientes (equação 2), conforme proposto por 

Ørskov e McDonald (1979), seguindo recomendações propostas por Nocek e Kohn 

(1988): 

 

DP = a + b (1 – e –ct)                                                     (2) 

 

onde, 

DP = degradabilidade potencial estimada; 
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a = fração rapidamente solúvel em água; 

b = fração insolúvel, mas potencialmente degradável; 

c = taxa de degradação da fração b; 

e = logaritmo natural, que representa o tempo de colonização dos microrganismos das 

partículas dos alimentos, para o início da degradação microbiana (lag time); 

t = tempo de incubação (horas). 

 Para determinação da degradabilidade efetiva dos nutrientes, utilizou-se a 

equação (3), levando-se em conta as taxas de passagem de 2, 5 e 8 % por hora, as 

quais correspondem aos níveis de ingestão alimentar baixo, médio e alto,  

respectivamente, segundo preconizado pelo Agricultural Research Council (1984) 

(PIRES et al., 2006). 

 

DE = a + [(b x c) / (c + kp)]                                                  (3) 

 

onde, 

DE = degradabilidade efetiva (%); 

a = fração rapidamente solúvel em água; 

b = fração insolúvel, mas potencialmente degradável; 

c = taxa de degradação da fração b; 

Kp = taxa de passagem da digesta no rúmen (%/hora). 

 

2.2.5 Determinação de purina 
  

 Os resíduos da degradabilidade in situ foram submetidos à análise de purina 

segundo metodologia descrita por Zinn e Owens (1986) para correção de proteína 

microbiana. 

Cerca de 0,5 g de amostra seca e de RNA foram pesadas em tubos de cultura de 

25 mL sendo adicionados 2,5 mL de ácido perclórico (HCLO4 70%) aos tubos com 

tampas de boa vedação, e incubados à 90 - 95ºC em banho-maria por 1 hora. Após 15 

minutos de incubação, os frascos foram agitados retornando ao banho-maria. 

Adicionou se então 17,5 mL de solução tampão de fosfato de amônio (0,0285 M 
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NH4H2PO4) sendo os tubos agitados e colocados em banho-maria por mais 30 minutos. 

Após este procedimento, os frascos foram retirados do banho-maria, resfriados e 

filtrados com papel filtro Whatman nº 4. 

Foi transferido 0,5 mL do filtrado para tubos de centrífuga de 15 mL 

(polipropileno), e adicionado 0,5 mL de nitrato de prata (AgNO3 0,4 M) e 9 mL de fosfato 

de amônio (NH4H2PO4 0,2 M). Os tubos foram vedados com tampas plásticas, agitados 

suavemente e levados para geladeira a 5ºC por uma noite (cerca de 12 horas). Em 

seguida foram centrifugados a 25.000 x g por 15 minutos em centrífuga refrigerada. O 

sobrenadante foi cuidadosamente aspirado e descartado. Adicionou-se 5 mL de solução 

composta por ácido sulfúrico (H2SO4 0,005 N) e nitrato de prata (AgNO3 0,005 M),  

raspando-se o precipitado aderido as laterais do tubo com auxílio de  um bastão de 

vidro, sendo em seguida adicionando mais 5 mL da mesma solução, agitando e 

centrifugando como anteriormente. 

O sobrenadante foi novamente aspirado e descartado. Adicionou-se ao 

precipitado 10 mL de ácido clorídrico (HCL 0,5 N), sendo então levados para incubação 

em banho-maria à 90 - 95ºC por 5 minutos. Posteriormente, os tubos foram vedados 

com tampas plásticas e agitados, em seguida as tampas plásticas foram substituídas 

por papel alumínio e levados ao banho-maria por 45 minutos. Após saírem do 

banho-maria, os tubos foram centrifugados como antes. O sobrenadante foi em seguida 

filtrado com papel filtro Whatman nº 541. 

Realizou-se a leitura do sobrenadante das amostras em equipamento de 

espectrofotometria à 260 nm. O sobrenadante da amostra de RNA foi primeiramente 

diluído nas concentrações descritas na Tabela 9 para a construção da curva de leitura, 

as quais foram lidas à 260 e 280 nm para verificar a razão dessas duas leituras, que 

deve ser de aproximadamente 1,8. 
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Tabela 9 – Diluição do sobrenadante da amostra de RNA para construção da curva de 

leitura 

mL de sobrenadante Balão Volumétrico (mL) Concentração da diluição 
mL/mL 

0,750 50 0,750 
0,500 25 1,000 
0,625 25 1,250 
0,750 25 1,500 
0,875 25 1,750 

  

2.2.6. Fracionamento dos compostos nitrogenados conforme o CNCPS 
 
A proteína do alimento foi dividida em 5 frações (A, B1, B2, B3 e C), de acordo 

com Sniffen et al. (1992). A fração A (NNP), de rápida degradação ruminal, foi obtida 

pelo tratamento da amostra (0,5g) com 50mL de água destilada por 30 minutos e pela 

adição subseqüente de 10 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 10% e deixados em 

repouso por mais 30 minutos (LICITRA; HERNANDEZ; VAN SOEST, 1996). As 

amostras foram então filtradas em papel de filtro (Whatman 54), sendo determinado o 

nitrogênio residual em macro-Kjeldahl. A fração A foi então obtida pela diferença do 

nitrogênio total do nitrogênio residual. 

A determinação do nitrogênio solúvel total foi realizada incubando-se 0,5 g de 

amostra com 50 mL da solução de tampão borato-fosfato (12,2 g de NaH2PO4.H2O + 

8,91 g de Na2B4O7.10H2O). As amostras foram levadas ao banho-maria, permanecendo 

por 1 hora à 39ºC. As amostras foram então filtradas em papel-filtro, sendo realizada a 

análise de nitrogênio residual insolúvel em tampão borato-fosfato (TBF), pelo 

macro-Kjeldahl. 

A determinação do N-solúvel total (NNP + proteína solúvel + peptídeos) foi obtida 

pela diferença do N-total presente na amostra menos o N-insolúvel em TBF (SNIFFEN 

et al., 1992). Assim, a fração B1 (proteínas solúveis) foi determinada pela diferença 

entre a fração N-solúvel total menos a fração NNP determinada pelo TCA, equação (6): 

 

B1 = N-solúvel – A                                                       (6) 
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Pela diferença entre o nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e o 

nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), determinou-se a fração B3, conforme a 

equação (7). 

 

B3 = NIDN – NIDA                                                        (7) 

 

 A fração B2 foi determinada pela diferença entre a fração insolúvel em TBF e a 

fração NIDN, equação (8), e a fração C determinada através do NIDA. 

 

B2 = 100 – (A+B1+B3+C)                                                      (8) 

 

2.2.7 Fracionamento dos carboidratos conforme o CNCPS 
 

 Os carboidratos do capim em estudo foram divididos em 3 frações (A+B1, B2 e 

C), seguindo a metodologia descrita por Sniffen et al. (1992). 

A fração C, representada pela fibra indisponível, foi obtida através da seguinte 

equação (9): 

 

C = %FDN x (lignina (%FDN) x 2,4) / %CHOt                                (9) 

 

onde o valor de 2,4 multiplicado pela lignina corresponde ao material remanescente 

após 72 horas de digestão in vitro (MERTENS, 1973 apud SNIFFEN et al., 1992). 

Para o cálculo da fração B2, de lenta degradação ruminal, utilizou-se a equação 

(10): 

 

B2 = 100 x (%FDN - PIDN (%PB) x 0,01 x %PB) - fração C / %CHOt           (10) 

 

As frações A e B1 correspondem aos carboidratos não fibrosos (CNF) (equação 

11), onde a fração A representa os carboidratos rapidamente fermentáveis, e a fração 

B1 amido e fibra solúvel. A determinação da fração A + B1 foi calculada pela equação 

(12): 
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   CNF = 100 – (PB + EE + FDNcp + Cinzas)                                        (11) 

 

onde, FDNcp é a quantidade de FDN corrigida para proteína, evitando dessa forma, que 

se subtraia a PB-FDN duas vezes (como parte de PB e da PBFDN). 

 

A+B1 = 100 – (B2 + C)                                                           (12) 

 

2.2.8 Delineamento experimental e análises estatísticas 
 

Para os dados do fracionamento de nutrientes, análises bromatológicas e as 

mensurações realizadas no pasto, foi utilizado o delineamento inteiramente aleatorizado 

com medidas repetidas no tempo (estações do ano). Os piquetes foram considerados as 

unidades experimentais sendo considerados 2 tratamentos, sendo estes, um intervalo 

de desfolhação fixo e outro variável. As análises foram realizadas utilizando-se o PROC 

MIXED do sistema estatístico SAS, versão 9.1.3 para windows. Descartando-se a 

hipótese de nulidade na análise da variância, deu-se prosseguimento a análise 

utilizando-se o teste Tukey, considerado o nível de 5% como significativo para a 

probabilidade do teste F. Todas as médias foram obtidas utilizando-se a média de 

quadrados mínimos (LSMEANS). 

No ensaio de degradabilidade “in situ” para determinação das frações A, B e C 

segundo o NRC (2001), foi utilizado o delineamento experimental em quadrado latino 

2x2, com dois grupos de dois animais cada, sendo o quadrado repetido uma vez. 

 

2.3 Resultados e Discussão 
  

Como mencionado anteriormente, o manejo da pastagem foi determinado pelos 

intervalos de desfolhação (ID) fixos, onde a entrada dos animais na pastagem foi 

realizada a cada 27 dias, e intervalos de desfolhação (ID) variáveis, assumindo-se 

1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de interceptação luminosa 

(IL), conforme determinado em trabalho realizado por Voltolini (2006) com a mesma 

forragem e na mesma área experimental. 
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2.3.1 Características quantitativas e qualitativas do capim-elefante 
  

Os valores observados para intervalos de desfolhação (ID) fixos ou variáveis e as 

alturas do dossel em pré e pós-pastejo estão apresentados na Tabela 10. A 

determinação da massa de forragem e a composição morfológica do capim-elefante 

podem ser observadas na Tabela 11. 

 

2.3.1.1 Intervalos de desfolhação (ID) 
 

Não houve efeito dos tratamentos, estação e interação (tratamento x estação) para 

característica de ID (P>0,05). Os intervalos obtidos no tratamento com ID variável foram 

numericamente maiores aos obtidos no tratamento com intervalos fixos de 27 dias. 

No outono, a média de 30 dias (28 a 31 dias) obtida no tratamento de ID variável, 

foi numericamente menor aos obtidos no mesmo tratamento das demais estações. Na 

primavera, a média de 32 dias verificada no ID variável, variou entre 25 e 53 dias, 

provavelmente pelo fato de no início da estação ter ocorrido baixa precipitação 

pluviométrica (54,7 e 80,3 mm nos meses de setembro e outubro de 2006 – Tabela 8). 

Este reduzido índice pluviométrico pode ter refletido no crescimento da pastagem, 

fazendo com que esta demorasse maior tempo para atingir a altura desejada de 1,05 m. 

Esta grande variação de 25 a 53 dias no ID nos pastos manejados com base na 

altura no período da primavera, reforçam a colocação de Da Silva (2005) quanto à 

inadequação da adoção de ID fixos para manejar pastagens tropicais e as prováveis 

vantagens da adoção do critério de 95% de IL. 

No verão, a estratégia de entrada no piquete quando este atingisse 1,05 m (ou 

95% IL) resultou em intervalo médio de desfolhação de 31 dias (Tabela 10). Carareto 

(2007) trabalhando com capim-elefante na mesma área experimental e adotando a 

mesma IL de 95% como critério para a entrada dos animais no pasto, obteve ID médio 

de 23 dias (11 a 33 dias) na estação do verão de 2006. Voltolini (2006), no verão 

anterior, observou ID médio de 19,4 dias com IL de 95%.  O ID maior (31 dias) obtido no 

atual experimento, pode ser devido à baixa insolação (horas de luz solar diária) no mês 

de janeiro e baixa precipitação pluviométrica (80,5 mm) ocorrida no mês de março de 

2007 (Tabela 8), visto que a forragem necessita de luz e umidade em quantidades 
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adequadas para alcançar seu potencial produtivo (FERRARIS; MAHONY; WOOD, 1986; 

CORSI, 1994). 

De modo geral, as condições climáticas vigentes principalmente durante o verão 

no presente estudo, resultaram em ausência de diferença nos ID entre o manejo com ID 

fixos e o com ID variáveis baseados na IL de 95%. 

  

2.3.1.2 Altura do dossel em pré e pós-pastejo 
 

Houve efeito do tratamento para altura do dossel em pré-pastejo (P<0,05), onde o 

tratamento com ID variáveis obteve significativamente as maiores alturas nas três 

estações, alcançando o objetivo de entrada dos animais no piquete quando este 

atingisse a altura de 1,05 m. Não houve efeito das estações e interação tratamento x 

estação. 

A média das alturas das três estações no pré-pastejo foi de 0,93 m no tratamento 

com ID fixos e 1,05 m no tratamento com ID variáveis. Já na condição de pós-pastejo, 

ID fixos de 27 dias resultaram em altura média de 0,50 m e o tratamento com ID 

variáveis resultou em altura de 0,54 m (Tabela 10). 

Carareto (2007) e Voltolini (2006) trabalhando com capim-elefante na mesma área, 

obtiveram os mesmo valores de pré-pastejo para o tratamento com ID variáveis (1,03 

m), valor este próximo aos obtidos neste experimento (1,05 m) (Tabela 10). Os mesmos 

autores também verificaram valores de pré-pastejo para tratamento com ID fixos 

bastante próximos (1,20 e 1,21 m, respectivamente) durante o verão, estando acima dos 

obtidos neste trabalho no verão (0,94 m), como pode ser observado na Tabela 10.  
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Tabela 10 – Intervalos de desfolhação (ID) e alturas de pré e pós-pastejo da pastagem de capim-elefante submetido a 

intervalos de desfolhação fixos e variáveis 

Outono Primavera Verão Tratamento Estação Interação
Características Fixo1 Variável2 Fixo     Variável Fixo Variável Pr > F

ID (dias) 27 (0,01) 30 (0,01) 27 (0,2) 32 (0,1) 27 (0,03) 31 (0,03) ns   ns ns
Altura do dossel em 
pré-pastejo (cm) 0,91 (0,02) 1,05 (0,02) 0,93 (0,04) 1,06 (0,04) 0,94 (0,02) 1,05 (0,02) 0,0071   

   

ns ns

Altura do dossel em 
pós-pastejo (cm) 0,51 (0,02) 0,53 (0,02) 0,43 (0,02) 0,51 (0,02) 0,56 (0,04) 0,57 (0,04) ns 0,0195 ns

1 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 27 dias;  
2Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de interceptação luminosa; 
Erro padrão da média entre parênteses. 
 
 
 
 
Tabela 11 – Massa de forragem e composição morfológica da pastagem de capim-elefante submetido a intervalos de 

desfolhação fixos e variáveis 

Outono  Primavera Verão Tratamento Estação Interação
Variáveis Fixo1 Variável2 Fixo      Variável Fixo Variável Pr > F
Massa de 
forragem (kg 
MS ha-1) 

5719 (552,02) 4762 (552,02) 5415 (552,02) 5647 (552,02) 6260 (552,02) 5803 (552,02) ns   ns ns

Folha (%) 48,3 (3,45) 55,26 (3,45) 58,52 (3,45) 44,00 (3,45) 34,62 (3,45) 36,82 (3,45) ns  
 
  

0,0002 0,0113
  Colmo (%) 44,64 (0,63) 40,22 (0,63) 27,6 (4,9) 34,98 (4,9) 48,62 (3,5) 48,14 (3,5) ns 0,0039 ns

Senescido (%) 7,06 (0,35) 4,52 (0,35) 13,88 (3,31) 21,02 (3,31) 16,76 (2,12) 15,04 (2,12) ns <0,0001 ns
1 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 27 dias;  
2Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de interceptação luminosa; 
Erro padrão da média entre parênteses. 



 55

Para característica de altura do dossel em pós-pastejo, houve efeito somente da 

estação (P<0,05), onde as menores alturas foram verificadas na primavera (0,43 e 0,51 

m), e as maiores no verão (0,56 e 0,57 m) para os tratamentos com ID fixo e variável, 

respectivamente. As alturas dos resíduos pós-pastejo obtidas no ID fixo, foram 

numericamente inferiores quando comparados aos ID variáveis, para as três estações. 

 Voltolini (2006) e Carareto (2007) encontraram menores valores para altura de 

resíduo pós-pastejo no tratamento com 95% de IL (0,62 e 0,41 m) quando comparados 

ao ID fixo (0,71 e 0,47 m). Como pode ser observado na Tabela 10, para condição de 

pós-pastejo, o tratamento visando 95% de IL, foi numericamente maior para todas a 

estações, diferente dos trabalhos citados anteriormente. 

Geralmente, muitos produtores encontram dificuldades em manejar 

adequadamente pastagens de capim-elefante, principalmente no controle da altura do 

resíduo, resultando em áreas heterogêneas e com resíduo acima do ideal. Este 

problema foi sanado com a adoção de ID variáveis, com base na IL de 95% na entrada 

dos animais no piquete (CARARETO, 2007; VOLTOLINI, 2006).  

Segundo Molan (2004), estratégias de manejo onde a altura do dossel seja 

controlada de forma planejada e orientada, podem ser interessantes para o 

entendimento das relações entre a estrutura do dossel, interceptação luminosa e o 

acúmulo de forragem. 

Houve redução na altura do resíduo (P<0,05) da estação do outono (0,51 e 

0,53 m) para a primavera (0,43 e 0,51 m), e um aumento desta para o verão (0,56 e 

0,57), nos dois tratamentos (Tabela 10), aumento este que pode ser devido ao fator 

climático ocorrido no mês de janeiro como mencionado anteriormente. A falta de luz 

devido aos longos períodos nublados no mês de janeiro que estimularam a elongação 

dos colmos, dificultando o controle da altura do resíduo próxima aos 40 cm. 
 

2.3.1.3 Determinação da massa de forragem e composição morfológica do capim-
elefante 
 

Para característica de massa de forragem (Tabela 11), não houve efeito do 

tratamento, estação e interação (tratamento x estação). Os valores observados durante 

a estação do verão, com 6.260 e 5.803 kg MS ha-1, para os tratamentos com ID fixos e 
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variáveis, respectivamente, foram próximos aos reportados por Carareto (2007), que 

obteve 6.642 e 6.209 kg MS ha-1, para os tratamentos com ID fixos e variáveis. 

Martinez (2004) relatou altos valores de massa de forragem do capim-elefante na 

época do outono, aproximadamente 15.000 kg MS ha-1, com ID fixos de 35 dias. Voltolini 

(2006), com a mesma forrageira e ID fixos de 37 dias, obteve massa de forragem de 

11.270 kg MS ha-1. Quando os ID foram menores, adotando-se ID fixos, com 27 dias e 

ID variáveis com base na IL de 95% (média de 19 dias), o autor reportou valores de 

massa de forragem de 6.310 e 6.270 kg MS ha-1, respectivamente. 

Não houve diferença dos tratamentos para as características de % folhas, mas 

houve efeito da estação e da interação (tratamento x estação) (P<0,05). No tratamento 

com ID variável (Tabela 11), houve uma diminuição linear da estação do outono para o 

verão, onde as menores proporções foram observadas nesta estação (P<0,05), com 

valores de 34,6 e 36,8% para os tratamentos com ID fixo e variável, respectivamente. 

Para característica de porcentagem de colmos, houve efeito somente de estação 

do ano (P<0,05). O verão é a época do ano em que ocorre o maior acúmulo de colmos 

(ZEFERINO, 2006; TRINDADE, 2007), fato que pôde ser observado no presente 

trabalho. As maiores proporções deste componente (Tabela 11), foram alcançadas 

durante o verão (48,62 e 48,14%) (P<0,05), quando comparado com as estações do 

outono e primavera. Esta elevada proporção de colmos na estação do verão, resultou 

em aumento na altura do dossel pós-pastejo (Tabela 10). Esta alta proporção de colmos 

e baixa proporção de folhas durante o verão, foi conseqüência da baixa luminosidade no 

período. 

A primavera foi a estação com as menores proporções de colmos (P<0,05) e 

maiores proporções de folhas (P<0,05). 

Para a proporção de material senescido, houve efeito somente da época do ano 

(P<0,05), onde o outono foi a estação em que foram registradas as menores proporções 

de material morto, 7,06% para o ID fixo e 4,52 % no ID  (Tabela 11). Carareto (2007) 

reportou valores semelhantes de material senescido, 6,38 e 4,70% para os tratamentos 

com ID fixo e variável, abrangendo a estação do verão e início do outono. 
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Martinez (2004), trabalhando com capim-elefante na época do outono, relatou 

maiores proporções de material senescido, 10,2%, onde o autor menciona que a grande 

proporção deste componente se deu pelo maior ID adotado (34 a 35 dias). 

 

2.3.2 Composição bromatológica do capim-elefante 
 

A composição bromatológica do capim-elefante está expressa na Tabela 12.  

Apenas os teores de PB do foram afetados (P<0,05) pelos ID. As demais 

variáveis bromatológicas não foram afetadas (P>0,05). As estações do ano afetaram os 

teores de MM, EE, PIDN e P-Sol do capim-elefante. 

A porcentagem de matéria seca (MS) do capim-elefante variou de 20,0 a 24,03 

%, valores estes que se assemelham aos obtidos por Malafaia, Valadares Filho e Vieira 

(1998), que observaram 22,10 % de MS em capim-elefante manejado com 60 dias de 

descanso no período das águas. Mas os valores obtidos no atual trabalho estão acima 

dos observados por Voltolini (2006), que verificou 16,40 e 16,58 % de MS com a mesma 

forrageira manejada com ID fixo de 27 dias e ID variável, respectivamente. 

Os valores de matéria mineral (MM) foram significativamente (P<0,05) menores 

na estação do outono, com 9,80 e 8,96 % para os tratamentos com ID fixo e variável, 

respectivamente (Tabela 12). Os valores de MM no atual trabalho estiveram entre 8,96 e 

11,67 %, bastante próximos aos obtidos por Carareto (2007), que observou 9,34 e 10,16 

% de MM na mesma forrageira de estudo manejada com ID fixo e variável, 

respectivamente. 

Houve efeito dos tratamentos (P<0,05) somente para porcentagem de proteína 

bruta do capim. Os menores valores (17,17; 17,11; e 16,14 % PB na MS) foram 

observados no tratamento com ID variáveis, nas estações do outono, primavera e verão, 

respectivamente (Figura 4). Considerando que este tratamento obteve os maiores 

intervalos de desfolhação (ID) (Tabela 10), a dose total de N aplicada pode ter sido um 

pouco menor.  
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Gonçalves et al. (2001), observou porcentagens de PB de 19,50; 12,84; 8,47 em 

diferentes idades de corte, 21, 42 e 63 dias respectivamente, em plantas do gênero 

Cynodon (Coast-cross) na estação do verão. Johnson et al. (2001), estudando o efeito 

de diferentes doses de adubação nitrogenada (0, 39, 78, 118, 157 kg ha-1corte-1) em 

plantas de Cynodon dactylon e Cynodon nlenfuensis, cortada ao nível do solo a cada 28 

dias, observou que os teores de N total nas plantas aumentaram de 1,55 para 2,82% da 

MS, com as adubações de 39 e 157 kg, respectivamente. No presente estudo, as doses 

de N aplicadas foram de 80 kg ha-1 por ciclo de pastejo (aproximadamente 2,6 ha-1dia-1), 

caracterizando uma alta adubação nitrogenada, justificando os elevados teores de PB 

na forragem. 

Os teores de proteína variaram de 13 a 23% sem efeito de estação do ano 

(P>0,05), com grande incidência de valores acima de 16%, estando de acordo com 

pastagens de capim-elefante adubadas com altas doses de nitrogênio (CARARETO, 

2007; SANTOS et al., 2007b). 

Figura 4 – Porcentagem de proteína bruta na MS 
 

 

Carareto (2007) observou diferença significativa nos teores de PB do capim-

elefante manejado com ID fixo (19,03% PB na MS) e ID variável (20,70% PB na MS). 

Voltolini (2006) não observou diferença nos teores de PB nos tratamentos com ID fixo e 

variável, 14,58 e 14,24% PB na MS, respectivamente. 
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Tabela 12 - Valores da composição bromatológica do capim-elefante manejado com intervalos de desfolhação fixo e 

variável no outono, primavera e verão 

Outono Primavera Verão Tratamento Estação Interação
Características Fixo1 Variável2 Fixo Variável Fixo Variável Pr > F 
MS    22,45(1,09) 21,32(1,09) 21,00(1,09) 24,03(1,09) 21,82(1,09) 20,00(1,09) ns ns ns
MM    

   
   
   
   

    
    
    

   

9,80(0,73) 8,96(0,73) 11,03(0,73) 11,67(0,73) 10,18(0,73) 11,03(0,73) ns 0,012 ns
PB (%MS) 18,70(1,0) 17,17(1,0) 18,85(1,0) 17,11(1,0) 17,92(1,0) 16,14(1,0) 0,037 ns ns
FDN (%MS) 65,72(1,7) 64,93(1,7) 62,43(1,16) 62,72(1,16) 65,77(0,98) 64,72(0,98) ns ns ns
FDA (%MS) 30,65(0,88) 32,00(0,88) 31,14(0,88) 31,34(0,88) 29,66(0,88) 31,49(0,88) ns ns ns
Lig (%MS) 3,21(0,24) 3,42(0,24) 3,15(0,08) 3,11(0,08) 2,79(0,18) 3,05(0,18) ns ns ns
EE(%MS) 2,54(0,11) 2,93(0,11) 2,38(0,11) 2,27(0,11) 2,13(0,11) 2,06(0,11) ns <0,001 0,013
PIDN(%PB) 48,70(1,99) 44,05(1,99) 39,31(1,99) 37,25(1,99) 39,44(1,99) 37,87(1,99) ns 0,0002 ns
PIDA(%PB) 6,43(0,31) 7,36(0,31) 6,94(0,31) 7,24(0,31) 6,39(0,31) 6,44(0,31) ns ns ns
P-sol (%PB) 20,89(2,39) 17,22(2,39) 26,83(2,39) 29,32(2,39) 27,85(2,39) 26,63(2,39) ns 0,0008 ns

1 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 27 dias;  
2 Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de interceptação luminosa; 
Erro padrão da média entre parênteses. 
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Não houve diferença significativa nas proporções de fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e Lignina (P>0,05) entre tratamentos e estações 

do ano (Tabela 12). Numericamente (P = 0,09) os valores de FDN foram menores 

durante a primavera (Figura 5), condizente com a menor proporção de colmos na 

pastagem neste período do ano (Tabela 11). 

Voltoloni (2006) trabalhando com capim-elefante no período das águas, 

encontrou valores maiores aos obtidos neste experimento, 66,99 e 65,07% de FDN para 

os tratamentos com ID fixos de 27 dias e ID variáveis respectivamente. Derez (2001), 

avaliou o capim-elefante com ID de 30 dias na época das chuvas, verificando valor 

médio de 71,3% de FDN na MS. Carareto (2007) obteve 61,5% e 62,8% de FDN para os 

ID fixos e variáveis na estação do verão, estando abaixo dos encontrados neste 

trabalho, que foram 65,77 e 64,72% de FDN na MS, respectivamente para a mesma 

estação. 
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Figura 5 – Porcentagem de Fibra em detergente neutro na MS 

 

Martinez (2008) avaliando o capim-elefante na época das águas, reportou valores 

de FDN semelhantes ao presente trabalho, 63,85%. Balsalobre (2002) avaliando a 

qualidade nutricional do capim-tanzânia, reportou maiores teores de FDN nas estações 

da primavera e verão. 

A proporção de FDN de uma forragem é importante não só para a determinação da 

qualidade nutricional, mas também pelo fato da FDN estar relacionada com o consumo 

máximo de matéria seca, pois representa a porção orgânica do alimento que é mais 
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dificilmente digerida (MERTENS, 1994; MERTENS, 2002), sendo assim, plantas com 

maiores teores de FDN teriam menor potencial de consumo. 

 Os teores de FDA variaram de 29,66 a 32,00% sem efeito de ID e estação do ano 

(P>0,05) (Tabela 12 e Figura 6). 
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Figura 6 – Porcentagem de Fibra em detergente ácido na MS 
 

Mesmo não havendo diferença significativa para os valores de lignina, na Figura 7 

pode ser observado uma redução numérica do outono para o verão. Quanto menor o 

teor de lignina, maior a digestão da fração fibrosa das forrageiras, visto que este 

composto está diretamente associado com a indigestibilidade da forragem. De acordo 

com Sniffen et al. (1992), o conteúdo de lignina das forragens varia de 5 a 25 % da 

parede celular da planta.  
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Figura 7 – Porcentagem de Lignina na MS 
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As porcentagens de extrato etéreo (EE) não sofreram alterações com os ID fixos 

ou variáveis (P>0,05), mas houve efeito de estação e interação entre tratamento e 

estação (P>0,05). Os valores obtidos nos tratamentos com ID fixos e variáveis no 

outono (2,54 e 2,93 % EE) (Tabela 12) foram os maiores dentre as estações, havendo 

uma diminuição significativa até a estação do verão, com 2,13 e 2,06 % EE para os 

tratamentos com ID fixo e variável, respectivamente (Figura 8). Estes valores estão 

bastante próximos aos obtidos por Martinez (2004), que reportou 2,5 % de EE na 

estação do outono, e aos obtidos por Voltolini (2006), que obteve 3,17 e 2,70 % de EE 

na MS para os ID fixos e variáveis, respectivamente na estação do verão. 
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Figura 8 – Porcentagem de extrato etéreo na MS 

 

Para os teores de proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) e proteína 

solúvel (P-sol), houve efeito somente da estação (P<0,05), sendo o outono a época em 

que a forragem concentrou os maiores teores de PIDN (Figura 9) e conseqüentemente, 

menores de P-sol (Figura 10), visto que quanto maior a proporção de componentes 

protéicos aderidos a fibra, menor será o nitrogênio prontamente disponível para 

fermentação ruminal. Balsalobre et al., (2003a), trabalhando com capim-tanzânia 

manejada pelo método de pastejo rotacionado com 33 dias de descanso, obteve valores 

da ordem de 52,40; 49,07 e 49,10 de PIDN em forragem de capim-tanzânia nas 

estações do outono, primavera e verão, respectivamente. 
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Figura 9 – Porcentagem de proteína insolúvel em detergente neutro na PB 
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Figura 10 - Porcentagem de proteína solúvel na PB 

 

 Os valores de PB, PIDN e P-sol, obtidos nas amostras de estrato pastejável no 

presente estudo, são muito diferentes dos relatados na biblioteca tropical do CNCPS 

v. 5.0, para amostras de planta inteira de capim elefante cortada fresca. Nesse banco de 

dados o material continha apenas 6,6% de PB na MS, com PIDN de 2,2% (%PB total) e 

P-sol de 46% (% PB total). Estes números reforçam a necessidade de um banco de 

dados de amostras do estrato pastejável ou de pastejo simulado de pastagens tropicais 

manejadas com doses altas de fertilização nitrogenada e com ID adequados. 

 Os sistemas de proteína metabolizável requerem valores precisos de 

degradabilidade ruminal da proteína dos alimentos, para poderem efetuar predições 

corretas de síntese microbiana e fluxo de proteína metabolizável para o intestino. 
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Hernández et al., (2002), avaliando o capim-braquiária, coletado no início das 

águas com idade de 45 dias, capim-braquiarão coletado no início da seca com 30 dias, 

e o feno de capim-Tifton (Cynodon dactylon) com 5 semanas de idade, e reportou 

valores de  PB e PIDN respectivamente de 6,55 e 11,0; 6,01 e 11,57; 19,06 e 30,49 

 

2.3.3. Fracionamento dos compostos nitrogenados 
 

As frações protéicas foram pouco alteradas pelos diferentes ID (Tabela 13 e 

Figura 11). Apenas a fração protéica B2 foi afetada pelos ID, com valores maiores no 

tratamento com ID variáveis (P<0,05). 

As frações A e B3 foram afetadas pela estação do ano (P<0,05), e para o restante 

das frações não houve diferença (Tabela 13). No outono, foram observados os menores 

valores para fração A, e os maiores para B3. A fração A é caracterizada pelo NNP, que 

é rapidamente convertida em amônia no rúmen. Já a B3 é lentamente degradada no 

rúmen por estar associada à parede celular da forragem, onde de acordo com Sniffen et 

al. (1992), as forragens possuem quantidades consideráveis desta fração. 

Aparentemente, durante o outono houve conversão do nitrogênio solúvel para a fração 

B3 não solúvel e de baixa degradabilidade ruminal, associada com a parede celular. 

Segundo Russell et al. (1992), os microrganismos ruminais fermentadores de 

carboidratos estruturais utilizam amônia como fonte de N. Porém, altas proporções de 

NNP podem resultar em maiores perdas nitrogenadas devido à falta do esqueleto de 

carbono prontamente disponível para que a síntese de proteína microbiana ocorra. De 

acordo com Bach, Calsamiglia e Stern (2005), as perdas de N podem ser reduzidas pela 

diminuição da degradação da proteína no rúmen. 

A subtração do NNP da P-sol indica o valor da fração B1, que teve variação entre 

0,93 e 2,19% da PB (Tabela 13). A fração B1 tem pouca importância em gramíneas 

forrageiras, pois, normalmente, representa valores menores que 10% do total da 

proteína (BALSALOBRE et al., 2003b). 
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    Outono Primavera Verão Tratamento Estação InteraçãoFrações 
Fixo1 Variável2 Fixo Variável  Fixo Variável Pr > F 

A    18,70(1,32) 15,73(1,32) 25,90(3,03) 27,49(3,03) 26,09(2,36) 24,65(2,36) Ns <0,001 ns
B1    

    
    
    

2,19(0,42) 1,49(0,42) 0,93(0,42) 1,83(0,42) 1,76(0,42) 1,98(0,42) Ns ns ns
B2 30,41(2,3) 38,73(2,3) 33,86(2,3) 33,42(2,3) 32,71(2,3) 35,50(2,3) 0,054 ns ns
B3 42,27(1,9) 36,69(1,9) 32,36(1,9) 30,03(1,9) 33,05(1,9) 31,43(1,9) Ns <0,001 ns
C 6,43(0,31) 7,36(0,31) 6,94(0,31) 7,24(0,31) 6,39(0,31) 6,44(0,31) Ns ns ns

Tabela 13 – Frações protéicas de amostras de pastagens de capim-elefante manejadas com intervalos de desfolhação 

fixos ou variáveis nas estações do outono, primavera e verão 

1 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 27 dias;  
2 Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de interceptação luminosa; 
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Erro padrão da média entre parênteses. 

Figura 11 – Frações protéicas 
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De acordo com Malafaia et al. (1997), ruminantes consumindo volumosos tropicais, 

cuja fração protéica apresenta maior proporção das frações A, B1 e B2, poderão 

exarcebar o escape de N-amoniacal pelo epitélio ruminal. A forragem estudada, dentro 

das três estações tanto no tratamento com ID fixo como no ID variável, continham mais 

que 50% da PB como o somatório das frações A+B1+B2. 

A fração B3 por estar associada com a parede celular vegetal, possui lenta 

degradação ruminal, e juntamente com a fração B2, representam a maior parte das 

proteínas digeríveis presente nos alimentos que irão atingir o intestino delgado sem 

serem previamente degradadas no rúmen. Dessa forma, o resíduo indigerível dessa 

fração B3 e a fração C, representam a maior parte das proteínas ingeridas a serem 

excretadas nas fezes (MALAFAIA et al., 1997; SNIFFEN et al., 1992). 

A fração B3 foi significativamente maior (P<0,05) na estação do outono (Tabela 

13), 42,27 e 36,69 % da PB para os tratamentos com ID fixo e variável, 

respectivamente. Suplementos protéicos contém pequenas quantidades da fração B3, 

mas forragens, grãos fermentados e subprodutos, contêm uma quantidade considerável 

desta fração (KRISHNAMOORTHY et al., 1982). No CNCPS, uma alta porcentagem da 

fração B3 escapa da degradação ruminal (SNIFFEN et al., 1992). 

Malafaia et al. (1997), avaliou o capim-elefante com 60 dias de rebrota na estação 

das chuvas. Este capim apresentou 5,9 % de PB, e obteve 19,33; 0,58; 43,62; 22,10 e 

14,37 para as frações A, B1, B2, B3 e C, respectivamente. Os resultados obtidos por 

este autor difere do atual trabalho, que obteve valores da fração C cerca de 2 vezes 

menores, fato que pode estar associado com a idade de corte da forragem, onde 

maiores intervalos de desfolhação proporcionam a planta maiores teores de fração 

indigestível, visto que o maior ID observado no atual trabalho foi de 32 dias (Tabela 10). 

Lima (2006), trabalhando com capim-elefante (cv. Cameroon) nos meses de 

março a novembro com aproximadamente 60 dias de rebrota, obteve 39,2; 4,08; 33,3; 

17,1 e 6,24 para as frações A, B1, B2, B3 e C, respectivamente. Lanna et al. (1996) 

observaram valores em porcentagem da PB da ordem de 13,19; 6,6; 55,0; 22,0 e 3,3 %, 

respectivamente para as frações A, B1, B2, B3 e C para o capim-elefante (cv. 

Cameroon) cortado com 45 dias de rebrota. Os valores de PB dos autores acima citados 

foram de 10,94 e 9,1 %, respectivamente para Lima (2006) e Lanna et al. (1996). 
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A fração C, representada pelo N aderido ao FDA, considerado como a fração 

nitrogenada indisponível, variou entre 6,39 e 7,36 % da PB. 

 

2.3.4 Fracionamento dos carboidratos 
 

O fracionamento dos carboidratos da pastagem de capim-elefante pode ser 

observado na Tabela 14. Os intervalos de desfolhações e as estações do ano não 

afetaram (P>0,05) os teores de carboidratos totais (CHT) da pastagem de 

capim-elefante. Os valores de CHT variaram de 67,74 a 70,93% na MS. 

Em pastagens, sejam elas de regiões de clima temperado ou tropical, a maior 

parte dos carboidratos presentes nessas plantas são carboidratos fibrosos. De modo 

geral, pastagens tropicais adubadas com N, contêm altos teores protéicos, como é o 

caso das forragens no presente estudo e teores insuficientes de CNF para a utilização 

eficiente dessa proteína pelos microrganismos ruminais (Santos et al., 2005). 

Nas amostras de pastagens os teores de CNF variaram de 11,06 a 13,47% da 

MS, não sendo afetados (P>0,05) pelos ID ou estações do ano. Esses valores estão de 

acordo com os dados revisados por Santos et al. (2005). Esses teores baixos de CNF e 

altos de CF, constituem-se na principal limitação do ponto de vista químico que as 

forrageiras tropicais apresentam para alta produção individual de leite ou de carne. 

Os CNF, que são calculados por diferença, e os CNE, determinados por métodos 

enzimáticos, são frações distintas uma da outra. As concentrações de CNF e CNE não 

são iguais para alguns alimentos, sendo assim, os termos não devem ser confundidos. 

A diferença existente entre estas frações varia consideravelmente, sendo que muito 

desta diferença é causada pela contribuição da pectina e ácidos orgânicos. A pectina, 

que faz parte da parede celular, está presente nos CNF, mas não nos CNE. Quando o 

método enzimático é utilizado, amido e açucares como sucrose e fructanas são 

mensuradas como CNE. Para forragens, principalmente gramíneas, fructanas e sucrose 

são os principais componentes dos CNE (NRC, 2001).  
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    OuTono Primavera Verão Tratamento Estação InteraçãoFrações 
Fixo1 Variável2 Fixo Variável  Fixo Variável Pr > F 

CHT, %MS 68,95(0,54) 70,93(0,54) 67,74(0,87) 68,95(0,87) 69,77(1,12) 70,76(1,12) ns   ns ns
CNF, % MS 12,31(0,96) 13,47(0,96) 12,78(0,96) 12,61(0,96) 11,06(0,96) 12,13(0,96) ns   

   
   
   

ns ns
A+B1, %CHT 19,55(1,91) 26,19(1,91) 26,98(1,91) 24,25(1,91) 13,80(1,91) 16,22(1,91) ns <0,001 0,029

B2, %CHT 69,2(2,13) 62,19(2,13) 61,88(2,13) 64,94(2,13) 76,59(2,13) 73,42(2,13) ns <0,001 0,039
C, %CHT 11,23(0,92) 11,62(0,92) 11,14(0,2) 10,81(0,2) 9,61(0,66) 10,36(0,66) ns ns ns

Tabela 14 – Frações de carboidratos obtidas da pastagem de capim-elefante submetida a intervalos de desfolhação fixo e 

variável nas estações do outono, primavera e verão 

1 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 27 dias;  
2 Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de interceptação luminosa; 
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Figura 12 – Frações de carboidratos 
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Malafaia, Valadares Filho e Vieira (1998) trabalhando com capim-elefante na 

época das chuvas e com idade ao corte de 60 dias, reportaram 82,7 e 11,1 % de CHT e 

CNF, respectivamente, podendo ser observado que os valores de CHT estiveram acima 

dos obtidos no atual trabalho, mas com teores de CNF semelhantes, principalmente na 

estação do verão. Lima (2006) também avaliando o capim-elefante com idade ao corte 

de aproximadamente 60 dias, verificou 77,94 e 4,47 % de CHT e CNF, respectivamente, 

com valores de CNF bastante abaixo do presente estudo, fato que vem associado com a 

altura da planta no momento do corte, onde o autor obteve os resultados de plantas com 

cerca de 2,27 m, o que pode ter colaborado para um maior incremento dos constituintes 

da parede celular e, conseqüentemente, menor valor da fração solúvel. 

Segundo Santos et al. (2005), as plantas forrageiras tropicais que apresentem 

cerca de 56 a 65% de FDN, 13 a 22% de PB, 2% de EE e 8% de cinzas, contêm apenas 

3 a 21 % de carboidratos não fibrosos (CNF). Estes baixos teores de CNF certamente 

limitam o uso de boa parte da fração da PB que é degradável no rúmen (PDR) dessas 

forragens. 

Houve efeito das estações do ano e interação tratamento x estação (P<0,05) para 

as frações A+B1 e B2 do capim-elefante (Tabela 14). As frações A+B1, corresponde aos 

açúcares, amido e pectina, de rápida degradação ruminal, onde esta fração foi 

significativamente menor na estação do verão (13,80 e 16,22 % para os ID fixo e 

variáveis) (Figura 12). Esse decréscimo nas frações A+B1 pode ser justificado pelo 

efeito da temperatura, onde segundo Van Soest (1994), altas temperaturas provocam 

rápida atividade metabólica na planta, associada ao decréscimo de metabólitos dos 

conteúdos celulares, e os produtos fotossintéticos também são rapidamente convertidos 

em componentes estruturais. Embora os teores de FDN das forragens não tenham 

diferido significativamente ao longo das estações do ano, os valores foram 

numericamente menores na primavera que no verão. O aumento nos teores das frações 

A+B1 na primavera não foi seguida por variação nos teores de CNF. Uma vez que estas 

duas frações devem se equivaler, fica difícil explicar essa diferença em resposta aos 

tratamentos. 

Lima (2006) obteve valores para a fração A+B1 cerca de quatro vezes menor aos 

obtidos no atual trabalho (5,50 % contra média de aproximadamente 22,0 %), visto que 
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este autor obteve maiores alturas no momento do corte da forragem (2,27 m), e maior 

intervalo de desfolhação (cerca de 56 dias) onde a forragem apresentou maiores teores 

de carboidratos associados com compostos indigeríveis. 

Ribeiro et al. (2001) avaliando capim-tifton 85 em diferentes idades de rebrota 

(28, 35, 42 e 56 dias), também observou diminuição dos teores da fração de rápida 

degradação ruminal com o aumento da idade ao corte, 7,79 a 4,64 % da fração A+B1 

aos 28 e 56 dias de rebrota, respectivamente. 

Os carboidratos presentes na forragem se apresentaram em sua maior parte na 

forma de fração B2, fato que pode ser claramente observado na Figura 12. Esta fração 

compreende a parede celular que está disponível, mas com lenta fermentação pelas 

bactérias ruminais que requerem amônia com sua única fonte de nitrogênio (RUSSELL 

et al., 1992; SNIFFEN et al., 1992). Esses altos valores obtidos para as frações B2 

podem ser justificados pelos altos teores de FDN que são encontrados nas forrageiras 

tropicais, visto que o elevado conteúdo de parede celular das gramíneas tropicais está 

associado aos aspectos de natureza anatômica das espécies, em razão da alta 

proporção de tecido vascular característico das plantas C4 (VAN SOEST, 1994; 

GONÇALVES et al., 2001). 

Cabral et al. (2000) avaliaram o capim-elefante (cv. Cameroon) nas estações da 

primavera e verão em dois cortes, aos 42 e 63 dias de crescimento. Os autores não 

observaram variação para a fração C dos carboidratos aos 63 dias de rebrota, 

permanecendo em 26,01 % na primavera e verão. Já aos 42 dias de crescimento, esta 

mesma fração obteve uma ligeira redução da primavera para o verão, com valores de 

25,10 e 24,37 % respectivamente. O mesmo aconteceu com a fração B2, aos 42 dias de 

crescimento, ocorrendo diminuição na estação da primavera para o verão (69,32 e 

67,85%, respectivamente). 

Na Tabela 14 é possível observar que os maiores valores da fração B2 se 

concentraram na estação do verão (76,59 e 73,42 %), e ao contrário dos resultados 

obtidos por Cabral et al. (2000), houve um significativo aumento (P<0,05) nos teores de 

parede celular disponível da primavera para o verão (Figura 12). 

O avanço da maturidade afeta a proporção da fração B2, onde maior lignificação 

ocasiona redução desta fração, dessa forma, a fração C, que está relacionada com a 
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maior ou menor digestibilidade dos carboidratos, afeta inversamente a proporção da 

fração B2. Segundo Caballero et al. (2001), a fração indisponível (C) é dependente do 

teor de lignina, portanto, plantas de idade fisiológica mais avançada apresentam 

maiores teores dessa fração. Sendo assim, o aumento da fração C promove redução da 

fração potencialmente degradável (B2).  

Não houve diferença (P>0,05) nos teores da fração C para os tratamentos 

estudados (Tabela 14). Balsalobre et al. (2003b) observaram maiores teores da fração C 

na estação do outono em pastagem de capim-tanzânia manejada com 33 dias de 

descanso. No presente estudo, a fração C foi numericamente maior no outono (P = 0,08) 

que no verão, em função do maior valor numérico para o teor de lignina na forragem de 

outono. 

Com base nos dados da Tabela 14, pode-se observar que o aumento do teor de 

fração B2 no verão em relação à primavera, ocorreu devido à conversão da fração A+B1 

em B2 sem alteração na fração C. Isto indica que mesmo em pastos bem manejados, 

ocorre piora na qualidade dos CHT da pastagem de capim elefante no verão, não por 

lignificação da fibra, mas por redução nos teores da fração A+B1 e aumento em B2. 

Com base nos dados das Tabelas 13 e 14 é provável que no verão a eficiência 

ruminal de uso da PB do pasto deverá ser inferior que no outono ou primavera, pois 

ocorreu aumento na fração protéica A e redução na fração B3, ou seja a proteína no 

verão foi mais degradável no rúmen, porém o teor da fração carboidrato A+B1 diminuiu 

e aumentou a fração B2. 

A falta de resposta do animal ao NNP em dietas de alta forragem, é 

provavelmente devido a falta de carboidratos prontamente degradáveis no rúmen (VAN 

SOEST, 1994), e da baixa digestibilidade da parede celular em forragens maduras. 

Quando o N ruminal é deficiente, a fermentação da fibra e produção microbiana podem 

ser deprimidas. A correção desta deficiência de N pode resultar num aumento na 

digestibilidade da MS com conseqüente aumento na consumo (RUIZ et al., 2002). 

Caso a taxa de degradação da proteína exceda a taxa de fermentação dos 

carboidratos, grande quantidade de N pode ser perdida na forma de amônia. Por outro 

lado, se a taxa de fermentação dos carboidratos exceder a taxa de degradação da 

proteína, a produção de proteína microbiana pode diminuir. Outro aspecto importante é 
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quando o alimento é degradado muito lentamente. Neste caso, o rúmen permanece por 

mais tempo com alimento, diminuindo o consumo; ou partículas de alimento escapam da 

fermentação ruminal e passam diretamente para o intestino delgado (RUSSELL et al., 

1992). 

 

2.3.5 Degradabilidade in situ 

 

2.3.5.1 Degradabilidade da matéria seca 
 

Os resultados das variáveis de degradabilidade in situ da MS do capim-elefante 

nas estações do outono, primavera e verão, estão apresentados na Tabela 15. Não 

houve diferença (P>0,05) para as variáveis de degradabilidade da MS em função da 

época do ano ou ID. 

A fração prontamente solúvel (A) do da MS do capim-elefante variou de 25,97 a 

29,91 %. Martinez (2008) conduziu 4 experimentos com vacas leiteiras na mesma área 

com pastagem de capim cameroon manejada com ID fixos de 23 dias durante o verão e 

outono e relatou valores de fração A da MS entre 24,78 a 27,96 % (média de 26,47 %). 

Balsalobre (2002), avaliando a qualidade do capim-tanzânia manejado com 33 dias de 

descanso, não observou diferença significativa para a fração A nas três épocas do ano 

(outono, primavera e verão), mas observou menores valores desta fração na estação do 

verão (média de 16,7 %). 
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Tabela 15 - Variáveis de degradabilidade in situ da matéria seca (MS) 

 Tratamento2  
 Fixo Variável EPM3

Estação1 O P V O P V  
Variáveis Matéria Seca  
A (%) 29,30 29,91 25,97 26,73 27,23 29,41 3,74
B (%) 57,88 56,63 59,61 60,28 58,71 55,89 3,36
C (%) 12,82 13,46 14,42 12,99 14,07 14,71 1,14
C (%/h) 4,45 3,87 4,67 4,69 4,19 3,89 0,55
DP 86,49 85,98 85,27 86,78 85,35 84,76 1,10
lth 11,82 12,35 13,26 11,91 12,87 13,50 1,00
dekp2 69,19 67,26 67,49 68,97 66,58 66,33 2,06
dekp5 56,51 54,64 54,58 55,90 53,67 53,88 2,69
dekp8 49,95 48,40 47,81 49,01 47,16 47,71 2,88

1 O = Outono; P = Primavera; V = Verão; 
2 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 
27 dias; Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 
95% de interceptação luminosa; 
3 Erro padrão da média  
As médias não diferiram significativamente pelo teste de Tukey (p<5%). 

 

 A fração potencialmente degradável (B) da MS do capim-elefante (cv. Cameroon) 

variou de 55,89 a 60,28%. Nos 4 estudos que conduziu, Martinez (2008) relatou 

valores de fração B da MS do capim cameroon entre 55,60 a 57,77 % (média de 

56,43%). Carvalho et al. (2006a) trabalhando com fenos de colonião, tifton e 

braquiária, reportou respectivamente 62,72; 61,12 e 62,92 % da fração B, valores estes 

acima dos obtidos no atual trabalho e no dos reportados por Martinez (2008). Prado et 

al. (2004) avaliaram o capim-Mombaça, onde as amostras foram colhidas a cada 28 

dias na estação do verão, estes autores observaram 59,1 % da fração B. Garcia, 

Alcalde e Jobim (2003), observaram 42,6 % da fração B no período seca em 

capim-braquiária colhido a cada 28 dias. Carvalho et al. (2006b) observou 7,85 e 

50,63 % respectivamente para as frações A e B em feno de capim-elefante. 

 A fração indegradável (C) da MS do capim cameroon variou de 12,82 a 14,71%. 

Esses valores foram pouco inferiores aos relatados por Martinez (2008), entre 16,25 e 

18,12 % (média de 17,08 %). Estes valores também estão abaixo dos reportados por 

Carvalho et al. (2006a), que obteve 26,8; 26,2 e 24,7 para os fenos de colonião, tifton e 

braquiária, respectivamente. 
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 As taxas de degradação (c) da MS do capim cameroon não foram afetadas pelas 

estações do ano e pelos ID estudados. Os valores variaram de 3,87 a 4,69 %/h, 

próximos aos valores reportados por Martinez (2008), que observou valores entre 3,56 a 

3,98 %/h. 

Balsalobre (2002), ao trabalhar com capim-tanzânia na estação do outono 

manejada com três resíduos pós-pastejo, observou valor médio de taxa de degradação 

da MS de 4,4 %/h. Carvalho et al. (2006a), reportaram 4,27 %/h para feno de capim-

elefante. Garcia, Alcalde e Jobim (2003) reportaram valores de taxa de degradação 

média de 2,43 %/h para Brachiaria brizantha na estação seca, bem abaixo do observado 

no atual trabalho. 

No presente estudo, os valores de degradabilidade potencial (DP) da MS do 

capim cameroon variaram de 85,27 a 86,78 %. 

Barbi, Sampaio e Maurício (1995) estimaram para a MS do capim-elefante, cv. 

Cameroon, cortado rente ao solo, aos 28 e 56 dias de idade, valores de degradabilidade 

potencial de 88,1 e 83,2 % e taxas de degradação de 5,0 e 4,4 %/h, respectivamente. 

Os valores para degradabilidade potencial foram maiores que as degradabilidades 

efetivas, em decorrência da não inclusão das taxas de passagem para o cálculo da DP. 

De acordo com Orskov (1982) a mensuração da degradabilidade no rúmen, sem 

considerar a taxa de passagem, pode superestimar a extensão da degradação, já que 

as partículas dos alimentos estão sujeitas à passagem para o compartimento seguinte, 

antes de ser completamente degradado. 

Valores de degradabilidade efetiva do capim-elefante são relatados por vários 

autores. No entanto, em sua maioria, esses trabalhos não caracterizam o capim-elefante 

quanto à idade. Assim, Deschamps (1994) relata valores de degradabilidade efetiva da 

MS de 36,4 a 38,5 % para diferentes cultivares de capim-elefante, com corte a 15 cm do 

solo em plantas com 1,3 a 1,5 m de altura, respectivamente. Vilela et al. (1994) citam 

DE da MS do capim-elefante, estimada a uma taxa de passagem de 5 %/h, de 29,8, 

bastante abaixo do encontrado no atual trabalho. 

Mas as estimativas da degradabilidade também são afetadas por fatores como: 

tamanho das partículas, quantidade de amostra incubada, área de superfície do saco de 

náilon e tamanho do poro, origem do alimento, material incubado, animal testado, 
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procedimentos de lavagem e análises das amostras (MEHREZ; ORSKOV, 1977), dessa 

forma, pode haver uma grande variabilidade nos resultados obtidos no atual trabalho 

com a literatura existente. 

De acordo com o NRC (2001), para uma vaca de 500 kg de PV consumindo 12 kg 

de MS de uma pastagem com os valores bromatológicos médios reportados na Tabela 

12, a taxa de passagem adotada é de 4,53 %/h contra 5 %/h para um consumo de 16 kg 

de MS. Quando foi adotado o valor de 5 %/h para taxa de passagem a DE da MS variou 

de 53,88 a 56,51 % no presente estudo. Os valores de taxa de passagem reportados 

nos 4 estudos de Martinez (2008) para MS de capim cameroon, em vacas em lactação 

foram 3,47, 3,58, 3,77 e 3,85 %/h com valores de DE da MS entre 55,12 a 56,57 %. 

A velocidade com que os microrganismos aderem e penetram as barreiras físicas 

do alimento, é traduzido pelo tempo de colonização ou o lag time (McALLISTER, 1994), 

dessa forma, quanto menor o tempo de colonização pelos microrganismos, melhor a 

qualidade da forrageira, conseqüentemente, melhor aproveitamento pelos 

microrganismos. No presente trabalho o lag time variou de 11,82 a 13,26 h. Martinez 

(2008) reportou valores de lag time para MS de capim cameroon entre 15,00 e 16,57 h. 

Esse tempo extremamente longo para aderência e penetração dos microrganismos na 

forragem constitui-se em um fator limitante ao maior aproveitamento da forrageira 

tropical no rúmen. Em comparação, Martinez (2008) reportou valores médios de lag time 

de 1 a 3 horas para alimentos concentrados. 

    

2.3.5.2 Degradabilidade da matéria orgânica 
 

As frações A, B e C, taxa de degradação (c %/h), degradação potencial (DP) e as 

degradabilidade efetivas (DE) da MO não foram afetadas (P>0,05) pelos ID e estações 

do ano estudados (Tabela 16). 
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Tabela 16 - Variáveis de degradabilidade in situ da matéria orgânica (MO) 

 Tratamento2  
 Fixo Variável EPM3

Estação1 O P V O P V  
Variáveis Matéria Orgânica  
A (%) 19,67 18,78 15,54 17,16 15,24 19,89 4,14 
B (%) 66,47 66,36 68,66 68,77 69,27 64,36 4,01 
C (%) 13,86 14,86 15,80 14,08 15,49 15,75 1,23 
c (%/h) 4,53 3,76 4,85 4,62 4,20 4,28 0,53 
DP 83,49 80,62 81,92 83,45 80,56 81,22 1,38 
Lag time (h) 12,77 13,58 14,37 12,87 14,21 14,24 1,04 
DE (kp=2 %/h) 65,70 62,07 63,98 65,16 61,74 63,67 2,40 
DE (kp=5 %/h) 51,19 47,26 49,20 50,20 46,50 49,49 3,26 
DE (kp=8 %/h) 43,65 40,01 41,34 42,35 38,82 42,25 3,53 

1 O = Outono; P = Primavera; V = Verão; 
2 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 27 
dias; Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de 
interceptação luminosa; 
3 Erro padrão da média  
As médias não diferiram significativamente pelo teste de Tukey (p<5%). 

 

2.3.5.3 Degradabilidade da fibra em detergente neutro 
 

Os resultados das variáveis de degradabilidade in situ da FDN do capim-elefante 

nas estações do outono, primavera e verão, estão apresentados na Tabela 17. Não 

houve diferença significativa (P>0,05) para as frações A, B e C, taxa de degradação, lag 

time, e DE com taxas de passagem de 5 e 8%/h. Diferenças significativas (P<0,05) 

foram observadas apenas para variável de DP e DE com taxa de passagem de 2 %/h no 

tratamento com ID fixo. 
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Tabela 17 - Variáveis de degradabilidade in situ da fibra em detergente neutro (FDN) 

 Tratamento2  
 Fixo Variável EPM3

Estação1 O P V O P V  
Variáveis Fibra em Detergente Neutro  
A (%) 6,85 3,56 3,46 4,63 2,29 8,54 4,12 
B (%) 76,59 78,12 77,42 78,45 78,11 72,57 4,08 
C (%) 16,56 18,32 19,12 16,93 19,61 18,89 1,44 
c (%/h) 4,29 3,65 4,74 4,68 4,14 4,28 0,53 
DP 79,87ab 76,74ab 78,06ab 80,29a 75,82b 77,76ab 1,83 
Lag time (h) 15,05 16,54 17,14 15,44 17,58 17,03 1,18 
DE (kp=2 %/h) 59,02ab 53,93a 57,70ab 59,53b 54,53ab 57,98ab 2,42 
DE (kp=5 %/h) 42,16 36,45 40,96 42,51 37,34 41,99 3,17 
DE (kp=8 %/h) 33,55 27,98 32,14 33,55 28,69 33,82 3,37 

1 O = Outono; P = Primavera; V = Verão; 
2 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 27 
dias; Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de 
interceptação luminosa; 
3 Erro padrão da média 
a,b Médias seguidas de letras diferentes, na linha, são estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey 
(p<5%). 

 

Martinez (2008) em pastagem de capim-elefante (Cv. Cameroon) observou média 

de 6,32 % para a fração A da FDN. Teoricamente, a proporção da fração solúvel (A) na 

FDN deveria ser próxima a zero, por tratar-se de uma fração prontamente solúvel no 

rúmen no tempo zero de incubação. No presente estudo foram observados teores 

médios da fração A de 5,7; 2,9 e 4,0 % no outono, primavera e verão, respectivamente. 

Possivelmente, esse fato deve-se a perda de partículas durante o processo de lavagem. 

Os valores obtidos para a fração A estiveram abaixo dos reportados por Balsalobre 

(2002) em pastagem de capim-tanzânia. Este autor também não observou diferença 

estatística entre as estações estudadas, com valores de 7,4; 10,1 e 6,6% no outono, 

primavera e verão, respectivamente. Em trabalho realizado por Ítavo et al. (2002), com 

fenos de capim-coastcross e tifton 85, o valor relatado para a fração A foi de 0 %, de 

acordo com o esperado teóricamente. 

Os valores da fração B da FDN variaram de 72,57 a 78,45% para os diferentes 

tratamentos. Carvalho et al. (2006a), obtiveram valores para fração B de 59,55; 62,17 e 

65,08 %, respectivamente para os fenos de colonião, tifton e braquiária. Com 

capim-elefante (Cv. Cameroon), Martinez (2008) reportou valores próximos ao do atual 

trabalho para a fração B, com média de 71,76%. 
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Os valores observados para a fração C da FDN variaram de 16,56 a 19,61% neste 

estudo contra valores entre 19,27 a 24,8% no trabalho de Martinez (2008) com o mesmo 

cultivar de capim-elefante. Carvalho et al. (2006a), relataram valores aproximados de 

25,1; 26,0 e 25,0 % para a fração C da FDN em fenos de colonião, tifton e braquiária, 

respectivamente, valores estes acima dos obtidos no atual trabalho. Já Ítavo et al. 

(2002) reportaram cerca de 30,0 e 25,0 % da fração indegradável em fenos de 

capim-coastcross e tifton. Os valores mais baixos de fração C no presente estudo em 

relação aos revisados acima, indicam melhor qualidade da FDN neste estudo, 

provavelmente em função da forragem nunca ter sido colhida após atingir 95 % de IL em 

ambos os ID estudados. 

A taxa de degradação (c %/h) da FDN variou de 3,65 a 4,74 %/h nos diferentes 

tratamentos estudados. Também em amostras de estrato pastejável de capim-elefante 

(cv. Cameroon), porém manejado com ID fixos de 23 dias no verão e outono, Martinez 

(2008) reportou valores de taxa de degradação da FDN entre 3,51 a 4,27%/h, muito 

próximos dos valores obtidos no presente estudo.  Lopes e Aroeira (1998), reportaram 

valores médios de taxa de degradação (c %/h) de 3,3 %/h para a FDN do capim-elefante 

com 60 dias de idade. 

Segundo Mertens (1997), o enchimento ruminal é o principal fator limitante de 

consumo na maioria das forragens. O consumo de alimento está correlacionado 

negativamente com o teor e degradabilidade ruminal da FDN, ou seja, quanto menos 

degradável, mais tempo permanecerá a forragem no rúmen, e conseqüentemente, mais 

o enchimento limitará a ingestão de volumosos. 

A ausência de diferença na taxa de degradação da FDN entre ID e épocas do ano 

está condizente com os dados de lignina nas amostras de forragem, que não diferiram 

entre os tratamentos. Uma vez que o intervalo entre desfolhas nos tratamento com ID 

fixos e variáveis não diferiram, devido às condições climáticas reinantes ao longo do 

período experimental, também não era de se esperar diferença significativa na 

qualidade da FDN das amostras de forragem.  

A degradação potencial da FDN foi maior (P<0,05) na forragem de outono 

(80,29%) que na de primavera (75,82%) para as pastagens manejadas com ID variáveis 

e intermediária nos demais tratamentos. Martinez (2008) reportou valores que variaram 
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de 74,08 a 80,19% para DP da FDN da mesma forrageira, com vacas alimentadas com 

concentrados ricos em milho ou em casca de soja, ou farelo de trigo, ou caroço de 

algodão ou farelo de glúten de milho (refinazil). A DP da FDN de 72% e 70,46% para o 

feno de capim-coastcross, relatadas por Lucci et al. (1998) e Rodrigues, Lucci e Melotti 

(2000), respectivamente, estiveram abaixo aos valores obtidos com capim-elefante 

neste trabalho. 

Os valores de lag time para a FDN foram altos (15,05 a 17,58 h) e maiores 

quando comparados aos da MS, MO e PB.  Este tempo longo para colonização da FDN 

da forragem de capim elefante constitui-se em fator limitante à degradação da fibra com 

provável efeito negativo no consumo de pasto. 

Quando foi adotada a taxa de passagem de 5 %/h, mais próxima da realidade 

para forragem tropical que os valores de 2 ou 8 %/h, não houve diferença entre os 

valores estimados de DE da fração FDN. 

 
2.3.5.4 Degradabilidade da proteína bruta 

 

Nas Tabelas 18 e 19 são apresentados os dados de frações protéicas e 

degradabilidades ruminais sem e com correção para contaminação microbiana, 

respectivamente.  

De acordo com Lanzas (2007), uma das limitações da metodologia in situ, seria a 

contaminação microbiana dos resíduos, que pode resultar em valores superestimados 

da fração B, especialmente em alimentos ricos em fibra e com baixo valor protéico. 

Nocek (1988) sugere que a correção microbiana é importante principalmente para 

forragens de baixa qualidade, mas de acordo com Olubobokun, Craig e Pond (1990), a 

correção também pode ser importante para forragens de alta qualidade. 

Dessa forma, os parâmetros de degradabilidade da fração protéica foram 

corrigidos pela contaminação microbiana segundo a metodologia proposta por Zinn e 

Owens (1986), como apresentado na Tabela 19. 

O grau de contaminação bacteriana não é constante entre os diferentes 

alimentos. Espécies forrageiras e fertilização nitrogenada de forragens têm sido 

mostradas afetando o grau de contaminação bacteriana (WEISS, 1994). 
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Comparando os dados das Tabelas 18 e 19, pode-se observar que a correção 

microbiana resultou em aumento nos valores da fração protéica A e redução 

principalmente na fração B, como era esperado. 

 

Tabela 18 - Variáveis de degradabilidade in situ da proteína bruta (PB) 

 Tratamento2  
 Fixo Variável EPM3

Estação1 O P V O P V  
Variáveis Proteína Bruta  
A (%) 17,94a 27,36ab 19,41ab 17,86a 36,91b 26,68ab 8,10 
B (%) 75,74a 66,25ab 74,23ab 76,20a 56,85b 67,20 ab 7,77 
C (%) 6,32a 6,39a 6,36a 5,94a 6,24a 6,12a 0,89 
c (%/h) 4,91a 4,60a 4,92a 5,82a 5,58a 5,03a 0,79 
DP 90,51a 91,12a 91,73a 92,84a 92,37a 92,09a 1,69 
Lag time (h) 5,98a 6,01a 5,99a 5,46a 5,83a 5,76a 0,85 
DE (kp=2 %/h) 71,40a 73,44a 71,95a 74,45a 78,50a 74,84a 3,54 
DE (kp=5 %/h) 55,17a 59,00ab 56,00ab 58,71ab 66,71b 60,49ab 5,10 
DE (kp=8 %/h) 46,52a 51,46ab 47,50ab 49,82ab 60,16b 52,73ab 5,78 

1 O = Outono; P = Primavera; V = Verão; 
2 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 27 
dias; Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de 
interceptação luminosa; 
3 Erro padrão da média  
a,b Médias seguidas de letras diferentes, na linha, são estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey 
(p<5%). 
 

A solubilidade da proteína é um fator chave para determinar sua susceptibilidade 

ao ataque de proteases microbianas e assim, sua degradabilidade (BACH; 

CALSAMIGLIA; STERN, 2005).  

Com base nos dados da Tabela 19, a fração solúvel da proteína bruta (A) da 

forragem de capim-elefante não foi afetada (P>0,05) pelos ID e épocas do ano. Os 

valores variaram de 20,7 a 38,24%, o que representa uma variação grande, apesar de 

não diferir estatisticamente. Numericamente, os valores mais baixos foram observados 

no outono, independente dos ID adotados. O fracionamento químico da proteína, 

apresentado na Tabela 13, resultou significativamente em menor fração protéica A 

durante o outono. 
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Tabela 19 - Variáveis de degradabilidade in situ da proteína bruta (PB) corrigida pela 

contaminação microbiana 

 

Tratamento2  
 Fixo Variável EPM3

Estação1 O P V O P V  
Variáveis Proteína Bruta  
A (%) 20,71a 29,62a 21,67a 20,70a 38,24a 28,17a 8,01 
B (%) 73,30a 64,30ab 72,35ab 73,69a 55,87b 65,98ab 7,67 
C (%) 5,99ª 6,08a 5,98ª 5,63ª 5,89ª 5,86ª 0,85 
c (%/h) 4,88ª 4,57a 4,88ª 5,81ª 5,54ª 5,08ª 0,77 
DP 91,42ª 91,47a 91,58ª 93,21ª 92,68ª 92,44ª 1,51 
Lag time (h) 5,91ª 5,96a 5,69ª 5,28ª 5,53ª 5,52ª 0,91 
DE (kp=2 %/h) 72,35ª 74,28a 72,73ª 75,44ª 79,00a 75,57ª 3,49 
DE (kp=5 %/h) 56,60ª 60,25a 57,16ª 60,22ª 67,38ª 61,51ª 5,05 
DE (kp=8 %/h) 48,25ª 52,94ª 48,88ª 51,63ª 60,96ª 53,88ª 5,74 

1 O = Outono; P = Primavera; V = Verão; 
2 Fixo = Intervalo de desfolhação fixo, onde a entrada dos animais na pastagem foi realizada a cada 27 
dias; Variável = tratamento assumindo 1,05 m como altura média do dossel, correspondendo a 95% de 
interceptação luminosa; 
3 Erro padrão da média  
a,b Médias seguidas de letras diferentes, na linha, são estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey 
(p<5%). 

  

 

No estudo “in situ” de Martinez (2008), os valores reportados para a fração A do 

capim-elefante (cv. Cameroon) durante o verão e outono variaram de 32,38 a 40,02%.   

Balsalobre (2002) reportou para amostras de pastejo simulado de capim-tanzânia, 

valores de 36,3; 28,6; 37,7 % para a fração A nas estações do outono, primavera e 

verão.  

 Carvalho et al. (2006a), observou da fração solúvel da PB da ordem de 21,45; 

51,44 e 36,76 %, respectivamente para os fenos de capim-colonião tifton e braquiária.  

 A fração potencialmente degradável da proteína (fração B) foi afetada pelos 

tratamentos (P<0,05). Os valores foram mais altos para os pastos de outono (73,3 e 

73,69 %), independente dos ID, menores para o pasto de primavera  com ID variáveis 

(55,87 %) e intermediários para os demais tratamentos. 

 Os valores reportados por Martinez (2008) para a fração B do capim-elefante 

foram mais baixos que no presente estudo, variando de 58,33 a 64,04 %. 
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 A fração C, indegradável variou de 5,63 a 6,08% e não foi afetada pelos 

tratamentos (P>0,05). Estes valores foram mais altos que os reportados por Martinez 

(2008), em média ao redor de 3,58%. 

 A taxa de degradação (c %/h) da fração B não foi afetada pelos tratamentos e 

variou de 4,57 a 5,88 %. No trabalho de Martinez (2008) os valores variaram de 5,82 a 

6,05 %. Estes valores não corroboram o conceito generalizado de que a proteína de 

pastos tropicais é de alta degradabilidade ruminal, e que este problema seria agravado 

com adubações nitrogenadas altas. Pastagens de clima temperado chegam a 

apresentar valores de taxa de degradação superiores a 12 %/h (NRC, 2001). 

 Tanto a DP quanto a DE da proteína não diferiram entre os tratamentos (P>0,05). 

A DE variou de 56,6 a 67,38 % para a taxa de passagem de 5 %/h. Quando os valores 

médios de frações protéicas e taxa de degradação da forragem de verão e de outono 

do presente estudo foram utilizados para simulação no NRC (2001) para vaca leiteira 

consumindo 12 kg de MS por dia, o programa assumiu taxa de passagem de 4,53 %/h 

resultando em degradabilidade ruminal da proteína de 60,5 %. 

A alta proporção de N ligado à fração FDN nas plantas tropicais explica em parte 

esta baixa taxa de degradação protéica. Isto pode se constituir em fator positivo nas 

plantas tropicais quando manejadas em sistemas com altas taxas de lotação, que 

exigem altas doses de fertilização nitrogenada. Nesse caso, pode-se ter forragem com 

alto teor protéico, porém sem que a degradabilidade dessa proteína seja muito alta, 

evitando perdas excessivas de amônia ruminal. 

Uma alta degradabilidade da proteína no rúmen não é desejável, pois de acordo 

com Nocek e Russell (1988) quando a taxa de degradação da proteína excede a taxa de 

fermentação dos carboidratos, grande quantidade de N pode ser perdida como amônia 

no rúmen. Segundo Bach, Calsamiglia e Stern (2005), as perdas de nitrogênio podem 

ser reduzidas diminuindo a degradação da proteína no rúmen ou aumentando a 

utilização de N pelos microrganismos ruminais. 

De maneira geral, a estimativa da degradação ruminal dos alimentos tem sido 

considerada fundamental para se avaliar a quantidade de nutrientes disponível para os 

microrganismos do rúmen (BARBOSA et al., 2007); além disso, permite avaliar a 

qualidade do nutriente, como, por exemplo, da proteína bruta que escapa da 
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fermentação ruminal, fornecendo, conseqüentemente, aminoácidos disponíveis para 

digestão a partir do abomaso (MOLINA et al., 2002; MOREIRA et al., 2003).
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3 CONCLUSÕES 
 

 

Não houve diferença em dias de intervalo de desfolhas entre os tratamentos com 

ID fixos de 27 dias e ID variáveis (95% de IL), o que explica a ausência de diferenças 

entre esses tratamentos para a maioria das variáveis estudadas. 

A composição morfológica do pasto de capim-elefante foi pior no verão, com 

menor proporção de folhas e maior proporção de colmos e material senescido. Este 

resultado pode ter sido afetado pela alta incidência de dias nublados durante o mês de 

janeiro. 

Quando o pasto é bem manejado, a composição bromatológica das amostras do 

estrato pastejável do capim-elefante (cv. Cameroon) é pouco alterada pelas épocas do 

ano. 

A fração solúvel da proteína bruta do capim-elefante (cv Cameroon) é composta 

quase que exclusivamente por nitrogênio não-protéico. 

A solubilidade da proteína do capim-elefante é menor no outono que no verão e 

primavera. 

A proteína do capim-elefante é baixa em fração solúvel (A e B1) e rica em 

proteína de média e baixa degradabilidade ruminal (B2 e B3). 

A taxa de degradação da fração B da proteína do capim-elefante não é alta, com 

valores entre 4,57 a 5,81%/h. 

A degradabilidade da proteína do capim-elefante em condições de consumo que 

resultem em taxas de passagem dessa forragem da ordem de 5 %/h, fica entre 56,6 a 

67,38 %.   
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