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COMPOSIÇÃO QUÍMICA E FRACIONAMENTO DOS CARBOIDRATOS DA 
BIOMASSA DE Panicum maximum cv. TANZÂNIA SOB TRÊS PERÍODOS DE 

DESCANSO 
 
 
 

RESUMO 
 
 O experimento foi conduzido no campo avançado do Núcleo de Pesquisa 

em Forragicultura - NPF (www.npf.ufc.br) localizado na Fazenda Experimental do 

Vale do Curu – FEVC, pertencente à Universidade Federal do Ceará – UFC. 

Objetivou-se avaliar a composição química e o fracionamento dos carboidratos da 

biomassa de Panicum maximum cv. Tanzânia sob três períodos de descanso (PDs) 

baseados no número de novas folhas expandidas por perfilho (1,5; 2,5 e 3,5F). 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 3x3 (3 

frações e 3 PDs). A colheita das amostras foi feita antes da entrada e após a saída 

dos animais dos piquetes. Posteriormente, as amostras foram separadas nas 

frações folha, colmo e material morto. No Laboratório de Nutrição Animal do 

Departamento de Zootecnia da UFC (LNA/DZ/UFC), foram determinados os teores 

de Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente Ácido (FDA), 

Hemicelulose (HEM), Celulose (CEL), Lignina (LIG), Extrato Etéreo (EE), Proteína 

Bruta (PB), Nitrogênio Insolúvel em Detergente Neutro (NIDN), Nitrogênio Insolúvel 

em Detergente Ácido (NIDA), Carboidratos Totais (CT), Carboidratos Não Fibrosos 

(CNF), e das frações que compõem os CT: A+B1, B2 e C. Os teores de FDN e de 

FDA foram elevados (P<0,05) com o avanço dos PDs. A planta inteira (PI) do pasto 

sob maior PD (3,5F), no pré-pastejo, apresentou teores, respectivamente, de 74,0 e 

46,3% sendo estes elevados para 77,3 e 50,9% no pós pastejo. Os teores de LIG da 

fração folha do pasto sob PD 3,5F (4,2%) sofreram elevações (P<0,05) no pré-

pastejo. Os teores de LIG na PI foram superiores (P<0,05) naquelas submetidas ao 

PD 3,5F em comparação às PIs do PD 1,5F tanto no pré-pastejo (4,7 e 5,3%) quanto 

no pós-pastejo (4,7 e 5,3%). Os maiores teores de PB da fração folha foram 

encontrados nos pastos sob PD 1,5F (10,9 e 8,6%), no pré e pós-pastejo. Os teores 

de PB na planta inteira variaram de 8,8 a 6,4% (P<0,05) e 6,2 e 4,4% (P<0,05) entre 

os PDs 1,5 e 3,5F, respectivamente no pré e pós-pastejo. Os teores de NIDA, 

também foram elevados (P<0,05) na PI do PD 3,5F (20,3 e 28,5%), respectivamente 

no pré e pós-pastejo. Os teores de CT da fração folha e da PI apresentaram teores 



   
 

médios (P>0,05) de 75,4 e 77,4% no pré-pastejo e 79,2 e 89,2% no pós pastejo. A 

fração C dos carboidratos apresentou variação média de 11,4 a 11,9%, na fração 

folha, enquanto que na PI do pasto sob PD 3,5 F, foram observados os maiores 

teores (P<0,05) desta fração (14,4 e 15,7%), em ambos os casos quando 

observados no pré e pós-pastejo. O pasto de capim Tanzânia manejado sob PD  

1,5F apresentou a melhor composição química dos que foram avaliados. Contudo é 

necessário que informações sobre a composição química dos pastos sejam levadas 

em consideração em conjunto com as mudanças ocorridas na estrutura do pasto 

para que se possa ter uma maior exatidão na avaliação da qualidade dos pastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

CHEMICAL COMPOSITION AND CARBOHYDRATE FRACTIONATION OF 
Panicum maximum cv. TANZÂNIA BIOMASS UNDER THREE REST PERIODS 

 
 

 
ABSTRACT 
 
The experiment was carried out in the advanced field of the Forage Research Sector 

- NPF (www.npf.ufc.br) located in the Experimental Farm of the Vale do Curu - 

FEVC, belonging to Federal University of Ceará - UFC. The objective was evaluate 

the chemical composition and the carbohydrate fractionation of Panicum maximum 

cv. Tanzânia biomass under three rest periods (RPs) based in the new leaf (L) 

number expanded for tiller (1.5; 2.5 and 3.5L). Was used the completely randomized 

design in a factorial arrangement 3x3 (3 fractions and 3 RPs).  The harvest of the 

samples was made before the entrance and after the exit the animals the poles. 

Later, the samples had been separate in the fractions leaf, culm and death material, 

being droughts in greenhouse of forced ventilation 65° C for 72 hours, and 

processed. In the Laboratory of Animal Nutrition of the Animal Science Department of 

UFC (LNA/DZ/UFC), were determined the levels of Neutral Detergent Fiber (NDF), 

Acid Detergent Fiber (ADF), Hemi-cellulose (HC), Cellulose (CEL), Lignin (LIG), 

Etereal Extract (EE), Crude Protein (PB), Insoluble Nitrogen in Neutral Detergent 

(INND), Insoluble Nitrogen in Acid Detergent (INAD), Total Total Carbohydrates (TC), 

Non Fiber Carbohydrates (NFC), and of the fractions that compose the TC: A+B1, B2 

and C. The levels of NDF and ADF had been raised (P<0.05) with the advance of the 

RPs. The entire plant (EP) of the grass under bigger RP (3.5L), in the before grazing, 

presented levels, respectively, of 74.0 and 46.3% being these raising for 77,3 and 

50,9% after grazing. The levels of LIG of leaf fraction of the grass under RP 3.5L 

(4.2%) had suffered rises (P<0.05) after grazing. The LIG levels in the RP were 

higher (P<0.05) in those submitted to 3.5L RP in comparison to the EPs of the 1.5L 

RP in such a way in before grazing (4.7 and 5.3%) how much after grazing (4.7 and 

5.3%). The biggest levels of PB of the leaf fraction had been found in the grass under 

1.5L RP (10,86 and 8.59%), before grazing and after grazing. The levels of CP in the 

entire plant had varied of 8.8 6.4% (P<0.05) and 6.16 and 4.4% (P<0.05) between 

3.5 and 1.5L RPs, respectively before and after grazing. The INAD levels, had been 

also raised (P<0.05) in the EP of 3.5L RP (20.3 and 28.5%), respectively before and 



   
 

after grazing. The levels of TC of the leaf fraction and the EP had presented average 

levels (P>0.05) of 75.4 and 77.4% before grazing and 79.2 and 89.2% after grazing. 

The C carbohydrates fraction presented average between 11.4 11.9%, in the leaf 

fraction, whereas in the EP of the grass under 3.5L RP, had been observed biggest 

levels (P<0.05) of this fraction (14.3 and 15.7), in both cases when observed before 

grazing and pos-grazing. The Tanzânia grass under 1.5L RP presented the best 

chemical composition of that they had been evaluated. However, it is necessary that 

information on the chemical composition of the grass are taken in consideration in set 

with the occured changes in the structure of the grass so that if can have a bigger 

exactness in the evaluation of the quality of the grass. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Os sistemas de produção animal se baseiam principalmente na utilização 

de pastagens como fonte de nutrientes para os animais em pastejo. Sendo assim, 

técnicas de manejo que maximizem a produção vegetal e o valor nutritivo do pasto 

devem ser empregadas no intuito de se atingirem melhores índices de produção 

animal.  

 No Nordeste Brasileiro, a produção animal tem se baseado principalmente 

na exploração da pastagem nativa e, devido a este fato, grande volume de 

conhecimento tem sido gerado nas últimas décadas. Contudo, poucos estão sendo 

os avanços obtidos nos índices produtivos apenas com a utilização de pastagens 

nativas, o que ainda mantém os índices de produção animal desta região muito 

abaixo dos de outras regiões do país. 

 Recentemente, a exploração animal em pastagens cultivadas irrigadas 

vem tomando grande espaço no cenário produtivo. A partir da utilização destas 

pastagens, têm se alcançado maiores índices de desempenho dos animais devido a 

presença de uma maior oferta de forragem disponível durante todo o ano, evitando a 

sazonalidade da produção de produtos de origem animal. Embora se saiba que o 

uso das mesmas venha sendo feito no Nordeste, o conhecimento sobre o 

comportamento dos componentes do fluxo de biomassa, características estruturais 

do dossel, consumo e desempenho dos ruminantes em pastejo devem ser 

estudados para que se possam recomendar práticas de manejo das pastagens 

cientificamente embasadas. 

 As pastagens tropicais possuem um grande potencial de produção de 

forragem, contudo, elevadas produções se confrontam com reduzidos teores de 

proteína bruta e elevados teores de fibra de baixa digestibilidade, o que acaba 

limitando o consumo do animal em pastejo e, conseqüentemente seu desempenho. 

 A capacidade de crescimento do pasto está ligada às condições de 

ambiente prevalecentes na área, e às práticas de manejo adotadas. Assim, fatores 

como temperatura, luz, água e nutrientes condicionam o potencial fotossintético do 

dossel, em decorrência de alterações no índice de área foliar (IAF) e na capacidade 

fotossintética da planta. O manejo também interfere nessas variáveis através do 

efeito do corte ou da desfolha sobre a área fotossintetizante do pasto, além de 

efeitos do pisoteio, compactação etc. 
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 Nos pastos manejados sob lotação rotativa, grandes diferenças de 

resposta são obtidas quando da variação no período de descanso. Menores 

períodos de descanso implicam em pastos de melhor valor nutritivo, porém com 

menor massa de forragem, o inverso ocorrendo com pastos manejados com maior 

período de descanso. 

 O trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar a composição química 

e o fracionamento dos carboidratos da biomassa do capim Tanzânia (Panicum 

maximum Jacq.) pré e pós-pastejo submetido a três períodos de descanso baseados 

no número de novas folhas expandidas por perfilho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 2.1 - Pastagens nos sistemas de produção animal 
 
 As pastagens constituem a base principal da dieta para os ruminantes na 

maioria dos sistemas de produção das regiões tropicais.  

 Os sistemas de produção animal em pastagens têm a característica de 

ser o próprio animal, o responsável pela colheita do alimento que está sendo 

ofertado no pasto, visando atender às suas necessidades de manutenção e 

expressar o seu potencial produtivo (Nabinger & Pontes, 2001). A utilização deste 

sistema deve buscar o alcance de elevados índices de colheita da forragem 

produzida, contudo, assegurando a manutenção de uma área foliar remanescente 

que seja suficiente para garantir a interceptação eficaz de luz incidente por tecidos 

com alta capacidade fotossintética, sendo ao mesmo tempo necessário colher, com 

eficiência, a forragem produzida com elevado valor nutritivo. 

 A ocorrência da baixa produtividade das pastagens durante a época seca 

do ano tem como conseqüência a redução dos índices produtivos dos rebanhos, 

devido a baixa capacidade de suporte apresentada pelas pastagens, principalmente 

quando se trabalha apenas com pastagens nativas. Este fato proporciona a 

concentração da produção apenas no período chuvoso do ano, dando margem a 

ocorrência de sazonalidade da produção primária e, por decorrência, secundária. 

 Uma das alternativas mais interessantes, que surgiu nos últimos anos, foi 

o uso de pastagens cultivadas irrigadas. Embora se saiba que o uso das mesmas 

venha se disseminando no Nordeste, não há informações detalhadas sobre o 

comportamento dos componentes do fluxo de biomassa, características estruturais 

do dossel, consumo e desempenho dos ruminantes em pastejo, informações 

imprescindíveis para a recomendação de práticas racionais de manejo das 

pastagens. 

 No Brasil, a área utilizada com pastagens, segundo o IBGE (2001), gira 

em torno de 170 milhões de hectares. Deste total, as áreas ocupadas com 

pastagens cultivadas passaram do percentual de ocupação de 20%, no final dos 

anos 70, para cerca de 50% na década de 90. Em relação à área ocupada, as 

pastagens cultivadas tiveram um crescimento de quase 236% milhões de hectares, 

considerando o intervalo de tempo compreendido entre as décadas de 70 e 90. 
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 2.2 - Características da espécie Panicum maximum  
 

 As plantas da espécie Panicum maximum, originária da África, pertencem 

à família Gramineae, tribo Paniceae, possui cerca de 81 gêneros e mais de 1.460 

espécies. Encontram-se distribuídas em uma ampla faixa do globo terrestre, desde 

40º S até 50º N de latitude, com predominância na zona equatorial úmida (20º N a 

20ºS), que corresponde à regiões como a áfrica, América Central e do Sul, norte da 

Austrália, Índia, sudeste da Ásia e as ilhas do pacífico, numa altitude de até 2000 

metros (Rocha, 1991). Aronovich (1995) estimou que as gramíneas deste gênero, 

ocupam área superior a seis milhões de hectares no Brasil.  

 A espécie sempre despertou muito interesse entre pesquisadores e 

produtores devido às suas características morfológicas, que proporcionam uma 

elevada produção de MS e ampla adaptabilidade (Jank, 1995). Embora apresente 

elevado valor nutritivo e alta produtividade, o seu manejo inadequado e a perda da 

fertilidade dos solos promovem uma rápida degradação das pastagens. Por se tratar 

de uma gramínea de hábito de crescimento cespitoso e exigente em fertilidade do 

solo, é necessário um manejo mais cuidadoso, especialmente com relação à 

intensidade de pastejo. 

 

 2.3 - Manejo de plantas forrageiras e suas implicações na qualidade 
dos pastos 

 

 Vários fatores estão relacionados com a eficiência de utilização das 

plantas forrageiras pelos animais. Dentre eles, características como a qualidade e 

quantidade de forragem ofertada para o animal desempenham um importante papel 

para se maximizar esta eficiência de utilização.  

 Nos países tropicais, os estudos referentes à utilização de plantas 

forrageiras em pastagens raramente respeitam a ecofisiologia da planta e ainda não 

possuem qualquer controle sobre as características estruturais do dossel forrageiro, 

as quais se constituem em variáveis-chave para o correto manejo da desfolhação e 

uso da forragem produzida (BUENO, 2003). 

 Fulkerson & Donaghy (2001) afirmaram que o uso do número de novas 

folhas expandidas por perfilho seria uma estratégia de manejo a ser utilizada, já que 

a mesma se baseia em mudanças fisiológicas sofridas pelas culturas forrageiras. 
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 Cândido (2003), tomando como base estudos morfogênicos, verificou que 

a quantidade de novas folhas vivas mantidas por perfilho em rebrotação logo após a 

desfolhação, se mantinha em uma constância razoável para cada espécie ou 

cultivar, levando a crer que a determinação do período de descanso de pastagens 

em lotação rotativa no estágio vegetativo, baseado no número de novas folhas 

expandidas por perfilho seria uma característica possível de se adotar para tal 

prática. O autor ainda evidenciou que ao tomar como base o número de novas 

folhas expandidas por perfilho para se determinar o período de descanso para 

gramíneas, esta era uma característica de mais fácil visualização na prática que a 

restauração das reservas orgânicas, restauração da área foliar, interceptação da 

radiação fotossinteticamente ativa e maximização da taxa de crescimento da cultura. 

 De acordo com Lemaire & Chapman (1996), a eficiência na utilização da 

forragem produzida é resultado do potencial de remoção da mesma pelo animal em 

pastejo antes que ela entre em processo de senescência. Por sua vez, a eficiência 

de utilização é influenciada pela proporção do comprimento da folha que escapou à 

desfolhação e senesceu, a qual pode ser ajustada por meio de alterações na 

freqüência e intensidade de desfolhação durante o pastejo. 

 Brougham (1955), estudando a natureza da curva de rebrotação de 

azevém perene (Lolium perene L.) e trevo branco (Trifolium repens L.) em pastos 

submetidos a desfolhações intensas e sucessivas, verificou a existência de três 

fases. Na primeira fase, verificaram-se elevações exponenciais na taxa de acúmulo 

líquido de forragem com o tempo, como resultado da mobilização de reservas 

orgânicas presentes nas plantas (Brougham, 1957). Na segunda fase, a taxa de 

acúmulo líquido se manteve constante devido ao processo de competição inter e 

intra-específica ter adquirido mais importância à medida que se aproximou da 

completa interceptação luminosa incidente. Na terceira e última fase, deu-se início a 

queda das taxas de acúmulo líquido de forragem, já que neste momento estava 

ocorrendo senescência dos tecidos, que foi causada pelo sombreamento 

(HODGSON et al., 1981). 

 Ainda em seus estudos com azevém perene e trevo branco, Brougham 

(1955), avaliou a interação intensidade x freqüência de desfolhação e descobriu que 

as taxas de acúmulo do azevém estavam relacionadas à área foliar e à porcentagem 

de luz interceptada pelo dossel. Verificou ainda que uma maior intensidade de 
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desfolhação exigia um tempo mais prolongado de recuperação, pois a primeira fase 

de rebrotação, de crescimento lento, estendia-se por um período maior. 

 Após a constatação de que a interação entre intensidade e freqüência de 

desfolhação afeta o vigor da rebrotação, Brougham (1959), estudando o efeito de 

combinações de intensidade e freqüências de pastejo, confirmou novamente a 

necessidade de se buscar um equilíbrio entre estes dois fatores do manejo do 

pastejo, onde pastejos intensos necessitariam de um maior período para rebrotação, 

enquanto que pastejos mais leves poderiam ser realizados com uma maior 

freqüência, já que o período para rebrotação necessário neste caso era menor. 

 Corsi et al. (1994), verificaram redução no crescimento das plantas 

quando foram submetidas desfolhações mais intensas e freqüentes, sendo as 

pastagens mantidas mais baixas. Dessa forma, Bianchin, (1991), relatou que o 

menor crescimento dos pastos influencia negativamente o desempenho animal, 

sendo ainda possível dar início ao processo de degradação da área de pasto. 

Contudo, o ganho por área pode ser maximizado até certo ponto, devido às maiores 

taxas de lotação presentes na área, quando novamente serão verificadas novas 

reduções.  

 Quando se trabalha com alturas de pasto mais elevadas, onde o pastejo é 

preconizado pelos valores de IAF remanescentes, têm-se maiores perdas de 

forragem por senescência aumentando o desperdício (Corsi et al., 1994). Em 

contrapartida, nas condições onde se tem uma grande oferta de forragem, com uma 

elevada altura do pasto, o desempenho por animal é maximizado já que se 

possibilita ao mesmo, a capacidade de consumir forragem selecionada a qual 

apresenta a melhor qualidade e, conseqüentemente, o melhor valor nutritivo. Neste 

caso também, este incremento no desempenho animal é visto até o ponto em que o 

elevado tamanho das folhas e maturidade excessiva da forragem ingerida passam a 

limitar o consumo e o desempenho animal (CARVALHO et al., 2001). 

 

 2.4 - Composição químico-bromatológica  
  

 A composição química das plantas forrageiras é um dos parâmetros 

utilizados para medir o seu valor nutritivo e, dentre outros fatores, é afetada pela 

espécie ou cultivar, idade dos tecidos e temperatura, água, fertilidade do solo, dentre 

outros (COWARD-LORD, 1972). 
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 Características qualitativas da forragem como teores de proteína bruta 

(PB) e de componentes da parede celular também influenciam o desempenho 

animal. 

 Cecato et al. (1985), mencionaram que a altura de corte ou pastejo seria 

um dos fatores que influenciaria a composição químico-bromatológica da forragem 

colhida, uma vez que cortes ou pastejos mais baixos proporcionariam colheita de 

materiais fibrosos e com menor teor de proteína bruta. Nesse sentido, os cortes mais 

próximos do solo geralmente promovem maior retirada da fração colmo durante o 

pastejo, diminuindo, assim, o teor de PB e a digestibilidade do material colhido 

(ABRAHÃO, 1996). 

 Quando em pastejo, os animais consomem as frações do pasto que 

apresentam o melhor valor nutritivo. Sendo assim, o material consumido possui uma 

melhor qualidade do que a forragem ofertada no pasto (Hodgson, 1990). Os animais 

apresentam maior preferência pelo consumo de folhas e partes novas da planta, 

pois é nestas frações que se encontram as maiores quantidades de nutrientes e os 

maiores índices de digestibilidade. Sendo assim é muito importante que seja 

ofertada ao animal em pastejo, uma forragem com elevada proporção de folhas e 

possibilidade de seletividade. 
 Ulyatt (1973) comentou que o teor de proteína bruta (PB) que permite a 

expressão do potencial genético do animal é de 12% para bovinos de corte. Por sua 

vez, Van Soest (1965) relatou que teores de fibra em detergente neutro (FDN) 

superiores a 50-60% da massa seca da forragem impõem restrição ao consumo. 

 Da mesma forma, Almeida et al. (2000) avaliando diferentes ofertas de 

forragem em capim-elefante anão, observaram a redução no valor nutritivo da planta 

com o aumento na oferta de forragem. 

 Pastos que apresentem teores de PB abaixo dos 7% tendem a provocar 

restrição ao consumo voluntário, por reduzir a atividade dos microorganismos no 

rúmen e, a taxa de digestão da celulose, aumentando o tempo de retenção da 

forragem no rúmen (MINSON, 1990). 

 Nunes et al. (1985) e Gomide & Queiroz (1994), reportaram valores de 

5,10 e 5,70% de PB para Brachiaria brizantha cv. Marandu, respectivamente, 

indicando estádio avançado de maturidade da forragem. Já Ferrari Júnior et al. 

(1994) e Valle (1985), relataram teores de PB de 7,00 e 11,70% aos 69 e 42 dias de 

rebrotação desta mesma gramínea, respectivamente.  
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 Estudando o efeito do intervalo entre cortes sobre a produção e 

características químico-bromatológicas dos capins Elefante (Pennisetum purpureum 

Schum), Colonião (Panicum maximum Jacq.) e Pará (Brachiaria mutica Stapf.), 

Vicente Chandler et al. (1964) verificaram elevações na produção total de massa 

seca anual à medida que se aumentava o intervalo entre cortes de 40 para 90 dias. 

Contudo, os valores de relação folha/colmo e teores de PB decresceram com o 

aumento no intervalo de corte, sendo de 1,70; 1,22 e 0,56, e de 9,00; 7,00 e 5,60% 

para os cortes realizados com 40, 60 e 90 dias, respectivamente. 

 Rego et al. (2001), avaliando quatro alturas do dossel forrageiro (24 a 26, 

43 a 45, 52 a 62 e 73 a 78 cm) do capim Tanzânia, verificaram que com o aumento 

na altura ocorreram reduções nos teores de PB e elevações nos teores de FDN e 

FDA. 

 Gerdes et al. (2000), avaliaram o valor nutritivo dos capins Marandu, 

Setária e Tanzânia nas estações do ano aos 35 dias de crescimento, e observaram 

grandes diferenças nos teores de PB e FDN das lâminas foliares e colmos do capim 

Tanzânia, que apresentarem, respectivamente, 15,30 e 7,50% de PB e 73,80 e 

77,80% de FDN durante a primavera. A digestibilidade in vitro da matéria seca 

(DIVMS) teve seus valores minimamente reduzidos sendo encontrados para os 

colmos e lâminas foliares, percentuais de 55,70 e 56,90%, respectivamente. 

 Avaliando três cultivares de Panicum maximum (Tanzânia, Mombaça e 

Massai) com bovinos em pastejo, Brâncio et al. (2002) verificaram que, no pré-

pastejo, o capim Tanzânia + 100 kg/ha de N, no final do período chuvoso, 

apresentou teores de PB das lâminas foliares superiores às demais cultivares 

avaliadas. Terminado o período de pastejo eles observaram que, apesar do declínio 

dos teores de PB das lâminas foliares de todas as cultivares avaliadas, o percentual 

obtido no tratamento capim Tanzânia + 100 kg/ha de N se manteve superior aos 

demais, demonstrando o elevado valor nutritivo do capim Tanzânia e a sua resposta 

a incrementos na adubação nitrogenada. 

 Estudando o efeito de crescentes doses de N nos cultivares Tanzânia e 

Mombaça (Panicum maximum Jacq.), Quadros e Rodrigues (2004) verificaram 

elevações na DIVMS das frações folha e colmo destes cultivares, sendo observada 

uma superioridade na DIVMS da fração folha do capim Tanzânia no pós-pastejo 

quando comparada a DIVMS da mesma fração do capim Mombaça. 
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 Soares et al. (2004), utilizando três doses crescentes de N para avaliar 

mudanças na composição química do capim Tanzânia, verificaram que não 

houveram diferenças nos teores de PB, FDN e FDA nos cortes realizados a 30 e 

40 cm entre os níveis de adubação utilizados, tanto no período das águas quanto no 

período seco. 

 Reduzidas produções de MS da cultivar Colonião (Panicum maximum 

Jacq.) foram obtidas por Ezequiel e Favoretto (2000). As produções de 1650,1; 

1625,8 e 2126,3 kgMS/ha foram obtidas com o intervalo de cortes de 28, 35 e 42 

dias, respectivamente. Estes autores relataram que cerca de 73 a 80% da produção 

de MS/ha da planta inteira esteve relacionada com a produção de MS foliar. Não se 

observou correlação entre a produção de MS e os teores de PB já que as maiores 

produções de MS não coincidiram com os maiores percentuais de PB. A PB foi mais 

influenciada pela freqüência e alturas de corte do que pela própria produção de MS. 

Nas maiores produções de MS os teores de FDA ficaram em torno de 37,60%, 

enquanto que nas menores produções este valor caiu para 36,30%. Foi evidenciado 

que o caule não apresentou uma participação decisiva na produção de FDA da 

planta já que o mesmo foi responsável por apenas 23,40% do percentual de FDA 

encontrado na mesma. 

 Drudi & Favoretto (1987), verificaram que o capim Andropógon 

(Andropogon gayanus Kunth. var. bisquamulatus Hack.), quando cortado aos 35 dias 

de idade, apresentou, em média, teores mais elevados de PB (9,74%) e mais baixos 

de fibra bruta (31,83%). 

 Oliveira et al. (2000), avaliando o rendimento e valor nutritivo do capim 

tifton 85 em diferentes idades de rebrotação, verificaram elevação linear na 

produção de MS de 3,1 a 12,3 toneladas/ha para os 14 e 70 dias, respectivamente. 

A relação folha/colmo foi reduzida como avanço da idade da planta de 1,39 para 

0,45 aos 14 e 70 dias de idade, respectivamente. Os teores de PB da planta inteira 

foram sendo reduzidos com o avanço da idade de rebrotação, apresentando 

15,61%, aos 14 dias, 14,23% aos 21 dias, 12,85% aos 28 dias, 11,47% aos 35 dias 

até o menor percentual de 4,58% com 70 dias de rebrotação. Já em relação ao teor 

de PB das lâminas foliares, foram verificados valores de 19,39% aos 14 dias, 

17,99% aos 21 dias, 16,59% aos 28 dias, 15,19% aos 35 dias até o valor mínimo de 

8,19% aos 70 dias de rebrota. Os teores de FDN dos colmos foram superiores aos 
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encontrados nas lâminas foliares dos 14 aos 42 dias de idade (P<0,05), Os teores 

médios de FDN das lâminas (73,3%) foram menores aos encontrados nos colmos 

(76,5%). Em todas as idades de rebrotação houve diferenças entre os percentuais 

de FDA das lâminas foliares e dos colmos, detendo estes últimos os maiores valores 

deste componente (P<0,05). Evidenciou-se declínio na digestibilidade in vitro da 

matéria seca (DIVMS) de uma forma mais acentuada nas primeiras idades de 

rebrotação (14; 21; 28 e 35 dias). Este resultado, segundo Van Soest (1994), está 

intimamente relacionado com o avanço da maturidade da forrageira e a elevação 

dos constituintes da parede celular, principalmente da lignina, que neste, caso, 

apresentou efeito linear de elevação com as idades de rebrotação (P<0,01). A 

DIVMS apresentou resposta quadrática (P<0,01), reduzindo os valores de DIVMS 

com o avanço da idade de rebrota. Estimou-se que o valor mínimo de 45,59% 

DIVMS foi alcançado aos 65 dias de idade. Quando comparadas lâminas foliares e 

colmos, não foram observadas diferenças (P>0,05) entre os mesmos quanto aos 

valores de DIVMS em nenhuma idade de rebrotação. 

 Parsons & Penning (1988), verificaram redução na digestibilidade in vitro 

da matéria orgânica da extrusa em Lolium perenne ao longo de 19 dias do período 

de pastejo por ovinos. Isso se explica pela redução na proporção de folhas e maior 

proporção de hastes e material morto nas camadas inferiores do dossel, desfolhadas 

progressivamente no suceder dos dias de pastejo, com comprometimento 

proporcional no consumo (McGilloway et al., 1999).  

 Santos et al. (1999) estudando o efeito dos períodos de descanso 28; 38 

e 48 dias e da época do ano sobre a produção e a qualidade de duas cultivares da 

espécie Panicum maximum verificaram que a produção de massa de forragem por 

ciclo de pastejo com base na freqüência de pastejo do capim Tanzânia foi, em 

média, 25% inferior a do capim Mombaça. No ciclo de pastejo realizado no período 

compreendido entre os dias 01/01 a 17/02/1996 o capim Tanzânia alcançou a maior 

massa de forragem por ciclo de pastejo (7366 kg/ha) e a maior taxa de acúmulo de 

matéria seca (150,1 kg/ha/dia). Foi observada interação entre período de descanso 

e época do ano para a relação folha/colmo, ocorrendo as maiores relações no ciclo 

de pastejo realizado no período entre os dias 14/11 e 31/12/1995, com (1,39; 1,61 e 

1,89) respectivamente para os períodos de descanso 28; 38 e 48 dias, 
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respectivamente. Este fato pode ser atribuído à reduzida taxa de alongamento das 

hastes, aliada à elevada taxa de alongamento das folhas ocorridas nesse período. 

 Rawnsley et al. (2002), relataram a ocorrência de grande incremento no 

número de perfilhos por planta do capim dos pomares (Dactylis glomerata L.) nos 

estágios de rebrotação de cinco e de seis folhas. Com o aparecimento da 6ª folha foi 

alcançada a menor concentração de energia metabolizável, possivelmente devido ao 

incremento na produção de colmos pela planta e ao acúmulo de material morto que 

se iniciou com a senescência das folhas ocorridas a partir da 3ª folha rebrotada 

(0,04% da MS da folha) até o aparecimento da 6ª folha (0.15% da MS da folha). 

 Estudando os efeitos do intervalo e altura de desfolhação no crescimento 

e qualidade de Quicuio da Amazônia (Pennisetum clandestinum), Fulkerson et al. 

(1999) obtiveram as maiores produções de material verde quando a desfolhação foi 

mais severa (3 cm de altura) em todos os intervalos de desfolha (2, 4 e 6 

folhas/perfilho). Os níveis de FDN alcançaram o maior valor com 6 folhas/perfilho 

(52% FDN) enquanto que com 2 folhas/perfilho, a concentração de energia 

metabolizável foi 9,1 (MJ/kg MS) superando as demais encontradas com 4 e 

6 folhas/perfilho. 

 Machado et al. (1998), avaliando a composição química de cultivares e 

acessos de Panicum maximum Jacq., dentre eles o capim Mombaça nas alturas de 

20 e 40 cm, verificaram que não houve respostas à altura de corte em qualquer um 

dos acessos e cultivares. O capim Mombaça, em intervalos de corte de 35 dias, se 

destacou com teor médio de PB no verão de 12,9%. No inverno, em intervalos de 70 

dias, seu teor médio de PB foi de 13,3%, indicando que o teor nesse período foi 

maior devido às condições climáticas que proporcionaram à planta um menor 

desenvolvimento de colmos, e conseqüentemente, aumento no valor protéico da 

forragem devido à maior presença de folhas. Pelo mesmo motivo os valores de FDN 

e FDA foram maiores no verão e mais baixos no inverno, com valores médios de 

73,40% de FDN e 43,50% de FDA no verão e 69,60% de FDN e 40,60% de FDA no 

inverno. Para valores de digestibilidade os autores não encontraram diferenças ao 

longo do ano, sendo 64,60% no verão e 64,90% no inverno. 

 Cândido (2003), não observou diferenças significativas nos teores de 

FDN, FDA e DIVMS quando avaliou o valor nutritivo do capim Mombaça sob lotação 

rotativa com os períodos de descanso variando de acordo com o número de novas 

folhas expandidas (2,5; 3,5 e 4,5) por perfilho. Contudo, verificou que com 2,5 
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folhas/perfilho houve maior rendimento de peso vivo (546 kg/ha), quando comparado 

aos obtidos com os demais períodos de descanso de 3,5 e 4,5 folhas por perfilho 

(478 e 363 kg/ha, respectivamente). 

 Ao avaliar o capim Mombaça sob pastejo, Herling et al. (1998b) testaram 

dois períodos de descanso (35 e 42 dias) e três intensidades de pastejo (1000, 2000 

e 3000 kg MS residual/ha) e concluíram que o período de descanso deveria ser 

ajustado especificamente para cada época do ano e que 42 dias era um tempo de 

descanso muito longo, pois resultou em aumento na quantidade de material fibroso e 

nas perdas por pastejo. 

 Braga (2001), avaliando a resposta do capim Mombaça a doses de 

nitrogênio e intervalos entre cortes, observou alterações de valor nutritivo quando o 

intervalo entre cortes foi ampliado de 28 para 42 dias no verão e de 56 para 84 dias 

no inverno. Os teores médios de PB foram de 11,40 e 9,20% no verão e 10,40 e 

9,50% no inverno, respectivamente. Os teores de FDN foram semelhantes (75,30%) 

para os dois intervalos entre cortes estudados durante o período de verão. Para o 

inverno, a média foi de 72,40 e 76,50% para os intervalos de 56 e 84 dias, 

respectivamente. Em relação aos teores de FDA, as médias registradas no verão 

foram de 40,40% (28 dias) e 43,00% (42 dias) e no inverno foram de 39,10% para 

ambos os intervalos.  

 Janusckiewicz et al. (2005) avaliando a composição química de pastos de 

Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia com dois períodos de descanso (25 e 35 

dias) e duas alturas de resíduo (30 e 50 cm), observaram teores médios de PB das 

frações folha e colmo de 10,16 e 6,46%, respectivamente, sem serem detectadas 

(P>0,05) diferenças entre os teores obtidos de cada fração nos dois períodos de 

descanso e nas duas alturas de corte. Os teores de FDN, FDA também não variaram 

nas frações folha, e os mesmos ficaram em torno de 72,95% FDN e 44,94% FDA. 

Foram verificadas variações nos teores de FDN apenas para a fração colmo, onde 

os maiores teores encontrados aos 25 dias e 50 cm (78,27%) diferiram os 

observados, na mesma fração, aos 35 dias e 30 cm (76,09%). Os teores de LIG, por 

sua vez, variaram apenas na fração folha, sendo encontrados os maiores teores na 

referida fração do tratamento 35 dias e 50 cm (8,71%). Estes se apresentaram 

diferentes daqueles visualizados na mesma fração aos 25 dias e 50 cm (6,87%). Na 

planta inteira, apenas os teores de PB apresentaram variações, sendo encontrados 
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teores de 9,69% aos 35 dias e 30 cm os quais diferiram dos 7,63 e 7,39% 

visualizados aos 25 dias e 30 cm e 25 dias e 50 cm, respectivamente. 

 

 2.5 - Fracionamento dos carboidratos 
 
 Os carboidratos são os principais constituintes das plantas forrageiras, 

correspondendo de 50,0 a 80,0% da MS das forrageiras e cereais. As características 

nutritivas dos carboidratos das forrageiras dependem dos açúcares que os 

compõem, das ligações entre eles estabelecidas e de outros fatores de natureza 

físico-química. Assim, os carboidratos das plantas podem ser agrupados em duas 

grandes categorias conforme a sua menor ou maior degradabilidade, em estruturais 

e não estruturais, respectivamente (Van Soest, 1994). 

 O valor energético de uma dieta é comumente baseado no conteúdo de 

energia metabolizável (EM) ou de energia líquida (EL) nela presente. Contudo a 

utilização destes referenciais para se predizer este valor energético não apresenta 

uma conotação completa já que as mesmas se referem apenas a energia disponível 

para o animal e suas utilidades para comparar a adequação dos aportes com suas 

necessidades, desconsiderando os índices de energia disponíveis para os 

microorganismos ruminais. Além disso, alguns nutrientes que fazem parte da EM 

como os ácidos graxos e a fração da proteína não degradada no rúmen não são 

substratos energéticos utilizados pelas bactérias. 

 Para evitar este inconveniente o sistema de Cornell (CNCPS), proposto 

por Sniffen et al. (1992), valida o aporte de energia ao nível de rúmen em termos de 

carboidratos estruturais (CE) e carboidratos não estruturais (CNE) de acordo com o 

sistema de fracionamento da fibra proposto por Goering e Van Soest (1970). Desta 

forma os CE correspondem à fibra em detergente neutro (FDN), corrigida para 

proteína, e os CNE compreendem os demais carboidratos estimados pela diferença 

entre a matéria orgânica (MO), os CE, a proteína bruta (PB) e o extrato etéreo (EE) 

de acordo com a fórmula: CNE = MO(%MS) - CE(%MS) - PB(%MS) - EE(%MS). 

 No sistema de Cornell os carboidratos são divididos em quatro frações de 

acordo com suas taxas de degradação. No grupo dos carboidratos não estruturais 

estão presentes as frações A (açúcares), B1 (amido, pectinas, B-glucanos, AGV’s), e 

no grupo dos carboidratos estruturais as frações B2 (parede celular potencialmente 

digestível) e C (parede celular indigestível) (GUADA, 1996).   
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 Os produtos finais do processo fermentativo dependem dos tipos de 

microorganismos no rúmen e de suas inter-relações. O sistema de Cornell divide o 

ecossistema microbiano ruminal em dois grupos. O primeiro grupo é aquele 

pertencente aos microorganismos que fermentam carboidratos não estruturais e no 

segundo grupo estão os microorganismos que fermentam os carboidratos 

estruturais. Desta forma, observa-se que existem diferenças na forma de utilização 

do N pelos microorganismos do rúmen, fato este que afeta a síntese constante da 

população microbiana e as perdas provocadas pela fermentação.  

 As bactérias que atacam CE fermentam apenas os carboidratos da 

parede celular, usando amônia como fonte de N. Estas não têm a capacidade de 

fermentar peptídeos e aminoácidos. As bactérias que atacam os CNE usam tanto 

amônia ou peptídeos e aminoácidos como fonte de N.  

 Em experimentos de culturas puras foi observado que a energia de 

manutenção não foi constante para as bactérias que degradavam CE e CNE. 

Baseado nestes estudos verificou-se que as bactérias que degradavam CE 

necessitavam de 0,05 g de carboidratos/g bactéria x h-1 (síntese microbiana) e que 

as que degradavam CNE necessitavam de 0,150 g de carboidratos/ g bactéria x h-1 

(Russel et al. 1992). Assim quando considerado o mesmo percentual de 

fermentação de carboidratos a produção das bactérias que degradavam CE era 

superior à produção das que degradavam CNE. 

 Estudos in vitro mostraram que as bactérias que degradavam CNE 

respondiam ao incremento de peptídeos e aminoácidos. No sistema de Cornell a 

produção de bactérias que degradam CNE é incrementada em mais de 18,7% 

quando a proporção de peptídeos e aminoácidos cresce de 0 até 14% (Russel et al. 

1992). 

 O máximo crescimento microbiano ocorre geralmente em valores de pH 

compreendidos entre 6,5 e 6,8 (Guada, 1996). Esta condição de pH no rúmen é 

mantida graças à ação da saliva que possui um elevado poder tamponante, cuja 

secreção é estimulada pela ingestão de fibra que por sua vez favorece a mastigação 

e conseqüentemente a ruminação. Em dietas com elevada proporção de 

carboidratos rapidamente fermentáveis, o conteúdo de fibras pode ser insuficiente 

para estimular a salivação e consequentemente poderá haver redução do pH 

ruminal para valores abaixo dos citados acima, inibindo o crescimento microbiano, 

principalmente da flora celulolítica.  
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 Ao realizar o fracionamento dos carboidratos de diferentes componentes 

estruturais da gramínea Coastcross (Cynodon dactylon (L) Pers), Paris et al. (2004) 

verificaram que o material morto apresentou 16,0% mais fração C (parede celular 

indisponível) que os encontrados nas frações lâmina verde e bainha + colmo verde. 

Já nas lâminas verdes, a fração dos carboidratos solúveis (fração A+B1), esteve em 

maior proporção, com cerca de 63,0 e 88,7%, quando comparados aos teores 

observados na bainha + colmo verde e material morto, respectivamente. A maior 

parte da fração B2 esteve presente na bainha + colmo verde (67,3%) sendo a menor 

participação desta fração verificada na fração lâmina verde (59,7%). 

 Avaliando três resíduos pós-pastejo do capim Tanzânia, Balsalobre et al. 

(2003), não verificaram (P>0,05) variação para os componentes nitrogenados e nem 

para os carboidratos nos resíduos estudados, considerando os ciclos de pastejo. Os 

teores de FDN variaram de 62,79 e 68,33% e os teores de FDA variaram de 32,55 a 

34,89%. Os maiores teores de lignina foram observados nos últimos ciclos de 

pastejo e a variação ocorrida foi de 3,10 a 4,68% durante os ciclos de pastejo. A 

fração C dos carboidratos totais (CT), alcançou os maiores valores (22,80 e 23,21%) 

nos ciclos de pastejo 7 e 8, respectivamente. A fração B2 teve o seu maior teor no 

primeiro ciclo de pastejo (70,48%) e 53,61% tanto no oitavo como no último ciclo de 

pastejo. A proporção dos carboidratos de rápida degradação ruminal, A e B1, 

apresentou, em média, 20,05%. E os teores de CT ficaram entre 74 e 80% da MS. A 

porcentagem de nutrientes digestíveis totais (NDT) variou de 55,26 a 59,31% da MS. 

O menor valor de PB, 11,5%, foi observado no primeiro ciclo de pastejo e o maior 

14,61%, no último. A proteína ligada à FDN (NIDN) perfez, em média, 49,11% da 

PB, enquanto que a ligada à FDA (NIDA) variou de 6,48 a 11,94% da PB.  

 Mello et al. (2005) estudando as frações dos carboidratos de cultivares de 

Panicum maximum Jacq. (Centauro, Colonião, Mombaça, Tanzânia e Guiné) nas 

idades de corte de 30, 40 e 50 dias, verificaram que os teores das frações A+B1 e C 

não apresentaram diferenças significativas entre as cultivares avaliadas. Apenas a 

fração B2 variou entre as cultivares, sendo encontrados os maiores teores (75,31%) 

na cultivar Tanzânia. Quando considerados as idades de corte, só foram possíveis 

serem visualizadas diferenças na fração C, que teve seus teores elevados nas duas 

maiores idades de corte (40 e 50 dias) e na soma das frações A+B1, onde os 

maiores teores (15,36%) foram observados no corte realizado aos 30 dias. 
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 2.6 - Valor nutritivo e desempenho animal  
 
 O termo valor nutritivo diz respeito especificamente à composição química 

do alimento e à sua digestibilidade, a qual possui relação direta com a taxa de 

passagem do alimento no trato digestivo do animal. O baixo valor nutritivo dos 

pastos tropicais é frequentemente mencionado na literatura, sendo este fato 

relacionado ao reduzido teor de proteína e de minerais e ao alto conteúdo de fibras 

que ocorre geralmente em pastos maduros ou que não foram manejados 

adequadamente. 

 O valor nutritivo das plantas forrageiras é influenciado por diversos 

fatores, tais como: idade e altura de corte ou pastejo, adubação, características 

morfológicas da planta e fatores climáticos. 

 Em avaliação de um sistema de pastejo intensivo em pastagens 

adubadas de capim Tobiatã, Sarmento et al. (1997) relataram que face à diferença 

entre os teores de proteína da folha e do caule, seria importante privilegiar práticas 

de manejo do pastejo que elevassem a proporção de folhas na forragem ingerida, 

melhorando seu valor nutritivo. 

 Euclides et al. (1999) avaliaram o desempenho de novilhos pastejando 

em piquetes com três cultivares de Panicum maximum. Relataram ganhos médios 

diários (GMD) variando de 615 g/novilho × dia nos piquetes da cv. Tobiatã a 

733 g/novilho × dia para animais sob pastejo em piquetes da cv. Tanzânia. O 

desempenho dos animais, tido como baixo de maneira geral, pode ser explicado 

pela composição químico-bromatológica da extrusa dos animais em pastejo, com 

teores de PB entre 9 e 12% e teores de FDN acima de 68% da matéria seca. Por 

outro lado, as diferenças no desempenho podem ser atribuídas a diferenças 

morfológicas entre os dosséis, como relação material vivo/material morto (MV/MM) 

de 1,89 e 2,84, para as cultivares Tobiatã e Tanzânia, respectivamente. Mannetje 

(1974) observou GMD de novilhos em pastejo mais correlacionado com a massa 

seca de forragem verde que com a massa seca de forragem total. 

 A elevação da presença de colmos nos pastos reflete a redução nos 

coeficientes de digestibilidade do mesmo, contudo parece ser uma característica 

imprescindível para manter elevada produtividade (Corsi, 1986). Dessa forma deve-

se procurar manter elevado o potencial produtivo das plantas forrageiras com 

cultivares que apresentem boa digestibilidade dos colmos, sendo para isso 



     33
   

 

necessárias avaliações cuidadosas sobre o comportamento quantitativo e qualitativo 

destas plantas no decorrer do seu desenvolvimento. 

 Para as plantas forrageiras de clima temperado, a massa de forragem 

necessária para permitir o pastejo por bovinos deve estar acima de 1500 kg/ha 

(Mott, 1960). Contudo, quando se considera as plantas forrageiras tropicais este 

patamar mínimo deve ser mais elevado, uma vez que a proporção de colmo 

presente nos pastos de gramíneas tropicais é bastante superior sendo ainda 

incrementado pela presença de material morto.  

 Kabeya et al. (2002), obtiveram ganho de peso médio de 148 g/animal/dia 

durante o período da seca, trabalhando com o capim Marandu e massa de forragem 

superior a 4500 kg/ha de MS. 

 Maior proporção média de folhas (53,40%) foi encontrada em B. brizanta 

cv. Marandu do que em B. decumbens (40,60%) sob intervalos de corte de 42, 56 e 

84 dias (Ferrari Júnior et al., 1994). Postiglioni (1999) também relatou o bom valor 

nutritivo do capim Marandu, ao qual atribuiu o desempenho animal alcançado em 

seu experimento (média anual de 607 g/animal/dia). O mesmo autor obteve os 

maiores ganhos de peso na primavera (1200 g/animal/dia) quando os teores de 

proteína bruta (PB) e a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) estavam 

próximos de 12,00 e 78,00%. Por sua vez, Euclides et al. (1996), encontraram 

valores para DIVMS para folhas do capim Marandu de 58,70% nas águas e 54,90% 

na seca e Bittencourt & Veiga (2001) verificaram valores entre 53,30 e 57,50% para 

a mesma fração mencionada. Estes resultados refletem que uma dieta unicamente à 

base de folhas não seria suficiente para garantir elevado valor nutritivo caso esses 

tecidos estivessem em estágio de maturação avançada ou produzidos em solos 

pouco férteis. 

 Em termos quantitativos, Allden & Whittaker (1970) relataram 

comprometimento da taxa de ingestão quando a massa seca de forragem em dossel 

composto de Lolium rigidum, Bromus spp. e Trifolium subterraneum foi inferior a 

1800 kg/ha. Por sua vez, Duble et al. (1971), mencionaram que a maximização do 

desempenho animal reflete interação entre massa seca de forragem e sua 

digestibilidade. Quando a digestibilidade da matéria seca (DMS) foi superior a 60%, 

o ganho médio diário (GMD) foi maximizado com massa seca de forragem superior a 

500 kg/ha. Quando a DMS reduziu-se abaixo de 50%, o GMD só foi maximizado 

com massa seca de forragem superior a 1500 kg/ha. 
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 2.7 - Qualidade dos pastos 
 
 A qualidade de uma planta forrageira é definida como sendo sua 

capacidade em gerar desempenho animal, compreendendo, portanto, sua 

composição química, digestibilidade, consumo voluntário e interação de fatores 

hereditários e de ambiente (MOTT, 1970; MOORE, 1994). 

 Segundo VAN SOEST (1994), o solo, o clima, o animal, e doenças 

influenciam no crescimento e na composição das plantas forrageiras. As plantas 

utilizam a energia solar para fixação do carbono dentro de suas estruturas, e a 

distribuição deste carbono, bem como da energia fixada dentro das partes da planta 

são amplamente afetadas por fatores externos do ambiente. Deste modo, o valor 

nutritivo e a qualidade da forragem são conseqüências destas condições. Para a 

obtenção de forragens de qualidade superior, é fundamental conhecer os efeitos dos 

diferentes fatores do meio, a fim de que se possa adequar medidas de manejo com 

vista a atingir estes objetivos. Assim, aspectos como a individualidade das espécies, 

o estágio de desenvolvimento da planta, e a idade de corte, além da influência de 

fatores ambientais como clima e solo, são decisivos para a qualidade da forragem 

(HEATH et al., 1985). 

 Quando a disponibilidade de forragem e o potencial animal não são 

fatores limitantes, a qualidade da forragem pode ser dita como o reflexo da produção 

por animal, o que está diretamente relacionado com o consumo voluntário e a 

disponibilidade dos níveis de nutrientes contidos na mesma (REIS e RODRIGUES, 

1993).  

 A distribuição dos diversos componentes químicos nas plantas, varia nos 

diferentes tecidos e órgãos, em razão de especificidade da organização física das 

células vegetais. Entretanto, de um modo geral, os principais constituintes químicos 

das plantas forrageiras, podem ser divididos em duas grandes categorias: aqueles 

que compõem a estrutura da parede celular, que são de mais baixo aproveitamento 

no processo de digestão, e aqueles contidos no conteúdo celular, de maior 

aproveitamento. Os componentes do conteúdo celular envolvem substâncias 

solúveis ou levemente solúveis em água, tais como: amido, lipídios e algumas 

proteínas que são digeridas tanto por enzimas de microorganismos, quanto por 

aquelas secretadas pelo aparelho digestivo dos animais. Já os componentes da 

estrutura da parede celular incluem, em sua maior parte, carboidratos e outras 
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substâncias como a lignina, cuja digestão é totalmente dependente da atividade 

enzimática dos microorganismos do trato gastrointestinal dos ruminantes (VAN 

SOEST, 1994). 

 As pastagens tropicais apresentam elevado potencial de produção de 

massa de forragem seca, contudo pode-se haver comprometimento na obtenção de 

elevados índices de desempenho animal já que elas ainda também possuem baixos 

teores de proteína, altos teores de fibra que, conseqüentemente, reduzem a 

digestibilidade das mesmas. 

 Com a elevação da maturação das plantas, ocorre um contínuo 

enrijecimento das frações que a compõem, devido ao incremento crescente de 

compostos estruturais menos digestíveis, que passam a fazer parte delas, o que 

acaba por reduzir a qualidade do que está sendo ofertado no pasto (HODGSON, 

1985). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 3.1 - Localização  
 
 A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental Vale do Curu – FEVC, 

localizada no município de Pentecoste – CE, pertencente à Universidade Federal do 

Ceará – UFC. O clima da região é do tipo BSw'h', (classificação de Köppen), semi-

árido quente, com precipitação média anual de 806,5 mm, distribuída no período de 

janeiro a abril. O solo é classificado como Neossolo flúvico (solos aluviais) 

(Embrapa, 1999). Fica situado entre as latitudes 3°40’ a 3°51’18’’ sul e longitudes 

39°10’19’’ e 39°18’13’’ oeste. A umidade relativa do ar média anual é de 73,80% 

apresentando temperatura média anual de 28°C. 

 

 3.2 - Área experimental 
 
 O experimento foi realizado no campo avançado do Núcleo de Pesquisa 

em Forragicultura (www.npf.ufc.br), em Pentecoste-CE, em uma área de 1,5 ha, 

preparada em Janeiro de 2003. Inicialmente, foi roçada toda a área e posteriormente 

foi feita a gradagem. Após essa fase, foi montado o sistema de irrigação do tipo 

aspersão fixa de baixa pressão (Pressão de serviço < 2,0 kgf/cm2). 

 Logo depois da instalação do sistema de irrigação, deu-se o início ao 

plantio do capim Tanzânia (Panicum maximum Jacq.) na área, sendo o plantio feito 

com sementes em covas espaçadas de 20,0 cm, à profundidade, aproximada, de 

1,0 cm. 

 Após a emergência das plântulas, foi realizado o controle das invasoras 

por meio do uso de herbicida Tordon e DMA (à base de 2,4-D, sal trietanolamina). 

Devido ao ataque de lagartas, também foi utilizado o inseticida Folisuper 

(Metamidafós), para o devido controle. 

 O pasto ficou em crescimento livre durante a estação chuvosa. A roçada 

de uniformização foi realizada no final do período das águas, por meio de roçadeira 

do tipo hidráulica acoplada ao trator numa altura, aproximada, de 20 cm. 

 

 

 

http://www.npf.ufc.br/
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 3.3 - Tratamentos, manejo da pastagem e animais 
 
 Os três períodos de descanso (PDs) foram definidos em função do tempo 

necessário para a expansão de 1,5; 2,5 e 3,5 novas folhas por perfilho, após período 

de pastejo de 4 a 5 dias. Como o filocrono estimado (Gomide & Gomide, 2000) para 

a gramínea era de 10 dias, cada um dos pastos sob PDs de 1,5; 2,5 e 3,5 folhas, 

estimou-se, 15, 25 e 35 dias de descanso, respectivamente. 

 Na análise de solo (Tabela 1), foram verificados elevados níveis de 

nutrientes, especialmente dos elementos fósforo (P) e potássio (K), sendo desta 

forma, necessária apenas a realização de adubação nitrogenada, segundo a 

Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais – CFSEME, (1999). 

 
TABELA 1 – Resultados da análise de fertilidade do solo onde foi localizado o experimento 

VARIÁVEIS UNIDADES VALORES CLASSIFICAÇÃO 

Fósforo mg/dm3   84,0 Muito alto 

Potássio mg/dm3 289,0 Muito alto 

Cálcio + Magnésio cmolc/dm3   15,2 Alto 

Cálcio cmolc/dm3    9,4 Muito alto 

Magnésio cmolc/dm3    5,8 Muito alto 

Alumínio cmolc/dm3    0,0 - 

Sódio mg/dm3  93,0 - 

pH -    6,7 - 

 
Fonte: Laboratório de Ciências do Solo e Água – UFC. 

 

 

 A adubação do pasto foi feita tendo como base a dose de 

600 kg N/ha x ano, a qual foi dividida pelo número de ciclos de pastejo e dentro de 

cada ciclo dividida em duas aplicações, metade à saída dos animais e metade no 

meio do PD. 

 Em cada sistema rotativo, foram utilizados 8 ovinos machos sem raça 

definida (SRD), com peso médio inicial de 20 kg Peso Vivo (PV), adquiridos em 

fazendas comerciais situadas no interior do estado do Ceará. 
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 3.4 - Colheita das amostras do pasto 
 
 As amostras das frações folha, colmo e material morto foram obtidas a 

partir de colheitas realizadas no pasto para a avaliação da estrutura da pastagem no 

pré-pastejo e no pós-pastejo. 

 Ao final de cada período de descanso, após a saída dos animais do 

piquete, assim como antes da entrada dos mesmos, foram feitas colheitas de 

amostras do pasto, em cada piquete, cortando-se duas amostras de 1,0 x 1,0 m a 

15 cm do solo. As amostras foram posteriormente levadas ao laboratório, onde 

foram separadas nas frações material vivo e material morto e em seguida, a partir do 

material vivo, nas frações lâminas foliares e colmo (Figura 1). Todas estas frações 

foram pesadas, secas em estufa de ventilação forçada a 65° C por 72 horas e, em 

seguida, pesadas novamente. 
 

 
FIGURA 1 - Colheita (à esquerda), altura de corte (ao centro) da massa de forragem 

total e separação do material em parte morta, folha e colmo (à direita) 
 
  
  3.5 - Análises laboratoriais 
 
 3.5.1 - Composição químico-bromatológica 

 
 A composição químico-bromatológica das amostras das frações folha, 

colmo e material morto foi determinada no Laboratório de Nutrição Animal do 

Departamento de Zootecnia da UFC – LANA/DZ/UFC. 
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 Após a secagem das amostras em estufa de ventilação forçada a 65° C 

por 72 horas, as mesmas foram trituradas em moinho estacionário “Thomas Wiley”, 

utilizando-se peneira com malha de 1,0 mm e acondicionadas em potes fechados, 

para posteriores análises laboratoriais.   

 Foram determinados os teores de Fibra em Detergente Neutro (FDN), 

Fibra em Detergente Ácido (FDA), Celulose (CEL), Lignina (LIG), Extrato Etéreo 

(EE), Proteína Bruta (PB), Nitrogênio Insolúvel em Detergente Neutro (NIDN), 

Nitrogênio Insolúvel em Detergente Ácido (NIDA), segundo metodologias descritas 

em Silva e Queiroz (2002), onde a Lignina foi analisada com a adição de ácido 

sulfúrico 72% no resíduo insolúvel da determinação da FDA. Os teores de 

Hemicelulose foram obtidos a partir da seguinte fórmula: 

 

HEM = FDN - FDA 

  

 3.5.2 - Fracionamento dos carboidratos 

 
 Foi realizado o fracionamento dos carboidratos, segundo Snnifen et al. 

(1992). Foram determinados os teores dos Carboidratos Totais (CT), Carboidratos 

não fibrosos (CNF) e das frações que compõem os CT: A+B1, B2 e C. As frações 

A+B1 se referem aos açúcares solúveis e amido, a fração B2 se constitui, 

basicamente, de parede celular potencialmente digestível enquanto que a fração C é 

a fração dos carboidratos que é indisponível. Os carboidratos totais foram calculados 

segundo a fórmula: 

 

CT (%MS) = 100 - (%PB + %EE + %MM) 

 

 Já os CNF foram obtidos através da fórmula: 

 

CNF = 100 - (%MM + %PB + %EE + %FDNcp) 

 

  

  

 A fração B2 dos carboidratos, por sua vez, foi determinada a partir da 

equação que se segue: 
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B2 =100 x [%FDN - %PIDN(%PB) x 0,01 x %PB - %FDN x 0,01 x %Lig(%FDN) x 2,4] 

CT (%MS) 

 

 No tocante à fração C dos carboidratos, a mesma foi determinada a partir 

da fórmula descrita abaixo: 

 

C = 100 x %FDN x 0,01 x %Lig(%FDN) x 2,4

CT (%MS) 

 

 Os teores das frações A+B1 foram encontrados utilizando a fórmula que 

se segue: 

A+B1 = 100 - (C + B2) 

 

  A partir da determinação da composição químico-bromatológica das 

frações folha, colmo e material morto e das relações folha/colmo (F/C) e material 

vivo/material morto (MV/MM) obtidas a partir do fracionamento das amostras do 

pasto, foi possível fazer a reconstituição da planta inteira e com isso observar os 

teores de cada variável que faziam parte da planta inteira no pasto. 

 

 3.6 - Análises estatísticas 
 

 Os dados foram analisados por meio de análise de variância e teste de 

comparação de médias. Para as amostras pré e pós-pastejo das frações da 

gramínea forrageira, foi efetuada análise de variância num arranjo fatorial completo, 

avaliando o efeito do período de descanso (1,5; 2,5 e 3,5 novas folhas expandidas 

por perfilho), da fração da planta (lâmina foliar, colmo e material morto) e a sua 

interação. Esta última foi desdobrada quando significativa ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste “F”. As médias foram comparadas utilizando-se o teste de 

Tukey, ao nível de 5,0% de probabilidade. O modelo matemático adotado é o que se 

segue: 

 

Yijk = µ + PDi + FRj + (PDFR)ij + εijk 
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onde, 

Yijk = observação relativa ao k° piquete, na jª fração, do i° período de descanso; 

µ = média da população; 

PDi = efeito do i° período de descanso; 

i = 1, 2, 3 períodos de descanso; 

FRj = efeito da jª fração; 

j = 1, 2, 3 frações; 

(PDFR)ij = interação período de descanso x fração; 

εijk = efeito aleatório relativo ao k° piquete, na jª fração, do i° período de descanso; 

k = 1, 2, 3, 4 piquetes (unidade experimental). 

 

 Os dados relativos à planta inteira (reconstituída a partir das suas 

proporções material vivo/material morto e folha/colmo) foram analisados por meio de 

análise de variância e teste de comparação de médias, comparando-se apenas o 

efeito dos períodos de descanso (1,5; 2,5 e 3,5 novas folhas expandidas por 

perfilho), utilizando-se o teste de Tukey, ao nível de 5,0% de probabilidade. O 

modelo matemático adotado é o que se segue: 

 

Yij = µ + PDi + εij 

onde, 

Yij = observação relativa ao j° piquete do i° período de descanso; 

µ = média da população; 

PDi = efeito do i° período de descanso; 

i = 1, 2, 3 períodos de descanso; 

εij = efeito aleatório relativo ao j° piquete, do i° período de descanso; 

k = 1, 2, 3, 4 piquetes (unidade experimental). 

 

 Como ferramenta de auxílio às análises estatísticas, foi adotado o 

procedimento GLM, do programa estatístico SAS (SAS Institute, 2002). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 
 4.1 - Composição químico-bromatológica da forragem no pré-pastejo 
 
 4.1.1 - Teores de Fibra em Detergente Neutro (FDN) e Fibra em 

Detergente Ácido (FDA) 

 
 Os resultados referentes aos teores de Fibra em Detergente Neutro, 

(FDN) e Fibra em Detergente Ácido (FDA) das frações folha, colmo e material morto 

do pasto de Panicum maximum cv. Tanzânia e da planta inteira no pré-pastejo sob 

três períodos de descanso (PD) podem ser visualizados na Tabela 2.  

 
 

TABELA 2 – Teores de Fibra em Detergente Neutro (FDN) e de Fibra em Detergente Ácido 
(FDA) das frações folha, colmo e material morto do pasto de Panicum maximum 
cv. Tanzânia e da planta inteira no pré-pastejo sob três períodos de descanso 

 
PERÍODOS DE FRAÇÕES  Planta 

DESCANSO Folha Colmo M. Morto Média*  Inteira 
 FDN (% MS)   CV = 3,67%  CV = 2,36% 

1,5 f/perf 69,4 77,1 80,6 - 72,3 B 
2,5 f/perf 71,0 76,3 79,4 -   72,9 AB 
3,5 f/perf 72,0 76,3 78,3 - 74,0 A 

Média       70,8 c        76,6 b       79,5 a   

 FDA (% MS)   CV = 5,29%  CV = 4,23% 
1,5 f/perf    39,6 Bc    46,1 Ab   55,3 Aa - 42,7 B 
2,5 f/perf    42,9 Abc    48,2 Ab   55,4 Aa - 44,9 A 
3,5 f/perf    44,0 Ac    48,0 Ab   52,2 Ba - 46,3 A 

Média    41,9    47,4   54,3   
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na mesma coluna e pela mesma letra minúscula 
na mesma linha não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey 

 
* Os teores dos nutrientes da planta inteira no efeito principal (média aritmética dos teores para 
as frações lâmina foliar, colmo e material morto) foram suprimidos, por não terem nenhum 
significado biológico 
 

 
 Os teores de FDN em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Foram observados teores médios de FDN de 70,8; 76,6 e 79,5% para as 

frações folha, colmo e material morto, respectivamente, havendo diferenças (P<0,05) 

entre as mesmas.  

 Quando foram considerados os teores de FDN da planta inteira,     

(Tabela 2) foram observadas variações entre os tratamentos (P<0,05). Neste caso, a 
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planta inteira do pasto sob PD de 1,5F apresentou os menores teores de FDN 

(72,3%), os quais diferiram (P<0,05) dos teores observados na planta inteira sob o 

PD 3,5F (74,0%). A planta inteira do pasto sob PD 2,5F (72,9%) não diferiu (P>0,05) 

das demais quanto aos teores de FDN. Os resultados encontrados foram 

semelhantes aos verificados por Gerdes et al. (2000) que avaliarem o valor nutritivo 

do capim Tanzânia aos 28 e 35 dias de crescimento obtiveram teores de FDN de 

73,4 e 78,1%, respectivamente. 

 As diferenças nos teores de FDN observadas (P<0,05) apenas na planta 

inteira foram bastante reduzidas, ocorrendo variações (P<0,05) apenas entre as 

plantas inteiras do menor e maior PD (1,5 e 3,5F). Ao considerar os teores de FDN 

de cada fração individualmente, não foram visualizadas (P>0,05) variações, contudo 

o fato preponderante para a planta inteira do PD 1,5F ter apresentado os menores 

teores de FDN está relacionado, numericamente, com os menores teores desta 

variável os quais foram encontrados na fração folha do referido PD. Desta forma, 

quando se fez a reconstituição da planta inteira do pasto sob PD 1,5F, a maior 

participação de FDN na mesma foi oriunda da fração folha, onde se encontravam os 

menores teores deste componente. De acordo com Silva (2004), a relação 

folha/colmo (F/C) verificada para o pasto sob PD 1,5 foi 7,75 e, apesar de terem sido 

observadas reduções nos valores desta relação nos maiores PDs (5,69 → 2,5F e 

3,70 → 3,5F), este efeito não contribuiu para que os teores de FDN da planta inteira 

fossem elevados, mesmo havendo uma maior participação da fração colmo em 

detrimento da fração folha nestes pastos o que pode ser devido ao fato de que os 

teores de FDN da fração colmo se mostraram quase que invariáveis quando se 

avaliou a fração em questão. 

 Os teores de FDA em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 A fração folha sob PD 1,5F apresentou teores de FDA de 39,6% que 

diferiram (P<0,05) dos encontrados na fração folha no PD 3,5F (44,0%). A fração 

folha do pasto sob PD 2,5F, apresentou (P>0,05) teores de FDA de 42,9%, 

semelhante às mesmas frações dos pastos sob menor e maior PD. As variações 

observadas nas frações folha dos PDs 1,5 e 3,5F estão associadas ao avanço no 

estádio de maturação das plantas, que passaram a ter seus tecidos mais 

lignificados, reduzindo assim a sua qualidade e facilidade de fragmentação e 
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digestão. Machado et al. (1998), em experimento de corte com diferentes cultivares 

de Panicum maximum, não verificaram efeito da altura de corte no teor de FDA. Já 

Almeida et al. (2000) verificaram decréscimo linear nos teores de FDA com o 

aumento da oferta de forragem. Da mesma forma, Silva et al. (1994) relataram que 

pastos manejados com baixas pressões de pastejo apresentavam teores de FDA de 

lâminas foliares significativamente superiores àquelas manejadas com média e alta 

pressão de pastejo. 

 Benevides (2005), avaliando o valor nutritivo do capim Tanzânia utilizando 

amostras oriundas de pastejo simulado, verificaram teores médios de FDA de 34,8; 

37,7 e 39,7%, respectivamente nos PDs 1,5; 2,5 e 3,5F, os quais foram inferiores 

aos encontrados na fração folha deste experimento. Estes resultados comprovam 

que o animal em pastejo exerce a seletividade, consumindo as frações de melhor 

qualidade do pasto, o que faz com que ocorram diferenças entre a composição 

químico-bromatológica da forragem ofertada e o que é consumido pelo animal 

(Hodgson, 1990). Os animais apresentam maior preferência pelo consumo de folhas 

e partes novas da planta, pois é nestas frações que se encontram as maiores 

quantidades de nutrientes e os maiores índices de digestibilidade. Sendo assim, é 

muito importante que seja ofertada ao animal em pastejo, uma forragem com 

elevada proporção de folhas e possibilidade de seletividade.  

 Não foram observadas variações quanto aos teores de FDA na fração 

colmo, que apresentaram teores médios de 47,4%. Por sua vez, considerando os 

teores de FDA da fração material morto, aquela oriunda do PD 3,5F apresentou os 

menores teores desta variável (52,2%) que diferiram (P<0,05) dos teores 

observados na mesma fração dos PDs 1,5 e 2,5F, sendo entre estes últimos 

verificada (P>0,05) semelhança nos teores de FDA. Este resultado pode estar 

associado ao fato de se ter tido elevada perda de forragem no pasto sob PD 3,5F, 

promovida pelo desencadeamento do alongamento do colmo o que causou a 

ocorrência de sombreamento mútuo do dossel (SILVA, 2004). De acordo com Corsi 

et al. (1994), ao se trabalhar com maiores alturas do pasto, têm-se maiores perdas 

de forragem por senescência o que ocorreu no pasto sob PD 3,5F que apresentou 

altura média de 76,1 cm (SILVA, 2004). Desta forma folhas ainda jovens que 

apresentavam em suas constituição teores de carboidratos de mais fácil 

degradação, em detrimento de teores de celulose e lignina, passaram a fazer parte 
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mais cedo da fração material morto devido a redução do tempo médio de vida foliar 

imposto pela senescência das mesmas.   

 Em relação ao teor de FDA considerando a planta inteira, pôde-se 

observar que aquela submetida ao menor PD (1,5F) apresentou os menores teores 

(42,7%), os quais diferiram (P<0,05) dos teores encontrados nas plantas inteiras sob 

os PDs 2,5F (44,9%) e PD 3,5F (46,3%). Entre estas últimas, não houve (P>0,05) 

diferenças nos teores de FDA. Os efeitos promovidos pelo PD passam a ser bem 

destacados nos resultados obtidos na planta inteira. Observa-se que a fração folha, 

mais uma vez, desempenhou papel importante para que fossem obtidos os menores 

teores de FDA na planta inteira sob o PD 1,5F. Isto resultou da combinação dos 

menores teores de FDA observados na fração folha do PD 1,5F e da ausência de 

variação (P>0,05) dos teores de FDA na fração colmo em função dos PDs. 

Observou-se também que mesmo havendo reduções nas relações F/C dos pastos 

(Silva, 2004), o que minimizou a participação de folhas e incrementou a de colmo, 

não foram promovidas diferenças entre as plantas inteiras dos maiores PDs (2,5 e 

3,5F) porque, entre estes não houve (P>0,05) diferenças dos teores de FDA nem 

quando se avaliou apenas a fração folha, tampouco na fração colmo. 

 Na medida em que o estádio de maturação das plantas avança, até 

alcançar a morte completa dos tecidos, ocorre redução do conteúdo celular em 

detrimento da maior deposição de carboidratos fibrosos de difícil digestibilidade 

devido às ligações com a lignina, tornando os tecidos vegetais cada vez mais rígidos 

e de menor qualidade. Como conseqüência deste fato, o valor nutritivo tende a ser 

reduzido, o que implica em menor desempenho dos animais quando em pastejo. 

 Assim, observa-se que a redução da qualidade dos pastos também é 

influenciada pela redução na oferta de lâmina foliar em detrimento da maior 

participação de colmo nos mesmos. As folhas apresentam as maiores quantidades 

de nutrientes e os maiores índices de digestibilidade, ao contrário do que é 

observado nos colmos. Esta fração é caracterizada por apresentar maiores 

conteúdos de carboidratos estruturais que são de difícil digestão pelos animais o que 

acaba por comprometer o valor nutritivo do pasto como um todo. Desta forma, a 

avaliação da estrutura do pasto é de extrema importância para auxiliar na 

caracterização da qualidade do mesmo, pois ela é o resultado de interações das 

características morfogênicas dos indivíduos que constituem o pasto, dos fatores 

abióticos, do animal em pastejo e do seu manejo. 
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 Com o prolongamento do período de descanso, houve elevações na 

massa seca de forragem total (MSFT) nos pastos sob maiores PDs, que foram 

proporcionadas por incrementos nas massas secas de forragem morta (MSFM) e 

viva (MSFV), sendo nesta última observada uma maior participação da massa seca 

de colmo verde (MSCV), em detrimento da participação de massa seca de lâmina 

verde (MSLV) (Silva, 2004). Estes resultados contribuíram para que os pastos sob 

os maiores PDs tivessem maiores participações das frações colmo e material morto 

nas quais, por apresentarem maiores conteúdos de carboidratos estruturais, foram 

encontrados teores mais elevados de FDA. Com o avançar dos PDs, as plantas 

inteiras foram apresentando menor valor nutritivo e conseqüentemente, qualidade 

inferior.  

 As modificações ocorridas na estrutura dos pastos promovem mudanças 

na forma em que a forragem é apresentada ao animal sob pastejo, o que provoca 

alterações no consumo e variações de cerca de 60 a 90% no desempenho animal 

(STOBS, 1973; HODGSON, 1990 e MERTENS, 1994). O consumo animal pode ser 

reduzido, já que se reduz a oferta de lâmina verde no pasto, fazendo com que o 

animal passe mais tempo em pastejo na tentativa de selecionar as melhores frações 

presentes no mesmo. Gomide & Gomide (2001), relataram que as características 

ligadas à estrutura do pasto condicionam o consumo pelo animal em pastejo, 

exercendo papel decisivo sobre o desempenho do pasto e do animal.  

 

 4.1.2 - Teores de Hemicelulose (HEM), Celulose (CEL) e Lignina (LIG) 

 

 Os resultados referentes aos teores de Hemicelulose (HEM), Celulose 

(CEL), e Lignina (LIG) das frações folha, colmo e material morto do pasto de 

Panicum maximum cv. Tanzânia e da planta inteira no pré-pastejo sob três períodos 

de descanso (PD) podem ser visualizados na Tabela 3.  

Os teores de HEM em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 As frações folha, colmo e material morto apresentaram teores médios de, 

respectivamente, 28,9; 29,1 e 25,2% de HEM, sendo observada (P<0,05) diferença 

entre a fração material morto em relação às demais. 
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TABELA 3 – Teores de Hemicelulose (HEM), Celulose (CEL), e Lignina (LIG) das frações folha, 
colmo e material morto do pasto de Panicum maximum cv. Tanzânia e da planta 
inteira no pré-pastejo sob três períodos de descanso 

 
PERÍODOS DE FRAÇÕES  Planta 

DESCANSO Folha Colmo M. Morto Média* Inteira 
 HEM (% MS)   CV = 10,01%  CV = 6,79% 

1,5 folhas/perf 29,8 31,0 25,3 - 29,7 A 
2,5 folhas/perf 28,8 28,1 24,0 - 27,9 B 
3,5 folhas/perf 28,0 28,3 26,1 - 27,3 B 

Média    28,9 a    29,1 a    25,2 b   

 CEL (%MS)   CV = 6,58%  CV = 4,84% 
1,5 folhas/perf     31,7 Ab 39,1 Aa 40,8 Aa - 34,2 B 
2,5 folhas/perf     32,2 Ab 40,2 Aa 41,6 Aa -   34,7 AB 
3,5 folhas/perf     33,9 Ab 39,3 Aa 37,6 Ba - 35,6 A 

Média       32,6     39,6     40,0   

 LIG (% MS)   CV = 19,88%  CV = 14,74% 
1,5 folhas/perf      2,7 Bc 4,4 Ab 7,5 Aa -  3,6 B 
2,5 folhas/perf      3,9 Ab 4,2 Ab 6,8 Ba -  4,3 A 
3,5 folhas/perf      4,2 Ab 4,5 Ab 6,2 Ba -  4,7 A 

Média 3,6      4,4      6,9   
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na mesma coluna e pela mesma letra minúscula na 
mesma linha não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey 
 
* Os teores dos nutrientes da planta inteira no efeito principal (média aritmética dos teores para as 
frações lâmina foliar, colmo e material morto) foram suprimidos, por não terem nenhum significado 
biológico 

 
 

 Quando se considerou a planta inteira, os mais elevados teores de HEM 

foram encontrados (P<0,05) na planta inteira oriunda do pasto sob PD 1,5F, 

resultado do menor avanço ocorrido na maturação dos tecidos da planta, em 

comparação aos teores encontrados nas plantas inteiras dos pastos submetidos aos 

maiores PDs. Observou-se ainda que não houve (P>0,05) diferenças entre os teores 

de HEM das plantas inteiras dos pastos sob os PDs 2,5 e 3,5F, os quais foram, 

respectivamente, 27,9 e 27,3%.  

 Os teores de CEL em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Para as frações folha e colmo não se observou (P>0,05) diferenças nos 

teores de CEL em função dos PDs. Já para a fração material morto foi verificado que 

no PD 3,5F os teores de CEL foram (P<0,05) inferiores aos dos pastos submetidos 

aos PDs 1,5 e 2,5F. Como nos pastos submetidos ao PD 3,5F não se conseguiu 

controlar a elevação da altura média do dossel (Silva, 2004), houve um contínuo 

incremento do IAF, que ao atingir o valor de IAF crítico, desencadeou o processo de 
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alongamento das hastes, decorrente do sombreamento mútuo, já que houve 

diminuição na quantidade e qualidade de luz que chegava ao interior do dossel 

(SBRISSIA; SILVA, 2001; NABINGER, 2002; CÂNDIDO, 2003). Sendo assim, 

possivelmente a ocorrência do sombreamento mútuo do dossel das plantas 

presentes nos pastos sob PD 3,5F promoveu uma maior taxa de senescência de 

folhas ainda jovens que apresentavam na constituição de seus tecidos, teores de 

carboidratos mais facilmente degradáveis, o que pode ser visualizado nos menores 

teores de CEL observados na fração material morto dos pastos sob PD 3,5F. Os 

menores teores de CEL observados na fração material morto dos pastos sob PD 

3,5F estão correlacionados com a redução dos teores de FDA ocorrida na mesma 

fração.   

 Ao avaliar a planta inteira observou-se que os teores de CEL foram 

superiores no PD 3,5F (35,6%) quando comparado com o PD de 1,5F (34,2%).   

  A diferença observada entre os teores de CEL das plantas inteiras dos 

pastos sob 1,5 e 3,5F deve-se às mudanças ocorridas nas relações F/C dos pastos 

sob o menor e maior PD (1,5F → 7,75 e 3,5F → 3,70), relatadas por Silva (2004), 

aliadas à pequena variação numérica verificada nos teores de CEL da fração folha 

do pasto sob PD 3,5F. 

 Os teores de LIG em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 A fração folha do pasto sob PD (1,5F) apresentou os menores teores de 

LIG (2,7%) em relação aos teores dos pastos sob os PDs 2,5F (3,9%) e 3,5F (4,2%) 

os quais foram (P>0,05) semelhantes. Na fração material morto os teores de LIG 

foram sendo reduzidos com o avanço dos PDs, sendo observadas (P<0,05) 

diferenças entre os teores verificados no pasto sob PD 1,5F (7,5%) e os demais 

(6,79% → 2,5F e 6,23% → 3,5F). No pasto sob maior PD (3,5F) foi observado as 

maiores quantidades de perda de forragem o que foi resultado da senescência de 

folhas ainda jovens causada pelo sombreamento mútuo do dossel. Verificou-se 

ainda que no pasto sob PD 3,5F houve senescência de folhas formadas 

posteriormente ao pastejo, o que fez com que a taxa de senescência foliar total 

fosse maximizada devido ao desencadeamento do sombreamento mútuo do dossel. 

Este fato fez com que grandes quantidades de folhas ainda jovens e, 

conseqüentemente, com reduzidos teores de lignina, passassem a fazer parte da 
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fração material morto mais rapidamente nestes pastos, fato este refletido nos 

menores teores de LIG encontrados para a fração material morto do pasto sob PD 

3,5F. 

 Os teores de LIG na planta inteira do pasto sob PD 1,5F (3,6%) foram 

(P<0,05) inferiores aos encontrados nas plantas inteiras dos demais PDs. Nos 

maiores PDs (2,5 e 3,5F) os teores de LIG não variaram (P>0,05), sendo verificados 

teores, respectivamente de 4,3 e 4,7%. 

 Os teores de LIG encontrados na planta inteira nos PDs 2,5 e 3,5 F (4,3 e 

4,7%) foram superiores aos verificados por Mello et al. (2005), que ao avaliar o valor 

nutritivo do capim Tanzânia sob idades de corte de 30, 40 e 50 dias, verificaram 

teores de 3,4 e 3,6%, respectivamente, para as idades de corte 30 e 40 dias. 

 Possivelmente devido ao fato destes autores terem utilizado uma altura 

de corte de 30 cm, superior à altura preconizada neste experimento, tenha sido 

possível terem obtidos menores teores de LIG, uma vez que colheram estratos onde 

se encontrava maior proporção de folhas, sendo estas menores detentoras de 

componentes lignificados. 

 Os maiores teores de LIG observados nos maiores PDs contribuem para 

a ocorrência do efeito de complexação com os carboidratos da parede celular, 

tornando-os indisponíveis para o ataque das bactérias ruminais e, 

conseqüentemente, utilização dos nutrientes pelo animal após o consumo da 

forragem. A elevação dos teores de LIG da fração folha, decorrentes do avanço dos 

PDs aliada às características estruturais do pasto como reduções nas relações F/C e 

MV/MM, observados por Silva (2004), aturam de forma conjunta para que os 

conteúdos fibrosos do pasto no maior PD (3,5F) fossem mais elevados sendo estas 

observadas nos teores pré-pastejo de FDA quando se realizou a reconstituição da 

planta inteira.  

  

 4.1.3 - Teores de Extrato Etéreo (EE), Proteína Bruta (PB), Nitrogênio 

Insolúvel em Detergente Neutro (NIDN) e Nitrogênio Insolúvel em Detergente 

Ácido (NIDA) 
 

 Os resultados referentes aos teores de Extrato Etéreo (EE), Proteína 

Bruta (PB), Nitrogênio Insolúvel em Detergente Neutro (NIDN) e Nitrogênio Insolúvel 

em Detergente Ácido (NIDA) das frações folha, colmo e material morto do pasto de 
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Panicum maximum cv. Tanzânia e da planta inteira no pré-pastejo sob três períodos 

de descanso (PD) podem ser visualizados na Tabela 4. 

  
TABELA 4 – Teores de Extrato Etéreo (EE), Proteína Bruta (PB), Nitrogênio Insolúvel em 

Detergente Neutro (NIDN) e Nitrogênio Insolúvel em Detergente Ácido (NIDA) 
das frações folha, colmo e material morto do pasto de Panicum maximum cv. 
Tanzânia e da planta inteira no pré-pastejo sob três períodos de descanso 

 
PERÍODOS DE FRAÇÕES   

DESCANSO Folha Colmo M. Morto Média* Pl. Inteira 
 EE (% MS)   CV = 36,36%  CV = 13,24% 

1,5 folhas/perf 2,6 1,9 2,2 - 2,4 A 
2,5 folhas/perf 2,5 1,6 1,7 - 2,3 A 
3,5 folhas/perf 2,8 1,6 2,5 - 2,5 A 

Média    2,6 a   1,7 c    2,1 b   

 PB (% MS)   CV = 20,17%  CV = 16,98% 
1,5 folhas/perf    10,9 Aa    4,7 Ab 2,9 Ac - 8,8 A 
2,5 folhas/perf     8,8 Ba    3,9 Ab 2,8 Ab - 7,3 B 
3,5 folhas/perf     8,2 Ba    3,8 Ab 3,1 Ab - 6,4 B 

Média        9,3        4,2      2,9   

 NIDN (%NT)   CV = 18,13%  CV = 12,25% 
1,5 folhas/perf      60,4      64,3    62,6 - 62,2 A 
2,5 folhas/perf      60,5      62,5    63,7 - 61,3 A 
3,5 folhas/perf      59,1      59,9    60,1 - 59,2 A 

Média      60,0 a      62,2 a    62,2 a   

 NIDA (% NT)   CV = 27,74%  CV = 20,66% 
1,5 folhas/perf   8,6 Ac  20,8 Ab    45,3 Aa  15,4 B 
2,5 folhas/perf 10,5 Ac  23,9 Ab    42,3 Aab  16,8 B 
3,5 folhas/perf 14,2 Ab  26,3 Aa    35,0 Ba  20,3 A 

Média     11,1      23,7    40,9   
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na mesma coluna e pela mesma letra minúscula na 
mesma linha não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey 
 
* Os teores dos nutrientes da planta inteira no efeito principal (média aritmética dos teores para as 
frações lâmina foliar, colmo e material morto) foram suprimidos, por não terem nenhum significado 
biológico 
 

 Os teores de EE em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Os teores médios de EE das frações folha, colmo e material morto foram 

2,6; 1,7 e 2,1% e os mesmos apresentaram (P<0,05) diferenças entre si.  

 Quando foram reconstituídas as plantas inteiras dos pastos em cada PD, 

os teores de EE também não sofreram variações em função dos PDs estudados, 

apresentando teores médios de 2,4%. 
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 Os teores de PB em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 A fração folha foi a única que apresentou (P<0,05) diferenças em função 

dos PDs estudados. Para esta fração foram observados os maiores teores de PB no 

pasto sob PD 1,5F (10,9%) os quais diferiram dos 8,8 e 8,2% encontrados nas 

frações folha dos PD 2,5 e 3,5F, sendo que entre estes dois últimos não se 

evidenciaram (P>0,05) diferenças. Rego et al. (2003) obtiveram média de 16,7% de 

PB nas lâminas foliares do capim Tanzânia aos 28 dias de crescimento, teores 

bastante superiores aos encontrados no presente trabalho. As frações colmo e 

material morto não variaram (P>0,05) com os PDs estudados. Observa-se que em 

todas as frações folha, de todos os pastos nos diferentes PDs, apresentaram teores 

de PB superiores ao mínimo de 7,0%, teor este citado por Silva e Leão (1979), como 

percentual necessário para a manutenção do funcionamento ruminal. Como a folha 

é a fração que, preferencialmente, o animal consome durante o pastejo é importante 

que os teores de PB desta no pré-pastejo sejam adequados para garantir o 

atendimento das necessidades diárias de PB dos animais na tentativa de minimizar 

os custos com suplementação. 

 Ao avaliar os teores de PB nas amostras de capim Tanzânia, colhidas no 

primeiro dia de pastejo, através de pastejo simulado, Benevides (2005) encontrou 

teores de PB de 13,2; 11,6 e 11,5% para os pastos que estiveram submetidos aos 

PDs 1,5; 2,5 e 3,5F, respectivamente. Ao comparar com os teores observados na 

fração folha de cada PD no presente experimento, pode-se observar que em todos 

os pastos, os teores encontrados por Benevides (2005) foram superiores, o que 

reflete o efeito da seletividade ocorrida no momento da colheita das amostras.

 Quando considerada a planta inteira foram observadas (P<0,05) 

diferenças entre aquela submetidas ao menor PD (1,5F), que apresentou 8,8% PB, e 

a planta inteira nos PDs 2,5 e 3,5F com, respectivamente, 7,3 e 6,4%. Estes teores 

ficaram bastante abaixo dos encontrados por Gerdes et al. (2000) que avaliando o 

valor nutritivo do capim Tanzânia aos 14, 28 e 35 dias verificaram teores de PB de 

18,6; 12,9 e 10,8%. Os teores de PB encontrados nas plantas inteiras dos maiores 

PDs (2,5 e 3,5F) não apresentaram (P>0,05) diferenças entre si, mesmo tendo sido 

observada redução (P<0,05) na relação F/C de 5,69 para 3,70 entre estes PDs 

(Silva, 2004). As diferenças entre os maiores PDs não puderam ser visualizadas, 
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pois ao serem avaliadas as frações folha e colmo, separadamente, não foi verificada 

(P>0,05) nenhuma variação em ambas as frações, o que fez com que mesmo 

havendo redução na relação F/C os teores de PB na planta inteira se mantivessem 

constantes. As diferenças visualizadas na planta inteira estão mais uma vez 

relacionadas com a redução da relação F/C que, conseqüentemente, promove a 

redução na oferta de folhas além da forma em que a mesma é disponibilizada para o 

animal em pastejo.  

 Os teores de PB em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

  Os teores de NIDN das frações da planta não apresentaram (P>0,05) 

variações com os PDs não sendo também observadas (P>0,05) diferenças entre as 

frações da planta ao serem comparadas entre si. O teor médio de NIDN encontrado 

para todos os PDs foi de 61,5%. Já considerando as frações da planta, os teores de 

NIDN das frações folha, colmo e material morto ficaram em torno de 60,0; 62,2 e 

62,2%.  

 Balsalobre et al. (2003), não observaram variações nos teores de NIDN 

de amostras colhidas a partir de pastejo simulado em pasto de capim Tanzânia, 

manejados sob lotação rotativa com 33 dias de descanso e três dias de ocupação 

sendo o pastejo realizado por bovinos. Ao longo dos ciclos de pastejo, a parte da 

proteína que estava ligada à FDN se mostrou bastante estável e representaram, em 

média, 49,1% (% N total), teores estes que foram inferiores à média encontrada na 

fração folha, do PD 3,5F, no presente trabalho (59,1%). Os menores teores de NIDN 

observados pelos autores refletem a tendência da colheita de frações de melhor 

qualidade, promovida pela simulação do pastejo realizado por bovinos.  

 Não foram evidenciadas (P>0,05) diferenças nos teores de NIDN em 

função dos PDs ao se avaliar a planta inteira. Em média, os teores de NIDN 

encontrados para a planta inteira alcançaram 60,9%. 

 Os teores de NIDA em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Os teores de NIDA das frações folha e colmo em todos os PDs estudados 

não apresentaram (P>0,05) variações. Contudo, foi verificado que os teores de 

35,0% da fração material morto no PD 3,5F foram inferiores (P<0,05) aos 
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encontrados nos PDs 1,5 e 2,5F (45,3 e 42,3%), respectivamente. Os teores médios 

obtidos para as frações folha e colmo foram, respectivamente, 11,1 e 23,7%. A 

redução nos teores de NIDA observadas na fração material morto do maior PD 

esteve fortemente correlacionada com as reduções ocorridas nos teores de LIG da 

mesma fração no mesmo PD. Observa-se mais uma vez, que o fato de se ter tido 

maiores perdas de forragem nos pastos manejados sob maior PD (3,5F) fizeram 

com que a presença de maiores quantidades de folhas jovens entrando em 

senescência mais cedo e passando a fazer parte do material morto deste pasto 

influenciassem os resultados dos teores de NIDA. 

 Variações nos teores de NIDA ao longo dos ciclos de pastejo foram 

observadas por Balsalobre et al. (2003) quando estes autores avaliaram a 

composição química e o fracionamento da proteína de amostras colhidas a partir de 

pastejo simulado em pasto de capim Tanzânia, manejados sob lotação rotativa com 

33 dias de descanso e três dias de ocupação, sendo o pastejo realizado por bovinos. 

As variações observadas pelos autores foram desde 6,5 a 11,9% NIDA. Os maiores 

teores de NIDA observados por Balsalobre et al. (2003) foram inferiores aos 

encontrados na fração folha do pasto sob o PD 3,5F neste experimento (14,2%) 

devido ao fato das mesmas serem referentes à amostras de pastejo simulado. 

 Já observando a distribuição dos teores de NIDA na planta inteira, pôde-

se observar que a maior concentração do nitrogênio ligado à FDA (20,3%) esteve 

presente na planta inteira do pasto submetido ao maior PD (3,5F) e que os menores 

teores de NIDA (15,4 e 16,8%) estiveram presentes na planta inteira dos pastos sob 

os menores PDs (1,5 e 2,5F). 

 As mudanças nas características estruturais do pasto relatadas por Silva 

(2004), com reduções observadas na relação F/C entre o menor e maior PD        

(7,75 → 1,5 F e 3,70 → 3,5 F) foram decisivas para que as diferenças entre as 

plantas inteiras dos pastos sob os dois PDs citados pudessem ser visualizadas, pois 

ao se avaliarem os teores de NIDA das frações folha e colmo, separadamente, não 

foram observadas diferenças com os PDs.  

 

 4.2 - Fracionamento dos carboidratos pré-pastejo 
 
 
 Os resultados referentes ao fracionamento dos carboidratos das frações 

folha, colmo e material morto do pasto de Panicum maximum cv. Tanzânia e da 
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planta inteira no pré-pastejo sob três períodos de descanso (PD) podem ser 

visualizados na Tabela 5.  

  
TABELA 5 – Teores de Carboidratos Totais (CT), Carboidratos não fibrosos (CNF), Açúcares + Amido 

(A + B1), Parede Celular potencialmente degradável (B2) e Parede Celular indisponível 
(C) das frações folha, colmo e material morto do pasto de Panicum maximum cv. 
Tanzânia e da planta inteira no pré-pastejo sob três períodos de descanso 

 
PERÍODOS DE FRAÇÕES   

DESCANSO Folha Colmo M. Morto Média* Pl. Inteira 
 CT (% MS)   CV = 2,95%  CV = 2,16% 

1,5 folhas/perf 74,5  80,8  83,8  - 76,9 A 
2,5 folhas/perf 76,0  81,3  83,5  - 77,7 A 
3,5 folhas/perf 75,8  80,4  81,5  - 77,7 A 

Média   75,4 c    80,8 b   82,9 a   

 CNF (% MS)   CV = 35,73%  CV = 26,75% 
1,5 folhas/perf 9,3 6,6 7,6 -   8,7 A 
2,5 folhas/perf 9,1 7,4 8,5 -   8,7 A 
3,5 folhas/perf 7,8 6,1 7,9 -   7,5 A 

Média    8,7 a   6,7 b     8,0 ab   

 A + B1 (% CT)   CV = 51,21%  CV = 37,54% 
1,5 folhas/perf 8,5 5,5 4,0 -   6,6 A 
2,5 folhas/perf 7,1 6,3 5,0 -   6,4 A 
3,5 folhas/perf 5,5 5,6 4,4 -   5,1 A 

Média    7,1 a     5,8 ab    4,5 b   

 B2  (% CT)   CV = 5,04%  CV = 4,54% 
1,5 folhas/perf       83,5       82,4       74,6 - 82,2 A 
2,5 folhas/perf       80,6       81,3       75,5 - 80,1 A 
3,5 folhas/perf       81,3       81,4       77,8 - 80,6 A 

Média       81,8 a       81,7 a       76,0 b   

 C (% CT)   CV = 18,68%  CV = 14,05% 
1,5 folhas/perf        8,8 Bc      12,9 Ab      21,5 Aa - 11,1 B 
2,5 folhas/perf      12,2 Ac      12,4 Ab      19,5 Aab - 13,3 A 
3,5 folhas/perf      13,2 Ab      13,5 Ab      18,3 Ba - 14,3 A 

Média      11,4      12,9      19,8   
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na mesma coluna e pela mesma letra minúscula na 
mesma linha não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey 
 
* Os teores dos nutrientes da planta inteira no efeito principal (média aritmética dos teores para as 
frações lâmina foliar, colmo e material morto) foram suprimidos, por não terem nenhum significado 
biológico 
 
  

 Os teores de CT em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 As frações folha, colmo e material morto apresentaram teores médios de 

CT, respectivamente, de 75,4; 80,8 e 82,9%, todos diferindo (P<0,05) entre si.  
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 Ao avaliar os teores de CT na planta inteira, nenhuma variação foi 

observada em função dos PDs estudados (P>0,05). Em média a planta inteira 

apresentou 77,4% de CT. A ausência de variação entre as plantas inteiras de cada 

PD pode ser explicada pelo fato de que em todas as frações foram verificados teores 

semelhantes de CT. Com isso, mesmo havendo modificações nas características 

estruturais do pasto submetido aos diferentes PDs, com reduções na relação F/C, 

nenhum efeito significativo pôde ser visualizado quando se reconstituiu a planta 

inteira. 

 Em gramíneas tropicais, os CT representam a maior proporção da MS das 

plantas e a variação na qualidade desta fração interfere diretamente na 

disponibilidade de energia para o ruminante. Os resultados obtidos na fração folha 

do pasto sob PD 3,5 F (75,8%) foram semelhantes aos observados por Balsalobre et 

al. (2003) em amostras colhidas a partir de pastejo simulado em pastos de capim 

Tanzânia com PD de 33 dias. 

 Os teores de CNF em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.    

 Observando os teores médios de CNF de cada fração da planta em todos 

os PDs, os maiores teores foram encontrados na fração folha (8,7%) os quais não 

diferiram (P>0,05) dos verificados na fração material morto (8,0%). Os menores 

teores de CNF foram encontrados na fração colmo (6,7%) sendo estes semelhantes 

(P>0,05) aos teores encontrados na fração material morto e diferentes daqueles na 

fração folha. 

 Quando se reconstituiu a planta inteira de cada PD não foram observadas 

(P>0,05) diferenças entre as mesmas ao se avaliar os teores de CT. Em média os 

teores de CNF da planta inteira foram de 8,3%. 

 Os teores das frações A+B1 dos carboidratos em função dos PDs 

apresentaram (P>0,05) resultados semelhantes em função da fração da planta 

analisada, observando-se assim que não ocorreu interação entre PD e frações da 

planta.  

 Em média os carboidratos de rápida degradação representados pelas 

frações A e B1 totalizaram 7,1% da fração folha, sendo estes teores diferentes 

(P<0,05) apenas daqueles encontrados na fração material morto (4,5%). Os teores 
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das frações A+B1 do colmo, por sua vez, não diferiram dos teores destas frações 

que foram encontrados na folha e material morto. 

 Quando a planta inteira foi avaliada, também não foram (P>0,05) 

verificadas variações nos teores das frações dos carboidratos A+B1 em função dos 

PDs estudados. Os teores médios destas frações dos carboidratos na planta inteira 

ficaram em torno de 6,03%. 

 Alimentos com elevados teores das frações dos carboidratos A+B1 são 

boas fontes de energia para o crescimento dos microorganismos que utilizam 

carboidratos não fibrosos. Dessa forma, seria benéfica a inclusão de fontes protéicas 

de rápida e média degradação no rúmen, quando estes alimentos impõem a base da 

dieta, objetivando a sincronização entre a liberação de energia e nitrogênio, uma vez 

que a liberação de energia de maneira mais rápida que a sua utilização para o 

crescimento microbiano, pode levar ao processo de dissipação de energia por parte 

dos microorganismos. 

 Os teores das frações A+B1 observados por Balsalobre et al. (2003) nas 

amostras de pastejo simulado de capim Tanzânia sob PD de 33 dias apresentaram 

variações de 15,4 a 23,2%, ao longo dos ciclos de pastejo, sendo estes teores 

bastante superiores aos encontrados neste trabalho na fração folha do PD 3,5F 

(5,5%). Mello et al. (2005) fracionando os carboidratos de diferentes cultivares de 

Panicum maximum, inclusive o capim Tanzânia, nas idades de corte de 30, 40 e 50 

dias, observaram que os teores das frações dos carboidratos A+B1 encontrados na 

idade de corte 30 dias foi de 15,9%, os quais também foram superiores aos 

encontrados na planta inteira nos PDs 2,5 e 3,5F do preste trabalho (6,4 e 5,1%, 

respectivamente). 

 As gramíneas tropicais apresentam teores de carboidratos solúveis e 

amido (A+B1) raramente superiores a 20% dos carboidratos totais (Vieira et al. 

2000). Contudo os teores destas frações dos carboidratos, observados no presente 

experimento, ficaram muito abaixo destes teores máximos. 

 Os teores da fração B2 dos carboidratos em função dos PDs 

apresentaram (P>0,05) resultados semelhantes em função da fração da planta 

analisada, observando-se assim que não ocorreu interação entre PD e frações da 

planta.  

 Os teores médios da fração B2 encontrados na fração folha (81,8%) 

foram semelhantes aos verificados na fração colmo (81,7%). Por sua vez, os 
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menores teores médios desta fração (76,0%), foram observados na fração material 

morto e estes foram diferentes (P<0,05) dos demais. De uma forma geral, os teores 

da fração B2 dos carboidratos encontrados foram bastante elevados e podem estar 

relacionados com os altos teores de FDN encontrados os pastos.   

 Na planta inteira, também não foram observadas diferenças (P>0,05) nos 

teores da fração B2 entre os PDs. Em média, os teores desta fração na planta inteira 

foi de 81,0%. 

 Mello et al (2005), realizando o fracionamento dos carboidratos de 

cultivares de Panicum maximum, dentre eles o capim Tanzânia, verificaram teores 

da fração B2 de 73,2% na idade de corte de 30 dias. Estes resultados foram 

inferiores aos encontrados nas plantas inteiras sob PD 2,5 e 3,5F da presente 

pesquisa (80,1 e 80,6%), possivelmente, devido às diferenças nas alturas de corte 

utilizadas em ambos os experimentos. No presente estudo, a altura de corte 

preconizada foi de 15,0 cm, o que fez com que fosse possível a colheita de maiores 

quantidades de material mais acima do solo, contribuindo, conseqüentemente, para 

a obtenção de maiores teores da fração B2 (parede celular potencialmente 

degradável). Balsalobre et al. (2003), observou variações de 70,5 a 53,6% nos 

teores da fração B2 em amostras de capim Tanzânia sob sistema rotativo com 33 

dias de descanso, oriundas de pastejo simulado. Estes teores também foram 

inferiores aos encontrados na fração folha do presente trabalho, quando foram 

observados, no pasto sob PD 3,5F, teores da fração B2 dos carboidratos  de 81,3%. 

 As diferenças nas frações de carboidratos (B2 e A+B1) entre os 

alimentos, bem como a sua interação com avanço da maturidade das plantas, 

podem afetar a disponibilidade de energia no rúmen para o crescimento microbiano, 

o que, por sua vez, influencia o fluxo de proteína microbiana para o intestino 

delgado.  

 Os teores da fração C dos carboidratos em função dos PDs apresentaram 

(P<0,05) resultados diferentes em função da fração da planta analisada, 

observando-se assim que ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Os teores da fração C, quando observados na fração folha, se elevaram 

(P<0,05) de 8,8% no PD 1,5F para 13,2% na mesma fração do PD 3,5F. Entre os 

teores da fração da fração C na folha dos PDs 2,5 e 3,5F (12,2 e 13,2%, 

respectivamente), não foram (P>0,05) observadas diferenças significativas. 
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 A fração C representa o percentual dos carboidratos presentes na parede 

celular que estão indisponíveis, sendo assim esta fração é diretamente influenciada 

pelos teores de LIG. Pode ser observado na Tabela 3, que a fração folha do PD 1,5F 

apresentou 2,7% LIG, sendo estes teores elevados (P<0,05) para 3,9 e 4,2% nos 

maiores PDs. Esta maior participação da LIG na fração folha causou uma maior 

indisponibilidade dos carboidratos presentes na parede celular, sendo este efeito 

observado nas elevações dos teores da fração C. 

 Os teores da fração C encontrados na fração colmo não apresentam 

variações (P>0,05) nos PDs considerados neste experimento. Em média estes 

teores ficaram em torno de 12,94%. Já na fração material morto, devido ao fato de 

haver maior presença de folhas fazendo parte desta fração em decorrência do 

processo de senescência desencadeado pelo sombreamento mútuo do dossel, foi 

observada redução nos teores da fração C no maior PD (3,5F), sendo estes 

reduzidos para teores de 18,3%. Este efeito acompanhou o comportamento dos 

teores de LIG, os quais também foram sendo reduzidos na fração material morto 

com o avançar dos PDs. Os teores da fração C no material morto dos pastos sob os 

PDs 1,5 e 2,5F (21,5 e 19,5%, respectivamente) não diferiram (P>0,05) entre si. 

 Na planta inteira os teores da fração C se concentraram mais fortemente 

naquelas que foram submetidas aos maiores PDs. Com o aumento dos PDs foi 

havendo maior incremento da fração colmo nas plantas inteiras do pasto, e estes por 

apresentarem maiores teores de parede celular e, consequentemente, de LIG 

contribuíram para as elevações nos teores da fração C dos carboidratos. A planta 

inteira submetida ao PD 1,5F apresentou teores de 11,1%, sendo estes diferentes 

(P<0,05) dos encontrados nas demais frações colmo (13,3%) e material morto 

(14,3%). Entre os pastos sob os maiores PDs os teores da fração C dos carboidratos 

não diferiram entre si (P>0,05). 

 Segundo Wilson (1994) e Jung e Allen (1995), à medida que a planta 

atinge a sua maturidade, ocorre síntese de polímeros estruturais que são 

depositados nas células vegetais. A deposição de polímeros de lignina inicia-se no 

engrossamento da parede celular secundária (Jung e Allen, 1995). 

 Balsalobre et al. (2003), avaliando as frações dos carboidratos de 

amostras do capim Tanzânia sob lotação rotativa com 33 dias de PD, oriundas de 

pastejo simulado, verificaram teores da fração C dos carboidratos variando de 14,1% 

no primeiro ciclo de pastejo até 23,2% no oitavo ciclo. No presente experimento os 
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teores da fração C encontrados na fração folha do PD 3,5F foram bastante próximos 

aos menores teores encontrados por Balsalobre et al. (2003), sendo estes 13,2%. 

 
4.3 - Composição químico-bromatológica pós-pastejo 
 
 
 4.3.1 - Teores de Fibra em Detergente Neutro (FDN) e Fibra em 

Detergente Ácido (FDA) 

 

 Os resultados referentes aos teores de Fibra em Detergente Neutro, 

(FDN) e Fibra em Detergente Ácido (FDA) das frações folha, colmo e material morto 

do pasto de Panicum maximum cv. Tanzânia e da planta inteira no pós-pastejo sob 

três períodos de descanso (PD) podem ser visualizados na Tabela 6.  

  
TABELA 6 – Teores de Fibra em Detergente Neutro (FDN) e de Fibra em Detergente Ácido 

(FDA) das frações folha, colmo e material morto do pasto de Panicum maximum 
cv. Tanzânia e da planta inteira no pós-pastejo sob três períodos de descanso 

 
PERÍODOS DE FRAÇÕES  Planta 

DESCANSO Folha Colmo M. Morto Média* Inteira 
 FDN (% MS)   CV = 3,62%  CV = 2,14% 

1,5 folhas/perf 72,7 B 75,9 A 82,2 A - 76,2 A 
2,5 folhas/perf   74,1 AB 76,1 A 82,3 A - 76,8 A 
3,5 folhas/perf      75,3 A      76,5 A      80,6 A - 77,3 A 

Média      74,1      76,2      81,7   

 FDA (%MS)   CV = 5,13%  CV = 5,37% 
1,5 folhas/perf   42,6 Bc  46,4 Ab  55,6 Aa - 47,8 B 
2,5 folhas/perf    44,4 Abc  48,0 Ab  55,6 Aa -   48,8 AB 
3,5 folhas/perf  46,1 Aa  47,7 Ab  54,8 Aa - 50,9 A 

Média     44,4      47,4     55,3   
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na mesma coluna e pela mesma letra minúscula 
na mesma linha não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey 

 
* Os teores dos nutrientes da planta inteira no efeito principal (média aritmética dos teores para 
as frações lâmina foliar, colmo e material morto) foram suprimidos, por não terem nenhum 
significado biológico 

 

  

 Os teores de FDN em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Os teores de FDN da fração folha verificados do pasto sob PD 1,5F 

(72,7%) foram diferentes (P<0,05) apenas dos encontrados na mesma fração do 

pasto submetido aos PD 3,5F (75,3%). A fração folha do pasto sob PD 2,5F, ao 
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apresentar 74,1% de FDN, não diferiu (P>0,05) dos teores de FDN encontrados na 

mesma fração do menor e maior PD (1,5 e 3,5F). 

 Observa-se que no pós-pastejo os teores de FDN da fração folha dos PDs 

1,5 e 3,5F foram influenciados pelo aumento do PD imposto ao pasto. Este fato 

reflete a maior maturação ocorrida no resíduo da fração folha do pasto sob PD 3,5F 

deixado após o pastejo o qual apresentou teores de FDN superiores àqueles 

deixados pela fração folha residual no pasto sob menor PD (1,5F).  

 Nenhum efeito foi observado (P>0,05) nos teores de FDN das frações 

colmo e material morto, sendo nestas frações encontrados teores médios de FDN de 

76,2 e 81,7%, respectivamente. 

 Ao se avaliar os teores de FDN da planta inteira dos pastos submetidos 

aos diferentes PDs não foram visualizadas (P>0,05) diferenças entre os mesmos, 

sendo encontrados teores médios de 76,8%.  

 Os teores de FDA em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Os maiores teores de FDA da fração folha (46,1%) foram verificados no 

pasto sob PD 3,5F, sendo estes teores semelhantes (P>0,05) aos obtidos na fração 

folha do PD 2,5F (44,4%) e diferentes dos 42,6% observados na mesma fração do 

menor PD (1,5F). Os teores de FDA da fração folha do pasto sob PD 2,5F não 

diferiu dos demais teores encontrados nos pastos submetidos aos demais PDs. As 

frações colmo e material morto também não apresentaram variações significativas 

(P>0,05) entre os PDs estudados. Em média, estes teores ficaram em torno de 47,4 

e 55,3%, respectivamente para as frações colmo e material morto.  

 Benevides (2005), a partir de amostras de pastejo simulado de capim 

Tanzânia submetido aos mesmos PDs do presente trabalho, encontraram teores de 

FDA bastante semelhantes aos encontrados na fração folha do presente trabalho, os 

quais foram de 41,8; 44,6 e 50,0%, respectivamente, para os pastos sob PDs 1,5; 

2,5 e 3,5F, no último dia de pastejo.  

 Analisando os teores de FDA da planta inteira sob PD 2,5F observou-se 

que a mesma apresentou 48,8% FDA sendo estes teores semelhantes (P>0,05) aos 

encontrados na planta inteira do menor e maior PD (47,8 e 50,9%), respectivamente. 

Por sua vez, diferenças significativas (P<0,05) foram verificadas entre os teores de 

FDA da planta inteira observados nos PDs 1,5 e 3,5F, sendo esta variação um 
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resultado das mudanças ocorridas nas características estruturais do pasto, 

principalmente aquelas referentes à redução da relação F/C de 2,15 para 0,94, 

verificada por Silva (2004). Estas mudanças nas características estruturais do pasto 

fizeram com que maiores teores de compostos de baixa digestibilidade como a LIG 

pudessem fazer parte da composição da parede celular das frações da planta, o que 

acarretou na elevação dos teores de FDA da planta inteira. 

 Como no pós-pastejo os animais consumiram a fração folha do pasto que 

apresentava a maior qualidade, era de se esperar que ocorresse uma redução 

qualitativa ao se avaliar a composição química do pasto no pós-pastejo. No tocante 

aos teores de FDN e FDA, elevações nos teores destas variáveis puderam ser 

vistas, o que reflete a ocorrência de redução no valor nutritivo dos pastos. Este 

reflexo está amparado no fato da remoção da fração folha, que é a fração 

primordialmente preferida pelos animais em pastejo e de melhor qualidade, em 

detrimento da maior presença de frações que, devido à sua maior dificuldade de 

digestão, tendem a ser rejeitadas pelos animais em pastejo. Este efeito de redução 

da oferta de lâminas verdes e maior presença das frações colmo e material morto no 

pasto tendem a reduzir o valor nutritivo do pasto no final do pastejo, devido às 

características de reduzida qualidade nutricional que estas frações possuem.  

  

 4.3.2 - Teores de Hemicelulose (HEM), Celulose (CEL) e Lignina (LIG) 

 

 Os resultados referentes aos teores de (HEM), Celulose (CEL), e Lignina 

(LIG) das frações folha, colmo e material morto do pasto de Panicum maximum cv. 

Tanzânia e da planta inteira no pós-pastejo sob três períodos de descanso (PD) 

podem ser visualizados na Tabela 7.  

 Os teores de HEM em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Da mesma forma que observado no pré-pastejo, os teores de HEM não 

variaram (P>0,05) com os PDs sendo verificada (P<0,05) apenas diferenças entre os 

teores de suas frações.  

 Os teores médios de HEM foram de 29,7; 28,8 e 26,4% para as frações 

folha, colmo e material morto, respectivamente. Apenas a fração material morto 
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diferiu (P<0,05) das demais frações, sendo encontrada (P>0,05) semelhança nos 

teores de HEM entre as frações folha e material morto. 

 
TABELA 7 – Teores de Hemicelulose (HEM), Celulose (CEL), e Lignina (LIG) das frações folha, 

colmo e material morto do pasto de Panicum maximum cv. Tanzânia e da planta 
inteira no pós-pastejo sob três períodos de descanso 

 
PERÍODOS DE FRAÇÕES  Planta 

DESCANSO Folha Colmo M. Morto Média* Inteira 
 HEM (% MS)   CV = 7,99%  CV = 8,47% 

1,5 folhas/perf 30,0 29,5 26,6 -   24,4 A 
2,5 folhas/perf 29,7 28,2 26,7 -   24,5 A 
3,5 folhas/perf 29,2 28,8 25,8 -   24,4 A 

Média   29,7 a    28,8 a   26,4 b   

 CEL (%MS)   CV = 4,79%  CV = 3,12% 
1,5 folhas/perf     35,0 Bc    39,3 Ab      41,9 Aa -   38,1 B 
2,5 folhas/perf     36,8 Ab    39,7 Aa      41,6 Aa -     38,9 AB 
3,5 folhas/perf     38,5 Ab      39,7 Aab      42,0 Aa -   39,9 A 

Média       36,8       39,6        41,8   

 LIG (% MS)   CV = 20,89%  CV = 18,81% 
1,5 folhas/perf 3,6         4,2  7,0 -    4,7 B 
2,5 folhas/perf 3,8         4,2  7,6 -    5,0 B 
3,5 folhas/perf 4,3         4,7  6,9 -    5,3 A 

Média   3,9 b         4,4 b     7,2 a   
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na mesma coluna e pela mesma letra minúscula na 
mesma linha não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey 
 
* Os teores dos nutrientes da planta inteira no efeito principal (média aritmética dos teores para as 
frações lâmina foliar, colmo e material morto) foram suprimidos, por não terem nenhum significado 
biológico 
 

  

 Analisando os teores de HEM da planta inteira, também não foram 

detectadas (P>0,05) diferenças entre os teores encontrados nas plantas inteiras dos 

pastos em cada PD. Na planta inteira, os teores médios de HEM alcançaram o valor 

de 24,4%.  

 Com os resultados obtidos, observou-se que os teores de HEM pós-

pastejo sofreram pouca ou nenhuma influência dos PDs, assim como no pré-pastejo, 

e que os teores obtidos nas frações folha e colmo foram bastante próximos. Desta 

forma é importante a verificação da participação de constituintes da parede celular 

que possam limitar a digestibilidade dos componentes estruturais potencialmente 

digestíveis do pasto, em nível de ambiente ruminal, como por exemplo, as 

implicações decorrentes dos teores de LIG. 
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 Os teores de CEL em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Os maiores teores de CEL da fração folha foram verificados naquelas 

presentes nos pastos sob os maiores PDs (2,5F – 36,8% e 3,5F – 38,5%), não 

sendo entre estes observadas (P>0,05) diferenças. Os menores (P<0,05) teores de 

CEL da fração folha foram encontrados no pasto sob PD 1,5F (35,0%).  Nas frações 

colmo e material morto não foram evidenciadas variações nos teores de CEL com os 

PDs, sendo encontrados teores médios de 39,6 e 41,8%, respectivamente. 

 Os teores de CEL da planta inteira apresentaram (P<0,05) variações em 

função dos PDs estudados.  

 Foram observadas diferenças (P<0,05) entre as plantas inteiras que 

estiveram nos pastos sob menor e maior PD (1,5 e 3,5F), sendo verificados teores 

de 38,1 e 39,9%, respectivamente. Já os teores 38,9% de CEL da planta inteira do 

pasto sob PD 2,5F não diferiram (P>0,05) daquelas observadas nos pastos sob os 

demais PDs. 

 Os teores de CEL da fração folha foram os únicos que apresentaram 

diferenças com os PDs. Com a redução da participação da fração folha com o 

avançar dos PDs, a qual detinha os menores teores de CEL, e com o incremento da 

fração colmo no pasto, foi possível obter maiores teores de CEL na planta inteira 

reconstituída a partir destas frações. Esta menor oferta de lâmina foliar foi relatada 

por Silva (2004), que visualizou redução nos valores de relação F/C de 2,15 no PD 

1,5F para 0,94 no maior PD (3,5F). 

 Os teores de LIG em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Os teores de LIG das frações da planta foram distribuídos, na sua 

maioria, na fração material morto que apresentou teores médios de LIG de 7,2%, 

sendo estes diferentes dos demais teores encontrados nas frações folha e colmo. Já 

ao se avaliar as frações folha e colmo, observou-se que os teores médios de LIG 

obtidos foram (P>0,05) semelhantes, sendo observados teores de 3,9 e 4,4% de 

LIG, respectivamente para a fração folha e colmo. 

 O comportamento dos teores de LIG presentes na planta inteira, em cada 

PD estudado, demonstra que foi devido às variações deste composto fenólico 
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indigestível, que possui a capacidade de se complexar com os demais carboidratos 

estruturais e com outros constituintes da planta, indisponibilizando-os, que foram 

possíveis serem verificadas as variações nos teores de FDA da planta inteira, como 

foi verificado na planta inteira submetida ao maior PD (3,5F) no pós pastejo.  

 Considerando a planta inteira, os teores de LIG diferiram entre o menor e 

maior PD, quando foi observada uma maior participação desta variável no pasto sob 

PD 3,5F, apresentando teores de 5,3%, enquanto que no pasto sob PD 1,5F os 

teores de LIG foram de 4,7% (P<0,05). Os teores de LIG da planta inteira do pasto 

sob PD 2,5F (5,0%) não apresentaram diferenças (P>0,05) dos teores encontrados 

na plantas inteiras do pastos sob os PDs 1,5 e 3,5F. Observa-se que devido ao fato 

dos teores de LIG serem, comparativamente, valores numericamente bastante 

inferiores aos teores de HEM e CEL, poucas variações, que possam vir a ocorrer 

nos teores desta, favorecerão a visualização de diferenças quando se considera a 

planta inteira. Ou seja, apesar de não terem sido verificadas variações significativas 

(P>0,05) nos teores de LIG de cada fração com os PDs estudados e também na 

média das frações folha e colmo, quando se fez a reconstituição da planta inteira as 

elevações, apenas numéricas, observadas nas frações folha e colmo contribuíram 

para que as plantas inteiras dos PDs 1,5 e 3,5F diferissem entre si (P<0,05). Isto 

demonstra que dos componentes da parede celular, a LIG influencia de forma 

decisiva na redução do valor nutritivo dos pastos, atuando sobre os demais 

carboidratos do vegetal que são potencialmente disponíveis para a degradação 

ruminal, sendo importante que os teores deste composto fenólico sejam controlados 

através do adequado manejo do pasto a fim de não chegarem a causar prejuízos 

para a manutenção da qualidade dos pastos e conseqüentemente para a produção 

animal. 

 

 

 4.3.3 - Teores de Extrato Etéreo (EE), Proteína Bruta (PB), Nitrogênio 

Insolúvel em Detergente Neutro (NIDN) e Nitrogênio Insolúvel em Detergente 

Ácido (NIDA) 

 

 Os resultados referentes aos teores de Extrato Etéreo (EE), Proteína 

Bruta (PB), Nitrogênio Insolúvel em Detergente Neutro (NIDN) e Nitrogênio Insolúvel 

em Detergente Ácido (NIDA) das frações folha, colmo e material morto do pasto de 
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Panicum maximum cv. Tanzânia e da planta inteira no pós-pastejo sob três períodos 

de descanso (PD) podem ser visualizados na Tabela 8.  

  
TABELA 8 – Teores de Extrato Etéreo (EE), Proteína Bruta (PB), Nitrogênio Insolúvel em 

Detergente Neutro (NIDN) e Nitrogênio Insolúvel em Detergente Ácido (NIDA) 
das frações folha, colmo e material morto do pasto de Panicum maximum cv. 
Tanzânia e da planta inteira no pós-pastejo sob três períodos de descanso 

 
PERÍODO DE FRAÇÕES  Planta 
DESCANSO Folha Colmo M. Morto Média* Inteira 

 EE (% MS)   CV = 37,49%  CV = 21,71% 
1,5 folhas/perf 1,8   1,9 1,9 - 1,9 A 
2,5 folhas/perf 2,1   1,6 1,5 - 1,8 A 
3,5 folhas/perf 1,9   2,1 2,1 - 2,0 A 

Média    1,9 a     1,9 a    1,8 a   

 PB (% MS)   CV = 21,49%  CV = 20,49% 
1,5 folhas/perf       8,6 Aa        5,5 Ab      2,8 Ac - 6,2 A 
2,5 folhas/perf       6,3 Ba        4,7 Ab      2,7 Ac - 4,9 B 
3,5 folhas/perf       5,7 Ba        4,6 Aa      2,8 Ab - 4,4 B 

Média  6,9   4,9 2,8   

 NIDN (%NT)   CV = 15,93%  CV = 11,57% 
1,5 folhas/perf 63,3 58,1 64,4 - 61,9 A 
2,5 folhas/perf 70,9 59,3 60,8 - 65,0 A 
3,5 folhas/perf 63,0 53,8 59,6 - 58,8 A 

Média   65,7 a    57,0 b     61,6 ab   

 NIDA (% NT)   CV = 24,08%  CV = 17,93% 
1,5 folhas/perf 12,0 17,7 44,8 - 22,4 B 
2,5 folhas/perf 13,8 19,3 44,4 - 23,7 B 
3,5 folhas/perf 19,9 19,9 49,4 - 28,5 A 

Média   15,2 c    19,0 b    46,2 a   
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na mesma coluna e pela mesma letra minúscula na 
mesma linha não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey 
 
* Os teores dos nutrientes da planta inteira no efeito principal (média aritmética dos teores para as 
frações lâmina foliar, colmo e material morto) foram suprimidos, por não terem nenhum significado 
biológico 
 

 

 Os teores de EE em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e as frações da planta.  

 Os teores de EE das frações da planta apresentaram-se invariáveis 

(P>0,05), mesmo quando as três frações em estudo foram comparadas entre si, 

sendo observados teores de 1,9% para as frações folha e colmo e 1,80% para a 

fração material morto. 

 Nenhuma diferença também foi verificada (P>0,05) quando se considerou 

a planta inteira nos três PDs estudados. Da mesma forma que observado no pré-
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pastejo, os teores de EE não variaram em função dos maiores PDs sendo, assim, 

possível verificar que os teores de EE não sofreram influência dos PDs que foram 

estudados nesta pesquisa. O efeito do pastejo proporcionou uma ligeira redução nos 

teores de EE da planta inteira, já que as mesmas, no pré-pastejo, apresentavam 

teores médios de 2,4% e no pós-pastejo estes teores caíram para 1,9%. 

 Os teores de PB em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Ao contrário do observado no pré-pastejo, quando todas as frações folha 

de todos os PDs apresentavam teores de PB acima dos 7%, no pós-pastejo 

somente a fração folha do PD 1,5F apresentou estes teores acima dos valores 

mencionados (8,6%). Com estes resultados, a fração folha do pasto sob menor PD 

diferiu (P<0,05) das mesmas presentes nos pastos sob os PDs 2,5 e 3,5F não sendo 

verificadas diferenças entre os teores de PB das frações folha dos pastos sob PD 

2,5 e 3,5F, ao serem observados os teores de, respectivamente, 6,3 e 5,7%. As 

frações colmo e material morto não tiveram (P>0,05) seus teores de PB modificados 

com o avançar do PD, sendo observados teores de PB médios , nesta ordem, de 4,9 

e 2,8%.  

 A partir de amostras dos capins Tanzânia, oriundas de pastejo simulado, 

Benevides (2005) avaliou os teores de PB apresentados pelos pastos de ambas 

cultivares no último dia de pastejo. Benevides (2005) utilizou os mesmos PDs deste 

experimento e encontrou teores de PB de 11,8; 9,9 e 7,5%, respectivamente para os 

PDs 1,5; 2,5 e 3,5F. Observa-se que devido ao fato das amostras colhidas por 

Benevides (2005) terem sido oriundas de pastejo simulado, nos pastos submetidos 

aos três PDs foram observados teores de PB superiores aos 7% mínimos 

necessários, o que não foi possível ser observado na fração folha de cada PD deste 

experimento, com exceção da fração folha presente no pasto sob PD 1,5F (8,59%).  

 Reduções nos teores de PB da planta inteira também foram evidenciadas 

com os PDs estudados (P<0,05). Enquanto no pré-pastejo os pastos sob PD 1,5 e 

2,5F tinham teores de PB acima dos 7% mínimos recomendados por Silva e Leão 

(1979) para a manutenção de uma eficiente atividade ruminal, no pós-pastejo 

nenhum dos três pastos alcançaram estes teores mínimos. Os teores de PB da 

planta inteira do pasto sob PD 1,5 F (6,2%) foram superiores (P<0,05) aos teores 4,9 

e 4,4% encontrados para as plantas inteiras dos PDs 2,5 e 3,5F, respectivamente. 
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Entre os maiores PDs, os teores de PB não variaram (P>0,05). As modificações na 

estrutura da pastagem após o término do período de pastejo, com implicações nas 

relações F/C, principalmente, fizeram com que a qualidade dos pastos fosse sendo 

reduzida à medida que se aumentaram os PDs. Este fato está intimamente ligado à 

menor participação no pasto da fração folha, que pelo fato de ter sido removida 

através do pastejo ocasionou redução na composição protéica do mesmo. A fração 

folha desempenha importante participação na composição protéica do pasto, pois é 

nesta fração onde se encontram os maiores teores de PB e a melhor qualidade da 

mesma, sendo por isso de extrema importância se procurar manter uma boa oferta 

de lâmina verde com a finalidade de garantir o bom valor nutritivo do pasto. 

 Os teores de NIDN em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Os teores de NIDN não variaram quando foram consideradas as médias 

de todas as frações dentro de cada PD, sendo encontrados teores de 61,47%. 

 Avaliando as diferenças ocorridas entre as frações da planta 

considerando todos os PDs estudados, observou-se que as frações folha e colmo, 

ao apresentarem teores de 65,7 e 57,0%, diferiram entre si (P<0,05). Já os teores 

médios de NIDN encontrados na fração material morto (61,6%) foi semelhante aos 

demais teores visualizados nas demais frações. 

 Na planta inteira também não foi evidenciada (P>0,05) nenhuma variação 

nos teores de NIDN em relação aos PDs. Em média, cerca de 61,9% do nitrogênio 

total da planta inteira estava ligado à fração fibrosa constituída pela FDN. Os valores 

obtidos revelaram que grande quantidade do nitrogênio total do pasto estava 

associada à fração da fibra insolúvel em detergente neutro. Contudo, este fato não 

revela uma total indisponibilidade da PB do pasto devido a essa associação com a 

FDN, já que nesta fração fibrosa estão presentes quantidades adequadas de 

carboidratos que podem estar potencialmente disponíveis para serem fermentados 

em nível de rúmen. Sendo assim, uma boa parte da PB que está associada a este 

tipo de fibra vai ser possível de ser utilizada pelas bactérias ruminais durante o 

processo de degradação da forragem ingerida.  

 Os teores de NIDA em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  
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 Avaliando os teores médios de cada fração em todos os PDs foram 

observadas que todas as frações diferiram (P<0,05) entre si sendo os valores 

encontrados para a fração folha 15,2%, para a fração colmo 19,0% e para a fração 

material morto 46,2%.  

 Ao ser avaliada a planta inteira após a sua reconstituição observou-se 

que os teores de NIDA das mesmas variaram (P<0,05) em função dos PDs 

empregados nos pastos. 

 A planta inteira do pasto sob maior PD (3,5F) apresentou os maiores 

teores de NIDA (28,5%) e estes diferiram (P<0,05) dos encontrados na planta inteira 

dos pastos sob os menores PDs, onde foram verificados teores de 22,4 e 23,7%, 

respectivamente, para a planta inteira do pasto no PD 1,5 e 2,5F, sem haver 

(P>0,05) diferenças entre os mesmos. A fração do nitrogênio que está ligada a FDA 

é totalmente indisponível para a utilização pelas bactérias ruminais durante os 

processos de degradação dos alimentos. Sendo assim elevados teores desta 

variável denunciam consideráveis perdas de nitrogênio e, conseqüentemente, 

implicam em maiores custos na formulação de dietas visando alcançar elevados 

índices produtivos. Os conteúdos de LIG atuam de forma direta na elevação dos 

teores de NIDA dos alimentos. Como o NIDA reflete a fração do nitrogênio que está 

ligada à FDA, quanto maiores os conteúdos de LIG presentes na mesma, maiores 

serão os teores de NIDA obtidos.  

 Pode-se observar que no pós-pastejo, os teores de LIG da planta inteira 

(Tabela 7) foram elevados sendo observada uma participação crescente da LIG nos 

pastos devido às variações sofridas na estrutura após o pastejo. Como 

conseqüência deste fato, aumentam-se as possibilidades de haver ligações da LIG 

com outros componentes do vegetal, acabando por torná-los indisponíveis 

nutricionalmente. 

 

4.4 - Fracionamento dos carboidratos pós-pastejo 
 
 
 Os resultados referentes ao fracionamento dos carboidratos das frações 

folha, colmo e material morto do pasto de Panicum maximum cv. Tanzânia e da 

planta inteira no pós-pastejo sob três períodos de descanso (PD) podem ser 

visualizados na Tabela 9.  
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TABELA 9 – Teores de Carboidratos Totais (CT), Carboidratos não fibrosos (CNF), Açúcares + 
Amido (A + B1), Parede Celular potencialmente degradável (B2) e Parede Celular 
indisponível (C) das frações folha, colmo e material morto do pasto de Panicum 
maximum cv. Tanzânia e da planta inteira no pós-pastejo sob três períodos de 
descanso 

 
PERÍODOS DE FRAÇÕES   

DESCANSO Folha Colmo M. Morto Média* Pl. Inteira 
 CT (% MS)   CV = 2,50%  CV = 10,97% 

1,5 folhas/perf     77,3 Ba    78,9 Aa     85,0 Ab - 86,7 A 
2,5 folhas/perf     80,0 Aa    80,2 Aa     85,4 Ab - 89,5 A 
3,5 folhas/perf     80,4 Aa    79,4 Aa     83,9 Ab - 91,4 A 

Média       79,2       79,6 84,8   

 CNF (% MS)   CV = 30,71%  CV = 20,26% 
1,5 folhas/perf 7,8 5,5 7,1 - 7,0 A 
2,5 folhas/perf 8,5 6,9 6,6 - 7,5 A 
3,5 folhas/perf 7,0 4,8 7,4 - 6,4 A 

Média    7,8 a    5,8 b    7,0 a   

 A + B1 (% CT)   CV = 44,11%  CV = 31,58% 
1,5 folhas/perf 6,5 4,2 3,4 - 5,1 A 
2,5 folhas/perf 7,6 5,3 4,1 - 5,9 A 
3,5 folhas/perf 6,5 4,2 3,9 - 5,3 A 

Média    6,9 a    4,5 b    3,8 b   

 B2  (% CT)   CV = 4,15%  CV = 3,08% 
1,5 folhas/perf 82,2 83,3 76,8 - 81,1 A 
2,5 folhas/perf 80,9 82,2 75,0 - 79,6 B 
3,5 folhas/perf 80,6 82,0 76,3 -   79,5 AB 

Média    81,2 a    81,5 a    76,0 b   

 C (% CT)   CV = 19,94%  CV = 10,65% 
1,5 folhas/perf 11,3 12,7 19,8 - 14,0 B 
2,5 folhas/perf 11,5 12,6 21,3 -   14,5 AB 
3,5 folhas/perf 12,9 14,3 19,8 - 15,7 A 

Média   11,9 b   13,2 b    20,3 a   
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na mesma coluna e pela mesma letra minúscula na 
mesma linha não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey 
 
* Os teores dos nutrientes da planta inteira no efeito principal (média aritmética dos teores para as 
frações lâmina foliar, colmo e material morto) foram suprimidos, por não terem nenhum significado 
biológico 

 

 Os teores de CT em função dos PDs apresentaram (P<0,05) resultados 

diferentes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 No pós-pastejo os teores de CT da fração folha do pasto sob PD 1,5F 

apresentaram (P<0,05) os menores valores percentuais (77,3%) quando 

comparados aos observados na mesma fração dos pastos sob os demais PDs. Já 

entre os PDs 2,5 e 3,5F não foi possível serem visualizadas variações entre os 

teores de CT encontrados nas frações folha destes PDs que foram, 

respectivamente, 80,0 e 80,4%. 
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 Nas frações colmo e material morto os teores de CT não apresentaram 

variações em função dos PDs, sendo encontrados teores médios de 79,6% para a 

fração colmo e 87,8% para a fração material morto. 

 Apesar da fração folha do PD 1,5F ter apresentado o menor teor de CT, e 

sendo neste PD que ocorreu a maior participação desta variável oriunda desta 

fração, na recomposição da planta inteira já que a relação F/C neste PD foi de 2,15 

(Silva, 2004), não se verificou variação (P>0,05) entre os teores de CT nas planta 

inteiras dos pastos em cada PD. Nem mesmo no maior PD (3,5F), quando a relação 

F/C caiu para valores de 0,94, e os teores de CT foram maximizados pela maior 

presença da fração colmo, não foram encontradas diferenças dos teores de CT da 

planta inteira deste PD com os demais, pois os teores de CT tanto na fração folha 

como na fração colmo não variaram entre os PDs 2,5 e 3,5F. Em média os teores de 

CT na planta inteira ficaram em torno de 89,2% na planta inteira. 

 Os teores de CNF em função dos PDs apresentaram (P>0,05) resultados 

semelhantes em função da fração da planta analisada, observando-se assim que 

não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Comparando os teores médios das frações em todos os PDs foram 

encontradas diferenças (P<0,05) entre aqueles observados na fração colmo 

(5,8%) dos demais teores das frações folha (7,8%) e material morto (7,0%). 

Entre estas duas últimas frações não foram observadas variações significativas 

(P>0,05). 

 Na planta inteira não forma verificadas variações nos teores de CNF 

com os PDs, sendo encontrados teores médios de 7,0%. Mesmo ocorrendo 

variações nos componentes estruturais do pasto, diferenças não puderam ser 

vistas na reconstituição da planta inteira devido à semelhança entre os teores de 

CNF de cada fração da planta. 

 Os teores das frações A+B1 dos carboidratos em função dos PDs 

apresentaram (P>0,05) resultados semelhantes em função da fração da planta 

analisada, observando-se assim que não ocorreu interação entre PD e frações da 

planta.  

 Quando comparados os teores médios de cada fração em todos os 

PDs, foram observados que os maiores teores foram observados na fração folha 

(6,9%) os quais diferiram dos teores encontrados nas frações colmo (4,5%) e 
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material morto (3,8%). Entre estes últimos não foram observadas diferenças 

(P>0,05) significativas. 

 Mesmo havendo modificações estruturais do pasto com redução na 

oferta de lâmina foliar e consequentemente na relação F/C, as mesmas não 

promoveram variações (P>0,05) nos teores das frações A+B1 dos carboidratos 

da planta inteira. Este fato fez com que, na planta inteira, os teores das frações 

A+B1 ficassem em torno de 5,4%. 

 Houve uma leve tendência de redução dos teores dos carboidratos 

mais facilmente fermentáveis, que estiveram presentes na planta inteira, no pós-

pastejo quando comparado aos teores encontrados no pré-pastejo. A única 

exceção foi verificada para os teores das frações A+B1 observados na planta 

inteira do maior PD (3,5F) que foram inferiores no pré-pastejo (Tabela 5). 

 Os teores da fração B2 dos carboidratos em função dos PDs 

apresentaram (P>0,05) resultados semelhantes em função da fração da planta 

analisada, observando-se assim que não ocorreu interação entre PD e frações da 

planta.  

 Quando comparados os teores médios de cada fração em todos os 

PDs, foram observados que os maiores teores foram observados nas frações 

folha e colmo (81,2 e 81,5%), respectivamente, não havendo diferenças entre os 

mesmos. A fração material morto ao apresentar 76,03% de fração B2, tiveram 

seus teores diferentes dos encontrados na média das demais frações. 

 Os teores da fração B2 da planta inteira variaram (P<0,05) entre os 

PDs 1,5 e 2,5F, sendo encontrados teores médios de 81,1 e 79,6%. A planta 

inteira do pasto submetido ao PD 3,5F, ao apresentar teores de 79,5% da fração 

B2 dos carboidratos, não diferiram dos demais teores observados nas plantas 

inteiras sob os menores PDs. 

 Os teores da fração C dos carboidratos em função dos PDs apresentaram 

(P>0,05) resultados semelhantes em função da fração da planta analisada, 

observando-se assim que não ocorreu interação entre PD e frações da planta.  

 Comparando os teores de cada fração considerando todos os PDs, os 

maiores teores foram observados na fração material morto (20,3%) os quais 

diferiram (P<0,05) dos encontrados na fração folha (11,9%) e na fração colmo 

(13,2%), sendo entre estes últimos não verificadas diferenças significativas 

(P>0,05). 
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 Na planta inteira, os maiores teores da fração C foram encontrados 

naquela que foi submetida ao maior PD (3,5F). Estes teores foram de 15,7% os 

quais diferiram (P<0,05) dos encontrados na planta inteira do PD 1,5 F (14,0%). 

Os teores da fração C da planta inteira do pasto sob PD 2,5F (14,52%) foram 

(P>0,05) semelhantes aos demais. 
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5. CONCLUSÃO 

 A composição química das frações colmo e material morto não sofreu 

grandes influências dos PDs a que os pastos foram submetidos, sendo as diferenças 

mais importantes observadas na fração folha, que tiveram seu valor nutritivo 

reduzido, principalmente, nos pastos sob maior PD (3,5 novas folhas/perfilho), 

apresentando menores teores de PB e maiores teores de LIG, sendo estes últimos, 

responsáveis pelas elevações nos teores de FDA, NIDA e da fração C dos 

carboidratos.  

 A redução na composição química da fração folha influenciou, 

decisivamente, os teores dos nutrientes observados na planta inteira, o que 

ocasionou a obtenção de melhores resultados no pasto submetido ao PD 1,5 folhas 

por perfilho. Sendo assim, o pasto sob menor PD (1,5 folhas por perfilho) apresentou 

a melhor composição química de todos os que foram avaliados neste experimento. 

 Contudo, infere-se que as mudanças ocorridas nas características 

estruturais do pasto devem ser levadas em consideração, juntamente com a 

composição química do mesmo, no momento de se avaliar o valor nutritivo dos 

pastos, no intuito de se ter informações mais concretas a respeito do valor nutritivo 

dos mesmos além do conhecimento do vigor da rebrotação do pasto, persistência e 

produtividade animal por área.  
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