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RESUMO 
 

 

BRENNECKE K. Fracionamento de carboidratos e proteínas e a predição da proteína 
bruta e suas frações e das fibras em detergentes neutro e ácido de Brachiaria 

brizantha cv. marandu por uma rede neural artificial. 2006. 138f. Tese (Doutorado). – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2006. 

 

 

Numa área experimental de 25,2 ha formada com o capim-braquiarão (Brachiaria 

brizantha (Hochst) Stapf.) cv. Marandu e localizada no Campus da USP em 

Pirassununga/SP, durante o período de janeiro a julho de 2004, conduziu-se a presente 

pesquisa pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP) com os 

seguintes objetivos: 1) Determinar as frações de carboidratos (A – açúcares solúveis com 

rápida degradação ruminal; B1- amido e pectina; B2 - parede celular com taxa de 

degradação mais lenta; C - fração não digerida) e as frações protéicas (A – NNP; B1 – 

peptídeos e oligopeptídeos; B2 – proteína verdadeira; B3 – NFDN; C – NIDA) na forragem 

da gramínea, baseados nas equações utilizadas pelo método de Cornell; 2) Relacionar 

outras variáveis com as medições em campo de experimentos paralelos e dados de 

elementos de clima com as frações protéicas e de carboidratos com o auxílio de um 

modelo computacional baseado em redes neurais artificiais (RNA). O delineamento foi em 

blocos completos e casualizados, com quatro tratamentos (ofertas de forragem de 5, 10, 

15 e 20% - kg de massa seca por 100 kg de peso animal.dia) e quatro repetições. Cada 

bloco era dividido em quatro unidades experimentais de 1,575 ha, com cinco piquetes de 

0,315 ha cada. Os animais eram manejados em cada unidade experimental em lotação 

rotacionada, com períodos de descanso de 28 dias no verão e 56 dias no inverno e 

período de ocupação de 7 dias, respectivamente. As amostras eram colhidas 2 dias antes 

da entrada dos animais à altura do resíduo do pastejo anterior. Foram determinados 

produção de massa seca (MS), alturas de pré e pós pastejo, fibras em detergente ácido 
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(FDA) e neutro (FDN), sacarose, amido, lignina, extrato etéro (EE), carboidrato tota

(CHO), carboidratos não estruturais (CNE), frações A, B1, B2 e C de carboidrato

proteína bruta (PB), frações A, B1, B2, B3 e C de proteínas e análise de uma rede neu

artificial para uma predição dos teores de FDA, fibra em detergente neutro, PB e 

frações protéicas. A produção de massa seca (MS) foi significativa, quando se estudou 

efeitos da oferta de forragem (p<0,05), ciclo de pastejo (p<0,05) e da interação oferta 

forragem x ciclo de pastejo (p<0,05). A maior produção foi no mês de março, quando 

alcançou a média de 16140 kg MS/há para o oferta de 20%. Os teores de FDA fora

significativos, quando se estudou a oferta de forragem (p<0,05) e seus maiores. Os teor

médios da fibra em detergente neutro foram de 66,3 e 64,7% no verão e inver

respectivamente. Houve diferenças significativas para PB, quando se estudou a oferta 

forragem (p<0,05), sendo seus teores médios de maior valor na OF a 5%. Obser

aumento dos CNE em função de lâminas e colmos ao longo das estações do ano co

interação no CP x OF (p<0,05) e seus maiores valores foram encontrados no ciclo 

pastejo 3 na oferta de forragem 5%. Os teores de CHO totais apresentaram diferenç

(p<0,10) em função da oferta de forragem, sendo os maiores teores médios encontrad

na oferta de forragem de 20%. As frações A e B2 de CHO foram significativas em funç

da oferta de forragem (p<0,05), enquanto que os maiores teores médios da fração 

foram encontrados nos ciclos de pastejo 3 e 4 e das frações B2 (%CHO) no ciclo 

pastejo 1. As frações B2 e C de CHO apresentaram-se diferentes (p<0,05) nos ciclos 

pastejo, sendo decrescentes para a fração B1 e crescentes para a fração C. As frações

(47%), B1 (11%) e B3 (10%) de proteínas foram significativas nos ciclos de pastejos. O

teores médios da fração B2 de proteínas apresentaram-se semelhantes (p>0,05) e os 

fração C de proteínas foram diferentes (p<0,05) nas ofertas de forragem e ciclos 

pastejo. Conclui-se que os ciclos de pastejos interferiram em todas as variáveis estudad

e que os teores das frações de proteínas e carboidratos estão dentro da variação (%

encontrada na literatura. A rede neural artificial conseguiu vincular as interaçõ

existentes de dados de campo e estimar os valores laboratoriais dentro de err

esperados, permitindo com isso desvincular análises laboratoriais, de qualidade de plan

forrageira, à pesquisa agropecuária e com isso obter além de resultados mais rápido

menor custo de pesquisa.  
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Palavras Chaves: Ciclos de Pastejo, Forragem, Frações A, B1, B2, B3 e C, Método de 

Cornell, Oferta de Forragem. 
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ABSTRACT 
 

 

BRENNECKE K. Fractions of carbohydrates and proteins and the prediction of the 
crude protein and its fractions and of fibres in detergents neutral and acid de 
brachiaria brizantha cv. marandu for artificial neural network. 2006. 138f. Thesis 

(PhD). – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassunga2006. 

 

 

In a experimental área of 25.2 há formed with capim-braquiarão (Brachiaria brizantha 

(Hochst) Stapf ) cv. Marandu located in University of São Paulo Campus of 

Pirassununga/SP, during the period of january to july of 2004 was lead the present 

recherché for Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP) to 

appetent the following objectives: 1) Determine protein fractions (the NNP; B1 – peptides 

and oligopepitides; B2 – true protein; B3 – NDF, C – AND) and  carbohydrates fractions 

(soluble sugars with fast rumem degradation); B1(starch and pectin); B2 (cell wall alower  

degradation rate; C (indigested fraction rate) in the fodder plant of the grass, as it’s 

respetive dregadability rate, based  on equations using Cornell model. 2) To relate other 

variables measurements in field to parallel experiments and climate elements to the 

protein and carbohydrate fractions was used a computacional model based in nets of 

artificial neural .  

The randomized complete block design with four treatments (herbage allowance of 5, 10, 

15 and 20% - kg of dry mass for 100 kg of animal.dia weight) and four repetitions. Each 

block was divided in four experimental units of 1,575 ha, with five 0,315 poles of ha each. 

The animals were management in each experimental unit in rotational grazing capacity, 

with periods of rest of 28 days in the summer and 56 days in the winter and period of 

occupation of 7 days, respectively. The samples were harvested 2 days before the 

entrance of the animals to the height of the residue of pasture previous. Were conducted 

analysis of production of dry mass (DM), heights daily pay and after grazing, staple fibers 
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in acid detergent (ADF) and neutral (NDF), sacarose, starch, lignina, extract etereo (EE), 

carbohydrate (CHO), not structural carbohydrate (NSC), fractions A, B1, B2 and C of 

carbohydrate, crude protein (CP), fractions protein A, B1, B2, B3 and C and analysis of 

artificial neural network for a prediction of levels of ADF, NDF, CP and protéicas fractions. 

The dry matter (DM) production was significant for herbage allowance (p<0,05), grazing 

periods (p<0,05) and interaction between allowances x grazing periods (p<0,05). The righ 

production was in February 13,352 kg MS/ha. The ADF was significant for allowance and 

grazing periods (p<0,05), with 34.8%, on summer and 35.9% on winter. The average 

measured of NDF on summer and winter was 66.3 and 64.7%, respectively. It showed 

significant differences of PC when studied the allowance (p<0,05) and its average 

measured on summer and winter was 8,3 and 8,1%, respectively.  It observes increase of 

the CNE in function of blades and stem to the long one of the stations of the year with 

interaction in grazing periods x herbage allowance and its bigger values had been found in 

the grazing periods 3 with herbage allowance 5%. The total texts of CHO had presented 

differences (p<0,10) in function of herbage allowance, being biggest found average texts 

in herbage allowance of 20%. The fractions and the B2 of CHO had been significant, when 

studied in function of the herbage allowance (p<0,05) for the fraction A and for fraction B2  

(p<0,05); the biggest average texts in % of CHO of the fraction had been found It in the 

cycles of grazing 3 and 4 and the B2 fractions (%CHO) in the grazing periods 1. Fractions 

B2 (p<0,05) and C (p<0,05) of CHO had presented significant differences, when studied 

the factor grazing periods, where the B1 fraction the texts had been diminishing the 

measure that increased the grazing periods and fraction C the texts had increased the 

measure that had increased the grazing periods. The A, B1 and B3 protein fraction was 

significant when was studied the grazing periods and the results were 0,47; 0,11; 0,10 

respectively. The B2 fraction was not significant. C fraction was significant when studied 

the allowance (p<0,05) and grazing periods (p<0,05). It was concluded that the grazing 

periods had intervened with all the studied 0 variable and that the texts of the protein 

fractions and carbohydrates are inside of the variation (%) found in literature. The results 

from lab was used to train and test neural network. With a program developed by neural 

network in a mult layer perceptron with capacity to predict the parameters of nutrition and 

nourishing value from parameters of forage plant intrinsic and extrinsic, where it was 
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allowed to disentail lab analysis of forage plant quality on the farm research, to get beyond 

faster and have less research costs. 

 

 

Keywords: Grazing Periods, Herbage, Fractions A, B1, B2, B3 e C, Herbage Allowance, 

Cornell Methods. 
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1 Introdução 
 

 

 Os derivados das plantas vêm da energia solar e da fixação do carbono no interior 

de sua estrutura celular, e, a distribuição deste carbono e energia, dentro da planta, é 

afetada pela seletividade dos fatores ambientais (VAN SOEST, 1982). Portanto, o valor 

nutritivo e a qualidade da planta forrageira são conseqüências do ambiente onde ela 

cresce: solo, clima, animal e doença. 

 As condições do meio ambiente podem ser aquelas que favorecem ou 

depreciam as reservas ou aquelas que promovem o desenvolvimento de estruturas de 

sustentação. Por outro lado, na estrutura do pasto é importante tanto a distribuição 

vertical como a horizontal de massa seca, que podem afetar o comportamento ingestivo 

dos ruminantes. Os ruminantes utilizam os alimentos pela fermentação ruminal e digestão 

intestinal. As plantas forrageiras tropicais, de acordo com Assis et al. (1998) e Codagnone 

et al. (1998), apresentam baixa degradabilidade. A degradabilidade potencial segundo 

esses autores, depende da planta forrageira que está sendo avaliada. 

O valor nutritivo dos alimentos é convencionalmente classificado, para ruminantes, 

segundo sua digestibilidade, composição e eficiência energética, sendo influenciado pelo 

balanço das condições ambientais, e determinado pela relação causa:efeito que existe 

entre o meio ambiente, a resposta da planta e a composição química (VAN SOEST, 

1982). 

 A retenção dos alimentos no rúmen-retículo submete-os à ação das comunidades 

microbianas que existem neste órgão (HUNGATE, 1988), cujas ações de digestão e 

fermentação têm dificultado a predição do desempenho animal a partir dos componentes 

da dieta e, portanto, para sua adequada caracterização, os nutrientes utilizados na 

alimentação dos ruminantes devem ser fracionados (SNIFFEN et al., 1992). 

No final da década de 80, pesquisadores da Cornell University propuseram o 

CNCPS (Cornell Net Carbohydrate and Protein System), sendo, então, considerado um 

sistema mais completo para caracterização nutricional dos alimentos. Desta forma, a 

análise de plantas forrageiras com base no método de Cornell representou grande 

avanço, à medida que separou os alimentos em entidades mais uniformes quanto ao 
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aproveitamento. Porém, o sistema ainda não reconhecia que, dentro de cada categoria, 

havia várias frações com diferentes taxas de degradação e, portanto, de aproveitamento 

variável em função da taxa de passagem da dieta. 

O método de Cornell estima a taxa de passagem da matéria seca da forragem em 

função de seu consumo em relação ao peso animal e da porcentagem de volumoso na 

dieta, ao passo que a taxa de passagem dos concentrados é estimada a partir da taxa de 

passagem da forragem (SNIFFEN et al., 1992). Ainda, o modelo computa ajustes para 

cada alimento de acordo com o tamanho de partícula, de forma que quanto menor o 

tamanho de partícula, maior a taxa de passagem. Neste método é assumido que os 

alimentos são compostos de proteínas, carboidratos, gordura, matéria mineral e água 

(SNIFFEN et al., 1992) e classifica os microorganismos ruminais em fermentadores de 

carboidratos estruturais e de carboidratos não estruturais (RIBEIRO et al., 2001). A fração 

protéica está subdivida em frações de acordo com a composição química, degradação 

ruminal e digestibilidade pós-ruminal. 

O grande mérito deste método é caracterizar quimicamente os alimentos de forma 

compatível aos processos de fermentação ruminal e digestão pós-ruminal, de forma que 

torna possível a utilização de modelos dinâmicos a partir dos quais o desempenho animal 

pode ser predito. Entretanto, o CNCPS não estabelece diretamente as relações entre as 

variáveis do ambiente, as características morfológicas e fisiológicas e a qualidade 

nutricional, geralmente, consideradas complexas. 

O uso de técnicas avançadas de processamento digital de sinais, principalmente o 

uso de modelos, baseados em redes neurais artificiais, vem incrementando esses 

estudos, possibilitando concluir essas relações e permitindo avaliar antecipadamente as 

características morfofisiológicas e químicas das plantas em função das condições 

ambientais. Uma RNA permite obter resultados com precisão em menor período de tempo 

e custo relativamente baixo. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as diferentes proporções de 

frações de carboidratos e de proteínas de capim-braquiarão (Brachiaria brizantha (Hochst) 

Stapf.) cv. Marandu), com base em análises de forragem feitas pelo sistema de Cornell, 

para melhor compreender a participação de cada fração na nutrição animal e com isso 

otimizar o uso da forragem, visando o melhor manejo. Comparar as respostas das 



 18

análises laboratoriais de Fibras (em detergente neutro e ácido), proteína bruta e suas 

frações com as respostas de uma rede neural artificial (RNA), para estimar uma única 

função que relacione todos os parâmetros envolvidos, com o intuito de tentar predizer, 

ainda em campo, os valores nutricionais da planta forrageira, visando, com isso, facilitar, 

tanto economicamente quanto à disponibilidade de tempo, as análises laboratoriais, além 

de contribuir com o avanço da tecnologia no campo.  

 

  

 

2 Revisão da Literatura 
 
 
2.1 Carboidratos e Frações 

 

 

Os carboidratos constituem-se na principal fonte de energia para os ruminantes, 

sendo que seu aproveitamento é feito após o desdobramento em ácidos graxos voláteis e 

outros ácidos através do processo de fermentação no rumem. 

As forrageiras de clima tropical, em relação aos carboidratos, comparadas a de 

clima temperado, são caracterizadas com baixos teores de carboidratos solúveis e altos 

teores de carboidratos estruturais tendo, portanto maiores proporções de parede celular 

em razão da sua natureza anatômica com alta proporção de tecido vascular (VAN 

SOEST, 1994) 

As características nutritivas de carboidratos das forrageiras dependem dos 

açúcares que os compõem, das ligações entre eles estabelecidas e dos outros fatores de 

natureza físico-química. 

Assim os carboidratos das plantas podem ser agrupados em duas grandes 

categorias, conforme sua maior ou menor degradabilidade, em estruturais e não 

estruturais, respectivamente (VAN SOEST, 1994). 

Os estruturais são aqueles que formam a parede celular, sendo que os mais 

improtantes são as celuloses, hemiceluloses e a pectina. 
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A lignina que também constitui a parede celular é um composto fenólico que se 

associa aos carboidratos estruturais (celulose e hemicelulose) durante o processo de 

formação da parede celular, reduzindo a digestibilidade destes. 

 A importância que se dá à presença da lignina na forragem está voltada não 

somente para a questão da sua digestibilidade quase nula, mas principalmente à sua 

ligação aos outros componentes da fibra. A lignina é um componente estrutural amorfo, 

que parece ter função "cimentante" para a ligação dos compostos da parede celular; 

aparece impregnada na celulose e hemicelulose formando um complexo ligno-celulósico 

indisponibilizando aqueles carboidratos à degradação pelos microrganismos (SANTOS et 

al., 2001). 

O grau de lignificação da parede celular aumenta com a idade da planta variando, 

porém, com as espécies. A parede celular pode representar de 30 a 80% da MS da planta 

forrageira, dependendo da espécie e do grau de maturidade.  

Carboidratos não estruturais são carboidratos do conteúdo celular tais como os 

mais simples, glicose e frutose, e os carboidratos de reserva da planta como amido, 

sacarose e frutose. Carboidratos estruturais incluem os encontrados na constituição da 

parede celular, representados pela pectina, hemicelulose e celulose, que são os mais 

importantes na determinação da qualidade nutritiva da forragem (VAN SOEST, 1994).] 

Os carboidratos não estruturais, como o amido, a sacarose, as frutanas são 

aqueles de elevada e média solubilidade e encontram-se no conteúdo celular. O mais 

importante, na grande maioria dos alimentos, é o amido, porém, na parte aérea das 

forragens sua concentração em relação à sacarose é pequena e varia entre as espécies 

tropicais e temperadas. 

A natureza e a concentração dos carboidratos estruturais da parede celular são os 

principais determinantes da qualidade da forragem. A parede celular pode representar de 

30-80% da MS da planta forrageira. Associados à parede celular podem ser encontrados 

componentes químicos de natureza diversa dos carboidratos, como tanino, proteína e 

lignina. A lignina constitui-se em um polímero fenólico que se associa aos carboidratos 

estruturais, celulose e hemicelulose, durante o processo de formação da parede celular, 

alterando significativamente a digestibilidade dos carboidratos da forragem (NORTON, 

1982). 
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A planta forrageira de clima tropical, em relação àquela de clima temperado, é 

caracterizada por apresentar baixos teores de carboidratos solúveis e pela elevada 

proporção de carboidratos estruturais, característica essa de natureza anatômica das 

espécies, em razão da alta proporção de tecidos vasculares comuns nas plantas de ciclo 

de fixação de carbono denominado “C4” (VAN SOEST, 1994). 

Os níveis de carboidratos estruturais são bem mais elevados em gramíneas que 

em leguminosas, e nas folhas em relação ao caule. Com o avançar da maturidade, 

verificam-se os aumentos nos teores de carboidratos estruturais e redução nos 

carboidratos de reserva, e isso se reflete na digestibilidade da forragem, que declina mais 

drasticamente para as gramíneas que para as leguminosas (REIS E RODRIGUES, 1993). 

A relação entre carboidratos estruturais e não estruturais é importante na 

alimentação de ruminantes uma vez que alimentos onde a concentração de não–

estruturais é muito mais elevada que a dos estruturais, podem conduzir a distúrbios 

digestivos em razão dos produtos intermediários de fermentação, como é o caso da 

cidose metabólica, e é por essa causa que um ruminante deve consumir dietas com um 

mínimo de 18% de fibra bruta (TEIXEIRA E ANDRADE, 2001) 
Os carboidratos dos alimentos são fracionados em componentes A (açúcares 

solúveis com rápida degradação ruminal); B1 (amido e pectina); B2 (correspondente à 

fibra potencialmente degradável) e C (que representa característica de indigestibilidade). 

A estimativa dos carboidratos totais se dá pela diferença entre 100 – (proteína 

bruta + gordura + material mineral). Portanto, os carboidratos são divididos em frações 

baseadas na taxa de degradação, semelhantes às proteínas. Os carboidratos não 

estruturais estão distribuídos nas frações A e B1. 

A pectina, que apesar de não ser considerado um carboidrato estrutural, está 

covalentemente unida às porções lignificadas e são digeridas completamente no rumem 

(90 a 100%) e geralmente tem proporções baixas em gramíneas (ALLEN E KNOWLTON, 

1995; citados por HALL, 2001). 

Os carboidratos não estruturais representam os carboidratos solúveis em 

detergente neutro, sendo estimados por diferença: CNE = 100 – (PB + FDNn + EE + MM), 

ou analisados diretamente. A fração A é rapidamente degradada no rúmen, sendo 

composta de açúcares solúveis. 
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A fração B1 é composta de amido e pectina, possuindo taxa de degradação muito 

superior à taxa de passagem. Tendo-se o teor de pectina e amido presentes na fração 

CNE, estimam-se os carboidratos solúveis por diferença. A fração B2 é composta de 

parede celular de disponibilidade ruminal lenta, portanto susceptível aos efeitos da taxa 

de passagem. 

A fração C representa a parede celular indisponível calculada como sendo a % de 

lignina na FDN x 2,4, representando o material residual após 72 horas de digestão in vitro. 

A fração B2 pode ser qualificada mediante a subtração da fração C em relação a FDN 

corrigida para matéria mineral e proteína associada: B2 = FDNn – C. 

As bactérias que fermentam carboidratos estruturais utilizam amônia como fonte de 

nitrogênio, e, aquelas que fermentam CNE utilizam amônia, peptídeos e aminoácidos. Em 

diferentes proporções, o N-aminoacídico que alcança os intestinos é de origem 

microbiana, o que significa que a eficiência do crescimento microbiano pode ter efeito 

pronunciado no desempenho do animal (RUSSELL et al., 1992). 

Ribeiro et al. (2001), estudando várias idades de rebrotação e avaliando fenos de 

capim-Tifton 85, encontraram valores de carboidratos das frações A, B1, B2 e C de 5,44; 

2,35; 78,62 e 13,59%, respectivamente, para 28 dias e as mesmas frações  em 3,51; 

2,03; 80,59 e 13,87% para 35 dias e, 3,17; 2,09, 79,12 e 15,62%, seguindo as mesmas 

ordens das frações para 42 dias e 2,73; 1,91; 77,49; 17,87% para 56 dias de rebrotação. 

Observaram tendência ao aumento da proporção indigerível com avanço da idade e que 

os teores da fração B2 estão próximos, perfazendo a grande totalidade dos carboidratos, 

estando a sua disponibilidade no rúmen associada à taxa de digestão naquele local. 

Alimentos volumosos com altos teores de fibra em detergente neutro possuem maior 

proporção da fração B2 de carboidratos, que, por fornecer energia lentamente no rúmen 

pode afetar a eficiência de síntese microbiana e o desempenho animal, e nesses casos, a 

forragem deve ser suplementada com fontes energéticas de rápida disponibilidade no 

rúmen, quando não apresentar limitações protéicas em quantidade e qualidade. 

Observaram também tendência ao aumento da proporção indigerível no experimento em 

questão. 

Santos et al. (2004) encontraram valores de carboidratos nas frações A + B1 

(carboidratos não fibrosos), B2 e C de 24,03; 51,12 e 24,85%, respectivamente, de uma 
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proteína bruta de 6,04% nas folhas verdes e 13,43; 34,49 e 52,08% de uma proteína 

bruta de 1,80% para o caule verde e 15,15; 52,30 e 32,56% para uma proteína bruta de 

2,32% em folhas secas e para colmos secos os valores de 8,13; 45,68 e 46,19% com 

proteína bruta de 1,19%. Os teores de carboidratos não fibrosos corresponderam a 203, 

125, 134 e 76 g/kg de matéria seca e observaram que colmo verde e folha seca da 

Brachiaria decumbens apresentaram valores nutricionais similares. 

 

 

2.2 Proteínas e Frações 
 
 

As plantas forrageiras, sob suas diferentes formas de utilização, constituem o 

principal componente da dieta de ruminantes (RIBEIRO et al., 2001).  

O rebanho bovino no Brasil é criado sob condições nas quais as pastagens 

constituem em uma importante fonte de nutrientes, porém, as plantas tropicais, de acordo 

com Assis et al. (1998) e Codagnome et al. (1998), apresentam baixa degradabilidade e a 

degradabilidade potencial depende da planta forrageira avaliada. 

As variações sazonais nas características das pastagens exercem grande impacto 

na pecuária de corte brasileira, porque os animais são alimentados quase que 

exclusivamente de forragem colhida por eles durante o pastejo. 

O baixo valor nutritivo das plantas forrageiras que compõem os pastos tropicais é a 

principal causa de menor produtividade do rebanho bovino, principalmente quando se 

trata de animais com elevada demanda por nutrientes (MINSON, 1990). 

Sabe-se que nas estações da seca a produção das pastagens é reduzida, a 

senescência de folhas e de perfilhos é acelerada, e com isso apresentam baixos 

disponibilidade e valor nutritivo da forragem. 

Essa incapacidade de sistemas de produção em ajustar suprimentos com 

demanda, tanto em qualidade como em quantidade, tem resultado na subnutrição dos 

animais em períodos críticos, com conseqüente redução na produtividade dos rebanhos 

de corte (SANTOS et al., 2004).  

A natureza dos compostos nitrogenados presentes nos alimentos, comumente 

empregados na alimentação dos ruminantes, afeta a eficiência com a qual os 
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microrganismos do rúmen utilizam o nitrogênio (N) dietético, e com isso a eficiência de 

utilização do N pelo hospedeiro é, de certa forma, afetada. 

O valor protéico dos alimentos pode ser conhecido por meio da determinação da 

quantidade de ácidos aminados absorvidos no intestino delgado. Estes compostos 

originam-se da proteína dietética que escapa à degradação ruminal e do total do 

nitrogênio disponível que é transformado em proteína microbiana no rúmen. 

Por outro lado, deve-se ter em mente que, o componente animal apresenta numa 

pastagem os seus hábitos, influenciados geneticamente ou pelo meio ambiente ou 

ambos. 

De acordo com Allden & Whittaker (1970), os principais fatores condicionadores do 

comportamento ingestivo de animais em pastagens, caracterizam-se pelo tamanho e taxa 

de bocado e tempo de pastejo e pode ser dividido em dois grupos: 1) atribuído às 

características do relvado e 2) relacionado ao relvado. 

As características do pasto que influenciam no consumo são: disponibilidade e 

qualidade e estrutura do relvado, que dependem da espécie forrageira, do manejo e das 

condições edafoclimáticas. Já as características associadas aos animais envolvem a 

espécie, à idade, ao biótipo, sexo, peso corporal, estádio fisiológico e as características 

alométricas relativas à preensão da forragem e ao tamanho do bocado. 

A eficiência de utilização destas plantas depende de vários fatores, como a 

qualidade e quantidade disponível da pastagem e o potencial do animal. Se a 

disponibilidade de forragem e o potencial animal não são limitantes, a qualidade da 

pastagem é definida pela produção por animal, estando diretamente relacionada com o 

consumo voluntário e a disponibilidade dos nutrientes contidos na mesma. 

As forragens de alta qualidade devem ser boa fonte de proteína, de energia, de 

minerais e de vitaminas (DIAS E NASCIMENTO JUNIOR, 1997). Norton (1982) comenta 

que a composição química deve ser usada como parâmetro de qualidade, contudo deve-

se ter em mente que tal composição é dependente de aspectos de natureza genética e 

ambiental e não deve ser utilizada como o único determinante da qualidade da forragem. 

Segundo Van Soest (1994), a distribuição dos diversos componentes químicos nas 

plantas variam nos diferentes tecidos e órgãos, em razão de especificidade da 

organização física das células vegetais. 
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Os principais constituintes químicos das plantas forrageiras podem ser divididos 

em duas categorias: a) os de maior disponibilidade no processo de digestão, contidos no 

conteúdo celular e b) os de baixa disponibilidade no processo de digestão, que compõem 

a estrutura da parede celular (VAN SOEST, 1982). 

Os componentes do conteúdo celular são substâncias solúveis em água ou 

levemente solúveis em água, como amido, lipídeos e algumas proteínas que são 

digeridas, tanto por enzimas de microorganismos como por enzimas secretadas pelo 

aparelho digestivo dos animais. Os componentes da parede celular, em sua maior parte 

são carboidratos e outras substâncias como lignina, cuja digestão é totalmente 

dependente da atividade enzimática dos microorganismos do trato gastrintestinal dos 

ruminantes (VAN SOEST, 1982). 

Nas plantas forrageiras, a proteína bruta (PB) é, tanto a proteína verdadeira como 

o nitrogênio não protéico (NNP) (DIAS e NASCIMENTO JUNIOR, 1997). Dependendo da 

maturidade da planta, a proteína verdadeira pode representar até 70% da PB nas 

forragens verdes, 60% da PB no feno e menores proporções nas silagens. O NNP é 

composto de substâncias como glutamina, ácido glutâmico, asparagina, ácido aspártico, 

ácido gama–butírico, ácidos nucléicos, e pequenas quantidades de substâncias 

nitrogenadas como nitrato, que dependendo do nível, pode ter efeito tóxico em 

ruminantes (DIAS E NASCIMENTO JUNIOR, 1997). 

Há uma pequena proporção da PB que é insolúvel, pois está associado à lignina da 

parede celular, sendo de baixa disponibilidade ao processo digestivo dos animais. Isso 

representa de 5 a 10% do nitrogênio da maioria das forragens. Geralmente, a proteína 

verdadeira e o NNP, assim como a qualidade da proteína verdadeira nas folhas, é de 

elevada disponibilidade (HEATH et al., 1985). 

Minson (1990) afirma que as gramíneas de clima tropical possuem teores de 

proteína bruta inferiores ao das espécies de clima temperado. Grande parte dessas 

gramíneas apresenta teores de PB inferiores a 100 g/kg de MS, que pode ser 

insatisfatório para o atendimento de exigências de alguns níveis de crescimento e 

produção de leite. O mesmo autor enfatiza que esse baixo teor de PB é devido à 

presença da via fotossintética C4, de altas proporções de colmo e de feixes vasculares 
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das folhas. As leguminosas com anatomia foliar típica de espécies C3 apresentam teores 

protéicos mais elevados (166 g/kg de MS). 

Os teores protéicos nas espécies forrageiras são maiores nos estádios vegetativos 

da planta e declinam à medida que as mesmas atingem a maturidade. Segundo Wilson 

(1982), o retardamento do envelhecimento de folhas jovens e o menor desenvolvimento 

do colmo nas gramíneas de clima tropical são os principais responsáveis pela melhoria na 

qualidade. 

Os maiores teores de proteína ocorrem nas folhas, que possuem alto valor 

biológico, com composição amonoacídica de elevada qualidade e menor variação entre 

as espécies. 

O grau de degradabilidade ruminal da PB pode ser variável para as diferentes 

espécies forrageiras (DIAS E NASCIMENTO JUNIOR, 1997), o que reflete na 

disponibilidade de compostos nitrogenados no rúmen para a síntese microbiana, e de 

aminoácido no intestino, proveniente da fração protéica dietética não degradada no 

rúmen. 

Como meio de melhor caracterizar os componentes de um alimento, tanto 

proteínas como carboidratos, Sniffen et al. (1992) sugeriram que os compostos 

nitrogenados fossem fracionados de acordo com a composição química, degradação 

ruminal e digestibilidade pós ruminal. Assim, seriam divididos em frações: nitrogênio não 

protéico, proteína verdadeira e nitrogênio indisponível. São também denominadas frações 

A, B e C e subdividida, no caso da determinação das frações protéicas, em: fração A 

(fração protéica solúvel – NNP), B1 (fração protéica rapidamente degradada no rúmen), 

B2 (fração protéica insolúvel com taxa de degradação intermediária no rúmen), B3 (fração 

protéica insolúvel lentamente degradada) e C (fração protéica insolúvel no rúmen e 

indigestível no trato gastrintestinal). 

A fração A é composta de aminoácidos, peptídeos e nitrogênio não protéico, sendo 

de disponibilidade imediata no rúmen.  

A subdivisão da fração B é baseada nas taxas de degradação de cada fração, 

portanto a fração B é subdividida em três frações: B1, B2 e B3. A fração B1 é obtida pela 

diferença entre a proteína solúvel menos a fração A (B1 = PS – A), correspondendo a 

proteína verdadeira solúvel em solução tampão. A taxa de degradação desta fração é 
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muito superior à taxa de passagem da dieta, sendo totalmente degradada no rúmen. Em 

silagens, a fração B1 corresponde à porção muito pequena da proteína solúvel (por volta 

de 5%), porém, em forragens verdes, a maior parte da proteína solúvel é proteína 

verdadeira (B1). 

A fração B2 é calculada subtraindo-se da proteína bruta a proteína solúvel (frações 

A e B1) a fração B3 e a fração C - [B2 = PB - (A + B1 + B3 + C)]. A taxa de degradação da 

fração B2 é semelhante à taxa de passagem, de forma que a quantidade efetivamente 

degradada no rúmen é função direta da taxa de passagem, isto é, dependerá da relação 

entre taxa de degradação/taxa de passagem. Em alimentos cuja fração B2 é significativa, 

a correta avaliação destes parâmetros é fundamental à avaliação dos alimentos e das 

dietas. 

A fração B3 é determinada pela subtração entre o nitrogênio insolúvel em 

detergente neutro e o nitrogênio insolúvel em detergente ácido (B3 = NIDN - NIDA), sendo 

caracterizada pela lenta degradação no rúmen, uma vez que está associada à parede 

celular. Os suplementos protéicos contêm pequena quantidade de B3; porém, esta fração 

assume importância em forragens, grãos fermentados e subprodutos 

(KRISHNAMOORTHY et al., 1982). Em função da reduzida taxa de degradação da fração 

B3, grande parte escapa à degradação ruminal, de acordo com o CNCPS. 

Há forte correlação entre o teor de proteína solúvel de um alimento e a degradação 

de proteína no rúmen por curtos períodos de tempo (1 a 3 h), segundo Nocek (1997). A 

correlação não é alta quando se consideram períodos de tempo mais longos basicamente 

por 2 motivos: 1) risco de contaminação bacteriana, 2) os alimentos contém outras 

frações nitrogenadas cujas taxas de degradação independem da quantidade de proteína 

solúvel.  

A fração C, por outro lado, corresponde à proteína indisponível, sendo insolúvel em 

detergente ácido, abreviado por NIDA (nitrogênio insolúvel em detergente ácido). Essa 

fração contém proteínas associadas à lignina, taninos e a compostos de Maillard 

altamente resistentes à degradação microbiana e enzimática, sendo considerada 

inaproveitável, tanto no rúmen como pós-ruminal (SNIFFEN et al., 1992). No entanto, 

sabe-se que o NIDA não é totalmente indigestível. Em forragens, os autores apontaram 
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digestibilidade da ordem de 30% ao passo que em concentrados esta digestibilidade 

atingiu até 60%. 

A porcentagem resultante da fração C constata a tendência de aumento da 

proporção indigerível da parede celular, constituída basicamente de lignina, com o avanço 

da idade da planta forrageira. 

Cabral et al. (1999) verificaram que o capim-Tifton-85, adubado com 133 Kg de 

N/ha/corte e colhido com 30 (14,7% PB) e 50 cm (9,9% PB) de altura, apresentava as 

proporções das frações protéicas A, B1, B2, B3 e C de 12,4 e 26,8; 9,2 e 4,0; e 29,4 e 

23,5; 40,8 e 34,2; e 8,3 e 11,4% da PB, respectivamente. 

Vieira et al. (2000), ao estudarem o fracionamento e cinética de degradação in vitro 

dos compostos nitrogenados da extrusa de bovinos em pastejo, observaram mudanças 

em estações secas e chuvosas que acarretaram reduções significativas do conteúdo 

protéico bem como nas frações B2 e B3, o que implicou em menor suprimento de 

isoácidos, exigidos pelos microrganismos do rúmen, e com isso, menor escape da 

proteína verdadeira potencialmente digerível para o intestino, que constitui fonte de 

aminoácidos para o hospedeiro. Os mesmos autores encontraram nas frações A, B1, B2, 

B3 e C valores de 5,20; 3,94; 15,99; 55,04; 19,83 em relação a proteína bruta de valor de 

8,9% na estação chuvosa e valores das frações A; B1; B2; B3 e C de 9,64; 14,53; 19,39; 

21,33 e 35,11 para uma proteína bruta de 4,3% na estação da seca.  

Ribeiro et al. (2001), estudando várias idades de rebrotação e avaliando fenos de 

capim-tifton 85, encontraram os valores de 24,63; 2,56; 31,34; 35,72 e 5,75% das 

respectivas frações A, B1, B2, B3 e C com 28 dias e proteína bruta de 17,6% e, 22,10; 

4,55; 30,48; 36,62 e 6,25% com 35 dias e proteína bruta de 16,5% e, 25,13; 2,72; 30,37; 

35,02 e 6,76% com 42 dias e proteína bruta de 15,1% e, 35,53; 0,24; 31,24; 26,55 e 

6,44% com 56 dias de rebrotação e proteína bruta de 12,6% e acrescentaram que a 

proporção de proteína com taxa de degradação intermediária (B2) foram próximas entre 

as idades e a porção B3 foi próxima entre os fenos mais jovens. Neste experimento os 

autores afirmaram que quanto mais elevados os valores das frações A e B1 maior a 

necessidade de suprimentos de carboidratos de rápida degradação, para adequado 

sincronismo de fermentação de proteína e carboidratos no rúmen. Comenta ainda que, 

um aumento da indisponibilidade de parte da proteína bruta constitui um dos efeitos mais 
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negativos da idade fisiológica da planta, sob o ponto de vista nutricional. Van Soest 

(1994) comenta que de 5 a 15% do nitrogênio total das forragens encontram-se ligado à 

lignina, ficando totalmente indisponível. 

Santos et al. (2004) estudaram as características químico-bromatológicas de 

Brachiaria decumbens Stapf., durante o período da seca, e obtiveram nas frações 

protéicas A, B1, B2 B3 e C os valores 32,92; 1,96; 28,60; 29,23 e 7,28%, 

respectivamente, para a componente folha verde do relvado e 15,65; 7,35; 28,51; 24,82; 

23,67% seguindo a mesma ordem das frações, respectivamente, para a componente 

folha seca do relvado, e, 35,59; 5,05; 25,14; 12,97 e 21,24% para frações A, B1, B2 B3 e 

C , respectivamente na componente caule verde, e, 16,07; 11,55; 22,26; 6,38; 43,75%, 

para as mesmas frações, na mesma ordem, para colmo seco. Observaram ainda que, os 

teores da fração C, que geralmente são baixos, no componente caule seco, 

correspondiam na média 43,75% da proteína bruta, significando que, além desse 

componente ter baixo teor de proteína bruta, sua grande maioria ainda ficava indisponível, 

e com isso pode concluir que a disponibilidade de proteína bruta para um animal mantido 

nas condições do estudo dependia essencialmente do consumo de folhas verde, muito 

embora o teor protéico encontrado nesse componente (6,04%) tenha sido baixo em 

função da maturidade dos perfilhos. 

Uma vez que o animal é parte integrante do ambiente da planta, e a planta é parte 

integrante do animal, as pesquisas com pastagens deverão seguir o caminho de associar 

as características morfofisiológicas e bromatológicas das plantas forrageiras às 

necessidades nutricionais e produtivas do animal e a compreensão dos efeitos e 

processos de absorção ruminal, e com isso estabelecer um vínculo direto à otimização do 

manejo. Atualmente, é impossível quantificar, em campo, valores exatos ou aproximados 

de matéria seca, fibras, lignina, bem como teores de proteínas ou carboidratos, desse 

modo justifica-se estudar o fracionamento de proteínas e carboidratos da forragem por ser 

um método que obtém resultados relevantes para o sistema planta-animal, uma vez que, 

com sua utilização, há melhor entendimento dos mecanismos que governam a digestão 

ruminal desses compostos e ter o aproveitamento adequado das pastagens pelos 

animais. Assim, haverá melhor estimativa do desempenho animal, por proporcionar o 
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melhor atendimento do sincronismo da fermentação de proteínas e de carboidratos no 

rúmen. 

As plantas forrageiras de clima tropical apresentam algumas limitações de natureza 

nutritiva que se refletem negativamente na produção animal. Entretanto, a partir do 

conhecimento mais aprofundado dessas limitações e de suas reais implicações na 

produção animal, poder-se-á propor alternativas que produzam melhorias nos sistemas 

produtivos, incrementando a produtividade animal nos sistemas pastoris. 

Com dados de fracionamento pode haver uma predição da performance dos 

animais e uma estimativa da quantidade de proteína metabolizável (GESUALDI JUNIOR 

et al., 2005), e, desta forma, o fracionamento dos compostos nitrogenados das plantas 

pelo sistema de Cornell (CNCPS) vem ajudar a compreender melhor a participação de 

cada fração na nutrição animal. 

O fracionamento dos compostos químicos das plantas, pelo sistema de Cornell 

(CNCPS) ajuda a compreender melhor a participação de cada fração na nutrição animal. 

Com base nesta revisão, observa-se a importância do desenvolvimento de 

experimentos que visem avaliar essas características, principalmente quando a produção 

vegetal está intrinsecamente ligada à produção animal.  

 

 

 

2.3 Redes Neurais Artificiais 
 
 Uma rede neural artificial é um algorítmo computacional inspirado no 

funcionamento dos neurônios do cérebro (HERTZ et al., 1991). No cérebro os neurônios 

formam uma rede biológica de interconexões que apresentam características desejáveis 

em sistemas artificiais, como por exemplo: a) Robustez e tolerância à falhas - células 

nervosas no cérebro morrem todos os dias sem afetar sua performance 

significativamente; b) Flexibilidade - exibem capacidade de aprendizado, não precisam ser 

reprogramadas; c) Capacidade de Generalização – podem manipular informações mesmo 

com um certo nível de ruído; d) Paralelismo – possuem capacidade de ação paralela, ou 
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seja, capaz de realizar várias funções ao mesmo tempo; e) São pequenas, compactas e 

dissipam pouca potência. 

 Estas características podem ser desenvolvidas em algorítmos computacionais, 

utilizando-se de um modelo de computação que leva em conta os conexionismos para 

lidar com a manipulação de dados. As RNAs possuem a capacidade de aprendizado, e 

podem ser supervisionadas ou não. É demonstrado que uma rede neural supervisionada 

pode “aprender” ou encontrar qualquer função contínua (CYBENKO, 1988). É esta 

capacidade de lidar com funções altamente complexas que tornam as RNAs úteis no 

estudo de problemas zootécnicos. 

Uma rede neural é baseada na informação de que o cérebro humano processa 

informações de uma forma inteiramente diferente de um computador convencional, no 

entanto o cérebro também é um computador muito complexo, pois tem a capacidade de 

organizar seus constituintes estruturais. 

Esses constituintes baseiam-se nos neurônios, que são responsáveis pela 

realização de processamento mais rápido que qualquer computador digital. É necessário 

um grau de comparação ao neurônio biológico (Ilustração 1) para poder se ter idéia fixa 

de uma rede neural artificial. Portanto, segundo Suga (1990), o sonar de um morcego é 

um sistema ativo de localização por eco, que fornece informações sobre a velocidade 

relativa, tamanho das características, azimute e elevação do alvo, e, a visão humana, é 

interpretada no cérebro, onde este realiza tarefas de reconhecimento perceptivo em 

aproximadamente 100-200 m/s. Isso acontece porque no momento do nascimento o 

cérebro tem estrutura e habilidade de desenvolver suas regras, que são as chamadas 

“experiências” e vão com o tempo sendo acumuladas, e as maiores ligações físicas (ou 

desenvolvimento) são efetuadas nos primeiros anos de vida (no caso de humanos).  

Durante a vida o cérebro possui um desenvolvimento contínuo (cérebro plástico) e, 

é justamente essa plasticidade que permite que o sistema nervoso em desenvolvimento 

adapte-se ao meio em questão e, ao mesmo tempo, parece ser essencial para o 

funcionamento dos neurônios como unidade de processamento de informações cerebrais. 

Segundo Kovacs (1996) o neurônio biológico é delimitado por uma membrana 

celular que possui determinadas propriedades que são essenciais para o funcionamento 

elétrico da célula nervosa.  
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De uma maneira geral, a partir do corpo celular (ou soma, que é o centro dos 

processos metabólicos da célula nervosa) projetam-se extensões filamentosas que são os 

dendritos e o axônio. 

Os dendritos formam uma espécie de árvore dendrital e muitas vezes são maiores 

que o corpo celular. O axônio ou fibra nervosa conecta a célula em outros sistemas 

nervosos, e estende-se à distâncias comparáveis à dimensão do organismo. 

 

 
Ilustração 5: Esquema de um neurônio biológico  
 
 

Na década de 1950-60, o neurônio biológico era descrito como um dispositivo 

computacional elementar do sistema nervoso, onde havia várias entradas e uma saída. 

As entradas ocorrem através das conexões sinápticas que conectam a árvore 

dendrital aos axônios de outras células nervosas. Os sinais que chegam por esses 

axônios são pulsos elétricos conhecidos como impulsos nervosos ou potencial de ação, e 

constituem a informação de que o neurônio processará de alguma forma para produzir 

como saída um impulso nervoso no seu axônio. 

Baseado nesse sistema de funcionamento, uma rede neural artificial é uma máquina 

projetada para modelar a maneira como um cérebro realiza suas tarefas, ou adequar uma 

função para tal, e para alcançar um desempenho, as redes neurais artificiais possuem 

interligações maciças de células computacionais simples chamada de neurônio ou 

unidade de processamento. 
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Segundo Kovacs (1996), o médico Warrem McCullloch, em 1943, talvez inspirado 

pelos avanços na determinação experimental das propriedades eletrofisiológicas do 

neurônio, juntamente com o estatístico Walter Pitts, publicaram o primeiro artigo sobre a 

teoria das redes neurais artificiais, no qual constava de um dispositivo binário. No final da 

década de 50, Rosemblatt da Universidade de Cornell criou uma rede de múltiplos 

neurônios do tipo discriminadores lineares e chamou de perceptron, sendo que os 

neurônios computacionais que recebem diretamente as entradas da rede constituem a 

camada de entrada e os que recebem a saída da camada de entrada constituem a 

segunda camada (camada oculta), assim sucessivamente até a camada final de saída 

(Ilustração 2).   
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Ilustração 6: Esquema de um neurônio artificial  
 

De acordo com Haykin (2001), uma rede neural artificial é um processador maciço 

e paralelamente distribuído, e, constituído de processamento simples, onde se tem a 

propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para 

o uso, e se assemelha ao cérebro sob dois aspectos: 1º) O conhecimento é adquirido pela 

rede a partir do seu ambiente através de um processo de aprendizagem. 2º) Existem 

forças de conexão entre os neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, e são 

utilizadas para armazenar o conhecimento adquirido. 
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A estrutura de um neurônio artificial está ligada com o algoritmo de aprendizagem 

usado para treinar a rede e pode ser alimentada diretamente com múltiplas camadas 

onde há a presença de uma camada oculta. 

A função da camada oculta é intervir entre a entrada externa e a saída da rede, isto 

torna a rede capaz de extrair estatística de ordem elevada. 

Nesse caso a rede adquire uma perspectiva global apesar de sua conectividade 

local, devido ao conjunto extra de conexões sinápticas. 

Os neurônios da camada de entrada são fornecedores do padrão de ativação e, 

esses constituem os sinais de entrada, aplicados aos neurônios da segunda camada e 

assim sucessivamente, no caso de redes que possuam mais de uma camada oculta. 

Portanto, os neurônios, em cada camada da rede possuem em suas entradas os sinais de 

saída da camada precedente. 

A camada de saída constitui uma resposta global da rede para o padrão de 

ativação fornecido pelos neurônios da primeira camada. 

 Para se utilizar o termo “conhecimento” a uma rede neural artificial é necessário 

descartar o lado cognitivo da palavra e basear em uma generalização no termo, 

assumindo que o conhecimento se refere à informação armazenada ou a modelos 

utilizados por uma pessoa ou máquina para interpretar, prever e responder ao mundo 

exterior. 

 A representação do conhecimento é direcionada a um objetivo, considerando que a 

informação se torne explícita e a maneira como é codificada para uso subseqüente. Isso 

torna a rede neural artificial um desafio do projeto, pois as formas de representação de 

uma base de conhecimento, e a maneira como é introduzida até os parâmetros internos, 

são muito diversificadas. 

Uma rede neural artificial tem de aprender um modelo do “ambiente” no qual ela 

está inserida e manter esse modelo consistente com o ambiente para ser atingido o 

objetivo específico e para isso tem de haver uma informação prévia e de medidas, que 

podem estar sujeitas a erros, porém ainda assim a rede retira os exemplos para treinar. 

Esses “exemplos” podem ser rotulados (quando cada exemplo representa um sinal 

de entrada e é associado a uma resposta desejada) e não rotulados (que representa o 
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conhecimento acerca do ambiente de interesse que uma rede neural artificial pode 

aprender através do treinamento). 

 Uma rede neural multicamada de K camada terá como entrada um vetor X0 de 

dimensão J0 e componentes X0, J = 1, 2, ....... J0. Essas entradas são conectadas às 

entradas do J1 neurônio da camada de entrada. As saídas X1j = 1,2,.....J1 formam os 

componentes de um novo vetor X1 de dimensão J1 e assim até a última camada que era 

JK neurônios fornecendo como saída da rede um vetor Y = X K de dimensão JK. Ficando 

a saída do j-ésimo neurônio na K-ésima camada, para K= representando a J-ésima 

entrada da rede.  

O neurônio computacional possui três elementos básicos: 

1) Um conjunto de sinapses ou elos de conexão, cada uma caracterizada por pesos ou 

força própria. De uma maneira geral, o sinal XJ na entrada da sinapse J, conectada ao 

neurônio K, é multiplicada pelo peso Wkj. Comparando ao neurônio biológico, observa-se 

que é o contrário, onde o peso sináptico de um neurônio artificial pode estar em um 

intervalo que inclui valores positivos e negativos. 

 2) Um somador para somar os sinais de entrada pelas respectivas sinápses do neurônio. 

Essas operações constituem um combinador linear. Possui também o bias, que tem o 

efeito de aumentar ou diminuir a entrada líquida da função de ativação, para o negativo 

ou o positivo. O bias funciona para deslocar a função de ativação de acordo com o 

arquivo das entradas, quando essas não estão respondendo a um µ jk suficiente para 

ativar a função. 

 

Matematicamente pode-se escrever: 

 µ j =∑
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o sigmoidal é utilizada em redes neurais artificiais, em cujas 

 linearidade entre si. É definida como uma função estritamente 
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crescente que exibe um balanceamento adequado entre o comportamento linear e não 

linear. É escrita da seguinte maneira: 

( ) C
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A saída de um neurônio com esta função é: 
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Ilustração 7 – Gráfico da função d
 

No caso de A=B=1 e C=0, obtém-
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e ativação sigmoidal 

se: 
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Ilustração 8 - Gráfico da função de ativação sigmoidal na condição de A=B=1 e C=0 

 

 

Embora seja este um campo de estudo recente, existem pesquisas que mostram a 

viabilidade do uso de RNA’s na predição da qualidade de processos agropecuários. 

 Há estudos que mostram a viabilidade da RNA em programas agronômicos e 

zootécnicos, mostrando a capacidade das RNA´s de mapear relações complexas entre 

variáveis ambientais e características intrínsecas das plantas e animais. Um exemplo é o 

estudo de Elizondo et al. (1994) que utilizaram uma RNA para predizer o florescimento e a 

maturidade fisiológica em soja (cv. “Bragg”), onde usaram trinta e três campos 

experimentais durante cinco anos. As variáveis introduzidas consideradas à RNA foram 

baseadas no trabalho de France et al. (1984), que consideraram o desenvolvimento da 

planta ser afetado pela temperatura, comprimento do dia, radiação solar, nutrição e 

disponibilidade de água, e, verificaram resultado positivo predito para o florescimento e 

maturidade, com um erro relativo de 0,143 e absoluto de 1,571 (R2=0,987) e concluíram 

que o desenvolvimento de um modelo de RNA foi capaz de mapear as interações 

complexas existentes entre as variáveis e fornecer um modelo robusto de previsão do 

florescimento e amadurecimento da soja. 

Edwards e Coob (1997) estudaram o efeito da temperatura no acúmulo de clorofila 

e glicoalcalóide em batatas (Solanun tuberosum L. cv. King Edward), armazenadas em 5, 

10, 20 e 25ºC por 8 dias, em baixa densidade de fluxo de fóton, incluindo um modelo 
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preliminar usando uma RNA. A temperatura que mais afetou a acumulação da clorofila foi 

20 ºC e não houve efeito em relação ao acúmulo de glicoalcalóide. Usando estes dados, 

uma RNA foi utilizada para produzir um modelo preliminar dos resultados e, comparando 

os ‘atuais’ e o predito, observou-se que houve algumas discrepâncias, porém o modelo é 

apenas preliminar e, à RNA podem ser inseridos alguns parâmetros, como regimes 

ambientais específicos, permitindo análises mais detalhadas. 

Parmar et al. (1997) estimaram a contaminação de aflatoxina em amendoim 

usando RNA, e concluíram que a RNA tem melhor performance que às técnicas 

tradicionais.  

Yang et al. (1997a), ao utilizarem a RNA para avaliar as concentrações de 

pesticida no solo, obtiveram valores menores que 0,2 µg/g para o erro da raiz do 

quadrado médio e desvio padrão. Portanto, o modelo de RNA pode predizer decisões 

rápidas e apropriadas em tempo real. Yang et al. (1997b) aplicaram RNA para simular 

temperatura de solos e afirmaram que a precisão da simulação permite mencionar que a 

RNA pode ser usada em modelos de sistemas agricultáveis. 

Estes trabalhos mostram que a capacidade de predição e análise das RNAs em 

sistemas, onde as relações entre o clima x planta x animal associadas ao seu manejo, 

são complexas. 

Uma vez que a qualidade nutricional está de certa forma relacionada com as fibras 

(em detergente neutro e ácido) e proteínas e suas frações surge a seguinte questão: 

Como se obtém os teores de fibras, as pproteínas e as frações de proteínas a partir das 

condições ambientais e morfofisiológicas da forrageira, a campo? 

Nos ecossistemas de pastagens existe uma interação complexa entre os 

componentes solo – planta - animal. Portanto, o desenvolvimento, o crescimento e a 

senescência de folhas e perfilhos constituem processos fisiológicos que determinam 

mudanças significativas nos ecossistemas. Crescimento e desenvolvimento são 

processos distintos, porém correlacionados (NASCIMENTO JUNIOR et al., 2002). As 

análises desses parâmetros constituem importante ferramenta, tanto para a 

caracterização do potencial de produção da espécie como para a definição do potencial 

de uso de dado ecossistema na produção animal. Tão importante em saber qual será a 

produção é saber como esta produção está distribuída no tempo e espaço. Deste modo, a 
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interação da planta com o meio ambiente constitui-se de fundamental importância para 

suportar, tanto o crescimento quanto à manutenção da capacidade produtiva da 

pastagem. 

Diante disso, uma resposta a essa questão é adequar a interação à produção 

quantitativa e qualitativa da planta forrageira e para isso pode se usar uma ferramenta 

que permita uma forma de predizer as condições nutricionais da planta forrageira, ainda 

no campo, com a utilização de dados históricos previamente obtidos, sem a necessidade 

de avaliações laboratoriais, a fim de facilitar a aquisição de dados qualitativos de 

pastagens e aprimoramento de manejo, além de reduzir o tempo de análises e custos. 

Para isso há a técnica de processamento digital de sinais (rede neural artificial), 

sendo que sistemas de produção agropecuários podem ser relacionados a sistemas de 

processamento digital de sinais a partir da idéia de que as condições ambientais. Plantas 

e animais são fatores que se interagem e essa interação é complexa e ‘não linear’, e, 

portanto, e isso é o que permite a utilização desses modelos, a fim de mapear estas 

relações e permitir a construção de um modelo de interação, e com isso introduzir na 

zootecnia brasileira a capacidade de monitorar e analisar problemas técnicos de maneira 

rápida e precisa, com o intuito de melhorar a qualidade do processo agropecuário. 

 

 

 

3 Material e Métodos 
 
 
3 .1 Implantação/Projeto “Piloto” 
 

Essa linha de pesquisa foi implantada como parte integrante do projeto “piloto", que 

está instalado na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de 

São Paulo (FZEA/USP), em Pirassununga/SP. 

Após levantamento topográfico, realizado em abril de 2001, a área de 25,2 ha, de 

capim-braquiarão foi dividida em 80 piquetes de 3150 m2. 

Em julho de 2001 foi realizada a análise química do solo e os resultados foram os 

seguintes: pH (CaCl2) = 5,3; matéria orgânica = 19,9 g/kg; P (resina) = 8,9 e S = 4,1 
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(mg/dm3); K= 1,0; Ca= 22,6; Mg= 10,6; H+Al= 21,9; Al= traço; CTC= 56 (mmolc/dm3); V = 

59,1%; B= 0,1; Cu= 2,2; Fe= 34,5; Mn= 4,3 e Zn= 0,6 (mg/dm3). 

Cada parcela experimental recebeu adubação nitrogenada e potássica de 

manutenção, em cobertura, somente durante o período das chuvas e parcelado, 

utilizando como fonte: uréia (111 kg/ha – 50 kg N/ha/pastejo); cloreto de potássio (41 

kg/ha – 25 kg K2O/ha/pastejo) e superfosfato simples (498 kg/ha – 90 kg P2O5/ha – 

enriquecido com micronutrientes). O adubo fosfatado foi aplicado numa dose no início da 

estação das chuvas. 

Os tratamentos experimentais foram representados por ofertas de forragem: 5, 10, 

15 e 20 % (kg MS/100 kg de peso animal/dia), e o manejo dos animais estabelecido foi o 

método rotacionado, sendo o período de ocupação de 7 dias e os períodos de descanso 

de 28 dias no verão e 56 dias no inverno. O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos completos casualizados com quatro repetições. 

Os animais foram pesados a cada ciclo de pastejo (35 no verão e 70 no inverno) 

para adequar o manejo dos piquetes a cada oferta de forragem. Dois dias antes da 

entrada dos animais nos piquetes foram avaliadas as produções de massa seca (PMS), 

também para adequar os tratamentos de oferta de forragem. No inverno os animais eram 

mantidos (35 dias) em área de reserva. 

Amostragens do pré-pastejo, em todos os ciclos de pastejo do verão e inverno 

agrostológico, para caracterizar a forragem aparentemente consumida, foram realizadas 

em cada unidade experimental. A avaliação do consumo do pasto é bastante complexa, 

pois devem ser consideradas as inter-relações solo-planta-animal. Fatores como 

quantidade de forragem disponível, morfologia (a qual influencia no tamanho do bocado e 

tempo de pastejo), valor nutritivo, topografia do local, entre outros, influenciam no 

consumo do animal. Para tanto, decidiu-se utilizar o método da diferença da 

disponibilidade antes e após o pastejo. 

Para isso foi medida, após o período de uniformização, a altura do pasto, e, um dia 

antes da entrada dos animais no piquete, houve nova medida da altura do pasto e, por 

diferença, foi cortada a forragem em trinta pontos, aleatórios, por piquete. E assim 

consecutivamente, até completar todos os ciclos de pastejo, portanto o valor inicial de 

referência entre a altura do ciclo de pastejo e a altura representativa de consumo foi 
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estimada pela média da altura do ciclo de pastejo atual menos a média da altura do ciclo 

de pastejo passado. 

 Para se ter uma idéia real do consumo, durante todo o experimento, a medida da 

altura do pasto foi feita logo na saída dos animais, e, o conseqüentemente o corte, na 

entrada dos mesmos. 

As amostragens foram realizadas em apenas um piquete, de cada unidade 

experimental (Piquete 3). Decidiu-se não utilizar gaiolas de extrusão pela hipótese de que 

quando uma forragem é protegida por um certo período de tempo, pode vir a ser criado 

um microclima, e, com isso, um certo acúmulo de forragem que não representaria o 

restante da forragem do piquete. 

As amostras foram embaladas em sacos de polietileno, identificadas, enviadas ao 

laboratório para pesagem da matéria original. 

Assim, no laboratório, essas amostras foram separadas em frações inteiras 

(Lâmina foliar + colmo + bainha + material senescente) e levadas a estufa de circulação 

forçada a temperatura de 65 oC, até que se atingisse uma massa constante. Essas 

amostras foram armazenadas para posterior análises. 

 

 

5.2 Experimentos Laboratoriais e CNCPS 
 
 

As amostras secas foram moídas em moinho do tipo Willey dotado com peneira de 

malha de 1 mm e acondicionadas em vidros, previamente identificados, para posteriores 

análises de laboratório. Foram determinadas: 

Matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), 

fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente neutro livre de cinzas e proteínas 

(FDNcp) , fibra em detergente ácido (FDA), lignina em permanganato (LPE), nitrogênio 

insolúvel em detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), 

nitrogênio insolúvel em ácido tricloroacético (NI-TCA ), nitrogênio insolúvel em tampão 

borato-fosfato (NI-TBF), amido (AM), açúcares totais (AT) e pectina (PCT). 
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 As análises de MS e MM foram realizadas segundo método da A.O.A.C (1980), 

FDN, FDA, LPE, realizadas segundo Van Soest et al. (1991), amido conforme Pereira e 

Rossi Júnior (1994), Lignina segundo Goering e Van Soest (1970) e, as análises de NIDN, 

NIDA, (NI-TCA) e (NI-TBF), segundo Licitra et al., (1996) e, posteriormente, determinadas as 

frações das proteínas e carboidratos pelo Método de Cornell. 

As frações protéicas foram obtidas conforme método descrito por Licitra et al. 

(1996). A fração A foi determinada a partir do tratamento de 0,5 g de amostra com 50 mL 

de água, por 30 minutos, e, em seguida, adicionado 10 mL de ácido tricloroacético   

(TCA), deixando a amostra em descanso por mais 30 minutos. A seguir, foi feita a 

filtragem da amostra, utilizando-se de cadinho de vidro com placa porosa, e 

posteriormente destilando o nitrogênio residual pelo método de micro kjeldahl. Assim, 

obteve-se a Fração A pela diferença entre o teor de nitrogênio total e o nitrogênio 

insolúvel em TCA. 

O nitrogênio solúvel total foi obtido através da incubação de 0,5g de amostra com 

50 mL de tampão borato-fosfato (TBF) e 1 mL de azida sódica a 10%, deixando nessa 

solução por 3 horas. Após esse período a amostra foi filtrada e o resíduo foi analisado 

para o nitrogênio insolúvel em TBF pelo processo de micro Kjeldahl.  

O nitrogênio solúvel em TBF foi determinado pela diferença entre o teor de 

nitrogênio total e o nitrogênio solúvel em TCA.   

A fração B2 foi determinada a partir da diferença entre nitrogênio insolúvel em TBF 

e o nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN), dosado a partir de análise de fibra 

detergente neutro (FDN). A fração B3 foi obtida pela diferença entre o NIDN e o 

detergente insolúvel em detergente ácido (NIDA), dosado a partir do resíduo da análise 

da fibra em detergente ácido. E, a fração C foi considerada o NIDA. 

Todas as etapas das divisões necessárias para a quantificação dos alimentos de 

acordo com o CNCPS foram obtidas pelas análises preconizadas por Sniffen et al. (1992). 
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5.3 Experimentos Computacionais 
 
 

Os experimentos computacionais foram feitos em três etapas: 

.  Preparação e digitalização dos dados obtidos pelo CNCPS e os demais dados de 

ambiente; 

.  Treinamento da rede neural artificial e; 

.  Teste e validação da rede neural artificial. 

  

Preparação e digitalização dos dados - Foi criado uma base de dados contendo  

informações obtidas pelos resultados de sistema CNCPS e pelos resultados estudados no 

projeto “piloto” (comportamento das variáveis morfogenéticas, composição bromatológica, 

temperaturas médias diárias,). Esta base de dados será usada no modelo computacional. 

Uma rede neural tipo MLP (HERTZ et al., 1991) com três camadas, treinada com o 

algoritmo de retro-propagação do erro (RUMELHART et al., 1986) foi treinada com 2/3 

dos dados obtidos. O treinamento constituiu em apresentar, para cada conjunto de 

variáveis (comportamento das variáveis morfogenéticas, dinâmica de perfilhamento, 

perdas de forragem e composição bromatológica, médias de temperaturas diárias, taxa de 

fotossíntese, etc...) que entra na rede, um valor da quantidade de fibra em detergente 

neutro, FDA, PB e frações de proteínas. Durante o treinamento a RNA tentou encontrar 

uma função que as relacione.  

O número de neurônios na camada de entrada é igual ao número de variáveis 

envolvidas. Na camada de entrada, para cada neurônio, uma sigmóide foi usada como 

função de ativação, que é uma equação matemática com a seguinte forma geral: 

C
e

A
pesosiáveisB

+∑+ − )*(var*1
 

Onde A, B e C são parâmetros da sigmóide que podem ser otimizados durante a 

dinâmica da rede, e, e é um número irracional na base neperiana, cujo valor é 2,7182..., e 

é o que garantirá a simetria do problema.  
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Entretanto esta função de ativação pode ser alterada de acordo com a evolução da 

rede. 

      Além da função de ativação, na camada de entrada são assumidos os valores para 

os pesos. Esses valores dos pesos são números aleatórios, porém igualitários e são eles 

que geram a inteligência. 

A camada escondida é representada pelos valores parciais das interações e são 

acrescentados novos valores de pesos, e o número de neurônios será otimizado de 

acordo com a dinâmica da rede. 

Na camada de saída o número de neurônios foi proporcional à quantidade de 

dados na saída da rede, e será obtido o resultado esperado. Caso os valores da camada 

de saída não coincidirem com os valores obtidos no laboratório pelo CNCPS, será 

utilizada a correção desse erro através da retropropagação, que possibilita, pelo modelo 

matemático ajustável, ajustar o erro e reinserir o valor na camada de entrada, rodando o 

sistema novamente, até que no estado final seja obtido conexões fixas, e isso permitirá 

adequar o valor de acordo com a necessidade dos resultados laboratoriais. Isso é 

permitido pela escolha da rede a ser implantada, sendo que a Mult Layer Perceptron é 

uma rede supervisionada (ou cibernética), o que permite ajustes de erros.   

O teste da rede neural foi realizado com 1/3 dos dados restantes. Foi apresentada 

a rede treinada as variáveis e obtido um valor de proteína e carboidratos. Estes valores 

obtidos pela rede treinada, foram comparados com os valores previamente calculados 

segundo o método CNCPS, incluídos segundo item 1 e já treinados, segundo item 2. 

O algoritmo de RNA foi desenvolvido em Linguagem C/C++ no Laboratório de 

Física Aplicada e Computacional (LAFAC) da FZEA. 

 

 

5.3.1 Relação entre a RNA e os dados do experimento 
 
 

Para que seja possível explorar o potencial de produção e crescimento de uma 

determinada espécie forrageira, é necessário conhecer a estrutura básica da planta e a 

maneira com a qual seus órgãos funcionais e seu metabolismo são afetados pelo 
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estresse comum em um ambiente de pastagem. Portanto, a interação solo x planta x 

animal é complexa, sendo que qualquer alteração em algum desses fatores ocorre 

mudanças nas características finais do processo. 

 Percebe-se que o desempenho de populações de plantas, em termos de 

produtividade e sobrevivência é determinado em grande parte por uma série de fatores 

interativos, tanto bióticos como ambientais, portanto para o estudo foram utilizados os 

seguintes dados: 

 

1. Considerando essas interações, foi possível a utilização da técnica de processamento 

de sinais, porém foi necessário usar, além dos resultados objetivados em relação aos 

fracionamentos de proteínas e carboidratos com o dados de saída de rede, os dados 

que fizeram parte do projeto piloto “Estudo da utilização de ofertas de forragem para 

otimizar o manejo do capim-braquiarão”, para ser formado uma “base de 

conhecimento” como banco de dados, onde foram inseridas e estudadas as seguintes 

variáveis: 

1.1. Dados Fixos: latitude, longitude, ciclos de pastejo (fevereiro a julho -  1 ao 4),     

oferta de forragens (5, 10, 15 e 20%) e unidades experimentais (1 ao 16) . 

1.2  Dados Variáveis (Físicos): média da altura pré pastejo, média da altura pós 

pastejo, diferenças entre as alturas pré e pós pastejo, perfilhos decapitados, perfilhos 

remanescentes, perfilhos novos, perfilhos aéreos remanescentes, perfilhos aéreos 

novos, perfilhos resprodutivos, perdas no solo, perdas na planta, perdas total, 

produção de massa (kg/ha) pré pastejo, produção de massa (kg/ha), pós pastejo, 

densidade da folha pré pastejo (<15, 15-30, 30-45, >45 cm), densidade da folha pós 

pastejo (<15, 15-30, 30-45, >45 cm), densidade total pré pastejo (<15, 15-30, 30-45, 

>45 cm), densidade total pós pastejo (<15, 15- 30, 30-45, >45 cm), estratificação pré 

pastejo folha verde (<15, 15-30, 30-45,>45 cm), estratificação pré pastejo colmo + 

bainha (< 15, 15-30, 30-45, >45 cm), estratificação pré pastejo senescência (<15, 15-

30, 30-45, >45 cm), estratificação pós pastejo folha verde (<15, 15-30, 30-45, >45 

cm), estratificação pós pastejo colmo + bainha (<15, 15-30, 30-45, >45 cm), 

estratificação pós pastejo senescência (<15, 15-30, 30-45, >45 cm), idade no período 
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do experimento, peso de matéria verde em função da simulação de pastejo, peso de 

matéria seca em função da simulação de pastejo. 

1.3 -  Dados Variáveis (Químicos): proteína bruta, frações de proteínas, fibra em 

detergente neutro, fibra em detergente ácido. 

 

A rede neural artificial (RNA) utilizada foi do tipo perceptron em múltiplas camadas, 

Multilayer Perceptron (MLP) (Haykin, 2001). Foi criada uma rede neural para cada oferta 

de forragem em cada ciclo de pastejo durante o período de fevereiro de 2004 a julho de 

2004. 

 A responsabilidade das redes neurais artificiais é justamente encontrar uma 

interação entre as variáveis Físicas e Químicas a fim de poder com isso predizer os 

resultados de Frações de Proteínas e Carboidratos a partir de dados fixos e dados físicos 

obtidos no campo. 

Essas variáveis foram dispostas através dos próprios valores, ou em alguns casos, 

onde a representação numérica dos valores de pré pastejo e pós pastejo eram 

numericamente grandes, foi realizado uma razão.  

Um outro fator relevante em questão aos dados ambientais e laboratoriais e os 

resultados obtidos pela RNA, foi a forma de análise comparativa. 

Quando os resultados obtidos pela RNA eram postulados em uma estatística 

descritiva convencional e analisados, juntamente com o conjunto de dados de campo e 

laboratório, resultavam em análises não significativas  para nenhum parâmetro testado ou 

encontrado. 

Porém, partindo do princípio de que, segundo Vuolo (1996), o erro absoluto pode 

ser definido como a diferença entre o valor exato (X) e o valor aproximado (x) de X, e 

considerando a análise por uma matriz de erro (VUOLO, 1996), pode-se analisar os 

resultados obtidos pela RNA na fase de treino (fase em que se suprime os dados 

fornecidos e encontrados pela RNA em teste, o qual nessa fase (teste) os valores 

encontrados foram sempre significativos quando efetuada a estatística descritiva) 

juntamente com os resultados obtidos pelo laboratório. Para isso foram postulados os 

valores encontrados em laboratório em uma coluna Y, bem como o valor encontrado e 

utilizado para o treino, e, os valores encontrados na RNA em fase de treino em uma linha 
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X, e feita a diferença entre valores, encontrando com isso um erro e posteriormente para 

cada conjunto de dados (dividido em ciclo de pastejo x oferta de forragem) foi aplicado a 

equação do erro quadrático médio.  

 

 

6 Resultados e Discussão 
 
 
6.1 Erro Experimental 
 
 
 
6.1.1 Campo e Laboratório 
 
 

O termo erro experimental abrange todas as variáveis incontroláveis que 

determinam a confiança dos resultados. 
Existem vários tipos de erro: erros sistemáticos (atuam sempre no mesmo sentido 

e podem ser eliminados mediante a seleção de aparelhagem e do método e condições de 

experimentação), erros fortuitos (origem de causas indeterminadas e formas não 

previsíveis e que podem ser atenuados, mas não eliminados), erro de truncaturas (uso de 

fórmulas aproximadas), erros de arredondamento (resultam da representação de números 

reais com um número finito de algarismos significativos), e, no presente experimento foi 

verificado a existência de todos esses erros citados, portanto para uma real avaliação dos 

resultados não seria prudente desconsiderar as interações dos erros, mesmo sendo 

quase impossível mensurá-los com precisão. 
Para verificar os erros contidos nos experimentos de campo e laboratório, foram 

realizadas algumas análises de medidas. 

Na área em questão foram medidos alguns pontos previamente marcados e para 

isso foram utilizados diferentes observadores. Com os dados obtidos foi realizada uma 

estatística descritiva, e foram encontradas diferenças significativas em relação aos 

diferentes ‘pontos marcados’ na área e não foram obtidas diferenças significativas para o 
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parâmetro ‘diferentes observadores’, porém foi nítida a diferença numérica de leitura entre 

os observadores. 

 Em relação à pesagem ocorrida no campo em balança de precisão do tipo 

plataforma (Mart AT 440), a precisão numérica encontrada foi de uma casa decimal, 

porém a variação ambiental no dia da coleta pode afetar a pesagem em maiores unidades 

de erro. 

 As balanças utilizadas posteriormente foram balanças analíticas (Mart Al 500; Aed 

HR200) e suas precisões numéricas são de quatro casas decimais, portanto abordando 

um possível erro numérico de 0,1 e 0,0001, respectivamente. 

 Em relação à proteína bruta e a todos os fracionamentos, a leitura do ácido 

clorídrico, utilizado na última etapa do método de micro kjeldahl para ponto de virada do 

nitrogênio, foi testada com três observadores para poder obter um possível erro tanto na 

leitura quanto na cor do ponto de virada. Quando se considerou somente a leitura houve 

um erro numérico aproximadamente de duas casas decimais, em ± 0,05 do cilindro de 

leitura. Quando se considerou a cor do ponto de virada, houve uma variação numérica 

maior (± 0,15). 

 As análises de proteína bruta, e das frações, e fibra em detergente ácido foram 

feitas em duplicatas e trabalhou-se apenas com a média dos resultados, com um erro de 

aproximadamente 1,52% e uma variância de 2,46% para a proteína bruta e de 1,87% de 

erro e 3,89% de variância para a fibra em detergente ácido. As análises de fibra em 

detergente neutro foram feitas em quadruplicata, e o resultado considerado foi a média 

com um erro de 2,61% e uma variância de 3,96%. 

 

 

6.1.2 Erro da RNA  
 
 

Na análise numérica, a teoria dos erros, diz que um problema está resolvido se, 

conjuntamente com a solução calculada, for apresentado o erro com que esta representa 

a solução encontrada. 
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 Em uma definição mais sucinta, um erro absoluto pode ser definido como a 

diferença entre o valor exato (X) e o valor aproximado (x) de X (Vuolo, 1996). 

 Porém como geralmente não se tem um acesso ao valor exato de X, o erro  

absoluto não tem, na maior parte do casos, utilidade prática, porém quando se trabalha 

com RNA, tem-se um valor absoluto como resultado, e não um valor relativo ou até um 

conjunto de valores a ser calculado por uma média. 

Em uma RNA o valor que se obtém nos testes, apesar de se apresentar com os 

possíveis erros cometidos ao longo do experimento, é um valor absoluto em função de um 

estudo de interações dos casos que foram mostrados no treino e não uma média de 

estudo dos casos. 

Portanto, o conjunto de entrada (N) desse valor é pequeno e quando avaliado por 

estatística descritiva pelo SAS, inviabiliza os resultados gerando valores comparativos 

não significativos, pois o sistema entende que o valor gerado pela RNA também é uma 

média de resultados e não um valor absoluto, e nesse caso insere-se um número de 

valores de entradas (N) muito pequeno. 

 Para resolver esse problema foi sugerida e adaptada uma matriz de erro para 

análise dos resultados obtidos em laboratório e nas RNA. Para isso foi criada uma 

planilha de matrizes de erro em função das ofertas de forragem (5, 10, 15 e 20%) para 

cada variável estudada (proteína bruta, Frações: A, B1, B2, B3 e C, fibra em detergente 

neutro, fibra em detergente ácido), obtendo-se quatro planilhas de matrizes de erro/fator. 

 Essas planilhas de matrizes de erro foram desenvolvidas a partir dos resultados 

laboratoriais que geraram os dados da coluna x e os dados obtidos nas RNA geraram os 

dados da linha y. 

 Os dados da coluna se mantiveram sem diferenciação entre dados que foram 

considerados para o treino ou para o teste da rede, pois o objetivo foi comparar os 

resultados da rede como um todo, avaliando também o possível erro gerado nas 

repetições não utilizadas no teste. 

 Isso ocorreu devido os valores “testes” terem sido escolhidos aleatoriamente, e 

muitas vezes não representando a melhor amostra da população em questão, 

permanecendo, muitas vezes, como um out line da média dos resultados do laboratório. 
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 Uma vez estabelecida à coluna e a linha foi feita a diferença do valor exato e do 

valor aproximado obtendo assim valores dos erros no conjunto de repetições em função 

dos valores absolutos da rede. Esses resultados em valores de erros gerados foram 

analisados por estatística descritiva e estabelecido o erro padrão. 

 

 

6.2 Altura Pré Pastejo 
 
 

A oferta de forragem (p<0,05) e o ciclo de pastejo (p<0,05) tiveram efeitos 

significativos na altura pré-pastejo, assim como a interação oferta de forragem x ciclo de 

pastejo (p<0,05) e seus comportamentos podem ser observados nas Figuras 1, 2 e 3 

respectivamente. 

Quando se observam os dados para oferta de forragem, percebe-se que o 

comportamento da altura varia conforme a oferta estudada. Assim, onde a altura do pasto 

é menor há maior competitividade pela massa seca disponível entre os animais. 
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Figura 1: Alturas do pasto no pré pastejo em função da oferta de forragem. 
 
 
 Verifica-se na Figura 1 que a altura do pasto no pré pastejo aumenta à medida que 

aumenta as ofertas de forragem. 
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A desfolha realizada pelo animal durante o pastejo influenciará na rebrotação e 

persistência da planta forrageira durante os demais ciclos de pastejo. Assim, uma 

desfolha intensa pode reduzir a produtividade, o que, geralmente, acontece na oferta de 

5%. As demais ofertas de forragens (10, 15 e 20%) permanecem com a mesma tendência 

(aumento da altura proporcional ao aumento da oferta de forragem). Isso ocorreu pelo 

fato do alongamento do colmo da forragem e da menor competição pela forragem com 

taxas de lotação menores. Em pastagens, no estádio de crescimento vegetativo, 

normalmente os colmos e os tecidos mortos concentram-se nos estratos inferiores e as 

folhas verdes nos superiores, mesmo porque os colmos alongam lentamente nesta fase. 

Segundo Euclides et al. (1993) foram encontradas correlações positivas entre consumo e 

percentagens de folhas em pastagens do gênero Brachiaria, portanto, é normal que o 

animal, em função da seletividade, tenha preferência pelos estratos que contêm mais 

folhas, ou seja, material verde, mais facilmente preensível e refugando colmos e material 

morto e isso faz com que a altura do relvado permaneça alta. 
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Figura 2 : Altura do pasto no pré pastejo em função do ciclo de pastejo. 

 



 51

Segundo Silva & Sbrissia (2001), em condições favoráveis de ambiente, o 

crescimento da pastagem aumenta à medida que ocorre aumento da área foliar das 

plantas, uma vez que por esse motivo ocorre aumento da interceptação luminosa. 

A partir de fevereiro a qualidade, a quantidade e a duração da luz (radiação) 

reduzem significativamente. A radiação é um dos fatores primordiais para a máxima 

produção. Isso pode ser correlacionado justamente pelo fato do capim-braquiarão ser 

uma planta C4, cujas folhas individuais, em condições ideais, não se saturam de luz, 

aumentando seu potencial de utilização da radiação solar. Segundo Pedreira et al. (1998) 

as plantas forrageiras são extremamente responsivas às variações ambientais, 

componentes do clima, solo e até mesmo do manejo a ela imposto, e neste caso, pode 

ser atribuído à temperatura o declínio da produção após o verão (Figura 2). 

Gerdes et al. (2000 a) verificaram para Brachiaria brizantha cv. Marandu, manejada 

a cada 35 dias, alturas variando de 67,7 cm na primavera, 46,8 cm no verão, 31,2 cm no 

outono e 25,9 cm no inverno. 
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Figura 3: Altura do pasto no pré pastejo influenciada pela interação oferta de forragem e 
ciclo de pastejo. 
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Observando a interação (Figura 3), a menor altura das plantas na oferta de 

forragem de 5% pode ser explicada pela alta taxa de lotação, o que gerou certa 

concorrência. Nesse manejo a planta forrageira tem parte de seus meristemas apicais 

eliminados, tendo que utilizar o crescimento de gemas basais para a retomada do 

processo produtivo. Se o manejo intenso persistir, a planta forrageira tende a manter os 

pontos de crescimento baixo. Isso ocorre principalmente pela sua plasticidade fenotípica. 

Essa adaptação morfológica faz aumentar a sobrevivência e a produção das plantas sob 

regime de desfolha. 

Segundo Silva e Pedreira (1997), quando ocorre o pastejo ou corte mecânico, 

plantas individuais podem sobreviver ou morrer, as que sobrevivem geralmente 

respondem à desfolha pela mudança de forma e/ou função, num grau de adaptação que 

varia dentro de cada espécie, podendo alterar sua forma de crescimento, o que também 

mostrou Kydd (1996), segundo Silva e Pedreira (1997), quando observou que plantas 

pastejadas assumiam rapidamente um hábito de crescimento prostado, perfilhando 

horizontalmente a partir da região basal. 

As menores alturas do pasto verificadas, quando da realização dos ciclo de pastejo 

3 e ciclo de pastejo 4, podem ser explicadas pela correlação entre crescimento e a 

temperatura. Durante a realização dos ciclo de pastejo 2, principalmente, as plantas sob 

menores intensidades de pastejo (maiores ofertas de forragem – 15 e 20%) já haviam 

experimentado o alongamento de seus colmos, enquanto que as da OF 5 e 10% com 

menor produção de perfilhos reprodutivos e maiores taxas de lotação, tinham no decorrer 

dos ciclo de pastejo 3 e ciclo de pastejo 4 menores disponibilidade de água e 

temperatura, o que determinou menores alturas. 

O mês de julho é um mês de seca e a água passa a ser fator limitante à produção 

vegetal. A temperatura do mês de julho é mais amena, portanto pode-se atribuir a queda 

no crescimento, considerando que a temperatura altera bioquimicamente a planta 

forrageira, através da carboxilação e redução do CO2 da fotossíntese. Segundo Lawlor 

(1995), citado por Rosa (2001), o efeito mais imediato da deficiência hídrica é o 

fechamento dos estômatos e a redução da condutância estomática, afetando a absorção 

de gás carbônico. Nabinger e Pontes (2001) afirmam que os efeitos da deficiência hídrica 

afetam tanto a taxa de aparecimento de folhas como a taxa de expansão foliar. 
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Mattos (2001), estudando os efeitos hídricos em Brachiaria brizantha cv. Marundú, 

Brachiaria decumbens, Brachiaria dyctyoneura e Brachiaria mutica, observou que, 

enquanto no campo a Brachiaria brizantha intensificou a senescência foliar, em casa de 

vegetação foi observada redução da taxa de alongamento da folha. 

Também, observa-se que, com exceção da oferta de forragem de 5%, os ciclo de 

pastejo 3 e ciclo de pastejo 4 foram semelhantes (P>0,05) quando comparados nas 

demais OF. 

 

 
 
6.3 Altura pós pastejo 

 
 

Observando os resultados estatísticos obtidos na altura pós pastejo, pode-se 

observar que os efeitos de oferta de forragem e ciclo de pastejo foram significativos 

(p<0,05 – Figuras 4 e 5). Quando a intensidade de pastejo diminuiu as alturas das plantas 

pós-pastejo aumentaram. 

Na Figura 4 observa-se que as alturas das plantas acompanharam um 

comportamento proporcional à oferta de forragem e inversamente proporcional à taxa de 

lotação. Segundo Mazzanti (1977), citado por Silva e Sbrissia (2001), toda desfolha por 

corte ou pastejo determina modificações estruturais e populacionais das coberturas 

vegetais, expressadas pela redução da cobertura foliar, e eventualmente, no número de 

meristemas de crescimento, afetando a provisão de assimilados que requerem para 

sustentar as funções de crescimento de órgãos aéreos e subterrâneos. 
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Figura 4: Altura do pasto de Brachiaria brizantha no pós pastejo sob efeito de oferta de 
forragem. 
 
 
 

Em condições de pastejo intenso ocorrem cortes rentes e freqüentes e a 

quantidade de folhas deixadas para a interceptação de luz e realização da fotossíntese é 

freqüentemente pequena. Deste modo, há a necessidade da planta forrageira utilizar suas 

reservas de energia armazenadas na base da touceira e nas raízes. O pastejo mais 

intenso elimina elevada porcentagem de meristemas apicais e comprometem a 

importância do índice de área foliar remanescente para a recuperação da planta em razão 

do tamanho da área foliar e da baixa eficiência fotossintética das folhas velhas, o que 

pode explicar o comportamento encontrado na oferta de 5%. 
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Figura 5: Altura do pasto de Brachiaria brizantha no pós pastejo sob efeito de ciclo de 

pastejo 

 
No ciclo de pastejo 2 pode-se observar a maior altura média das plantas, 

correspondente ao mês de março de 2004, obtendo-se queda a partir desse ponto, que 

pode ser explicado pela entrada do mês de maio (pleno outono). A freqüência de chuvas 

diminuiu e a temperatura ficou mais amena, e segundo Nascimento Junior (2001), citando 

Peacock (1975), variações na temperatura, quando percebidas pelo meristema apical, 

promovem mudanças na taxa de alongamento de folhas, e, também pode ser entendido 

que a altura pós pastejo, de certa forma, é função da altura pré pastejo e essa é 

grandemente afetada pelos elementos de clima e de manejo, como intensidade de 

pastejo. Assim, a altura pré pastejo encaixa-se nos mesmos critérios já mencionados. 

 

 

6.4 Massa Seca 
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A determinação dos teores e produção de massa seca (MS) representa o ponto de 

partida nas análises laboratoriais, quando se trata de produtos destinados à alimentação 

animal. É de grande importância, uma vez que a preservação do alimento pode depender 

do teor de umidade presente, que pode variar de acordo com as épocas do ano, locais ou 

regiões. 

Para produção de massa seca houve influência da oferta de forragem (p<0,05), 

ciclo de pastejo (p<0,05) e pela interação oferta de forragem x ciclo de pastejo (p<0,05). 

As menores produções podem ser observadas nos ciclo de pastejo 1 e ciclo de pastejo 4 

(Figura 6). 

De maneira geral, enquanto no verão as plantas são submetidas a altas 

temperaturas, índices pluviométricos elevados, e altas taxas de evapotranspiração, no 

inverno o fotoperíodo mais curto, as menores temperaturas durante a noite e a baixa 

umidade, devido a menor precipitação, podem limitar o crescimento da planta forrageira, 

promovendo acentuado comportamento estacional, ocorrendo queda de produção. 

Considerando que a temperatura afeta a produção de forragem pelo seu efeito nos 

processos de divisão (mitose) e expansão celular, pode-se afirmar que, provavelmente, a 

temperatura influenciou a produção de massa no ciclo de pastejo 1. Segundo Pedreira et 

al. (1998), o crescimento da planta forrageira, em geral, é mais sensível às temperaturas 

baixas à fotossíntese, o que pode permitir o acúmulo de fotoassimilados em órgãos de 

reserva, quando o crescimento é reduzido. A respiração é extremamente responsiva à 

temperatura e temperaturas altas podem restringir o acúmulo de reservas, taxas de 

crescimento, acúmulo de forragem e a própria sobrevivência da planta forrageira. Não 

houve diferença (p>0,05) entre o ciclo de pastejo 2 e ciclo de pastejo 3. 

Pode-se observar que as maiores produções médias ocorreram nas ofertas de 

forragens 15 e 20%, por causa do acúmulo de forragem que ocorre quando destes 

manejos, quando a taxa de lotação é menor comparada às ofertas de forragens 5 e 10%. 

Gomide (1999) comenta que a disponibilidade excessiva de forragem pode representar 

comprometimento da produção animal em decorrência do acúmulo de fibra em detergente 

neutro e lignina e queda do teor de PB na MS do pasto emacegado, bem como menor 

eficiência com que o animal faz o pastejo.  
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Figura 6: Produção de massa seca de Brachiaria brizantha em função da interação oferta 

de forragem x ciclo de pastejo. 

 

O acúmulo de MS durante o processo de crescimento da planta forrageira é o 

principal responsável pelo decréscimo na digestibilidade. Isto acontece pelo fato do 

depósito de MS ocorrer principalmente na parede celular, acompanhado pela incrustação 

da lignina em meio às fibrilas de hemicelulose e celulose (OLIVEIRA, 1999) 

Harrys (1978), citado por Silva e Sbrissia (2001), diz que desfolhas freqüentes e 

intensas podem resultar em crescimento mais lento da planta forrageira, uma vez que 

reduzem a oportunidade para restabelecimento pleno dos níveis originais de suas 

reservas orgânicas. Por outro lado, desfolha leniente favorece as plantas a realizar o 

alongamento dos colmos. 

Gerdes et al. (2000 a) avaliando as características agronômicas e morfológicas de 

capim-marandu (Brachiaria brizantha cv. Marandu), encontraram produção de MS (t./ha) 

de 3,76 na primavera, 2,03 no verão, 1,19 no outono e 0,95 no inverno, com amostras 

colhidas com 35 dias de crescimento. 
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6.5 Fibra em Detergente Ácido (FDA) 
 
 
 

Os teores de fibra em detergente ácido de Brachiaria brizantha, obtidos ao longo 

dos ciclos de pastejos, são apresentados na Tabela 1. 

Os teores médios de FDA, mencionados na literatura para Brachiaria Brizantha 

estão ao redor de 47,1% (Valadares Filho et al., 2001), considerados superiores aos 

encontrados na presente pesquisa. Nussio et al. (1998) comentam que forragens com 

valores de FDA em torno de 40%, ou mais, apresentam baixos consumo e digestibilidade. 

Ao analisar os dados, verifica-se que os teores de FDA tiveram influência 

significativa de oferta de forragem (p<0,05) e ciclo de pastejo (p<0,10), conforme poder 

ser constatado nas Figuras 7 e 8. 

 

Tabela 1:Teores de FDA (%) de Brachiaria brizantha obtidos nos ciclos de pastejo 
OF CP Média FDA(lab) VAR DP Erro CV 

5 1 34,18 5,72 2,39 1,19 0,06 
5 2 34,95 3,19 1,78 0,89 0,05 
5 3 32,94 3,26 1,81 0,90 0,05 
5 4 32,32 5,74 2,40 1,19 0,07 

10 1 34,31 3,13 1,77 0,88 0,05 
10 2 35,98 3,18 1,78 0,89 0,05 
10 3 35,32 4,39 2,10 1,04 0,06 
10 4 37,73 0,52 0,72 0,36 0,02 

15 1 34,70 5,07 2,25 1,12 0,06 
15 2 35,49 4,17 2,04 1,02 0,05 
15 3 36,37 1,73 1,32 0,65 0,03 
15 4 36,36 0,51 0,72 0,36 0,02 

20 1 36,86 5,01 2,24 1,12 0,06 
20 2 38,91 5,54 2,35 1,17 0,06 
20 3 36,81 1,01 1,00 0,50 0,02 
20 4 37,31 6,88 2,62 1,31 0,07 

OF= oferta de forragem, CP= ciclo de pastejo, FDA= fibra em detergente ácido, VAR= 
variância, DP= desvio padrão, CV=coeficiente de variação. 
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Figura 7: Teores médios de FDA para Brachiaria brizantha em função da oferta de 

forragem. 
 

O aumento nos teores de FDA (Figura 7) em função da oferta de forragem 

evidencia o efeito do envelhecimento da planta forrageira e de seu acúmulo. Para 

Almeida et al. (2000), em pastagem de capim-elefante anão (Pennisetum purpureum 

Schum. cv. Mott) submetida a intensidades de pastejo e lotação contínua, as 

porcentagens de FDA aumentaram com a oferta de forragem. Cano et al. (2004) 

observaram o mesmo efeito, quando trabalharam com capim-Tanzânia submetido aos 

efeitos de alturas de dossel forrageiro. Rego (2003) observou o mesmo efeito, e atribuiu o 

menor teor de FDA (%) às menores alturas de pastejo, à constante renovação de folhas 

nos pastos manejados mais baixos, contribuindo para as menores proporções de 

constituintes da parede celular e conseqüentemente menor teor de FDA na forragem.  

Apesar de que em muitas pesquisas evidenciarem que desfolhas freqüentes 

resultam em crescimento mais lento da planta forrageira, pela diminuição de suas 
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reservas orgânicas, não deve ser esquecido que o pastejo mais leniente promove o 

rápido alongamento do colmo e envelhecimento das partes mais baixeiras do dossel. 
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Figura 8: Teores médios de FDA para Brachiaria brizantha em função do ciclo de pastejo 
 

As atividades metabólicas da planta são aceleradas em função de temperatura 

mais alta, o que causa decréscimo no conjunto de metabólitos do conteúdo celular. Os 

produtos da fotossíntese são rapidamente convertidos em componentes estruturais e, 

segundo Van Soest (1994) altas temperaturas ambientais resultam em aumento na 

lignificação da parede celular. Na presente pesquisa observou-se esse comportamento, 

quando da colheita de amostra, por ocasião do segundo ciclo de pastejo (Figura 8), o teor 

de FDA observado foi alto. Por outro lado, a produção de massa seca neste período foi 

maior comparativamente aos demais, o que pode tornar o valor de FDA representativo em 

função da maior produção. 

 

 

6.6 Fibra em Detergente Neutro 
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A análise de fibra em detergente neutro inclui a celulose, hemicelulose e a lignina 

como componentes principais. Os teores de fibra em detergente neutro (%) em função 

dos ciclos de pastejos estão apresentados na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2:Teores médios de fibra em detergente neutro (%) de Brachiaria brizantha sob 
ofertas de forragem e ciclos de pastejo e a estatística descritiva 

OF CP Média FDN(lab) VAR DP Erro CV 

5 1 65,79 3,79 1,95 0,97 0,03 

5 2 63,39 3,08 1,75 0,88 0,03 

5 3 62,01 9,01 3,00 1,50 0,05 

5 4 62,09 1,10 1,05 0,52 0,01 

10 1 66,58 9,01 3,00 1,50 0,05 

10 2 67,52 2,10 1,45 0,72 0,02 

10 3 65,15 2,92 1,71 0,85 0,02 

10 4 66,73 1,81 1,34 0,67 0,02 

15 1 67,53 9,17 3,03 0,51 0,04 

15 2 67,38 1,07 1,03 0,51 0,01 

15 3 65,36 1,23 1,11 0,55 0,01 

15 4 64,62 0,31 0,55 0,27 0,01 

20 1 69,10 9,38 3,06 1,53 0,04 

20 2 68,26 5,17 2,27 1,13 0,03 

20 3 65,76 1,56 1,25 0,62 0,02 

20 4 65,76 2,32 1,52 0,76 0,02 
OF= oferta de forragem, CP= ciclo de pastejo, FDN= fibra em detergente neutro, VAR= 
variância, DP= desvio padrão, CV=coeficiente de variação. 
 
 
 

Os teores médios de fibra em detergente neutro (%) encontrados na literatura 

estão ao redor de 84%, e são considerados superiores aos encontrados na presente 

pesquisa. Santos et al. (2004) encontraram valores de fibra em detergente neutro 

superiores a 78% Brachiaria decumbens Stapf, no período de junho a outubro.  
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Foram observadas diferenças significativas em função das oferta de forragem 

(p<0,05)) e ciclo de pastejo (p<0,05).  

Gerdes (2000 b), trabalhando com capim-marandu (Brachiaria brizantha cv. 

Marandu), capim-setária (Setaria sphacelata (Schum.) Moss var. sericea (Stapf.) cv. 

Kazungula) e capim-Tanzânia (Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia-1) encontrou teores 

de fibra em detergente neutro (%) para Brachiaria brizantha cv. Marandu na planta inteira 

de 68,8; 72,7; 57,9 e 62,3% para primavera, verão outono e inverno respectivamente, o 

que difere deste experimento com exceção do período de inverno. 

Agulhon et al. (2004), numa pesquisa como o capim-marandu (Brachiaria brizantha 

cv. Marandu), observaram teores de fibra em detergente neutro de 73,2 e 74,1(%) para os 

meses de junho e julho, respectivamente, em plantas inteiras.  
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Figura 9: Teores médios de fibra em detergente neutro para Brachiaria brizantha em 

função de oferta de forragem. 

 
Pode-se observar na Figura 9 que os teores de fibra em detergente neutro 

aumentaram com a oferta de forragem, sendo esse comportamento também verificado 

por Almeida et al. (2000), quando trabalharam com o capim-elefante anão (Pennisetum 

purpureum Schum. cv. Mott). 
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 Foram observados os maiores teores de fibra em detergente neutro em plantas 

submetidas a menor intensidade de pastejo (oferta de forragem - 20%). O consumo 

seletivo nessa condição de manejo favorece ao alongamento do colmo e envelhecimento 

das partes não consumidas, mesmo que ainda permaneçam verdes na planta, 

aumentando assim seu conteúdo em parede celular. Minson (1990) comenta que o 

aumento nos teores de fibra em detergente neutro em relação à altura do dossel pode ser 

explicado pela alteração da estrutura morfológica da planta e do seu menor conteúdo 

celular. 
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Figura 10: Teores médios de fibra em detergente neutro para Brachiaria brizantha em 
função do ciclo de pastejo 
 

Na Figura 10 pode ser observado o decréscimo nos teores de fibra em detergente 

neutro no decorrer dos ciclos de pastejo. Segundo Van Soest (1965) o teor de fibra em 

detergente neutro é o fator mais limitante do consumo de volumosos, sendo que os 

valores dos constituintes da parede celular superiores a 55-60% na MS correlacionam-se 

negativamente com o consumo de forragem. 

Rego et al. (2003), trabalhando com capim-Tanzânia com coletas em 4 períodos 

(fevereiro a maio), observaram que o teor de fibra em detergente neutro se elevou até o 

terceiro período, declinando posteriormente. 
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6.7 Sacarose 
 
 

A sacarose é composta por dissacarídeos solúveis em água e por isso é 

rapidamente fermentada no rúmen. Incluem-se como fração significante de alguns 

alimentos usados na dieta dos ruminantes e seu conteúdo em gramíneas podem exceder 

a 10% da MS (TEIXEIRA E ANDRADE, 2001). 

Os teores médios encontrados ao longo do experimento são mostrados na Tabela 

3, sendo os maiores teores verificados no 4º ciclo de pastejo, que pode ter sido 

influenciado pelo envelhecimento da planta, pois segundo Younger (1972) qualquer fator 

que cause a redução no crescimento em relação a produção fotossintética provoca um 

aumento na concentração de carboidratos. 

Na análise estatística observaram-se diferenças significativas entre as médias 

influenciadas pela oferta de forragem (p<0,05), ciclo de pastejo (p<0,05) e na interação 

oferta de forragem e ciclo de pastejo (p<0,05), conforme apresentado na Figura 11. 
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Figura 11: Teores médios de sacarose de Brachiaria brizantha em função da oferta de 

forragem e ciclo de pastejo. 
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Tabela 3:Teores médios de sacarose de Brachiaria brizantha manejada sob intensidades 
de pastejo em quatro ciclos de pastejo. 

CP Oferta Média SAC DP VAR Erro CV 
1 5 23,35 3,01 9,05 1,51 0,13 
2 5 41,69 10,95 119,8 5,47 0,26 
3 5 72,79 30,46 927,62 15,23 0,42 
4 5 135,56 20,85 434,78 10,42 0,15 
1 10 31,46 6,27 39,3 3,13 0,2 
2 10 67,75 38,65 1493,68 19,32 0,57 
3 10 86,65 32,69 1068,33 16,34 0,38 
4 10 114,41 13,03 169,88 6,52 0,11 
1 15 35,34 3,42 11,7 1,71 0,97 
2 15 74,41 3,53 12,48 1,77 0,05 
3 15 93,37 39,08 1526,86 19,54 0,42 
4 15 113,13 19,82 392,76 9,1 0,18 
1 20 42,15 4,74 22,48 2,37 0,11 
2 20 145,88 5,42 29,33 2,71 0,04 
3 20 79,24 44 1935,7 22 0,56 
4 20 139,58 7,79 60,68 3,9 0,06 

OF= oferta de forragem, CP= ciclo de pastejo, SAC= sacarose, VAR= variância, DP= 
desvio padrão, CV=coeficiente de variação. 
 

 
 
6.8 Amido 

 
 

O amido é um polímero de glicose utilizado como reserva. Na digestão o amido é 

decomposto por reações de hidrólise em carboidratos menores (maltose). Essa hidrólise é 

efetuada pelas amilases existentes na saliva e suco pancreático. Segundo Bucheridge et 

al. (2000), o amido é a principal reserva dos capins tropicais e subtropicais. 

A média dos teores de amido de Brachiaria brizantha pode ser observada na 

Tabela 4. Pode-se observar efeito significativo de ciclo de pastejo (Figura 12). Segundo 

Harrys (1978), o acúmulo de carboidrato não estrutural ocorre quando a disponibilidade 

supera a quantidade utilizada no crescimento e na respiração, o que pode explicar a 

queda dos teores nos ciclo de pastejo 3 e ciclo de pastejo 4, pois nesse período (maio e 



 66

julho respectivamente) ocorre diminuição das chuvas e da temperatura, além do declínio 

na qualidade da luz. 

Provavelmente, poderá ser encontrado o mesmo comportamento nas raízes e base 

do colmo, porém com teores um pouco mais elevados. Segundo Wilson (1975), as 

gramíneas tropicais acumulam pouco carboidrato não estrutural, quando contém pouco 

nitrogênio e que o armazenamento de carboidrato nas raízes e base do colmo está 

inversamente relacionado com a produção das folhas, uma vez que as amostras retiradas 

para análise representaram o estrato que desapareceu durante o período de ocupação do 

piquete (determinado pela diferença de altura entre o pré e pós pastejo), como descrito no 

item 5.1 (Material e Métodos), pode-se esperar que na oferta de forragem a 5% haja 

menor teor de amido na base do colmo e nas raízes. 

Neste experimento não foram encontradas diferenças significativas quando se 

estudaram as ofertas de forragem (p>0,05), porém foram encontradas diferenças ao 

estudar o ciclo de pastejo (p<0,05), como pode ser observado na Figura 12. 
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Figura 12: Teores médios de amido (mg/kg) de Brachiaria brizantha em função do ciclo de 

pastejo. 
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Tabela 4:Teores médios de amido (mg/kg) de Brachiaria brizantha sob intensidades e 
ciclos de pastejo. 

CP Oferta Média Amido mg/kg DP VAR Erro CV 
1 5 306,7 67,38 4539,55 33,69 0,22 
2 5 338,13 25,85 668,3 12,93 0,08 
3 5 54,43 3,71 13,75 1,85 0,07 
4 5 30,25 13,79 190,15 6,9 0,46 
1 10 219 110,04 12108,6 55,02 0,5 
2 10 159,67 135,33 18313,1 67,66 0,85 
3 10 68,9 35,29 1245,42 17,65 0,51 
4 10 30,1 12,17 148,09 6,08 0,4 
1 15 313,42 123,19 15176,7 61,6 0,39 
2 15 240,26 112,14 12575,8 56,07 0,47 
3 15 67,3 18,27 333,71 9,13 0,27 
4 15 30,51 12,39 160,41 6,33 0,42 
1 20 291,55 97,67 9538,77 48,83 0,34 
2 20 234,95 125,41 15728 62,71 0,53 
3 20 93,27 31,32 981,23 15,66 0,33 
4 20 33,74 15,8 249,37 7,9 0,47 

OF= oferta de forragem, CP= ciclo de pastejo, VAR= variância, DP= desvio padrão, 
CV=coeficiente de variação 

 

Foi observada correlação positiva com a sacarose (p<0,05) no ciclo de pastejo 4. 

 

 
 

6.9 Lignina 
 

 

Os teores médios de lignina de Brachiaria brizantha, ao longo do experimento, 

podem ser encontrados na tabela 5. Segundo Norton (1982) a lignina constitui um 

polímero fenólico que se associa aos carboidratos estruturais, celulose e hemicelulose, 

durante o processo de formação da parede celular, alterando significativamente a 

digestibilidade desses carboidratos das forragens. 
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 Van Soest (1994) comenta que as forragens tropicais são caracterizadas por 

apresentarem baixos teores de carboidratos solúveis e pela elevada proporção de parede 

celular, conseqüentemente, de carboidratos estruturais, e isso está relacionado a 

aspectos de natureza anatômica das espécies em razão da alta proporção de tecido 

vascular característico das plantas C4. 

 

Tabela 5:Teores médios de lignina de Brachiaria brizantha sob 
intensidades e ciclo de pastejo.  

CP Oferta 
Média Lignina 

(%) DP VAR Erro CV 
1 5 4,19 0,95 0,91 0,48 0,23 
2 5 5,26 0,42 0,18 0,21 0,08 
3 5 5,15 0,37 0,13 0,19 0,07 
4 5 4,62 0,77 0,60 0,39 0,17 
1 10 3,72 0,28 0,08 0,14 0,07 
2 10 4,67 1,02 1,04 0,51 0,22 
3 10 4,94 0,56 0,31 0,28 0,11 
4 10 5,30 0,29 0,08 0,15 0,06 
1 15 4,06 0,48 0,23 0,24 0,12 
2 15 4,49 0,87 0,76 0,43 0,19 
3 15 5,00 0,64 0,41 0,32 0,13 
4 15 5,31 0,17 0,03 0,08 0,03 
1 20 4,48 0,46 0,21 0,23 0,10 
2 20 4,75 0,96 0,92 0,48 0,20 
3 20 4,91 0,27 0,07 0,13 0,06 
4 20 5,30 0,33 0,11 0,17 0,06 

OF= oferta de forragem, CP= ciclo de pastejo, VAR= variância, DP= desvio padrão, 
CV=coeficiente de variação. 
 

Na análise estatística verificou-se diferença significativa nos teores de lignina 

influenciados pelos ciclos de pastejo (p<0,05), observado na Figura 14. Van Soest (1964) 

mostrou que a temperatura tem forte interferência sobre a fração de lignina. 

Ao observar os teores de lignina encontrados, ao longo dos ciclos de pastejo, 

verifica-se certa similaridade entre eles, e numericamente mantiveram-se entre os valores 

3,72% (ciclo de pastejo 1 e oferta de forragem 10%) e 5,31% (ciclo de pastejo 4 e oferta 

de forragem 15%), o que se assemelha aos teores observados Reis (2000), citado por 
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Teixeira e Andrade (2001). Neste trabalho, o capim-braquiarão, aos 30 dias de 

crescimento, apresentou o teor médio de lignina de 5,3% e com 60 dias o teor médio de 

5,6%. 

Pode-se observar que no ciclo de pastejo 4 houve ligeiro aumento nos teores de 

lignina, podendo ser explicado pela alteração da condição climática, nesta época do ano, 

o que levou a planta a entrar em estado de envelhecimento e enrijecimento dos caules 

devido ao espessamento da parede celular. Esse espessamento da parede celular e o 

aumento da área ocupada pelo tecido vascular lignificado afetam a digestibilidade 

(Wilson, 1993; Wilson, 1997). 

 Na época da seca, comparativamente à época das águas, os teores de lignina 

aumentaram devido ao maior intervalo de corte ocorrido, que possibilitou maior 

alongamento do colmo, em detrimento da área foliar, o que constitui mecanismo das 

plantas, comum no período de seca, para contenção das perdas de água. Assim, 

observou-se que a maturação fisiológica coincidiu com o aparecimento de material morto 

e com o processo de lignificação da planta forrageira. Plut e Werner (1967) encontraram a 

mesma tendência ao estudarem o efeito da época sobre o conteúdo de lignina do capim-

elefante (Pennisetum purpureum Schum. cv. Napier). 
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Figura 13: 

Teores médios de lignina (%) de Brachiaria brizantha em função do ciclo de pastejo. 
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Foi verificado correlação positiva no ciclo de pastejo 3 com o  FDA (p<0,05) e no 

ciclo de pastejo 4 com o FDA (p<0,05). 

 

 

6.9 Extrato Etéreo 
 
 

Na Tabela 6 são apresentados os teores médios de extrato etéreo. Foram 

observadas correlações positivas para a proteína bruta (p<0,05) no ciclo de pastejo 1 e 

negativas para a fibra em detergente ácido (p<0,10) e fibra em detergente neutro (p<0,05) 

no mesmo período. No ciclo de pastejo 2, foram encontradas correlações positivas para a 

proteína bruta (p<0,05) e no ciclo de pastejo 4, correlação positiva para a proteína bruta 

(p<0,05) e negativas para a fibra em detergente ácido (p<0,05) e fibra em detergente 

neutro (p<0,05). 

 Houve diferenças significativas em função do ciclo de pastejo (p<0,05) como pode 

ser observado na figura 14. 
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Figura 14: Teores médios de extrato etéreo (%) de Brachiaria brizantha em função do 

ciclo de pastejo. 
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Tabela 6:Teores médios de extrato etéreo de Brachiaria brizantha sob intensidades e 
ciclos de pastejo. 

CP Oferta Média do  EE (%) DP VAR Erro CV 
1 5 1,47 0,20 0,04 1,00 0,14 
2 5 1,21 0,40 0,16 0,20 0,33 
3 5 1,43 0,50 0,24 0,25 0,34 
4 5 1,28 0,18 0,03 0,09 0,14 
1 10 1,42 0,29 0,08 0,14 0,20 
2 10 1,07 0,16 0,02 0,08 0,15 
3 10 1,22 0,18 0,03 0,09 0,15 
4 10 0,89 0,07 0,00 0,03 0,08 
1 15 1,43 0,28 0,08 0,14 0,20 
2 15 1,35 0,42 0,18 0,21 0,31 
3 15 1,18 0,35 0,12 0,18 0,30 
4 15 0,95 0,05 0,00 0,02 0,05 
1 20 1,32 0,25 0,06 0,13 0,19 
2 20 1,01 0,52 0,27 0,26 0,51 
3 20 0,82 0,30 0,09 0,15 0,36 
4 20 0,91 0,08 0,01 0,04 0,08 

 

OF= oferta de forragem, CP= ciclo de pastejo, EE= extrato etéreo, VAR= variância, DP= 
desvio padrão, CV=coeficiente de variação. 
 

 
 

 

6.10 Carboidratos Totais 
 
 

Os carboidratos são os principais constituintes das plantas forrageiras, 

compreendendo de 50 a 80% da matéria seca. Os teores médios de carboidratos totais 

estão apresentados na Tabela 7. 

Seria esperado que teores de carboidratos fossem diminuindo com o passar do 

tempo, devido às mudanças morfológicas que se encontram nos meses da seca, porém 
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não ocorreram diferenças significativas entre os valores quando se estudou o ciclo de 

pastejo. 

Observam-se diferenças significativas (p<0,10) em função da oferta de forragem 

(Figura 15). 

Patterson et al (1994) mencionam a senescência sendo um processo que implica 

na redução da atividade metabólica e na literatura são encontrados resultados 

demonstrando que à medida que a folha amadurece, inicia-se a exportação de 

assimilados, ao invés de importar, e isso ocorre quando se tem entre um terço e a metade 

do tamanho final. Esse comportamento pode ser observado para a oferta de forragem de 

20 %, porém, com a oferta de forragem mais leniente há maior acúmulo de MS e certa 

lignificação nos colmos, o que pode explicar o fato dos carboidratos terem aumentado 

nessa oferta de forragem, considerando o fato de que nessa análise incluem-se os 

carboidratos estruturais. 

 
Tabela 7:Teores médios de CHO de Brachiaria brizantha sob intensidades e ciclos de 
pastejo. 

CP Oferta Média CHO (%) DP VAR Erro CV 
1 5 81,44 2,54 6,49 1,27 0,03 
2 5 83,11 2,18 4,77 1,09 0,02 
3 5 80,29 3,22 10,38 1,61 0,04 
4 5 80,01 1,90 3,63 0,95 0,02 
1 10 81,91 2,60 6,77 1,30 0,03 
2 10 82,04 2,85 8,09 1,42 0,03 
3 10 82,69 1,30 1,68 0,65 0,02 
4 10 83,62 1,69 2,87 0,85 0,02 
1 15 80,63 0,74 0,54 0,37 0,01 
2 15 81,63 3,30 10,86 1,65 0,04 
3 15 82,02 2,06 4,25 1,03 0,03 
4 15 83,03 0,40 0,16 0,20 0,01 
1 20 82,64 1,89 3,57 0,94 0,02 
2 20 82,32 2,30 5,20 1,14 0,03 
3 20 83,93 1,19 1,41 0,60 0,01 
4 20 83,48 1,12 1,26 0,56 0,01 

OF= oferta de forragem, CP= ciclo de pastejo, CHO= carboidratos totais, VAR= variância, 
DP= desvio padrão, CV=coeficiente de variação. 
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Rodrigues (1984) ao avaliar níveis de oferta de massa seca de capim-elefante “cv. 

Mott” em pastejo contínuo observou teores de CHO de 8,1 e 10,9%, respectivamente para 

250 e 2500 kg de MS residual, evidenciando aumento no teor de CHO para pasto com 

maior resíduo, o que concorda com os resultados do presente experimento. 
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Figura 15: Teores médios de CHO (%) de Brachiaria brizantha em função das ofertas de 

forragem. 
 

 

A não diferença significativa, quando se estudam os efeitos de ciclo de pastejo, 

muito provavelmente, se deu pelo manejo adotado ao longo do experimento, o que 

possibilitou a manutenção da forragem em carboidratos totais, tanto na época de chuvas 

como na época de seca. 

Houve correlação negativa no ciclo de pastejo 1 com o extrato etéreo (p<0,05)  e 

positiva com a fibra em detergente ácido (p<0,10). 

 

 

6.11 Carboidratos não estruturais (CNE) 
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Os teores médios de carboidratos não estruturais ao longo do experimento 

encontram-se na tabela 8. 

O aumento nos teores de carboidratos não estruturais ao longo das estações do 

ano deve-se, provavelmente, às condições climáticas, que proporcionaram menores taxas 

ao acúmulo de MS, que por sua vez contribuíram para o aumento nos teores de CNE, 

uma vez que a forragem não excedeu a quantidade utilizada para crescimento e 

respiração. 

Soares Filho (1991) também verificaram maiores teores de CNE no período do 

inverno em Brachiaria decumbens. 

Em condições tropicais as plantas normalmente apresentam área foliar durante o 

período de inverno, de tal forma que o processo fotossintético continua ocorrendo. 

No entanto, outros fatores climáticos, como temperatura, luminosidade e 

pluviosidade são limitantes, o crescimento fica paralisado e os fotoassimilados produzidos 

são armazenados. 

Houve diferença estatística entre os teores médios de carboidrato não estruturais 

para ciclo de pastejo (p<0,05), oferta de forragem (p<0,05) e interação oferta de forragem 

x ciclo de pastejo (p<0,05). (figura 16). Pode-se observar na figura 16 que 

estatisticamente os valores encontrados no ciclo de pastejo 3 e ciclo de pastejo 4 são 

iguais para todas as ofertas de forragem e seus valores se mantiveram na faixa de 17 a 

19%. 

Com exceção do ciclo de pastejo 1, a maior expressividade na oferta de forragem a 

5% pode ser explicada pelo fato de que em pastejo mais drástico há maior mobilização 

dos carboidratos no processo respiratório para a recuperação das folhas. No geral, 

quando se aumentou a oferta de forragem, os teores de carboidrato não estrutural foram 

decrescentes. 

Quando se tem o manejo mais intensivo das pastagens, as plantas forrageiras 

realizam a redistribuição dos carboidratos para as folhas e para a respiração de área foliar 

necessária para a manutenção da pastagem. Segundo Wilson (1975) o armazenamento 

de carboidratos nas raízes e base do colmo está inversamente relacionado com a 

produção de folhas.  
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Herling (1995), trabalhando com os cultivares Centenário e Colonião de Panicum 

maximum Jacq., submetidos a doses de nitrogênio e cortes, encontrou que, com a 

sucessão de cortes houve diminuição nos teores de CNE na base do colmo e redução de 

50% nos teores de CNE cinco dias após o corte, o que induz a idéia de uma translocação 

dos CNE para a recuperação da planta, mesmo processo realizado em ofertas de 

forragem mais drásticas, sugerindo aumento de teores em folhas novas e perfilhos. 

Reis e Rodrigues (1993) comentam que com o avançar da idade há aumento nos 

carboidratos estruturais e diminuição nos carboidratos de reserva, o que dependem em 

grande parte, na proporção de colmo-folha. 

 

 
Tabela 8:Teores médios de CNE (%) de Brachiaria brizantha sob intensidades e ciclos de 
pastejo. 

CP Oferta Média CNE (%) DP VAR Erro CV 
1 5 14,3 3,06 9,4 1,53 0,21 
2 5 21,35 3,04 9,26 1,52 0,14 
3 5 19,15 4 16,01 2 0,21 
4 5 18,75 0,89 0,8 0,45 0,05 
1 10 16,22 3,23 10,46 1,61 0,2 
2 10 14,79 1,86 3,48 0,93 0,13 
3 10 18,77 1,2 1,44 0,6 0,06 
4 10 18,44 3,17 10,06 1,58 0,17 
1 15 13,43 2,88 8,32 1,44 0,21 
2 15 14,66 1,56 2,44 0,78 0,11 
3 15 17,13 2,32 5,39 1,16 0,13 
4 15 18,97 0,55 0,3 0,27 0,03 
1 20 13,37 0,99 0,98 0,49 0,07 
2 20 14,38 1,67 2,79 0,83 0,11 
3 20 18,02 2,11 4,47 1,06 0,12 
4 20 18,15 1,4 1,96 0,7 0,08 

OF= oferta de forragem, CP= ciclo de pastejo, CNE= carboidratos não estruturais, VAR= 
variância, DP= desvio padrão, CV=coeficiente de variação 
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Figura 16: Teores médios de CNE (%) de Brachiaria brizantha em função do ciclo de 

pastejo x oferta de forragem. 

 
A maioria dos autores faz menção aos teores de CNE na base do colmo e raízes, 

porém, Vantini et al. (2005) citam que o teor de carboidrato na base do colmo e raízes é 

inversamente proporcional à produção de folhas. 

Apesar dos resultados deste experimento não apresentarem diferenças 

significativas em função dos ciclos de pastejo, Gomide (1979) observaram decréscimo 

dos teores de CNE com o avanço da idade das plantas de capim-Colonião. 

Foi encontrado correlação negativa no ciclo de pastejo 1 com a fibra em detergente 

neutro (p<0,05), com e positiva com o CHO totais (p<0,05). No ciclo de pastejo 2 

observou-se correlações positiva com o amido (p<0,05) e com o CHO totais (p<0,05). Nos 

ciclos de pastejo 3 e 4 correlações negativas com a fibra em detergente neutro (p<0,05). 

 

 

6.12 Frações de Carboidratos 
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As médias das Frações A, B1, B2 e C, obtidas no experimento, podem ser 

encontradas nas Tabelas 9, 10, 11 e 12 respectivamente. 

Observam-se efeitos significativos na Fração A para oferta de forragem (p<0,05), 

CP (p<0,05) e para a interação oferta de forragem x ciclo de pastejo (p<0,05) conforme 

Figura 17, e para a Fração B1, observa-se efeito significativo para ciclo de pastejo 

(p<0,05), onde a medida que se estendeu o ciclo de pastejo, o teor da Fração B1 foi 

diminuindo drasticamente (Figura 18). 

A fração A compreende os açúcares solúveis e ácidos orgânicos. Menos de 20 a 

25% da fração A escapam ao metabolismo ruminal e, quando isso acontece, 100% são 

metabolizados no intestino. 

Foram observadas correlações positivas para CNE (p<0,05) em todos os ciclos de 

pastejo e para CHO totais nos ciclo de pastejo 2 (p<0,05) e correlação negativas para 

fibra em detergente neutro nos ciclos de pastejo 1 e 3 (p<0,05) e 4 (p<0,05). 
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Tabela 9:Teores médios da Fração A de Carboidratos de Brachiaria brizantha sob 
intensidades e ciclos de pastejo. 

CP Oferta 
Média FA  

(% de CHO) DP VAR Erro CV 
1 5 17,39 3,28 10,76 1,64 0,19 

2 5 25,54 2,98 8,90 1,50 0,12 

3 5 23,74 4,31 18,60 2,15 0,18 

4 5 23,37 0,60 0,36 0,30 0,03 

1 10 19,67 3,54 12,57 1,77 0,18 

2 10 17,94 1,77 3,15 0,89 0,10 

3 10 22,65 1,55 2,40 0,77 0,07 

4 10 21,99 3,60 12,95 1,80 0,16 

1 15 16,55 3,50 12,25 1,75 0,21 

2 15 17,86 1,27 1,62 0,64 0,07 

3 15 20,80 2,44 5,96 1,22 0,12 

4 15 22,80 0,66 0,43 0,33 0,03 

1 20 16,10 1,38 1,91 0,70 0,09 

2 20 17,39 1,77 3,15 0,89 0,10 

3 20 21,41 2,34 5,46 1,17 0,11 

4 20 21,70 1,72 2,98 0,86 0,08 
CP= ciclo de pastejo, OF= oferta de forragem, FA= fração A, DP= desvio padrão, VAR= 
variância, CV=coeficiente de variação. 
 

 

De acordo com a definição do modelo, a fração B1 consiste de amido, pectinas e 

glucanas (Sniffen et al., 1992) e se comparar o comportamento da Fração B1 com o 

comportamento do teor de amido (Figuras 13 e 19) ao longo dos ciclo de pastejo, 

observa-se a mesma tendência. 
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Figura 17: Teores médios da Fração A (%) de CHO de Brachiaria brizantha na interação 

oferta de forragem x ciclo de pastejo 

 
 
 
 
 

Ribeiro et al. (2000), trabalhando com feno de capim-Tifton 85, encontraram teores 

para a Fração B1 de 2,35% com 28 dias de rebrotação. Cabral et al. (1999) verificaram 

proporções da fração A + B1 de carboidrato de 14,67% para o capim-Tifton 85 colhido à 

altura de 30 cm e 68,76% colhido à 50 cm, e Malafaia et al. (1997) encontraram teores de 

5,5% da Fração A+B1 em capim-Tifton 85 colhido com 60 dias. 
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Tabela 10:Teores da Fração B1 de carboidrato de Brachiaria brizantha sob intensidades e 
ciclos de pastejos. 

CP Oferta Média FB1  DP VAR Erro CV 
1 5 0,040 0,008 0,000 0,004 0,200 
2 5 0,040 0,003 0,000 0,002 0,080 
3 5 0,010 0,001 0,000 0,000 0,100 
4 5 0,000 0,002 0,000 0,001 0,460 
1 10 0,030 0,014 0,000 0,007 0,530 
2 10 0,020 0,016 0,000 0,008 0,820 
3 10 0,010 0,004 0,000 0,002 0,500 
4 10 0,000 0,001 0,000 0,001 0,400 
1 15 0,040 0,016 0,000 0,008 0,400 
2 15 0,030 0,014 0,000 0,007 0,490 
3 15 0,010 0,021 0,000 0,001 0,260 
4 15 0,000 0,001 0,000 0,001 0,420 
1 20 0,040 0,012 0,000 0,006 0,330 
2 20 0,030 0,016 0,000 0,008 0,540 
3 20 0,010 0,004 0,000 0,002 0,330 
4 20 0,000 0,002 0,000 0,001 0,450 

   CP= ciclo de pastejo , OF= oferta de forragem, FB1= fração B1,DP= desvio padrão , 
VAR= variância,  CV=coeficiente de variação 
 
 

 Vieira et al. (2000) não observaram diferenças significativas para as Frações A+B1 

em relação ao período de seca e chuva, quando trabalharam com fracionamento de CHO 

em pastagem natural da Zona da Mata - MG. 
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Figura 18: Teores médios da Fração B1 (% ) de CHO de Brachiaria brizantha em função 

do ciclo de pastejo. 

 

Foram observadas correlações positivas com o amido (p<0,05) em todos os ciclos 

de pastejo e no ciclo de pastejo 1 para CHO totais (p<0,05) e no ciclo de pastejo 2 com a 

fração A (p<0,05). 

Em relação à Fração B2, pode-se observar efeito significativo de oferta de 

forragem (p<0,05), de ciclo de pastejo (p<0,05) e da interação oferta de forragem x ciclo 

de pastejo (p<0,05), Figura 19. 
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Tabela 11:Teores médios da Fração B2 de carboidrato de Brachiaria brizantha sob 
intensidades e ciclos de pastejo. 

CP Oferta 
Média FB2  
(% de CHO) DP VAR Erro CV 

1 5 70,24 4,38 19,17 2,19 0,06 
2 5 59,21 3,27 10,7 1,63 0,05 
3 5 60,84 4,11 16,9 2,05 0,07 
4 5 62,8 2,58 6,68 1,29 0,04 
1 10 69,38 3,41 11,66 1,71 0,05 
2 10 68,37 3,05 9,29 1,52 0,04 
3 10 63,03 0,93 0,87 0,46 0,02 
4 10 62,78 4,07 16,62 2,04 0,07 
1 15 71,32 3,24 10,53 1,62 0,05 
2 15 68,87 2,64 6,99 1,32 0,04 
3 15 64,54 3,01 9,05 1,5 0,04 
4 15 61,84 0,65 0,42 0,32 0,01 
1 20 70,88 1,44 2,07 0,72 0,02 
2 20 68,71 4,17 17,4 2,09 0,06 
3 20 64,54 1,75 3,08 0,88 0,03 
4 20 63,07 1,23 1,51 0,61 0,02 

CP= ciclo de pastejo , OF= oferta de forragem, FB2= fração B2,DP= desvio padrão , 
VAR= variância,  CV=coeficiente de variação. 
 
 

Pode-se observar que os valores da Fração B2 vão diminuindo ao longo dos ciclos 

de pastejo. 

Segundo Teixeira e Andrade (2001), entre 30 a 70% da fibra disponível que escapa 

ao rúmen têm digestibilidade intestinal em torno de 20%. Ribeiro et al. (2001), analisando 

feno de capim-Tifton 85, observaram para a Fração B2 teores da ordem de 78,62; 80,59; 

79,12 e 77,87% aos 28, 35, 42 e 56 dias. 

Vieira et al. (2000) ao estudar fracionamento de carboidratos em pastagem natural 

da Zona da Mata da região de Minas Gerais, encontraram teores de 62,72 e 58,38% para 

os períodos de chuva e 50,73 e 53,54% para os períodos de seca, o que induz uma 

interferência da época de amostragem em virtude das modificações fisiológicas ocorridas 

nos períodos do experimento. 
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Figura 19: Teores médios da Fração B2 (%) de CHO de Brachiaria brizantha sob 

intensidades e ciclos de pastejo. 

 

Foram observadas correlações negativas no ciclo de pastejo 1 em relação a lignina 

(p<0,05) e ao CNE (p<0,05) e com a Fração A (p<0,05) e positiva com a fibra em 

detergente neutro (p<0,05). No ciclo de pastejo 2, correlações negativas com o amido 

(p<0,05), lignina (p<0,05), CNE (p<0,05), Fração A (p<0,05) e B1 (p<0,05). No ciclo de 

pastejo 3 correlações negativas com o CNE (p<0,05) e Fração A (p<0,05) e positivas com 

a fibra em detergente neutro (p<0,05). Estudando o ciclo de pastejo 4, pode-se observar 

correlações negativas com o CNE (p<0,05) e com a Fração A (p<0,05). 

 Na Fração C foi encontrado efeito significativo em função do ciclo de pastejo 

(p<0,01), conforme Figura 21, onde se observa aumento nos teores da fração C ao longo 

dos ciclos de pastejo. 

A possível relação entre o teor de lignina e a fração C dos constituintes da parede 

celular tem sido relatada na literatura (MERTENS, 1993), e pode ser também comparado 

nesse experimento, pois tanto a Fração C como a lignina (Figura 20) foi influenciada pelos 

ciclos de pastejo. 
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 Vieira et al. (2000) encontraram teores Fração C, em pastagem natural na região 

da Zona da Mata em MG na ordem de 22,11 e 26,81% na época das chuvas e 35,36 e 

35,39% na época das secas, o que se assemelha com este experimento em relação aos 

resultados obtidos. 

 Ribeiro et al. (2001) encontraram valores de 13,59; 13,87; 15,62 e 17,87% para 

feno de capim-Tifton 85 em idades de 28, 35, 42 e 56 dias. 

 

 

Tabela 12:Teores médios da Fração C (%) de carboidrato de Brachiaria brizantha sob 
intensidades e ciclos de pastejo.  

CP Oferta 
Média FC  

(% de CHO) DP VAR Erro CV 
1 5 12,34 2,80 7,87 1,40 0,23 
2 5 15,21 1,28 1,65 0,64 0,08 
3 5 15,42 1,61 2,60 0,80 0,10 
4 5 13,82 1,99 3,95 0,99 0,14 
1 10 10,92 1,08 1,16 0,54 0,10 
2 10 13,67 2,92 8,53 1,46 0,21 
3 10 14,31 1,45 2,11 0,10 1,18 
4 10 15,22 1,01 1,02 0,51 0,07 
1 15 12,09 1,52 2,30 0,76 0,12 
2 15 13,24 2,68 7,20 1,34 0,20 
3 15 14,65 1,98 3,92 0,99 0,13 
4 15 15,36 0,52 0,27 0,26 0,03 
1 20 12,99 1,12 1,26 0,56 0,08 
2 20 13,87 2,93 8,60 1,46 0,21 
3 20 14,04 0,80 0,62 0,40 0,05 
4 20 15,23 0,80 0,61 0,40 0,05 

CP= ciclo de pastejo, OF= oferta de forragem, FC= fração C, DP= desvio padrão, VAR= 
variância, CV= coeficiente de variação. 
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Figura 20: Teores médios da Fração C (%) de CHO de Brachiaria brizantha em do ciclo 

de pastejo. 

 

 Foram observado correlações positivas em todos os ciclos de pastejo com a lignina 

(p<0,05) e no ciclo de pastejo 1 correlação negativa com a Fração B2 (p<0,10), no ciclo 

de pastejo 2, positiva, com o FDA (p<0,05) e negativa com a Fração B2 (p<0,05). No ciclo 

de pastejo 3, foi observado correlação positiva com o FDA (p<0,05) e no ciclo de pastejo 

4 , correlação negativa com a PB (p<0,05). 

 

 

6.13 Proteína Bruta 
 
 

Os teores médios de Proteína Bruta (% na MS) estão apresentados na Tabela 13. 

Houve efeito significativo de oferta de forragem (p<0,05) nos teores de proteína bruta, 

conforme pode ser verificado na Figura 21. 
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Tabela 13:Teores médios de proteína bruta (PB%) de Brachiaria brizantha sob 
intensidades e ciclos de pastejo. 

CP OF PB (%) DP VAR Erro CV 
1 5 8,65 1,42 2,01 0,71 0,16 
2 5 9,32 1,28 1,63 0,64 0,14 
3 5 8,58 2,59 6,7 1,29 0,3 
4 5 9,46 1,24 1,55 0,62 0,13 
1 10 8,32 1,28 1,63 0,64 0,15 
2 10 7,71 1,65 2,72 0,82 0,21 
3 10 8,71 1,15 1,32 0,57 0,13 
4 10 7,18 0,31 0,1 0,15 0,04 
1 15 7,75 0,4 0,16 0,4 0,05 
2 15 8,24 2,31 5,32 1,15 0,28 
3 15 8,31 1,41 1,99 0,7 0,17 
4 15 7,37 0,58 0,34 0,29 0,08 
1 20 7,22 0,97 0,93 0,49 0,13 
2 20 6,88 1,6 2,55 0,81 0,23 
3 20 6,96 1,23 1,51 0,61 0,18 
4 20 7,31 0,98 0,97 0,49 0,13 

CP= ciclo de pastejo, OF= oferta de forragem, PB= proteína bruta, DP= desvio padrão, 
VAR= variância, CV=coeficiente de variação. 
 

Ruggieri et al. (1995) mencionaram que os teores de PB, além de serem 

relacionados com a digestibilidade in vitro da MS, é relacionado diretamente com o 

consumo de forragem pelos animais. 

Não houve diferenças estatísticas quando se estudaram os ciclos de pastejo. De 

acordo com a literatura, o aumento na idade da planta causa decréscimo no teor de PB, o 

que não ocorreu no presente experimento, devido, muito provavelmente, ao tipo de 

manejo utilizado. 

Pode-se observar, na Figura 22, que houve queda nos teores de PB% à medida 

que a intensidade de pastejo foi mais leniente (maiores ofertas de forragem). O valor 

médio de PB para Brachiaria brizantha mencionado na literatura tem sido de 9,2%. 
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Figura 21: Teores médios de proteína bruta (PB%) em função das ofertas de forragem. 
 

Analisando a Figura 22 constata-se também que os maiores teores de PB são 

encontrados em planta forrageira submetida ao pastejo mais drástico (oferta de forragem  

5%). Plantas submetidas ao pastejo drástico apresentam maior renovação dos tecidos, 

com perfilhamento mais intenso, portanto maior proporção de perfilhos e folhas novas, o 

que reflete em maior proporção de folha em detrimento ao colmo, interferindo nos teores 

de PB. 

Segundo Oliveira (1999), o teor de PB é influenciado pela oferta de forragem, com 

aumento proporcional à taxa de lotação, devido aos mecanismos intrínsecos de 

sobrevivência da planta, que acarretam intenso perfilhamento ou rebrotação, mantendo 

sempre material novo na pastagem, porém quando a situação é extrema pode 

comprometer a pastagem. 

O comportamento inverso pode ser aplicado para a oferta de forragem de 20%, 

onde o pastejo fica mais seletivo, ocorre alongamento do colmo, promovendo assim maior 

proporção de partes velhas, aumentando os teores de parede celular, redução do 

conteúdo celular e do teor protéico. Mudança na estrutura do dossel, com alterações na 

participação da lâmina foliar, do colmo e do material morto. , promove redução no valor 
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nutritivo da forragem, devido a menor relação material verde e material senescente 

(Bortolo, 1999). 

Minson (1990) e Van Soest (1994) comentam que as folhas das plantas forrageiras 

apresentam maior teor de PB e menores teores de fibra em detergente neutro, FDA e de 

lignina que os colmos. 

Quando da análise estatística dos dados, observa-se correlação negativa entre a 

PB e o CHO (p<0,05) no ciclo de pastejo 1. No ciclo de pastejo 2, foi encontrado 

correlações negativas com a fibra em detergente neutro (p<0,05) e positivas com o 

extrato etéreo (p<0,05). Estudando o ciclo de pastejo 3 foi observada correlação negativa 

com a fibra fibra em detergente neutro (p<0,05) e com o CHO (p<0,05). No ciclo de 

pastejo 4 foram encontradas correlações negativas com a lignina (p<0,05), FIBRA EM 

fibra em detergente neutro (p<0,10), FDA (p<0,05) e positivas com o extrato etéreo 

(p<0,10). 

Gerdes et al. (2000 b) encontraram teores médios de proteína bruta em Brachiaria 

brizantha de 14,3% para o verão (incluindo verão, primavera e outono) e de 13,7% para o 

inverno. 

Em relação à importância do teor de proteína bruta nos processos fisiológicos, 

Veiga e Camarão (1984) consideram que 7% de PB é um nível crítico em uma planta 

forrageira, e Minson (1984) afirmou ser este valor o nível mínimo estimado de PB, para 

que o alimento tenha fermentação ruminal adequada. 

Segundo Milford e Minson, citados por Gonçalves e Costa (1991), teores de 

proteína bruta inferiores a 7% são limitantes à produção animal, devido a baixos 

consumos voluntários, menores coeficientes de digestibilidade e balanço negativo de 

nitrogênio.  

Pelas médias obtidas neste trabalho, pode-se concluir que o teor médio de proteína 

bruta na matéria seca foi superior aos limites críticos descritos na literatura. 

 

 

6.14 Frações Protéicas 
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Os teores das frações Protéicas A, B1, B2, B3 e C obtidas no experimento 

encontram-se na Tabela 14, 15, 16, 17, e 18, respectivamente. Verificou-se efeito 

significativo de ciclo de pastejo nas frações A (p<0,05), B1 (p<0,05), B3 (p<0,05) e C 

(p<0,05) e de oferta de forragem na fração C (p<0,05). A Fração B2 apresentou-se sem 

variação estatística sob a influência de oferta de forragem e ciclo de pastejo. 

Na Figura 22 verifica-se que os teores das frações protéicas, em função a cada 

ciclo de pastejo, apresentaram comportamento dentro do esperado. A fração A foi a que 

apresentou maior concentração (44 a 52%). Quando se compara à composição da 

forragem no período das águas pode-se perceber a maior quantidade de conteúdo celular 

e menor lignificação e, no período da seca a menor quantidade de conteúdo celular e 

maior lignificação, o que justifica o comportamento verificado para as frações da proteína. 
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Figura 22: Teores Médios das Frações Protéicas de Brachiaria brizantha em função do 

ciclo de pastejo. 
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O crescimento das plantas forrageiras implica em síntese da parede celular, que 

ocorre em detrimento das moléculas orgânicas, nutrientes ou não, que participam 

ativamente dos processos metabólicos. Com a deposição de moléculas orgânicas não 

nitrogenadas (celulose, hemicelulose, lignina, etc), ocorre redução no teor de compostos 

nitrogenados (Van Soest, 1994) e essa mudança pode ser observada na Figura 12, onde 

se constata o comportamento das frações em cada ciclo. 

A fração A corresponde ao nitrogênio não protéico e é imediatamente 

disponibilizada no rúmen. Observa-se na Figura 12 que em pastejo mais leniente (oferta 

de forragem – 20%) a fração A da proteína tende a diminuir sua participação, ocorrendo 

pequeno aumento nas frações B1 e B2 de proteína. O menor conteúdo celular nesta 

condição de manejo imposto às plantas ajuda explicar tal comportamento das frações A, 

B1 e B2. 

A média da fração A em função do ciclo de pastejo se manteve na ordem de 47%, 

e isso é positivo levando em consideração que essa fração é composta de amônia, 

aminoácidos e peptídeos livres nas células. Desta forma, numa condição de manejo com 

tal concentração de fração nitrogenada solúvel é interessante aos animais a pronta 

disponibilidade e sincronismo de carboidratos prontamente solúvel aos microorganismos 

do rúmen. 

Pode-se observar correlação negativa entre a Fração A e a fibra em detergente 

neutro (p<0,05). 
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Tabela 14:Teores médios (%) da fração A de proteína bruta de Brachiaria brizantha em 
função dos ciclos de pastejo. 

CP OF 

Média da 
 Fração A 
 (% de PB) VAR DP Erro CV 

1 5 0,40 0,00 0,06 0,03 0,14 
2 5 0,53 0,01 0,09 0,04 0,16 
3 5 0,55 0,02 0,13 0,06 0,22 
4 5 0,39 0,00 0,05 0,03 0,13 
1 10 0,48 0,00 0,05 0,02 0,10 
2 10 0,51 0,01 0,11 0,06 0,22 
3 10 0,51 0,02 0,14 0,07 0,28 
4 10 0,45 0,00 0,03 0,01 0,05 
1 15 0,44 0,01 0,09 0,04 0,21 
2 15 0,53 0,00 0,05 0,02 0,09 
3 15 0,48 0,02 0,13 0,06 0,26 
4 15 0,41 0,00 0,03 0,02 0,08 
1 20 0,44 0,00 0,05 0,02 0,11 
2 20 0,52 0,01 0,08 0,04 0,15 
3 20 0,48 0,01 0,07 0,03 0,15 
4 20 0,45 0,01 0,09 0,04 0,20 

CP= ciclo de pastejo, OF= oferta de forragem, PB= proteína bruta, DP= desvio padrão, 
VAR= variância, CV= coeficiente de variação. 

 

 

Constata-se também que, ao longo do período experimental, quando se avaliaram 

as frações nitrogenadas para cada ciclo de pastejo em função da oferta de forragem, a 

média dos teores da fração B1 é menor que a B2 e próxima à da fração B3 (março e 

maio). Se considerar que não houve efeito significativo em relação a PB, quando se 

estudaram os ciclos de pastejos, pode-se supor que as frações protéicas B1, B2 e B3 são 

mais sensíveis, quando se têm alterações fisiológicas da planta forrageira decorrente das 

condições climáticas. A Fração B1 aumentou significativamente no ciclo de pastejo 4 com 

o aumento da oferta de forragem a 20%, o que explica a influência do desenvolvimento e 

envelhecimento celular, principalmente do colmo, nessa época. 

De uma maneira geral, o teor médio da Fração B1 foi de 16% ao longo do ciclo de 

pastejo 4. Como essa fração é composta de proteínas solúveis (peptídeos e 

oligopeptídeos) e de fácil degradação no rúmen e, ainda, considerando o teor médio da 

fração A no mesmo ciclo de pastejo 4, pode-se afirmar que a planta forrageira manteve-se 
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com bom valor nutritivo no período seco. Ribeiro et al. (2001) afirmaram que quanto mais 

elevados os teores das frações protéicas A e B1 maior a necessidade de suprimentos de 

carboidratos de rápida degradação, para adequado sincronismo de fermentação de 

proteína e carboidratos no rúmen. 

Vieira et al. (2000), ao estudarem pastagem natural na região da Zona da Mata em 

Minas Gerais, encontraram teores médios da fração B1 de 10,97% para período de seca. 

Gonçalves et al. (2001) encontraram teores menores de 10% para a fração B1 para 

gramíneas do gênero Cynodon em diferentes idades de corte, 21, 46 e 62 dias. 

Para a Fração B1 foram encontradas correlações positivas com a fibra em 

detergente neutro (p<0,10) e negativa com a Fração A (p<0,05). 

 

Tabela 15: Teores médios (%) da fração B1 de proteína bruta de Brachiaria brizantha em 
função dos ciclos de pastejo. 

CP OF 

Média da 
 Fração B1 
 (% de PB) VAR DP Erro CV 

1 5 0,11 0,00 0,04 0,02 0,34 
2 5 0,11 0,01 0,08 0,04 0,70 
3 5 0,08 0,00 0,06 0,03 0,66 
4 5 0,19 0,00 0,04 0,02 0,20 
1 10 0,05 0,00 0,05 0,03 0,98 
2 10 0,10 0,02 0,13 0,06 1,27 
3 10 0,14 0,01 0,10 0,05 0,69 
4 10 0,15 0,00 0,06 0,03 0,39 
1 15 0,11 0,02 0,14 0,07 1,31 
2 15 0,05 0,00 0,04 0,02 0,79 
3 15 0,08 0,01 0,08 0,04 1,02 
4 15 0,17 0,00 0,05 0,02 0,26 
1 20 0,10 0,00 0,04 0,02 0,37 
2 20 0,10 0,00 0,03 0,01 0,29 
3 20 0,12 0,00 0,05 0,03 0,43 
4 20 0,11 0,01 0,07 0,03 0,61 

CP= ciclo de pastejo, OF= oferta de forragem, PB= proteína bruta, DP= desvio padrão, 
VAR= variância, CV= coeficiente de variação. 

 

 

A Fração B2 apresentou teores médios em torno de 24%, considerados dentro da 

amplitude encontrada por Valadares Filho (2001). Em alimentos com porcentagem 

significativa da fração B2, a sua avaliação é fundamental, uma vez que a sua quantidade 
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efetivamente degradada no rúmen é função direta da taxa de passagem, isto é, 

dependerá da relação entre taxa de degradação/taxa de passagem. 

A fração B2 apresentou correlações negativas com o FDA (p<0,05) e Fração A 

(p<0,05).  

 

Tabela 16:Teores médios (%) da fração B2 de proteína bruta de Brachiaria brizantha em 
função dos ciclos de pastejo. 

CP OF 

Média da 
 Fração B2 
 (% de PB) VAR DP Erro CV 

1 5 0,27 0,00 0,04 0,02 0,16 
2 5 0,21 0,00 0,06 0,03 0,26 
3 5 0,21 0,02 0,13 0,06 0,62 
4 5 0,24 0,00 0,06 0,03 0,25 
1 10 0,29 0,00 0,05 0,02 0,16 
2 10 0,24 0,00 0,05 0,02 0,19 
3 10 0,20 0,00 0,04 0,02 0,18 
4 10 0,24 0,00 0,06 0,03 0,25 
1 15 0,23 0,01 0,09 0,04 0,39 
2 15 0,25 0,00 0,04 0,02 0,14 
3 15 0,30 0,00 0,06 0,03 0,19 
4 15 0,26 0,00 0,04 0,02 0,14 
1 20 0,19 0,00 0,06 0,03 0,28 
2 20 0,21 0,01 0,08 0,04 0,39 
3 20 0,29 0,02 0,14 0,01 0,06 
4 20 0,29 0,02 0,15 0,07 0,51 

CP= ciclo de pastejo, OF= oferta de forragem, PB= proteína bruta, DP= desvio padrão, 
VAR= variância, CV= coeficiente de variação. 

 

 

Em relação à fração B3, obteve-se a média de 10%, sendo esta fração 

caracterizada por sua lenta degradação no rúmen. Assim, assume importância para 

alimentos volumosos, como a forragem de plantas forrageiras (KRISHNAMOORTHY et 

al., 1982), porém o resultado obtido nesse experimento ficou abaixo do encontrado na 

literatura para as plantas forrageiras de clima tropical. 

Foram encontradas correlações positivas com a fibra em detergente neutro 

(p<0,05) e negativa com a fração B2 (p<0,05). 
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Tabela 17:Teores médios (%) da fração B3 de proteína bruta de Brachiaria brizantha em 
função dos ciclos de pastejo. 

CP OF 

Média da 
 Fração B3 
 (% de PB) VAR DP Erro CV 

1 5 0,15 0,00 0,02 0,01 0,16 
2 5 3,09 0,00 0,01 0,01 0,10 
3 5 0,10 0,00 0,05 0,03 0,53 
4 5 0,09 0,00 0,01 0,01 0,13 
1 10 0,13 0,00 0,06 0,03 0,46 
2 10 0,09 0,00 0,02 0,01 0,27 
3 10 0,09 0,00 0,01 0,01 0,11 
4 10 0,09 0,00 0,01 0,01 0,14 
1 15 0,17 0,01 0,10 0,04 0,56 
2 15 0,11 0,00 0,02 0,01 0,13 
3 15 0,09 0,00 0,03 0,01 0,31 
4 15 0,08 0,00 0,02 0,01 0,22 
1 20 0,20 0,00 0,04 0,02 0,20 
2 20 0,09 0,00 0,05 0,02 0,50 
3 20 0,08 0,00 0,02 0,01 0,25 
4 20 0,08 0,00 0,02 0,01 0,22 

CP= ciclo de pastejo, OF= oferta de forragem, PB= proteína bruta, DP= desvio padrão, 
VAR= variância, CV= coeficiente de variação 

 
 

Os teores médios da Fração C ao longo do experimento foram significativos 

quando estudados em função da oferta de forragem (figura 23) e foram semelhantes aos 

encontrados por Van Soest (1994), quando afirmou que cerca de 5 a 10% do nitrogênio 

total das forragens encontram-se ligado à lignina, tornando-se totalmente indisponível. A 

fração C comparada aos teores de FDA, relativo às ofertas de forragens, apresentou o 

mesmo comportamento. Assim, em pastejo mais drástico seus teores foram menores e 

em pastejo mais leniente seus teores foram maiores. Isso pode ser explicado pelo fato de 

que a fração C corresponde à proteína indisponível, insolúvel em detergente ácido 

(NIDA), estando assim ligada à lignina, ao tanino e aos compostos de Maillard altamente 

resistentes à degradação microbiana e enzimática, sendo considerada inaproveitável, 

tanto no rúmen como pós-ruminal (Sniffen et al., 1992). 
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Teores Médios da Fração C das Oferta de forragem 
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Figura 23: Teores da Fração C de proteína de Brachiaria brizantha em função da oferta 

de forragem. 

 

 
Para a Fração C foram encontradas correlações negativas com a PB (p<0,05) e 

com a fração A (p<0,05) e positivas com a fibra em detergente neutro ((p<0,05) e a FDA 

(p<0,05) (tabela 19). 
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Tabela 18:Teores médios (%) da fração C de proteína bruta de Brachiaria brizantha em 
função dos ciclos de pastejo. 

CP OF 

Média da 
 Fração B3 
 (% de PB) VAR DP Erro CV 

1 5 0,06 0,00 0,01 0,00 0,15 
2 5 0,05 3,00 0,01 0,00 0,10 
3 5 0,04 0,00 0,02 0,01 0,38 
4 5 0,05 0,00 0,01 0,00 0,16 
1 10 0,05 0,00 0,01 0,01 0,28 
2 10 0,06 0,00 0,01 0,01 0,23 
3 10 0,06 0,00 0,02 0,01 0,30 
4 10 0,08 0,00 0,01 0,01 0,13 
1 15 0,06 0,00 0,01 0,00 0,10 
2 15 0,06 0,00 0,02 0,01 0,35 
3 15 0,06 0,00 0,01 0,01 0,23 
4 15 0,08 0,00 0,01 0,00 0,07 
1 20 0,07 0,00 0,01 0,06 0,17 
2 20 0,08 0,00 0,03 0,01 0,42 
3 20 0,08 0,00 0,02 0,01 0,22 
4 20 0,08 0,00 0,01 0,01 0,14 

CP= ciclo de pastejo, OF= oferta de forragem, PB= proteína bruta, DP= desvio padrão, 
VAR= variância, CV= coeficiente de variação 

 
 

 

6.15 Redes Neurais Artificiais 
 
 

O programa foi desenvolvido utilizando a linguagem C++ padrão de programação, e 

desta maneira podendo ser executado em qualquer sistema operacional usando um 

compilador adequado. 

 As chamadas do programa foram: 

a) geraw ne (10) ni (37) ns (3) (padroes1.txt) max (0,5) seed (0,1) 

    gravado: pesos1.txt 

b) treina (pesos1.txt) (padroes1.txt) eta (0,5) alpha (0,01) it max (10000000) epsilon  

    (0,001) a (80) b(0,000009) c (0,5) 

    gravado: psai.txt  & saitr.txt 
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c) teste (psai.txt) (pteste.txt) a (80) b(0,000009) c (0,5) 

    gravado: sait.txt & saiteste.txt 

 

Onde: 
Geraw = comando para o programa gerar os pesos da rede 

           Ne = quantidade de parâmetros 

    Ni = quantidade de neurônios 

 Ns = quantidade de saídas 

 Padroes1.txt = arquivo de padrões da rede – onde está todos os dados 

  Max = máximo da curva 

  Seed = mínimo da curva 

  Eta = momento – parâmetro da rede 

  Alpha = taxa de aprendizagem da rede 

  It Max = número de interações máximas entre as entradas da rede 

Epsilon = erro quadrático médio 

A, b e c = parâmetros de ativação da rede 

 
Nas Tabelas 19, 20 e 21, respectivamente, estão inseridos os teores médios de 

FDA, fibra em detergente neutro e PB obtidos em laboratório e na RNA bem como a 

análise de erro, através da matriz de erro. A RNA foi capaz de predizer os teores de PB, 

fibra em detergente neutro e FDA das amostras de forragem sem ter sido feita a análise 

química usual. Isso foi possível porque ficaram estabelecidos padrões de comportamento 

das características da forragem ao campo em cada ciclo de pastejo. A fibra em detergente 

neutro e ácido e a proteína bruta são variáveis que dependem de fatores ambientais, de 

manejo e da genética vegetal, onde se pode dizer que qualquer alteração que ocorra em 

um desses fatores, ocorre também alteração nas variáveis. A RNA não aprendeu somente 

os valores das variáveis analisadas, mas também as correlações que existem entre essas 

variáveis, determinando os padrões que relacionam cada característica com a PB, fibra 

em detergente neutro e FDA de cada ciclo de pastejo com cada unidade experimental e 

oferta de forragem. 

O tempo de avaliação da RNA foi muito pequeno, quando comparado com todas as 

atividades envolvidas em laboratório. Uma vez conhecendo e estabelecendo a base de 
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dados, a RNA se processou através de uma multiplicação entre a matriz de pesos e o 

vetor de entradas. 

Após análise de erros dos resultados da RNA pode-se afirmar que a predição feita 

pela rede manteve-se dentro dos resultados esperados e aferidos em análise laboratorial. 

Isso significa que a RNA conseguiu “aprender” não só as interações existentes 

entre as variáveis correlacionadas, mas também os erros que foram obtidos ao longo do 

experimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 19:Matriz de erro: Resultados da fibra em detergente ácido obtida em Laboratório 
e em RNA (teste e treino) 
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Tabela 20: Matriz de erro: Resultados da fibra em detergente neutro obtida em 
Laboratório e em RNA (teste e treino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 21:Matriz de erro: Resultados da proteína bruta obtida em Laboratório e em RNA 
(teste e treino)   



 101

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102

Como a RNA tem apenas uma única saída para um grande conjunto de dados, foi 

construído uma matriz de erro para analisar estatisticamente a rede (explicada no item 

5.3.1 de material e métodos), para ser verificada a porcentagem de acertos e erros da 

RNA, em relação aos valores obtidos experimentalmente.  

Na matriz de erro, os valores na terceira coluna foram os valores obtidos em 

laboratório e utilizados posteriormente para o treino da RNA. Os valores destacados em 

amarelo, ainda na terceira coluna (e seus respectivos dados antecedentes 

correspondentes) foram utilizados para o teste da RNA. Os valores da primeira linha 

foram os valores obtidos pela RNA em fase de teste, isto é, gerados a partir dos dados 

inseridos no treino e suprimidos na fase de teste. Tal medida deveu-se ao fato dos 

resultados, inseridos no sistema de análise da RNA foram médias obtidas em laboratórios 

(no caso das respostas a serem achadas de proteína bruta, fibra em detergente neutro e 

fibra em detergente ácido) ou no campo (valores das análises feitas em campo, 

temperatura e pluviosidade). Quando se trabalha com o resultado de RNA o valor em 

questão é a ser analisado é tido como valor absoluto, não considerando a média. 

Em uma estatística convencional há o estudo de médias, e não se subentende no 

modelo que o resultado da RNA também é uma média e isso deixa um valor de “N” muito 

pequeno.  

Pode-se perceber que os valores gerados pela RNA e os valores obtidos em 

laboratório para a proteína bruta são estatisticamente iguais, considerando o erro em 

cada uma das análises (Figuras 24, 25, 26 e 27). 
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Figura 24: Teores médios de proteína bruta (PB%) de Brachiaria brizantha, considerando 

a oferta de forragem de 5%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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 Figura 25: Teores médios de proteína bruta (PB%) de Brachiaria brizantha, considerando 

a oferta de forragem de 10%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 26: Teores médios de proteína bruta (PB%) de Brachiaria brizantha, considerando 

a oferta de forragem de 15%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 27: Teores médios de proteína bruta (PB%) de Brachiaria brizantha, considerando 

a oferta de forragem de 20%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Pode-se observar que, numericamente, os resultados para os ciclos de pastejo na 

oferta de forragem de 5% são mais aproximados. Com o pastejo drástico a RNA 

conseguiu estabelecer mais facilmente as conexões existentes entres os dados das 

análises a campo e das análises laboratoriais o que pode ser explicado, provavelmente, 

pelo fato de que em pastejo mais drásticos as diferenças morfofisiológicas tornam-se mais 

discrepantes. 

Pode-se perceber que os valores gerados pela RNA e os valores obtidos em 

laboratório para a Fibra em Detergente Neutro são estatisticamente iguais, considerando 

o erro em cada uma das análises (Figuras 28, 29, 30 e 31). 
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Figura 28: Teores médios de fibra em detergente neutro (FDN%) de Brachiaria brizantha, 

considerando a oferta de forragem de 5%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 29: Teores médios de fibra em detergente neutro (FDN%) de Brachiaria brizantha, 

considerando a oferta de forragem de 10%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 30: Teores médios de fibra em detergente neutro (FDN%) de Brachiaria brizantha, 

considerando a oferta de forragem de 15%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 31: Teores médios de fibra em detergente neutro (FDN%) de Brachiaria brizantha, 

considerando a oferta de forragem de 20%, obtidas em laboratório e na RNA. 

  

 Os resultados da RNA em comparação com os resultados de laboratório para o 

FDA podem ser observados nas Figuras 32, 33, 34 e 35. Observa-se que 

estatisticamente, os resultados são iguais. 

 



 108

20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000

0 1 2 3 4
Ciclos de Pastejo

FDA Lab CP1- 5% FDA rede CP1- 5% FDA Lab CP2 - 5% FDA rede CP2 - 5%
FDA lab CP3 - 5% FDA rede CP3 - 5% FDA lab CP4 - 5% FDA rede CP4 - 5%

 
Figura 32: Teores médios de fibra em detergente ácido (FDA%) de Brachiaria brizantha, 

considerando a oferta de forragem de 5%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 33: Teores médios de fibra em detergente ácido (FDA%) de Brachiaria brizantha, 

considerando a oferta de forragem de 10%, obtidas em laboratório e na RNA 
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Figura 34: Teores médios de fibra em detergente ácido (FDA%) de Brachiaria brizantha, 

considerando a oferta de forragem de 15%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 35: Teores médios de fibra em detergente ácido (FDA%) de Brachiaria brizantha, 

considerando a oferta de forragem de 20%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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6.16.1 Frações de Proteínas X RNA 
 
 

Seguindo o mesmo padrão de avaliação da PB, a análise estatística da RNA para 

as frações de PB foi feita em relação a uma matriz de erro (Tabelas 22, 23, 24, 25 e 26), 

onde os valores na terceira coluna são os valores que foram obtidos em laboratório e 

utilizados, posteriormente, como treino da RNA, e, os valores destacados em amarelo, 

ainda na terceira coluna, foram os utilizados no teste da RNA, e, os valores das colunas 

foram os valores obtidos pela RNA em fase de teste. 

Na mesma tendência, para as análises estatísticas de correlação simples 

realizadas com o auxílio do SAS, há generalização dos dados e tendem a induzir em 

resultados não significativos. Aplicando o estudo de matriz de erro, via método dos 

mínimos quadrados (erro quadrático médio), obtêm-se resultados mais adequados, porém 

em muitos casos, como o relativo aos estudos das Frações (não só da Fração A) 

comparados com o uso da RNA, pode-se verificar que realmente há apenas tendência de 

aproximação entre seus valores, apesar de que a amplitude do erro é equivalente, 

gerando, então, dados estatisticamente iguais (do laboratório e da RNA). 

Um fato que pode vir a explicar essa tendência é o estudo do método de análises 

laboratorial utilizado para a extração dos resultados das frações, uma vez que se trabalha 

com os resíduos, a interação (implícita na amostra) é descartada. 

Para integrar a RNA com os resultados de proteína bruta, tanto na fase de treino 

como na fase de teste, foi necessário fazer um banco de dados com várias medidas de 

campo, diretas e indiretamente, e esse banco de dados foi o que estabeleceu os vínculos 

criando conexões que estabeleceram os resultados da RNA em proteína bruta. 

Uma vez feita às análises laboratoriais para as frações, esse possível vínculo 

(interação) é descartado. Para a Fração A, por exemplo, o primeiro passo é a análise 

química utilizando o TCA (ácido tricloroacético), que tem a propriedade de eliminar total 

ou parcialmente as proteínas de elevado peso molecular. 

No sobrenadante, que contém as proteínas (e suas possíveis interações com o 

meio ambiente que é levado em consideração para a disposição da RNA) é descartado, 



 111

e, do resíduo então é realizada a análise de proteína novamente, sendo esperado um 

valor menor. 

Uma outra maneira de se pensar é que os resultados finais das frações são 

originários de equações de modelos, e isso torna a determinação indireta, quando se 

estabelecem as conexões. 

 Levando em consideração esses fatores, pode-se concluir que a RNA ainda tentou 

estabelecer uma conexão do resíduo. Uma maneira de se fazer uma RNA eficaz em 

relação ao resíduo, é alterar o estudo do banco de dados em relação às interações do 

meio ambiente, ou criar um modelo (equação) onde possa inverter a interpretação das 

relações do meio ambiente com os resíduos. 

As matrizes de erro do fracionamento de proteínas encontram-se nas tabelas 22, 

23, 24, 25 e 26 para Fração A, B1, B2, B3 e C, respectivamente. 

 Os resultados da fração A podem ser observados nas Figuras 36, 37, 38 e 39; da 

fração B1 encontram-se nas Figuras 40, 41, 42 e 43, da fração B2 nas Figuras 44, 45, 46 

e 47, da Fração B3 nas Figuras 48, 49, 50 e 51 e os da Fração C nas Figuras 52, 53, 54 e 

55. 
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Tabela 22:Matriz de erro: Resultados da Fração A de proteína obtida em laboratório e na 
RNA 
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Tabela 23: Matriz de erro: Resultados da Fração B1 de proteína obtida em laboratório e 
na RNA 
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Tabela 24: Matriz de erro: Resultados da Fração B2 de proteína obtida em laboratório e 
na RNA 
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Tabela 25:Matriz de erro: Resultados da Fração B3 de proteína obtida em laboratório e na 
RNA 
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Tabela 26:Matriz de erro: Resultados da Fração C de proteína obtida em laboratório e na 
RNA 
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Figura 36: Teores médios da Fração A (%) de Brachiaria brizantha, considerando a oferta 

de forragem de 5%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 37: Teores médios da Fração A (%) de Brachiaria brizantha, considerando a oferta 

de forragem de 10%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 38: Teores médios da Fração A (%) de Brachiaria brizantha, considerando a oferta 

de forragem de 15%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 39: Teores médios da Fração A (%) de Brachiaria brizantha, considerando a oferta 

de forragem de 20%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 40: Teores médios da Fração B1 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 5%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 41: Teores médios da Fração B1 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 10%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 42: Teores médios da Fração B1 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 15%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 43: Teores médios da Fração B1 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 20%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 44: Teores médios da Fração B2 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 5%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 45: Teores médios da Fração B2 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 10%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 46: - Teores médios da Fração B2 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 15%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 47: Teores médios da Fração B2 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 20%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 48: Teores médios da Fração B3 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 5%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 49: Teores médios da Fração B3 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 10%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 50: Teores médios da Fração B3 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a 

oferta de forragem de 15%, obtidas em laboratório e na RNA. 

0,02

0,07

0,12

0,17

0,22

0,27

0,32

0,37

0,42

0 1 2 3

Ciclos de Pastejo

4

Fr B3 -  Lab - CP1 - 20% Fr B3 rede - CP1 -20% Fr B3 -  lab. - CP2 - 20% Fr B3- rede. - CP2 - 20%
Fr B3- Lab. - CP3 - 20% Fr B3- Rede - CP3 - 20% Fr B3- Lab. - CP4 - 20% Fr B3- Rede - CP4- 20%

 
Figura 51:Teores médios da Fração B3 (%) de Brachiaria brizantha, considerando a oferta 

de forragem de 20%, obtidas- em laboratório e na RNA. 
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Figura 52: Teores médios da Fração C (%) de Brachiaria brizantha, considerando a oferta 

de forragem de 5%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 53: Teores médios da Fração C (%) de Brachiaria brizantha, considerando a oferta 

de forragem de 10%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 54: Teores médios da Fração C (%) de Brachiaria brizantha, considerando a oferta 

 

de forragem de 15%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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Figura 55: Teores médios da Fração C (%) de Brachiaria brizantha, considerando a oferta 

 

de forragem de 20%, obtidas em laboratório e na RNA. 
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7 Conclusões  
 

 

 
 Os ciclos de pastejo foram determinantes na alteração das variáveis estudadas.  

 Todos os teores das frações nitrogenadas e de carboidratos nas condições da 

presente pesquisa estão dentro da variação encontrada em pesquisa com plantas 

forrageiras de clima tropical. 

 A RNA prediz com eficiência as frações de proteínas e os teores de PB, fibra em 

detergente neutro e FDA em relação às estimativas obtidas por análises laboratoriais nas 

condições desse experimento. 

 A RNA aceita estudos de simulação completa ou parcial em relação aos valores de 

entrada que afetam os teores de PB, fibra em detergente neutro e FDA e Frações de 

proteínas. 

 Sugere-se melhor estudo relativo ao fracionamento para entender a degradação da 

forragem em relação ao animal, bem como uma predição da rede neural em função dos 

fracionamentos de proteínas. 
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