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RESUMO 

 

RODRIGUES, Jéssica Gomes. AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO E QUALIDADE 

NUTRICIONAL DE CULTIVARES DE BRACHIARIA SPP. PARA USO EM 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO NO NORDESTE BRASILEIRO. 2020. 57p. 

Dissertação – Defesa de Mestrado (Pós-Graduação em Produção Animal: Produção, 

manejo e conservação de forragem) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Macaíba-RN, 2020. 

 

O objetivo foi avaliar cinco cultivares de Brachiaria spp. quanto a produção e qualidade 

nutricional para uso em sistemas de produção no Nordeste brasileiro. O experimento foi 

realizado na área experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, o delineamento utilizado foi o de parcela subdividida no tempo, com quatro 

repetições e cinco tratamentos representados por cinco cultivares de Brachiarias pp.: 

Basilisk, Marandu, Paiaguás, Piatã e Xaraés, avaliadas em quatro períodos no primeiro 

ano de implantação. As análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição Aplicada 

pertencente à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. As variáveis 

avaliadas foram: taxa de acúmulo de forragem (TAF), teor de matéria seca (MS), 

matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA) da lâmina foliar e do colmo, digestibilidade in vitro da matéria 

seca (DIVMS), matéria orgânica (DIVMO), proteína bruta (DIVPB), fibra em detergente 

neutro (DIVFDN), fibra em detergente ácido (DIVFDA), cinética da degradação in vitro, 

concentração de protodioscina e análise termogravimétrica (TG). As cultivares 

apresentaram resultados semelhantes para MS (351,2 g/kg), com os menores teores 

observados nas amostras do período chuvoso (255,7 g/kg). A cultivar Xaraés apresentou 

a maior TAF (54,1 kg/ha.dia de MS) e a cultivar Paiaguás a menor com 33,72 kg/ha.dia 

de MS. A cultivar Basilisk apresentou os maiores teores de PB (95,1 g/kg de MS), 

seguido pelas cultivares Marandu e Paiaguás (86,5 g/kg de MS e 86,0 g/kg de MS, 

respectivamente). Para todas as cultivares os maiores percentuais de FDN (707,6 g/kg 

de MS) e FDA (415,2 g/kg de MS) foram encontrados no período chuvoso. A cultivar 

Basilisk apresentou as maiores digestibilidades in vitro da MS (825,5 g/kg de MS), 

seguida da cultivar Paiaguás (759,5 g/kg de MS). As concentrações de protodioscina 

foram influenciadas pelos períodos, a cultivar Basilisk apresentou as maiores 

concentrações (5,54 e 5,13 g/kg de MS) nos períodos de estabelecimento e de transição 

seca/águas e menor (1,51 e 1,23 g/kg de MS) nos períodos seco e chuvoso. As 

cultivares Piatã e Xaraés apresentaram as menores concentrações de protodioscina, 

variando entre 0,94 a 2 g/kg de MS. A cultivar Basilisk destaca-se das demais cultivares 

pelo valor nutritivo e altas digestibilidades mesmo em períodos de déficit hídrico, sendo 

uma opção para compor sistemas de produção na região semiárida. Entretanto, devido 

as maiores concentrações de protodioscina, em sistemas de produção com pequenos 

ruminantes as cultivares Piatã e Xaraés são as melhores opções forrageiras, com baixos 

índices de protodioscina, excelente acúmulo de forragem e relação folha:colmo. 

 

Palavras-chave: componentes morfológicos, deficit hídrico, gramíneas tropicais, 

saponina, semiárido, valor nutritivo. 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Jéssica Gomes. EVALUATION OF THE NUTRITIONAL 

QUALITY OF BRACHIARIASPP. CULTIVARS FOR USE IN PRODUCTION 

SYSTEMS IN NORTHEAST BRAZIL. 2020. 57P. Dissertation - Master's Defense 

(Post-Graduation in Animal Production: Forage Production, Management and 

Conservation) - Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN, 

2020.  

 

The objective was to evaluate five cultivars of Brachiaria spp. regarding production and 

nutritional quality for use in production systems in Northeast Brazil. The experiment 

was carried out in the experimental area of the Federal University of Rio Grande do 

Norte - UFRN, the design used was that of a parcel subdivided over time, with four 

replications and five treatments represented by five cultivars of Brachiaria s pp .: 

Marandu, Paiaguás, Piatã , Xaraés and Basilisk, evaluated in four periods in the first 

year of implementation. The analyzes were performed at the applied nutrition laboratory 

belonging to the Federal University of Mato Grosso do Sul Foundation in the period. 

From the collected samples, the rate of forage accumulation (TFA), dry matter content 

(DM), organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid 

detergent fiber (ADF), Leaf blade and stem, in vitro dry matter digestibility (IVDDM), 

organic matter (IVDOM), crude protein (IVDCP), neutral detergent fiber (IVDNDF), 

acid detergent fiber (IVDADF), the kinetics of in vitro degradation, protodioscin 

concentration and thermogravimetric analysis (TG). The cultivars showed similar 

results for DM (351.2 g / kg), with the lowest values observed in the rainy season 

samples (255.7 g / kg). The cultivar Xaraés showed the highest TFA (54.1 kg / ha.day 

of DM) and the cultivar Paiaguás the lowest with 33.72 kg / ha.day of DM. The cultivar 

Basilisk presented the highest levels of CP (95.1 g / kg DM), followed by the cultivars 

Marandu and Paiaguás (86.5 g / kg DM and 86.0 g / kg DM, respectively). For all 

cultivars, the highest percentages of NDF (707.6 g / kg DM) and ADF (415.2 g / kg 

DM) were found in the rainy season. The cultivar Basilisk showed the highest 

digestibility in vitro of DM (825.5 g / kg DM), followed by the cultivar Paiaguás (759.5 

g / kg DM). The protodioscin concentrations were influenced by the periods, the 

Basilisk cultivar showed the highest concentrations (5.54 and 5.13 g / kg DM) in the 

establishment and dry / water transition periods and the lowest (1.51 and 1.23 g / kg 

DM) in the dry and rainy periods. The cultivars Piatã and Xaraés showed the lowest 

concentrations of protodioscin, ranging from 0.94 to 2 g / kg DM. The Basilisk cultivar 

stands out from the other cultivars for its nutritional value and high digestibility even in 

periods of water deficit, being an option to compose production systems in the semiarid 

region. However, due to the higher concentrations of protodioscin, in production 

systems with small ruminants the cultivars Piatã and Xaraés are the best forage options, 

with low levels of protodioscin, excellent forage accumulation and leaf: stem ratio. 

Keywords: nutritional value, morphological components, saponin, water deficit, 

tropical grasses  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de ruminantes em pasto é de grande importância econômica, pois 

apresenta-se como atividade de baixo custo quando comparado a outras fontes de 

alimentação (SILVA et al., 2009). Por essa razão, é necessário o conhecimento 

detalhado sobre as plantas forrageiras e a expressão de suas características nos mais 

diversos ambientes, para identificação de fatores que podem modificar a qualidade, 

produtividade e, consequentemente, o consumo de nutrientes pelos animais (BELL et 

al., 2014). 

As plantas forrageiras apresentam características distintas e a escolha de uma 

espécie para inserção no sistema produtivo deve ser criteriosa, tendo como pontos 

principais à persistência da pastagem, a produtividade de matéria seca, a aceitabilidade 

pelos animais e a qualidade do material consumido (MARANHÃO et al., 2009).  

Na região Nordeste do Brasil existem poucas pesquisas relacionadas ao 

estabelecimento, comportamento e qualidade das plantas forrageiras em longos 

períodos. Essas pesquisas se tornam importantes, pois grande parte desta região está 

inserida no clima semiárido, e se caracteriza por longos períodos de estiagem devido à 

má distribuição do regime pluviométrico (MOREIRA et al., 2009). 

Fatores físicos, químicos, biológicos e genéticos, assim como a luz, temperatura 

e água, exercem influência sobre o fluxo de tecidos da planta. Aliado a esses fatores, o 

estádio de desenvolvimento das plantas exerce influência acentuada sobre a composição 

química e digestibilidade das forrageiras. Com o crescimento das plantas ocorrem 

alterações nos tecidos, que resultam na elevação dos teores de compostos estruturais tais 

como celulose, hemicelulose e lignina e, paralelamente, diminuição dos níveis de 

conteúdo celular (carboidratos solúveis, proteína) minerais e vitaminas (REIS et al., 

2012). 

Em razão da determinação da qualidade nutricional das forrageiras ser de 

extrema importância e complexidade, comumente se utiliza ensaios in vivo envolvendo 

produção animal e digestibilidade como método para determinar o valor nutricional dos 

alimentos (SÁ et al., 2011). Entretanto, métodos que utilizam animais requerem mão-

de-obra, tempo e alto custo financeiro, fatores que podem limitar a sua aplicabilidade. 

As técnicas de avaliação in vitro de alimentos para ruminantes tem sido 

amplamente utilizadas. Nesses métodos a demanda por animal se limita aos animais 

doadores de inóculo, e permite estimar a qualidade dos alimentos por meio da 
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degradação do alimento in vitro, e da produção cumulativa dos gases liberados durante a 

fermentação da amostra incubada. 

Diante disso, o objetivo foi avaliar cinco cultivares de Brachiaria spp. quanto a 

produção e qualidade nutricional para uso em sistemas de produção no Nordeste 

brasileiro. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1. Gênero Brachiaria  

O gênero Brachiaria destaca-se na pecuária brasileira e ocupa extensas áreas 

(VIANA et al., 2011), estima-se que 50% das áreas de pastagens cultivadas na região 

tropical do Brasil são compostas por essas gramíneas (TELES et al., 2011). Em geral, as 

cultivares de Brachiaria spp. são adaptadas às condições de baixa pluviosidade, 

possuem alta produção de forragem, maior tolerância a solos ácidos e a seca, fatores que 

levaram esse gênero a se desenvolver adequadamente nas regiões Centro-Oeste, 

Nordeste e Sudeste do Brasil (EMERENCIANO NETO et al., 2013; EUCLIDES et al., 

2014). 

A inserção de espécies do gênero Brachiaria no Brasil modificou o cenário 

agropecuário e nos últimos 30 anos tem promovido grandes mudanças, que viabilizaram 

a atividade e promoveram novos polos de desenvolvimento (VALLE et al., 2009), logo, 

os avanços na pecuária brasileira fundamentaram-se no uso dessas espécies 

internacionalmente aceitas, que romperam barreiras adaptativas com novos patamares 

de produção, desempenho e produtividade animal. 

Esse evento pode ser comprovado ao analisar das mudanças significativas 

ocorridas no cenário agropecuário brasileiro. O rebanho bovino passou de 

aproximadamente 158 milhões em 1996 para cerca de 177 milhões de cabeças em 2001 

(IBGE, 2003). Esse crescimento também foi observado nos índices zootécnicos que 

originou-se possivelmente da migração de áreas de pastagens nativas para áreas de 

pastagens cultivadas, principalmente do gênero Brachiaria. 

 

2.2. Desenvolvimento de cultivares importantes para 

pecuária 

O mercado de sementes de gramíneas forrageiras apresenta uma variedade de 

cultivares de várias espécies e de vários gêneros, adaptados as mais diversas condições 

edafoclimáticas e sistemas de pastejo (GOMIDE et al., 2009). Entretanto, antes dos 

avanços obtidos através do melhoramento genético, foi introduzido no Brasil no ano de 

1952 a Brachiaria decumbens. 

A disseminação nas áreas de pastagens aconteceu a partir da década de 70 e logo 

a B. decumbens se tornou uma das espécies mais conhecidas, sendo mais difundida e 

recomendada para topografias acidentadas, pois possui capacidade de emitir grande 

quantidade de estolões, de fácil enraizamento por meio dos nós quando em contato com 

o solo. Conquistou reconhecimento principalmente na Amazônia, mas também nas 
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regiões Centro-oeste e Sudeste do País (ALVIN, 2002). Além dessas características, 

Paciullo et al. (2011) afirmaram que essa gramínea é tolerante ao sombreamento e 

indicada como opção para uso em sistema agrossilvipastoril.  

No entanto, devido a grande susceptibilidade a cigarrinha-das-pastagens, as 

áreas de B. decumbens cv. Basilisk foram aos poucos substituídas pela B. brizantha cv. 

Marandu, que entre as gramíneas tropicais é uma das mais cultivadas no Brasil Central 

(BRAGA et al., 2007). Essa cultivar foi lançada pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) em 1984 e tem sido muito utilizada em função das suas 

características, como adaptabilidade a solos de média fertilidade, resistência à cigarrinha 

das pastagens, elevada produtividade quando devidamente adubada e manejada 

(ANDRADE, 2003).  

A cv. Marandu tem hábito de crescimento cespitoso, colmos iniciais prostrados, 

mas produzem perfilhos cada vez mais eretos ao longo do crescimento da touceira, 

apresentam intenso perfilhamento nos nós superiores dos colmos floríferos, presença de 

pêlos na porção apical dos entrenós, bainhas pilosas e lâminas largas e longas, com 

pubescência apenas na face inferior (VALLE et al., 2001).  

Devido às características de adaptação a cv. Marandu se expandiu rapidamente 

formando um grande monocultivo. A fim de diversificar o cenário das áreas de 

pastagens, iniciou-se o estudo de novas gramíneas forrageiras com potencial para serem 

utilizadas. Segundo Valle et al. (2004a), a cultivar Xaraés foi liberada justamente com o 

objetivo de promover a diversificação de espécies forrageiras nas pastagens do gênero 

Brachiaria, alternativa de qualidade à B. brizantha cv. Marandu, desencorajando, assim, 

o monocultivo predominante no Brasil Central. 

Essa nova cultivar de B. brizantha mostrou-se adaptada a solos de média 

fertilidade, e regiões de clima tropical úmido, possui um estabelecimento rápido e com 

melhor rebrotação que o capim-marandu (VALLE et al., 2004b). Seu florescimento é 

tardio (concentrado em maio/junho) na região Centro-Oeste (VALLE et al., 2004a) e a 

taxa média diária de acúmulo de forragem foi de 140 kg/ha de MS.dia (PEDREIRA et 

al., 2007), em um experimento realizado de setembro de 2005 a fevereiro de 2006, na 

Embrapa Gado de Corte em Campo Grande - MS. 

Algumas cultivares foram lançadas com o objetivo de, além de intensificar os 

sistemas de produção, fazer o uso eficiente das áreas de cultivo. A Brachiaria brizantha 

cultivar BRS Piatã foi lançada pela Embrapa em 2006 é a alternativa para cultivo de 

pastagens no Brasil. Caracteriza-se pela sua melhor qualidade e produtividade em áreas 

de consórcio lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. Esta cultivar tem hábito de 
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crescimento ereto e cespitoso, de porte médio, com altura entre 85 e 110 cm 

(ALMEIDA et al., 2009). 

A cultivar apresenta florescimento precoce e resistência à cigarrinha das 

pastagens. A massa de forragem no pré-pastejo da cv. Piatã, observada por Euclides et 

al. (2008) no cerrado brasileiro, foi de 3.850 kg/ha de MS, com 28 dias de rebrotação e 

taxa de acúmulo de lâminas foliares de 25 kg/ha por dia de MS. No período das águas 

foram observadas diferenças nas estruturas dos dosséis, com redução na relação lâmina 

foliar:colmo para esta cultivar. 

Quando avaliaram o valor nutritivo da lâmina foliar do cv. Piatã, Euclides et al. 

(2009) observaram a seguinte composição: 8,2% de PB, 50,1% DIVMO, 73,0% de FDN 

e 3,3% de LDA, e ao avaliar do desempenho animal nesta pastagem, observaram  ganho 

médio de 700 g/novilho/dia, com taxa de lotação de 2,9 UA/ha, na época das águas, na 

região Centro-Oeste do Brasil. 

Seguindo a linha de pesquisa em busca de diversificação e encontrar genótipos 

cada vez mais produtivos, a Brachiaria brizantha cv. Paiaguás foi selecionada com base 

em sua produtividade, vigor, produção de sementes, e apesar de não apresentar 

resistência à cigarrinha das pastagens, mostrou ter elevado potencial de produção animal 

no período seco, com alto teor defolhas e valor nutritivo. Segundo Cezar (2014) a 

cultivar BRS Paiaguás é uma forrageira que se destina principalmente a pecuaristas da 

região central do Brasil que possuem poucas alternativas de alimentação para o rebanho 

durante o período seco do ano. Esta forrageira possui alto vigor, facilidade de manejo e 

bom valor nutritivo com um importante diferencial que é a produtividade na época seca 

(EMBRAPA, 2013). 

Em ensaios regionais, a cv. Paiaguás mostrou alta produção de matéria seca, 

porém menor que B. brizantha cv. Xaraés, com dano limitado de cigarrinha nas 

parcelas. Euclides et al., (2016) quando avaliaram duas cultivares de Brachiaria 

concluíram que a Brachiaria brizantha cv. Paiaguás apresentou vantagens distintas em 

comparação coma cv. Piatã, especialmente no que se refere ao maior acúmulo de 

forragem com melhor valor nutritivo durante a estação seca (maio a setembro), o que 

resultou em maior desempenho por animal e por área. Estas características sugerem que 

esta cultivar pode ser uma nova alternativa principalmente durante o período seco, nos 

meses que representam a principal limitação quanto a disponibilidade e qualidade dos 

alimentos (VALLE et al., 2013). 
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2.3. Respostas da planta forrageira ao ambiente  

As características morfofisiológicas das plantas podem ser modificadas pelo 

manejo, em conformidade com o ambiente, sendo a compreensão desses aspectos de 

fundamental importância para sua correta utilização no sistema produtivo. De acordo 

com Neves et al. (2018), a produção de forragem tropical é muito afetada por fatores 

relacionados as variáveis do ambiente como temperatura, luminosidade, disponibilidade 

de água, nutrientes e carasterísticas da espécie. Estes interagem entre si, fazendo parte 

da interface ambiente-planta. Logo, essas variáveis são responsáveis pela distribuição 

territorial das diversas espécies de plantas forrageiras e de maneira direta pela produção. 

Por isso, é importante conhecer essas interações para melhor utilizar o pasto. 

As alterações nos processos de crescimento da forragem, face às mudanças 

ambientais de temperatura e luminosidade afetam a qualidade da planta forrageira. As 

alterações nesse processo modificam a estrutura dos pastos, promovem menor relação 

folha/colmo, alteração dos tecidos pelo espessamento da parede celular e menor 

conteúdo de carboidratos solúveis. 

No Brasil central existe uma distribuição acentuada do período de maior 

produção de matéria seca pelas gramíneas. Durante o verão, onde as temperaturas, 

índices de pluviosidade e umidade são altos ocorre um aumento nas taxas de 

crescimento da planta forrageira, já no inverno, o fotoperíodo mais curto aliado a baixas 

temperaturas noturnas (<15ºC) inibem o crescimento das gramíneas tropicais, gerando 

assim um período em que a produção de forragem é estacional (MOCHEL FILHO et 

al., 2016). Estas variáveis ambientais são extremamente importantes para o processo de 

crescimento, senescência dos tecidos vegetais, alterando a velocidade das reações, a 

taxa de aparecimento de folhas, perfilhamento, florescimento, alongação foliar e 

consequentemente o manejo da planta forrageira (NABINGER & PONTES, 2001). 

O Nordeste Brasileiro apresenta menores variações de temperatura e 

luminosidade. As alterações nos processos de crescimento das gramíneas ocorrem em 

função da irregularidade da precipitação pluvial (MAGALHÃES et al., 2012). Os 

longos períodos de seca, aliado a presença de solos arenosos com baixa capacidade de 

retenção de água desestruturam o ecossistema vegetal caracterizando um dos maiores 

problemas para produção de forragem da região.  

 

2.4. Valor nutritivo 

O valor nutritivo da forragem, na perspectiva das necessidades nutricionais dos 

ruminantes é avaliado pela sua digestibilidade e pelos seus teores de proteína bruta (PB) 
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e de parede celular (BELSECA et al., 2015). A composição química das plantas 

forrageiras é um dos principais parâmetros para medir o valor nutritivo e pode ser 

afetado pela espécie ou cultivar, idade dos tecidos, fertilidade do solo, condições 

climáticas e pelo manejo adotado. 

Quando não há limitação na quantidade de forragem ofertada o valor nutritivo 

pode limitar o consumo de forragem pelo animal (EUCLIDES et al., 2009). O baixo 

valor nutritivo é, muitas vezes, associado ao reduzido teor de proteína e de minerais e ao 

alto conteúdo de fibra que ocorre geralmente em pastos de elevado estádio de 

maturidade ou que não foram manejados adequadamente, afeta o atendimento das 

exigências de nutriente dos animais, devido a alterações no consumo. 

Com o avançar do crescimento da planta forrageira e a elevação da altura do 

dossel ocorre aumento das estruturas de sustentação e espessamento da parede celular 

com grande quantidade de lignina, o que provoca decréscimo em proporção dos 

compostos não fibrosos que são mais facilmente fermentados no rúmen (VALENTE et 

al., 2010). O aumento nesse teor de fibra é importante não só para a composição, 

segundo Baroni et al. (2010), o teor de FDN é um dos principais limitantes do consumo 

de volumosos. Nesse ponto, os autores evidenciam o estádio de desenvolvimento como 

o fator que mais influenci o valor nutritivo das plantas forrageiras.  

As gramíneas tropicais são plantas eficientes no processo fotossintético, 

acumulam grandes quantidades de matéria seca de forma rápida (DA SILVA et al., 

2015). Com isso existe uma relação inversa entre produção de matéria seca e valor 

nutritivo. O rápido crescimento vem acompanhado do rápido amadurecimento, com 

queda no valor nutritivo da forragem pelo aumento no teor de fibra que acarreta em 

menor digestibilidade (DEREST et al., 1994). 

Com o aumento no teor de fibra, ocorre a deficiência proteica que também limita 

a produção animal. No período seco a forragem disponível pode conter proteína 

insuficiente ou a concentração de proteína bruta é inferior ao nível mínimo crítico (7%) 

para o funcionamento do rúmen. Ocorre diminuição da atividade dos microrganismos 

do rúmen, das taxas de digestão e de passagem do alimento e, consequentemente, 

redução do consumo voluntário (EUCLIDES, 1995). 

Os estudos que caracterizam os pastos em termos de composição química e 

digestibilidade são relevantes na avaliação de plantas forrageiras, pois contribuem para 

a identificação do momento em que ocorre essa menor digestibilidade, e possíveis 

pontos que restringem o consumo de nutrientes e a produção animal de forma a auxiliar 
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na indicação da necessidade de suplementação da dieta em determinadas épocas para 

algumas categorias de animais (BRÂNCIO et al., 2002).  

 

2.5. Produção cumulativa de gás in vitro 

As técnicas de produção de gases in vitro foram desenvolvidas para predizer a 

fermentação de alimentos para ruminantes. O alimento é incubado com líquido ruminal, 

e os gases produzidos são medidos como indicadores indiretos da cinética de 

fermentação. Quando o alimento é incubado, primeiramente é degradado e a fração 

degradada pode ser fermentada e produzir gases e ácidos da fermentação ou incorporar-

se à biomassa microbiana (RYMER et al., 2005). O principal objetivo da técnica de 

produção de gases in vitro é prover informação que é relevante na interpretação da 

interação entre os valores nutricionais de alimentos, as respostas animais, e/ou ainda, os 

impactos dos animais no ambiente (KRISHNAMOORTHY et al., 2005). 

Essa técnica passou por diversas propostas até chegar ao atual modelo utilizado. 

A técnica semiautomática que consiste na utilização de um transdutor de leitura 

acoplado que mede a pressão e registra os dados para serem descarregados no 

computador e até o uso de sensores em cada garrafa para monitorar a produção de gases 

foram descritas por PELL & SCHOFIELD (1993). 

Alguns sistemas de modelagem foram utilizados com a finalidade de associar as 

curvas de produção de gases com a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) 

e assim obter a degradação da matéria orgânica. Dados de produção de gases in vitro 

podem ser úteis quando são complementados com outros dados, como composição 

química do substrato e/ou sua digestão in vitro para atuar em modelos matemáticos mais 

complexos que predizem fenômenos relacionados com o funcionamento do rúmen 

(KRISHNAMOORTHY et al., 2005). 

2.6. Protodioscina 

Embora o conhecimento de plantas tóxicas em todo mundo tenha progredido nos 

últimos 20 anos, os mecanismos de adaptação a princípios tóxicos e a resistência dos 

animais a plantas tóxicas ainda permanecem pouco compreendidos (CASTRO et al., 

2018). A intoxicação por Brachiaria spp. tornou-se um dos maiores entraves à expansão 

da ovinocultura nas áreas da região Centro-Oeste (PORTO et al., 2013), devido aos 

casos de fotossensibilização associadas a esta forrageira (RIET-CORREA et al., 2011). 

A maioria dos casos de intoxicação registrados são causados por Brachiaria decumbens, 

embora surtos com B. brizantha, B. ruziziensis e B. humidicola também tenham sido 

registrados. 
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Dentre os principais sinais clínicos observados na intoxicação de ovinos pela 

Braquiária spp., destaca-se a fotossensibilização, uma dermatite caracterizada por uma 

sensibilidade extrema do animal aos raios solares, que causa perdas econômicas por 

parte dos animais e, principalmente por menor ganho e/ou perda de peso (MUSTAFA et 

al., 2012).  

A fotossensibilização, é caracterizada por edema de face e orelhas, lesões 

eritematosas, com presença de crostas em regiões despigmentadas da pele ou 

desprovidas de pelos mais expostas ao sol (LEMOS et al., 1997, MENDONÇA et al., 

2008, SANTOS et al., 2008). Icterícia, fotofobia, apatia, diminuição do apetite e 

emagrecimento também são alterações descritas, e junto com a fotossensibilização, 

formam o conjunto dos sinais clínicos mais importantes para o diagnóstico da 

intoxicação (TOKARNIA et al., 2012). Existe a necessidade de relacionar os fatores 

físico-químicos das gramíneas com as concentrações de protodioscina em ordem para 

identificar suas possíveis interações e entender melhor esses metabólitos secundários e 

sua importância para a qualidade das pastagens (LEAL et al., 2016). 

O efeito tóxico das plantas não é constante e uniforme, sendo afetado por 

diversos fatores como nível de consumo ou condições climáticas. A quantidade de 

saponina pode variar na mesma espécie forrageira devido a fatores como idade, fase de 

desenvolvimento e estresse por parte de fatores ambientais.  

As saponinas são substâncias derivadas do metabolismo secundários das plantas, 

encontrados nos tecidos de maior vunerabilidade ao ataque fúngico, bacteriano ou 

predatório dos insetos. Um dos papéis das saponinas é atuar como barreira química, 

estando relacionado com o sistema de defesa (LIMA JUNIOR et al., 2010; WINA et al., 

2005). Nas plantas, ocorrem em partes diferentes, tais como: raízes, folhas e sementes.    

No Centro-Oeste vários surtos vêm sendo descritos em ovinos no início do 

período chuvoso, porém os fatores envolvidos são pouco conhecidos (CASTRO et al., 

2007).  

Níveis distintos de saponina entre as Brachiaria brizantha e Brachiaria 

decumbens, foram encontrados por Brum et al. (2009), em diferentes estágios de 

desenvolvimento, sendo de 0,53% e de 2,09%, respectivamente. Ainda segundo os 

autores, os níveis de saponina na Brachiaria brizantha e na Brachiaria decumbens 

foram maiores durante a maturação da planta, sugerindo maior toxicidade nessa fase de 

desenvolvimento. 

Porto et al. (2013) realizaram um experimento com ovinos alimentados com 

Brachiaria decumbens, onde os animais eram expostos ou não a radiação solar. Houve a 
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identificação dos sinais clínicos de fotossensibilização, entretanto, também ocorreu 

morte entre os animais do tratamento sem exposição ao sol, sem sinais clínicos, o que 

demonstra que o efeito tóxico da gramínea acontece independente da exposição solar.  

Neste trabalho buscou-se testar a hipótese que uma das cultivares de Brachiaria 

spp. possuem qualidade satisfatória para uso em sistemas de produção no Nordeste 

brasileiro. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local e período experimental  

As amostras de forragem foram coletadas em experimento de campo conduzido 

na área experimental situada na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 

Agrárias-UAECA da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus 

Macaíba/RN com as coordenadas geográficas: latitude 5°.53’35.12” sul e longitude 

35°21’47.03” oeste e com altitude média de 11 m acima do nível do mar, no período de 

10 de abril de 2016 a 01 de abril de 2017. 

 

3.2. Clima e monitoramento climático 

O clima da região, de acordo com a classificação climática de Thornthwaite 

(1948), é sub-úmido seco, com excedente hídrico de maio a agosto. A precipitação 

média  anual é de 1052 mm, variando de 12,7 mm em outubro a 177 mm em abril. A 

evapotranspiração potencial média acumulada anual de 1472 mm, a temperatura média 

mensal varia de 24,7 °C em julho a 26,9 ºC em fevereiro, com média anual de 25,5 ºC.   

As médias de temperaturas, precipitação mensal (Figura 1), médias de déficit e 

excesso hídrico (Figura 2), foram obtidas no banco de dados do INMET – Instituto 

Nacional de Meteorologia. 

 

 

Figura 1. Precipitação média acumulada e temperaturas média (ºC) em cada período de 

avaliação entre abril de 2016 a abril de 2017. 
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Figura 2. Balanço hídrico semanal durante o período de abril de 2016 a abril de 2017. 

 

3.3. Solo e adubação 

 O solo da área experimental foi classificado como Neossolo Quartzarênico, que 

apresenta textura areia ou areia franca em todos os horizontes até, no mínimo, a 

profundidade de 150 cm, e praticamente ausência de minerais primários alteráveis 

(SANTOS et al., 2013). 

A adubação e correção do solo foram feitas com base no resultado da análise de 

solo (Tabela 1). Para a correção da saturação de base para 80%, foram aplicados 500 

kg/ha calcário e para a adubação de implantação foram utilizados 105 kg/ha de 

superfosfato simples e 164 kg/ha de cloreto de potássio. A adubação nitrogenada foi 

realizada de forma parcelada, com duas doses de 50kg/ha de nitrogênio na forma de 

sulfato de amônio, sendo a primeira dose aos 45 dias após a implantação e a segunda 

após o corte de uniformização no dia 05 de agosto de 2016, totalizando 100kg/ha de 

nitrogênio. 

 

Tabela 1.Características químicas do solo da área experimental nas camadas de 0-20 e 

de 20 -40 cm de profundidade 

Camadas 

(cm) 

P K Na 
pH 

Ca Mg Al H+Al CTC SB 

(%) 

Granulometria (%) 

--mg/dm
3
-- cmolc/dm

3
 Areia Silte Argila 

0-20 18 63 20 6,6 3,1 0,2 0 1,2 4,4 72,7 84,6 4,0 11,4 

20-40 8 49 13 5,6 0,9 0,1 0 1,1 2,2 50,0 85,2 2,0 12,8 
Fonte: Laboratório de solo da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte. pH= pH em água (1:2,5); 

CTC: Capacidade de troca catiônica; SB: saturação por bases.  

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

A
b

ri
l

M
ai

o

Ju
n

h
o

Ju
lh

o

A
g

o
st

o

S
et

em
b

ro

O
u

tu
b
ro

N
o

v
em

b
ro

D
ez

em
b

ro

Ja
n

ei
ro

F
ev

er
ei

ro

M
ar

ço

A
b

ri
l

Estabelecimento Seco Transição Chuvoso

(m
m

) 
Déficit Excesso



 

25 
 

3.4. Delineamento experimental  

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, os tratamentos consistiram 

de cinco cultivares forrageiras do gênero Brachiaria com quatro repetições. Sendo 

quatro cultivares da espécie Brachiaria brizantha: Marandu, Paiaguás, Piatã e Xaraés e 

uma da Brachiaria decumbens, a cv. Basilisk. O experimento foi realizado em parcelas 

com dimensões de 2,0 m x 2,0 m totalizando 4,0m², sendo 1,3m² de área útil tendo cada 

parcela 0,70m de cada lateral considerada bordadura. O espaçamento entre blocos foi de 

2,0 m e de 1,0 m entre parcelas.  

 

3.5. Coleta de amostras para análises laboratoriais  

A coleta de amostras se deu no momento em que as plantas interceptaram 90% 

da luz incidente no dossel. A semeadura foi feita dia 01/04/2016, a meta de 

interceptação foi atingida no dia 29/07/2016 (período de estabelecimento), 21/10/2016 

(período seco), 09/02/2017 (período de transição) e 01/04/2017 (período chuvoso), 

respectivamente.  A forragem contida na área de 1,0 m² de cada parcela foi cortada a 15 

cm do nível do solo e pesadas individualmente. Foram retiradas duas sub-amostras, uma 

para determinação de matéria seca, outra para separação dos componentes 

morfológicos: lâminas foliar, colmo+bainha e material morto. As amostras foram 

levadas à estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72 horas para determinar o peso seco. 

Posteriormente, as amostras dos componentes morfológicos foram processadas em 

moinho com peneira de 1mm para as análises laboratoriais. 

 

3.6. Análises laboratoriais 

 As análises laboratoriais: composição química, digestibilidade in vitro e 

produção cumulativa de gás in vitro foram realizadas no Laboratório de Nutrição 

Animal Aplicada, e as análises de concentração de protodioscina e termo análise foram 

realizadas no Instituto de Química, ambos pertencente à Fundação Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul. 

 

3.6.1. Composição química 

A determinação dos teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO; 100 - 

cinzas) e proteína bruta (PB) foram realizadas em duplicata e de acordo com AOAC 

(2000) pelos métodos 930.15, 932.05 e 976.05, respectivamente. Para determinação dos 

teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram 

pesados 0,5 g de amostra eacondicionadas em sacos de TNT (cortados e selados a um 

tamanho de 5x5 cm com porosidade de 100 micras) previamente secos e pesados, e 
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submetidos à fervura com solução de detergente neutro e ácido, respectivamente, por 1 

hora cada (Robertson e Van Soest, 1985). 

 

3.6.2. Digestibilidade in vitro 

A digestibilidade in vitro foi determinada segundo metodologia de Tilley e Terry 

(1963) adaptada para Ankom Daisy system (Ankom Technology Corp.,Macedon, NY, 

USA) descrita por Holden (1999), utilizando líquido ruminal de ovinos fistulados. Após 

a análise as amostras foram secas em estufa de ventilação forçada e submetidas a 

análises laboratoriais para determinação dos teores de matéria seca (MS), matéria 

orgânica (MO), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e Fibra em Detergente 

Neutro (FDN). 

A digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), da matéria orgânica 

(DIVMO), da fibra em detergente neutro (DIVFDN) e da fibra em detergente ácido 

(DIVFDA) das lâminas foliares e dos colmos das cultivares foram determinadas de 

acordo com Ítavo et al. (2015). Os coeficientes de digestibilidade in vitro dos nutrientes 

(MS, MO, FDN e FDA) foram obtidos através da equação: 

DIV (g kg-1) = (massa do nutriente incubado (g) – massa do nutriente residual 

(g) –massa do branco (g)) / (massa do nutriente incubado (g)) x 1000. 

 

3.6.3. Cinética da produção de gases in vitro  

 O equipamento Ankom RF GasProduction System (Ankom Technology, NY, 

USA) foi utilizado para análise da produção cumulativa de gases in vitro. O sistema 

conta com 24 frascos equipados com sensores de pressão ligados via wireless a um 

computador. As amostras de lâmina foliar de cada corte foram incubadas em duplicata. 

Em cada frasco (310 mL) foram adicionados 0,5000 ± 0;0008 g de amostra, 100 mL de 

solução tampão pré-aquecida a 39 °C  e 25 mL de fluído ruminal coletado em recipiente 

térmico de dois ovinos fistulados. Para proporcionar ambiente anaeróbio, antes de 

acoplar o sensor de pressão ao frasco, este foi purgado com CO
2
.  

Os frascos equipados com os sensores de pressão permaneceram em agitação e 

temperatura constante de 39 °C. A pressão (psi) de cada frasco foi determinada e 

registrada a cada 5 minutos durante 48 horas, sendo ao final processadas para produção 

cumulativa de gases em mL de gás/100 mg de MS incubada). Os parâmetros da cinética 

de produção de gás foram obtidos por meio do modelo logístico bicompartimental 

proposto por Schofield et al. (1994):  

Y = A/{1+exp[2+ 4*B*(Lag-t)]}+D /{1+exp[2+4*E*(Lag-t)]}, 



 

27 
 

Y = volume total de gás no tempo t (extensão da degradação); 

A = volume de gás (mL) de degradação rápida; 

D = volume de gás (mL) de degradação lenta; 

B = taxa de degradação da fração rápida (/hora); 

E = taxa de degradação da fração lenta (/hora); e 

Lag = tempo de colonização das bactérias (h). 

 

3.6.4. Concentração de protodioscina 

A análise foi feita em dois momentos: extração da saponina e determinação da 

concentração. Para extração foi pesado 1g de amostra (seca e moída em peneira de 

1mm) em um béquer de 25ml e adicionado 8mL de solução acetonitrila:água (50% de 

ACN/50% de H2O). A amostra foi levada ao ultrassom por 30 minutos e 

posteriormente, o líquido sobrenadante foi transferido para um tudo de ensaio de 10mL 

passando pelo processo de filtragem. O processo foi repetido por mais duas vezes 

utilizando 5 e 3 mL, respectivamente. Após a extração as soluções foram centrifugadas 

por 30 minutos. Após a centrifugação as amostras foram transferidas para balão 

volumétrico de 10mL e o volume acertado com a mesma solução utilizada na extração. 

Em seguida, com uso de seringa e filtro acoplado foi transferido 2mL de amostra para 

vials.  

A determinação do teor de protodioscina da folha das cultivares foi realizada por 

cromatografia líquida de alta performance (HPLC), empregando um detector de 

dispersão de luz evaporativa (ELSD), Shimadzu, de acordo com a técnica de Ganzera et 

al. (2001). 

 

3.6.5. Análise termogravimétrica 

As curvas termogravimétricas (TG) foram obtidas utilizando-se o aparelho TA 

Instruments SDT Q600 Simultaneous TGA – DTA. Todas as curvas TG foram obtidas 

com cadinho de alumina e material de referência de α-alumina, nas seguintes condições: 

razão de aquecimento de 20°C min-1 em atmosfera de ar sinsético com fluxo de gás de 

60mL/min, de temperatura ambiente até 900ºC. 

Os materiais de teste foram subamostrados (3,0–3,2 mg) e transferidos para um 

cadinho de alumina (70 μL) que foi suspenso em um forno ligado a uma microbalança, 

usando um sistema de análise térmica (TGA/SDTA851; Mettler-Toledo, ImLangacher, 

Suíça).  As curvas de TG das amostras replicadas foram calculadas em média, 



 

28 
 

derivatizadas e avaliadas quanto aos eventos em relação à perda de peso, temperatura 

inicial e final, resíduo inorgânico.  

 

3.7. Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. Para o valor nutritivo e digestibilidade dos 

componentes morfológicos foi utilizado o seguinte modelo: 

Yijk = µ + Ii + Cj + Bk + ICij + ɛijk 

Onde: 

Yijk = valor observado da cultivar i no corte j e no bloco k; 

µ = efeito médio geral; 

Ii = efeito da cultivar i; 

Cj = efeito do corte j; 

Bk = efeito do bloco k; 

ICij = interação cultivar i e corte j; e 

ɛijk = efeito do erro aleatório. 

 Para a análise dos dados da produção cumulativa de gases in vitro foi 

utilizado o procedimento de Gauss-Newton do Sistema de Estatística e Análise Genética 

– SAEG (UFV, 1997), estimando os parâmetros da fermentação. As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. A correlação de Pearson foi 

aplicada para determinar o nível de força das relações entre as variáveis. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estrutura do pasto 

Houve interação período x cultivar (p<0,05) para taxa de acúmulo de forragem 

(TAF), relação folha:colmo e relação vivo:morto. Nos períodos de estabelecimento e 

transição não houve diferença na TAF entre as cultivares.. No período seco as maiores 

TAF foram observadas nas cultivares Basilisk, Piatã e Xaraés, intermediárias na cultivar 

Marandu e menores na cultivar Paiaguás. No período chuvoso a maior TAF foi 

observada na cultivar Xaraés (Tabela 2).  Com relação aos períodos de avaliação, todas 

as cultivares tiveram as maiores taxas de acúmulo no período chuvoso.  

No período de estabelecimento foi observada maior relação folha:colmo (RFC) 

na cultivar Xaraés. Já no período seco a menor RFC foi observada na cultivar Basilisk. 

No período de transição as maiores RFC foram observadas nas cultivares Xaraés e 

Marandu.  No período chuvoso a RFC foi semelhante entre as cultivares. Apenas 

acultivar Xaraés teve alteração da RFC entre os períodos com uma diminuição nos 

períodos seco e chuvoso. 

Tabela 2. Acúmulo de forragem e composição estrutural de cultivares de Brachiaria 

Cultivar 

Períodos 
Basilisk Marandu Paiaguás Piatã Xaraés P-value   

Taxa de acúmulo de forragem(kg/ha de MS) 

Estabelecimento 33,2 Ab 34,45 Aab 35,8 Aab 36,5 Ab 36,9 Ab 0,9734   

Seco 45,7 Ab 39,85 ABab 24,07 Bb 45,9 Aab 49,32 Ab 0,0038   

Transição 31,72 Ab 31,5 Ab 25,42 Ab 29,92 Ab 39,15 Ab 0,3852   

Chuvoso 67,67 Ba 51,37 Ba 49,77 Ba 56,75 Ba 91,0 Aa 0,0000   

 P-value 0,0000 0,0342 0,0013 0,0009 0,0000     

  Relação folha:colmo 

Estabelecimento 1,1 Ba 1,9 Ba 1,5 Ba 2,2 Ba 3,5 Aa 0,0000   

Seco 1,2 Ba 2,22 ABa 1,65 ABa 1,75 Aba 2,52 Aab 0,0277   

Transição 0,97Ba 2,0 ABa 1,72 Ba 1,75 Ba 2,97 Aa 0,0006   

Chuvoso 1,2 Aa 1,75 Aa 1,35 Aa 1,7 Aa 1,52 Ab 0,6676   

P-value  0,9445 0,7257 0,8312 0,5711 0,0002     

  Relação Vivo:Morto 

Estabelecimento 5,37 Ab 3,9 Aa 2,32 Ab 5,35 Ab 5,12 Ac 0,2806   

Seco 10,5 Aba 6,0BCa 3,47 Cab 11,75 Aa 6,37 BCbc 0,0000   

Transição 5,2 Bb 5,3 Ba 6,7 Ba 7,9 Aab 8,5 Aa 0,0000   

Chuvoso 6,37 Bab 8,02 Aba 6,62 Bab 10,4 Aa 9,45 Ab 0,0172   

 P-value 0,0058 0,0951 0,0164 0,0004 0,0000     

Médias seguidas de letras distintas maiúsculas na linha diferem entre as cultivares e minúsculas na coluna 

entre corte pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Houve interação período cultivar (p<0,05) para  relação vivo:morto (RVM). A 

cultvivares, exceto a cultivar Paiaguás, apresentam as maiores RVM no período seco e 
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chuvoso, respectivamente. das cultivares Piatã e Xaraés foi maior nos períodos seco de 

chuvoso, respectivamente. A maior RVM da cultivar Paiaguás foi observada no período 

de transição e chuvoso.  

 

4.2. Composição química 

4.2.1. Lâmina foliar  

Não houve interação período x cultivar para teor de matéria seca (MS) da lâmina 

foliar (p=0,3506). Houve diferença entre cultivares apenas no período seco, onde a 

cultivar Paiaguás apresentou o maior teor de MS (47,0%) e as demais cultivares não 

diferiram entre si. Não houve efeito de cultivar para os teores de MS da lâmina foliar 

nos períodos de estabelecimento (38,73%), transição (39,06%) e chuvoso (25,2%). 

Houve interação período x cultivar (p<0,05) para o teor de matéria orgânica na 

folha (MO). No período de estabelecimento a cultivar Paiaguás apresentou menor 

porcentagem de MO quando comparada às demais cultivares, não havendo diferença 

entre os períodos para esta cultivar. No período seco a maior porcentagem de MO foi 

observada na cultivar Marandu e a menor na cultivar Basilisk. Já no período chuvoso 

aconteceu o inverso, foi observado maior teor de MO na cultivar Basilisk e menor na 

cultivar Marandu.  

Entre os períodos as cultivares Piatã e Xaraés apresentaram comportamento 

semelhante, com os maiores teores de MO no estabelecimento. A cultivar Paiaguás não 

apresentou variação entre os períodos para essa variável (Tabela 3). A cultivar Basilisk 

apresentou maior MO no estabelecimento e a cultivar Matandu no período seco.  

Houve interação (p<0,05) período x cultivar para os teores de fibra em 

detergente neutro (FDN). As cultivares apresentaram comportamento semelhante entre 

os períodos: menor teor de FDN na seca e no período de transição e maior no período 

chuvoso quando comparado ao estabelecimento. No período de estabelecimento  os 

maiores teores de FDN foram observado nas cultivares Marandu e Piatã e os menores na 

cultivar Basilisk. No período seco os maiores teores de FDN foram observados na 

cultivar Marandu, e nos períodos de transição e chuvoso na cultivar Xaraés. Com 

exceção do período de estabelecimento, a cultivar Piatã apresentou os menores teores de 

FDN. 
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Tabela 3. Teores de matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra 

em detergente ácido (FDA) de lâminas foliares de cultivares de Brachiaria avaliadas em 

diferentes períodos 

Períodos 
Basilisk Marandu Paiaguás Piatã Xaraés P-value 

                                       Matéria orgânica (g/kg de MS) 

Estabelecimento 937,2 Ab 945,5 Ab 915,2Ba 947,7 Aa 946,2 Aa 0,0000 

Seco 913,5Cc 981,2 Aa 929,2BCa 931,0Bb 918,5BCb 0,0000 

Transição 921,2Ac 926,0Ac 924,7 Aa 934,0Aab 930,7 Aab 0,2340 

Chuvoso 982,7 Aa  928,2Bc 921,0Ba 925,5Bb 930,5 Bab 0,0000 

P-value 0,0000 0,0000 0,1285 0,0037 0,0003  0,0000 

                                        Fibra em detergente neutro (g/kg de MS) 

Estabelecimento 675,7 Bab 737,7 Aa 714,0 Aba 728,7 Aa 721,0 ABab 0,0091 

Seco 654,0BCb 722,0 Aa 633,0Cb 667,5BCb 696,0ABab 0,0000 

Transição 610,2Bc 616,0Bb 622,7Bb 559,2Cc 683,0 Ab 0,000 

Chuvoso 706,2Aba 704,0ABa 713,2 Aba 679,7Bb 734,7 Aa 0,0475 

P-value 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0132   

                                      Fibra em detergente ácido (g/kg de MS) 

Estabelecimento 408,0 Aa 396,5Aab 389,0Aab 408,2 Aa 443,7 Aa 0,0689 

Seco 354,2Bbc 420,2 Aa 357,5Bb 427,0 Aa 436,5 Aa 0,0000 

Transição 329,0Bc 358,2ABb 374,0ABb 383,5 Aa 407,0 Aa 0,0014 

Chuvoso 379,7 Bab 390,0ABab 437,5 Aa 430,7ABa 439,5 Aa 0,0038 

P-value 0,0050 0,0162 0,0007 0,0684 0,2454 

                                 Concentração de protodioscina (g/kg de MS) 

Estabelecimento 5,5 Aa 3,0Ba 2,9Ba 1,9 Cb 1,9 Ca 0,0000 

Seco 1,5Bc 2,3Ac 2,2 Ab 1,2Cc 1,3Cb 0,0000 

Transição 5,1 Ab 2,7 Cb 2,9Ba 2,0 Da 2,0 Da 0,0000 

Chuvoso 1,2 Ad 0,9Ba 0,9Bc 1,0Bd 0,9Bc 0,0000 

P-value 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  

Médias seguidas de letras distintas maiúsculas na linha diferem entre as cultivares e minúsculas na coluna 

entre corte pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Para fibra em detergente ácido (FDA) houve interação período x cultivar 

(p<0,05). Apenas no estabelecimento não houve diferença entre as cultivares. A cultivar 

Basilisk apresentou menor teor de FDA em todos os períodos. Em todos os períodos as 

cultivares Piatã e Xaraés se destacam das demais cultivares com os maiores teores de 

FDA.  

Houve interação período x cultivar (p<0,05) para o teor de protodioscina. As 

maiores concentrações foram encontradas na cultivar Basilisk nos períodos de 

estabelecimento, transição e chuvoso, e os menores nas cultivares Piatã e Xaraés. No 
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período seco a maior concentração foi encontrada na cultivar Paiaguás em relação às 

demais. Os períodos influenciaram nas concentrações, os períodos de estabelecimento e 

de transição favoreceram para uma maior concentração de protodioscina, em relação aos 

períodos seco e chuvoso. Esse comportamento foi observado em todas as cultivares. 

Não houve interação período x cultivar para os teores de proteína bruta (PB) da 

lâmina foliar (p=0,3506), entretanto, houve diferença entre cultivares e períodos de 

forma isolada. Ao analisar os componentes da forragem houve diferença entre as 

cultivares apenas para PB da lâmina foliar, onde as melhores características nutricionais 

foram da cultivar Basilisk, em relação às cultivares Piatã e Xaraés, não diferindo das 

cultivares Marandu e Paiaguás. Os períodos influenciaram os teores de PB nas lâminas 

foliares das cultivares (Figura 3a). Independente da cultivar, os maiores teores de PB 

foram observados no período seco e de transição, e menores no período de 

estabelecimento e chuvoso (Figura 3b). 

 

Figura 3. a) Proteína bruta da lâmina foliar de cultivares de Brachiaria spp.; b) Proteína 

bruta da lâmina foliar de cultivares de Brachiaria spp. em diferentes períodos 

 

4.2.2. Colmo 

Para MS do colmo não houve efeito de cultivar nos períodos de estabelecimento 

(386,6), seco (407,4) e chuvoso (259,8). No período de transição as cultivares Marandu 

e Paiaguás apresentaram os maiores teores de MS. A cultivar Xaraés apresentou os 



 

33 
 

menores teores de MS. Ao analisar o comportamento de cada cultivar entre os períodos, 

nota-se um comportamento semelhante, marcado por uma diminuição na MS no período 

chuvoso (Tabela 4). 

Os teores de MO do colmo diferiu entre as cultivares e entre os períodos. A 

cultivares Piatã e Xaraés apresentaram teores de MO constante em todos os períodos. A 

cultivar Paiaguás apresentou menor teor de MO no estabelecimento. Nos demais cortes 

a cultivar permanece com os menores teores de MO, diferindo da cultivar Marandu com 

maior teor de MO no período seco e da cultivar Basilisk no período chuvoso. 

 

Tabela 4. Teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), fibra em detergente 

neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) do colmo de cultivares de Brachiaria 

avaliadas em diferentes épocas 

Período 
Basilisk Marandu Paiaguás Piatã Xaraés P-value 

                                   Matéria seca (g/kg de MS) 

Estabelecimento 360,7 Aa 414,7 Aa 406,5 Aa 336,2Aab 415,0 Aa 0,2023 

Seco 375,7 Aa 435,7 Aa 463,7 Aa 391,5 Aa 370,5Aab 0,1729 

Transição 372,0Aba 424,7 Aa 392,7 Aa 351,7ABab 278,2Bbc 0,0083 

Chuvoso 222,2 Ab 289,5 Ab 285,2 Ab 278,2 Ab 225,5Ac 0,1109 

P-value 0,0001 0,0015 0,0005 0,0348 0,0000   

                  Matéria orgânica (g/kg de MS) 

Estabelecimento 936,0 Ab 943,2 Ab 909,5Bb 939,5 Aa 936,7 Aa 0,0001 

Seco 927,7Bb 984,2 Aa 932,2Ba 939,5Ba 930,0Ba 0,0000 

Transição 924,0 Ab 932,0 Aab 920,5Aab 933,2 Aa 928,5 Aa 0,3575 

Chuvoso 978,7 Aa 919,2 Bb 933,7Ba 927,2Ba 924,2Ba 0,0000 

P-value 0,0000 0,0000 0,0037 0,2779 0,3853 

                        Fibra em detergente neutro (%) 

Estabelecimento 815,5Aab 809,1 Aa 829,2 Aa 780,1Aa 798,2 Aa 0,1969 

Seco 828,5Aa 845,0Aa 812,0Aa 627,7Bc 799,5 Aa 0,0000 

Transição 769,0ABb 545,7ABb 748,7ABb 712,7Bb 777,2 Aa 0,0237 

Chuvoso 813,2Aab 789,2Aab 812,2Aa 768,2 Aa 813,2Aa 0,1305 

P-value 0,0372 0,0001 0,0017 0,0000 0,3961 

                        Fibra em detergente ácido (%) 

Estabelecimento 492,2Cb 532,6BCab 569,6 Aba 606,7 Aa 407,7ABCab 0,0003 

Seco 561,2 Aa 558,0 Aba 564,2 Aa 494,2Bb 571,0 Aa 0,0114 

Transição 489,5Ab 362,2 Ab 513,0 Aa 474,0 Ab 495,5 Ab 0,5564 

Chuvoso 528,7ABab 497,5 Bab 561,7Aba 519,4ABb 567,0 Aa 0,0225 

P-value 0,0081 0,0277 0,0712 0,0000 0,0079   

Médias seguidas de letras distintas maiúsculas na linha diferem entre as cultivares e minúsculas na coluna 

entre corte pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
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Houve diferença entre cultivares no teor de FDN entre cultivares no período 

seco e de transição. Para essas épocas a cultivar Piatã diferiu das demais cultivares com 

o menor percentual de FDN. Já nos períodos de estabelecimento e chuvoso a cultivar 

Piatã apresentou os maiores percentuais de FDN. Entretanto, no período de transição 

diferiu apenas da cultivar Xaraés que apresentou maior teor de FDN. Os períodos não 

alteraram os teores de FDN da cultivar Xaraés. As demais cultivares foram afetadas 

pelos períodos de corte, com uma diminuição no período de transição quando 

comparado aos demais. 

O teor de FDA foi diferente entre cultivares e entre períodos. No 

estabelecimento o maior teor de FDA foi encontrado na cultivar Piatã. Já no período 

seco o comportamento foi inverso, o menor teor de FDA  foi observado na cultivar 

Piatã. No período de transição não houve diferença entre cultivares (49,32%), e no 

período chuvoso o menor teor de FDA foi observado na cultivar Marandu e maior na 

cultivar Xaraés.  

Para proteína bruta do colmo não houve interação período x cultivar (p=0,2500), 

nem efeito de cultivar. Houve efeito de período, os maiores teores de PB foram 

observados no período de transição e os menores no período chuvoso (Figura 5). 

 

Figura 4. a) Proteína bruta do colmo de cultivares de Brachiaria spp. em diferentes 

períodos; b) Proteína bruta do colmo de cultivares de Brachiaria spp. 
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4.3. Digestibilidade in vitro 

4.3.1. Digestibilidade in vitro da lâmina foliar 

Houve interação período x cultivar para digestibilidade in vitro da matéria seca 

(DIVMS) da lâmina foliar (p<0,05). A cultivar Basilisk apresentou maior DIVMS quanto 

comparada  às demais cultivares no período seco e chuvoso (Tabela 5), já no período de 

estabelecimento apresentou digestibilidade similar às cultivares Paiaguás e Piatã, e 

diferiu das cultivares Xaraés e Marandu que apresentaram, respectivamente, as menores 

digestibilidades. Já no período de transição a maior DIVMS foi observada nas cultivares 

Basilisk e Marandu, intermediárias nas cultivares Paiaguás e Piatã e menores na cultivar 

Xaraés. 

Houve intração período x cultivar (p<0,05) para digestibilidade in vitro da 

proteína bruta (DIVPB). As maiores DIVPB foram encontrados nas cultivares Basilisk, 

Marandu e Xaraés (Tabela 5). A cultivar Paiaguás e Piatã apresentaram as menores 

DIVPB, independente do período de avaliação. Analisando o comportamento das 

cultivares entre os períodos foram observados aumento na DIVPB do período de 

estabelecimento para o de seca e um decréscimo do período seco para o chuvoso. A 

maior de digestibilidade proteína bruta foi observada no período seco e de transição, 

exceto para cultivar Xaraés que apresentou DIVPB constante. 

Houve diferença entre cultivares e entre períodos para digestibilidade in vitro da 

fibra em detergente neutro (DIVFDN) da lâmina foliar (p<0,05). Para o período de 

estabelecimento as cultivares Piatã e Xaraés apresentaram as maiores DIVFDN, seguido 

das cultivares Paiaguás, Basilisk e Marandu. Já no período de transição a cultivar 

Basilisk apresentou a menor DIVFDN. Nos períodos de seca e chuvoso não houve 

diferença entre cultivares. A DIVFDN variou entre os períodos apenas para as cultivares 

Basilisk e Paiaguás, com aumento no período chuvoso quando comparado aos demais. 

Houve interação para digestibilidade in vitro da fibra em detergente ácido 

(DIVFDA). Com exceção do período chuvoso, onde a cultivar Paiaguás apresentou maior 

porcentagem de FDA digestível, as cultivares Piatã e Xaraés apresentaram maiores 

digestibilidades. A cultivar Basilisk não apresentou variação na DIVFDA em função dos 

períodos. As cultivares Marandu, Paiaguás apresentaram menores digestibilidades nos 

períodos iniciais, com aumento no período chuvoso. Já com as cultivares Piatã e Xaraés 

foi observado o inverso, maiores DIVFDA nos períodos de estabelecimento e seco e 

menores nos períodos de transição e chuvoso. 
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Tabela 5. Digestibilidade in vitro da matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente 

neutro e fibra em detergente ácido da lâmina foliar de cultivares de Brachiaria em 

diferentes períodos 

Período 
Basilisk Marandu Paiaguás Piatã Xaraés P-value 

                                        DIVMS(g/kg de MS) 

Estabelecimento 761,5 Ab 641,0Cc 761,0 Aa 763,5 Aa 699,0Ba 0,0000 

Seco 820,0 Aa 752,5BCb 765,5Ba 737,5BCa 725,0 Ca 0,0000 

Transição 825,5 Aa 796,0 Aa 752,0Ba 747,5Ba 714,0 Ca 0,0000 

Chuvoso 804,0 Aa 762,0Bb 759,5Ba 738,5 ABa 715,5Ca 0,0000 

P-value 0,0000 0,0000 0,6165 0,0663 0,0992 
 

                  DIVPB(g/kg de MS) 

Estabelecimento 884,5 Aab 792,5CDb 834,0BCa 786,5Db 875,0ABa 0,0000 

Seco 919,5 Aa 878,5 ABa 828,5 Ca 856,5BCa 867,0BCa 0,0004 

Transição 909,5 Aa 891,5 Aa 819,5Ba 863,0 Aba 885,5 Aa 0,0002 

Chuvoso 839,5 Ab 824,0 Ab 767,0Bb 776,0Bb 849,0 Aa 0,0001 

P-value 0,0004 0,0000 0,0012 0,0000 0,1717 
 

                 DIVFDN(g/kg de MS) 

Estabelecimento 614,5Cb 550,5Db 707,0Bb 747,0 Aa 771,5 Aa 0,0000 

Seco 691,0Ba 707,0Ba 714,0Bb 684,0Bb 795,5 Aa 0,0000 

Transição 679,5Ba 714,0 Aa 703,0ABb 642,5Cc 639,5Cb 0,0000 

Chuvoso 696,0Ba 711,0Ba 754,5 Aa 718,0Ba 655,5Cb 0,0000 

P-value 0,0000 0,0000 0,0008 0,0000 0,0000 
 

            DIVFDA(g/kg de MS) 

Estabelecimento 520,5 Ca 387,0Db 610,0Bb 721,0 Aa 622,0Ba 0,0000 

Seco 564,5Ba 608,0 Aba 653,0Aab 656,5Aab 668,5 Aa 0,0088 

Transição 538,5Ba 614,0 Aba 660,5Aab 630,5 Ab 535,5Bb 0,0005 

Chuvoso 570,0 Ca 598,0BCa 715,0 Aa 683,0ABab 525,0Cb 0,0000 

P-value 0,2475 0,0000 0,0182 0,0441 0,0001 
 

Médias seguidas de letras distintas maiúsculas na linha diferem entre as cultivares e minúsculas na coluna 

entre corte pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 

4.3.2. Digestibilidade in vitro do colmo 

Houve interação período x cultivar para DIVMS, DIVPB, DIVFDN, DIVFDA do 

colmo (p<0,05).  

A maior DIVMS do colmo foi observada na cultivar Piatã e a menor na cultivar 

Paiaguás. Nos períodos de transição e chuvoso a maior DIVMS do colmo foi observada 

na cultivar Marandu e as menores nas cultivares Xaraés e Basilisk. Os períodos 
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influenciaram as cultivares com maior DIVMS no período chuvoso, com exceção da 

cultivar Piatã que se manteve constante durante todos os períodos (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Digestibilidade in vitro da matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente 

neutro e fibra em detergente ácido do colmo de cultivares de Brachiaria em diferentes 

períodos 

Períodos 
Basilisk Marandu Paiaguás Piatã Xaraés P-value 

                                        DIVMS(g/kg de MS) 

Estabelecimento 577,0Bbc 585,5Bb 497,0Cb 648,5 Aa 612,0ABa 0,0000 

Seco 561,5BCc 596,5ABb 528,0Cb 620,5 Aa 554,5BCb 0,0002 

Transição 614,0 Bab 689,5 Aa 625,0Ba 628,5Ba 616,5Ba 0,0025 

Chuvoso 660,0 ABa 694,5 Aa 651,0ABa 670,5ABa 628,0Ba 0,0213 

P-value 0,0001 0,0000 0,0000 0,0486 0,0016  

               DIVPB(g/kg de MS) 

Estabelecimento 787,0 Aa 670,0Bb 627,0Bc 751,0Aab 761,0 Ab 0,0000 

Seco 736,0Aab 770,5 Aa 737,5 Ab 761,0Aab 77,7 Ab 0,2561 

Transição 780,0Ba 773,5 Ba 811,5 Aba 812,5ABa 854,5 Aa 0,0172 

Chuvoso 694,0Bb 742,5ABa 717,0ABb 723,5ABb 780,0ABb 0,0118 

P-value 0,0014 0,0004 0,0000 0,0064 0,003 

              DIVFDN(g/kg de MS) 

Estabelecimento 464,0Bb 578,5 Aba 485,5Bb 477,0 Aa 644,0 Aa 0,0001 

Seco 456,0 Ab 565,0 Aa 527,5Aab 504,0 Ab 490,0 Ab 0,1088 

Transição 464,0Bb 604,0 Aa 557,5ABab 543,0ABbc 543,5ABab 0,037 

Chuvoso 604,5 Aa 648,5 Aa 617,5 Aa 635,0Aab 577,0Aab 0,5136 

P-value 0,0038 0,2483 0,0288 0,0018 0,0108 

             DIVFDA(g/kg de MS) 

Estabelecimento 271,0Bb 504,0 Aa 391,5ABb 454,0 Aa 518,0 Aa 0,002 

Seco 320,5Bb 454,0 Aba 477,3Aab 524,5 Aa 407,0ABa 0,0067 

Transição 286,0Bb 513,5 Aa 526,5Aab 489,5 Aa 409,0ABa 0,0004 

Chuvoso 523,5 Aa 554,0 Aa 540,2 Aa 517,0 Aa 502,0 Aa 0,8912 

P-value 0,0002 0,3558 0,0408 0,9246 0,0797 

 Médias seguidas de letras distintas maiúsculas na linha diferem entre as cultivares e minúsculas na coluna 

entre corte pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Houve interação para período x cultivar para DIVPB do colmo. No período de 

estabelecimento as maiores DIVPB do colmo foram observadas nas cultivares Basilisk, 

Piatã e Xaraés e as menores nas  cultivares Marandu e Paiaguás. Não houve diferença 

entre cultivares no período seco (75,62%). Nos períodos de transição e chuvoso as 

maiores DIVPB do colmo foram observadas na cultivar Xaraés.  
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Para DIVFDN do colmo, não houve diferença entre as cultivares nos períodos 

seco (50,84%) e chuvoso (61,62%). No estabelecimento as cultivares Piatã e Xaraés 

apresentaram maiores DIVFDN, e no período de transição as cultivares Marandu e Piatã. 

As menores DIVFDN foram observadas nas cultivares Basilisk e Paiaguás.   

Houve interação período x cultivar para FDA do colmo. Apenas no período 

chuvoso não houve diferença entre as cultivares. Nos períodos iniciais o comportamento 

é similar ao encontrado na DIVFDN, no estabelecimento as maiores DIVFDA foram 

observadas nas cultivares Piatã e no período de transição na cultivar Marandu. 

 

4.4. Produção cumulativa de gás in vitro 

Não foi observada interação período x cultivar, nem diferença significativa entre 

cultivares e entre cortes para os parâmetros: volume de gás produzido in vitro a partir da 

degradação da fração alimentar rapidamente fermentável (5,28mL gás/100g MS), taxa 

da produção de gás da fração rápida em relação ao tempo (0,45/h), tempo necessário 

para início da fermentação (0,67h), volume de gás produzido in vitro a partir da 

degradação da fração lenta do alimento (11,27 mL gás/100g MS) e taxa da produção de 

gás da fração lenta em função do tempo (0,1%), produção total de gás (16,56 mLgás/h). 

 

4.5. Análise de correlação de Pearson 

A análise de Pearson mostrou que a MS apresentou correlação positiva com a 

PB e a DIVPB. A MOMS apresentou correlação positiva com a FDN, e com as frações D 

e T, e negativa com a fração A. A PB apresentou correlação positiva com a DIVMS, 

DIVPB, PROTO, e com a fração A. A FDN apresentou correlação positiva com a fração 

D, e negativa com com a DIVMS, DIVMO, DIVPB, PROTO e fração A. A FDA se 

correlacionou negativamente com a DIVPB, e a com a PROTO, e positivamente com a 

RF/C (Tabela 7).  

A DIVMS apresentou correlação positiva com a fração A e com a digestilidade in 

vitro da PB, da FDN e da FDA, e correlação negativa com a fração D. A DIVMO 

apresentou as mesmas correlações positivas da DIVMS. Já as correlações negativas foram 

entre a RF/C, fração D e T. A DIVPB se correlacionou negativamente com a DIVFDA e 

positivamente com a PROTO. A DIVFDN apresentou correlação negativa com a PROTO 

e com a fração D, e correlação positiva com a RF/C. A DIVFDA, PROTO e fração D 

apresentaram entre si uma correlação negativa, enquanto que a com a fração A foi 

positiva. A fração A se correlacionou positivamente com a fração T. 
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Tabela 7. Correlações de Pearson entre varíáveis da composição química, 

digestibilidade e cinética da degradação in vitro e componentes estruturais de cultivares 

de Brachiaria. 

Variáveis MS MOMS PB FDN FDA DIVMS DIVMO DIVPB DIVFDN DIVFDA PROTO RF/C A D T 

MS - -0,12ns 0,28* -0,34* -0,39* 0,01ns 0,04ns 0,28* -0,10ns 0,04ns 0,42ns 0,14ns 0,09ns -0,05ns 0,02ns 

MOMS 

 

- -0,17ns 0,34* 0,15ns -0,08ns 0,01ns 0,02ns -0,10ns -0,15ns 0,04ns 0,09ns -0,21* 0,23* 0,07* 

PB 

  

- -0,58ns -0,46ns 0,41* 0,50ns 0,39* -0,09* 0,02ns 0,26* -0,05ns 0,24* -0,16ns 0,01ns 

FDN 

   

- 0,58ns -0,40* -0,41* -0,34* 0,10ns -0,13ns -0,28* 0,14ns -0,37* 0,29* 0,02ns 

FDA 

    

- -0,50ns -0,46ns -0,29* 0,18ns 0,16ns -0,35* 0,21* 0,03ns 0,09ns 0,06ns 

DIVMS 

     

- 0,93ns 0,35* 0,28* 0,25* 0,17ns -0,44ns 0,22* -0,28* -0,12ns 

DIVMO 

      

- 0,39* 0,26* 0,28* 0,12ns -0,35* 0,29* -0,31* -0,11* 

DIVPB 

       

- -0,11ns -0,34* 0,36* 0,03ns 0,14ns -0,12ns 0,02ns 

DIVFDN 

        

- 0,81ns -0,41* 0,24* 0,18ns -0,29* -0,17ns 

DIVFDA 

         

- -0,40* 0,14ns 0,39* -0,35* -0,07ns 

PROTO 

          

- -0,21ns -0,05ns 0,09ns 0,11ns 

RF/C 

           

- 0,45ns 0,02ns 0,06ns 

A 

            

- -0,46ns 0,29* 

D 

             

- 0,70ns 

T                             - 

*P<0,05; MS= matéria seca; MO= matéria orgânica; FDN= fibra em detergente neutro; FDA= fibra em 

detergente ácido; DIVMS= digestibilidade in vitroda matéria seca; DIVMO= digestibilidade in vitroda 

matéria orgânica; DIVPB= digestibilidade in vitroda proteína bruta; DIVFDN= digestibilidade in vitroda 

fibra em detergente neutro; DIVFDA= digestibilidade in vitroda fibra em detergente ácido; PROTO= 

protodioscina (g/kg MS); RF/C= relação folha colmo; A= volume de gás resultante da fermentação da 

fração de degradação rápida (mL gás/100g de MS); D= volume de gás resultante da fermentação da 

fração de lenta degradação (mL gás/100g de MS); T= Produção de gás total (mL gás/100g de MS). 

4.6. Análise termogravimétrica 

A perda de massa em função do aumento da temperatura, variou entre as cultivares 

e entre os períodos. As cultivares Basilisk, Piatã e Xaraés apresentaram quatro eventos 

de perda de massa em relação a temperatura. A cultivar Paiaguás apresentou quatro 

eventos apenas no período de transição, nos demais foi semelhante a cultivar Marandu, 

que apresentou três eventos de perda de massa em todos os períodos.  

O primeiro evento de perda de massa ocorreu no intervalo de 31,03-147,4ºC sendo 

a maior temperatura final, 141ºC, observada para a cultivar Piatã e a menor, 100,9ºC, 

para cultivar Xaraés, ambas no período de transição. A variação de massa para esta 

etapa foi de 2,9 a 6,8%, sendo a menor e a maior perda de massa observadas, 

respectivamente, para as cultivares Marandu no período de estabelecimento e Paiaguás 

no período chuvoso.  
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Após a decomposição da fração orgânica presente na matéria seca, foi observada 

perda de massa que variou de 90,68 a 95,02. A diferença desses valores para 100 

corresponde ao resíduo do processo de degradação total, o resíduo mineral. 

A curva derivada da termoanálise (DTA) das cultivares no período de 

estabelecimento mostrou três e quatro eventos exotérmicos (Figura 6 a 9). O primeiro, 

devido a perda de umidade, o segundo por volta de 100,9 a 389,59 ºC o terceiro 

aproximadamente entre 364,42 a 576,98. Nas cultivares Basilisk, Paiaguás e Xaraés o 

quarto evento aconteceu entre 453,14 a 580ºC. Em concordância com as perdas de 

massa nas curvas de DTA, atribuídas à decomposição oxidativa da celulose, 

hemicelulose e lignina principalmente. 

 

Figura 5. Sobreposição de curvas termogravimétricas da cultivar Basilisk em diferentes 

períodos 

 

Figura 6. Sobreposição de curvas termogravimétricas da cultivar Marandu em 

diferentes períodos 
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Figura 7. Sobreposição de curvas termogravimétricas da cultivar Paiaguás em 

diferentes períodos 

 

Figura 8. Sobreposição de curvas termogravimétricas da cultivar Piatã em diferentes 

períodos 

 

Figura 9. Sobreposição de curvas termogravimétricas da cultivar Xaraés em diferentes 

períodos 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Estrutura do pasto 

As plantas forrageiras podem ter suas características modificadas em função da 

idade, do manejo e das condições edafoclimáticas. As condições experimentais, 

características da região semiárida do Brasil, influenciaram o acúmulo de forragem, a 

estrutura do pasto, a composição química e a digestibilidade das cultivares de 

Brachiaria nos diferentes períodos. A região semiárida possui temperaturas que variam 

de 26-30 ºC, e sol pleno na maior parte do dia, características que favorecem o 

crescimento de forrageiras tropicais (CARNEVALLI et al., 2006). Com o solo corrigido 

e os requerimentos nutricionais em níveis adequados o que limita a produção de 

forragem é a disponibilidade hídrica (OLIVEIRA et al., 2016).  

No período de estabelecimento, as plantas demoraram 110 dias para atingir 90% 

de interceptação de luz (IL) pelo dossel forrageiroe o acúmulo de forragem foi menor 

que nos períodos de transição e chuvoso, períodos que tiveram duração de 84 e 51 dias, 

respectivamente. Durante o estabelecimento dos pastos o tempo necessário para atingir 

a meta de corte, representado pela IL é naturalmente maior que em pastos já 

estabelecidos, pois envolve processos de emergência, e crescimento inicial de tecidos 

(MARIANI et al., 2012) 

Durante o período chuvoso as plantas atingiram a meta de 90% de IL em 51 

dias, equivalente a aproximadamente 50% do tempo que levaram para atingir os 90% de 

IL nos demais períodos. No início do período chuvoso, o corte possibilitou maior 

incidência de luz e de maior qualidade nos estratos mais baixos do dossel, 

provavelmente, essa condição influenciou o desenvolvimento de gemas e perfilhos. 

Essas condições explicam o maior acúmulo de forragem no período chuvoso em todas 

as cultivares. 

As características estruturais e de acúmulo encontradas na cultivar Xaraés 

permitem um entendimento claro da composição morfológica e qualidade do pasto. A 

maior proporção de lâminas foliares que de colmo presente indica melhor qualidade do 

pasto, uma vez que a lâmina foliar é o componente vegetal de maior valor nutritivo 

(DIFANTE et al.,  2011; EMERENCIANO NETO et al., 2018) e o colmo por possuir 

mais fibra estrutural, dificulta a apreensão e consequentemente o consumo, o que pode 

afetar negativamente o desempenho animal. 

Durante o período chuvoso a RFC da cultivar Xaraés diminuiu e a RVM 

aumentou (Tabela 2), essa variação mostra uma alta participação do componente colmo 

na matéria seca dessa cultivar. As avaliações de RFC e RVM mostram que aumentos na 
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massa de forragem, proporcionam alterações na composição estrutural do pasto, com 

incrementos da porcentagem de colmo em relação às lâminas foliares, e em momentos 

críticos o aumento de material senescente. Entretanto, o uso da interceptação de luz pelo 

dossel como meta de manejo permite identificar o momento ideal de interromper o 

processo de rebrota, como aconteceu no período chuvoso. Logo, observa-se que o uso 

de dias fixos para corte poderia fazer com que houvesse uma diminuição na RVM e 

com isso uma queda no valor nutritivo da forragem, fato não observado neste trabalho. 

 

5.2. Composição química 

A MS da forragem é uma resposta direta ao estádio fisiológico momentâneo em 

relação às condições ambientais (CAMPOS et al., 2016), logo a ocorrência de uma 

estação seca bem definida na região durante quase todo o período experimental, foi, 

provavelmente, responsável pela maior porcentagem de matéria seca no período de 

estabelecimento, seco e de transição. A menor disponibilidade de água no solo, reduz a 

quantidade de água nos tecidos das plantas (OLIVEIRA et al., 2017). Com exceção do 

estabelecimento, onde o pasto estava sendo formado, os períodos de menor precipitação 

foram os períodos de maior teor de MS (Tabela 3). O contrário é observado no período 

chuvoso, onde a maior precipitação (261,9 mm) foi responsável pelos menores teores de 

MS (Figura 1). 

Sobre as mesmas condições climáticas e manejo a variabilidade entre as plantas 

tende a ser baixa, sendo os valores obtidos resultado da capacidade genética da planta.  

Nesse sentido Euclides et al. (2007) observaram que as lâminas foliares da Brachiaria 

decumbens apresentaram maiores conteúdos de proteína bruta do que às da Brachiaria 

brizantha. Já a cultivar Paiaguás possui como característica manter valor nutritivo 

superior mesmo durante a época seca (VALLE et al., 2013). 

Independente da cultivar, os menores teores de PB na lâmina foliar foi 

observado nos períodos de estabelecimento e chuvoso (Figura 3a), períodos 

caracterizados por altas precipitações. A diminuição no teor de PB observada na maioria 

das forrageiras no período chuvoso era esperado, visto que, o processo de maturidade de 

plantas forrageiras é acelerado quando há maior disponibilidade de água 

(MAGALHÃES et al., 2015). 

Já os maiores teores de PB observados nos períodos seco e de transição foram 

consequência do manejo da fertilidade do solo e das variações climáticas e estruturais. 

Em condições de déficit hídrico as cultivares paralisam o crescimento de tecidos como 

estratégia de sobrevivência. Em contrapartida, em condições ideais de umidade e 
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fertilidade do solo, as plantas tem o crescimento estimulado (ARAÚJO JÚNIOR et al., 

2019). A adubação nitrogenada feita no período seco e as chuvas no final do período de 

transição foram suficientes para as plantas rebrotarem o que proporciou maior teor de 

PB pela maior presença de tecidos novos.  

Nos períodos de estabelecimento e chuvoso o teor de PB da lâmina foliar ficou 

entre 68,0 a 84,0 g/kg de MS. No colmo, nos quatro períodos apresentaram valores 

entre 32,0 a 43,0 g/kg de MS (Figura 4a).  Esses valores são considerados um intervalo 

crítico que afeta a eficiência do crescimento microbiano e a capacidade de degradação 

da fibra (VAN SOEST, 1994). A identificação de períodos onde o teor de PB é baixo, 

permite traçar estratégias de manejo para corrigir as deficiências nutricionais dos 

animais. Os menores teores de PB nesses períodos mostram ainda que é verídica a 

correlação positiva encontrada entre PB e MS (Tabela 7), pois os períodos de menor 

percentagem de MS são os períodos de menor  teor de PB. 

As cultivares apresentaram comportamento semelhante para os teores de FDN, 

menores no período de estabelecimento e seco e maiores no período chuvoso quando 

comparado ao período de transição (Tabela 3). A alta precipitação permite uma rebrota 

mais rápida, e devido ao ritmo acelerado de crescimento, a planta entra em balanço 

positivo de carbono o que pode ser traduzido em acúmulo de forragem. Logo, existe 

uma redução no crescimento devido à baixa incidência de luz na base do dossel.  

Com o sombreamento a taxa de aparecimento de folhas diminui, assim como o 

aparecimento de perfilhos basilares (SANTOS et al., 2011), e as folhas sombreadas 

passam a apresentar taxa de senescência acelerada, fator que justifica o maior teor de 

FDN nos componentes no período das águas. As plantas passam a alongar colmo para 

colocar folhas novas na parte superior do dossel em contato com a luz (SILVA et al., 

2009). Como consequência ao alongamento de colmo há um aumento no teor de fibra 

dos tecidos e consequente diminuição no conteúdo celular. Essa informação pode ser 

visualizada na correlação negativa entre as PB e FDN (Tabela 7), quando aumenta o 

teor de FDN, diminui o teor de PB. Os períodos onde as cultivares apresentaram menor 

teor de proteína (estabelecimento e chuvoso) são os períodos de maior teor de FDN.  

Os teores de FDN no colmo das cultivares Marandu e Piatã foram inferiores aos 

787,0 e 807,0 g/kg de MS de FDN encontrados por Euclides et al. (2009). 

Provavelmente o maior teor de FDN encontrado por estes autores se deve ao maior 

período de avaliação (2001 a 2004). Já para cultivar Xaraés os resultados do período 

chuvoso foram similares aos encontrados por Nave et al. (2010) para lâmina foliar e 

colmo (687,0 e 764,0 g/kg de MS) no período de águas. 
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A utilização de alimentos volumosos é importante nas dietas de ruminantes, pois 

a fibra é essencial para estimular a mastigação e ruminação, entretanto valores de FDN 

altos, acima de 55 a 60% influenciam negativamente o consumo voluntário de forragem 

(GERON et al., 2013). 

O comportamento da fibra em detergente ácido (FDA) foi similar aos resultados 

encontrados para a FDN, no que tange a diminuição da porcentagem de FDA nos 

períodos seco e de transição e um aumento no período chuvoso, para lâmina foliar e 

colmo de todas as cultivares. O menor teor de FDA encontrado na lâmina foliar da 

cultivar Paiaguás e Basilisk nos períodos é uma condição favorável, pois aumenta o 

potencial de digestibilidade da forragem. Estes resultados estão altamente 

correlacionados com os conteúdos de parede celular. A celulose representa a maior 

parte do FDA e é um dos principais limitantes da digestibilidade (PARIZ et al., 2011). 

Segundo Van Soest (1994) o FDA passa a ter uma correlação negativa com a 

digestibilidade quando ultrapassa os 40%, porcentagem não encontrada para lâmina 

foliar dessas cultivares. 

Os resultados de concentração de protodioscina da lâmina foliar das cultivares 

apresentaram alta correlação com as diferentes idades de rebrota obtida nos diferentes 

cortes. Independente da cultivar, os maiores teores de protodioscina se encontram 

associados as maiores idades (Tabela 3).  

O período de maior precipitação correspondeu ao período de estabelecimento e 

período chuvoso, e menor precipitação, condição de déficit hídrico nos períodos seco e 

de transição (Figura 1). Entretanto, os resultados de protodioscina nos períodos seco e 

chuvoso foram maiores que os dos períodos de estabelecimento e de transição 

(Tabela3). Sendo o período de estabelecimento condição onde existia excedente hídrico 

e o período de transição condição de déficit hídrico no solo (Figura 2). Logo, a 

concentração de protodioscina das cultivares estudadas, dadas as condições ambientais e 

experimentais impostas estão relacionadas com idade de corte e não propriamente com a 

precipitação (Tabela 3). 

Moreira et al. (2009), indicam que a concentração de saponina em cultivares de 

Brachiaria é maior no período das águas, já Riet Correa et al. (2011) e Barbosa-Ferreira 

et al. (2011) mostram que foram encontradas maiores concentrações de saponina na 

planta em brotação. Brum et al., 2004 e Brum (2006) revelaram que a fase de maior 

concentração de protodioscina foi no final do ciclo de vida, após o florescimento, de B. 

brizantha e B. decumbens. Surtos em bovinos e ovinos (SOUZA et al., 2010; 

MUSTAFA et al., 2012) em todas as épocas do ano sugere que outros fatores ainda 
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desconhecidos influem na concentração de protodioscina nos pastos, o que evidencia  

que os teores de saponinas nas plantas não são constantes.  

 

5.3. Digestibilidade e cinética da degradaçãoin vitro 

A FDN está diretamente ligada a digestibilidade pela quantidade de conteúdo 

fibroso (CAVALCANTI et al., 2016), por isso os valores de DIVMS se relacionam 

negativamente com os maiores teores de FDN (Tabela 7). Um exemplo é a cultivar 

Basilisk que apresentou os menores percentuais de FDN (Tabela 3) e as maiores 

DIVMS (Tabela 5). 

Quintino et al. (2013), quando avaliaram a produção e valor nutricional de 

Brachiarias em diferentes idades de corte, observaram que a DIVMS foi menor na 

estação chuvosa, quando as condições climáticas favoreceram o crescimento dos pastos. 

Esse comportamento também foi observado nas cultivares Basilisk e Marandu, que 

sofreram influência dos períodos, sendo para as duas cultivares o estabelecimento, 

período de excedente hídrico o que proporcionou menor digestibilidade. Os autores 

argumentam que esse comportamento pode estar relacionado à competição entre plantas 

no sistema, levando a aumento da senescência, aumento na proporção de colmo em 

relação a folhas contribuindo para a redução de digestibilidade da forragem, como 

ocorreu em esse experimento. 

A DIVMS da lâmina foliar (712,0 g/kg de MS) e do colmo (590,2 g/kg de MS) da 

cultivar Xaraés foram superior e inferior, respectivamente, as encontradas por  Nave et 

al. (2010) de 685,0g/kg de MS na lâmina foliar e 652,0g/kg no colmo. No período 

chuvoso, a DIVMS do colmo da cultivar Marandu foi superior a encontrada por 

Velásquez et al. (2010), em estudo com a cultivar Marandu, de janeiro a março  (616,0 

g/kg de MS) na mesma época do ano. Essas diferenças podem ser devido as condições 

ambientais de cada região e fatores relacionados à adaptação de cada espécie. 

Santos et al. (2012) e Simoni et al. (2014) consideram que o valor nutritivo de 

gramíneas tropicais reduz na medida em que ocorre o aumento de material senescente, e 

quando a planta se aproxima do estágio de floração. O maior desenvolvimento de hastes 

em relação às folhas na composição total da matéria seca nesse período interferem na 

digestibilidade in vitro da MS que esta correlacionada positivamente com a PB e 

negativamente com o aumento no teor de fibra em detergente neutro e ácido.   

A capacidade dos microrganismos do rúmen em degradar a FDN e FDA variou 

entre cultivares e entre cortes (p<0,05) e está ligada a quantidade de fibra presente em 

cada gramínea (Tabela 5). Os diferentes tipos de tecidos vegetais influenciam na 
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digestibilidade da forragem, as maiores porcentagens de FDN e FDA explicam a baixa 

DIVMS da folha (Tabela 5), e do colmo (Tabela 6). A lignina presente na parede celular 

forma uma barreira que impede a aderência microbiana e a hidrólise enzimática da 

celulose e hemicelulose, indisponibilizando os carboidratos estruturais potencialmente 

degradáveis, diminuindo a digestibilidade da fibra e a qualidade e o aproveitamento da 

forragem (RODRIGUES et al., 2004). 

O período de estabelecimento apresentou volume de chuva acumulado de 384,1 

mm, com excesso de 156mm (Figura 2). Esses resultados levaram a maiores conteúdos 

de FDN e FDA, e menor de PB. Altos conteúdos de FDN se correlacionam 

negativamente a DIVMS, DIVMO e DIVPB (Tabela 7). Corroborando com o que afirmam 

Rodrigues Júnior et al. (2015), que o aumento na porção fibrosa resulta em menor 

digestibilidade dos alimentos, afetando sua qualidade nutritiva. 

Os parâmetros da cinética da fermentação in vitro, embora não tenham 

apresentado diferença significativa, apresentaram correlação com variáveis da 

composição e digestibilidade (Tabela 7). A correlação negativa observada entre o 

volume de gás produzido a partir da fermentação da fração de degradação rápida (A) e o 

FDN é esperado visto que maiores volumes de gás nessa etapa são associados a 

materiais com maior conteúdo celular. Quanto maior o teor de fibra, menor quantidade 

de conteúdo celular (REIS et al., 2012). Já a correlação positiva entre a fração A e a 

DIVMS, DIVMO implica que quanto mais digestível a matéria seca e a matéria orgânica, 

maior a produção de gás na fração A. 

A fração correspondente ao volume de gás produzido a partir da fermentação da 

fração de lenta degradação (D) apresentou correlações inversamente proporcionais às 

encontradas na fração A. Na fração D ocorre a degradação dos carboidratos fibrosos 

(OLIVEIRA et al., 2017), logo, a correlação positiva encontrada entre a fração D e o 

FDN é esperada.  

 

5.4. Termoanálise 

Através das curvas de perda de massa registradas em função da temperatura e do 

tempo de cada cultivar/período (Figuras 5 a 9), pode-se concluir que a composição 

química do material não possui estabilidade térmica, devido a perda de massa desde o 

início, em baixas temperaturas (36ºC). Outra informação extraída por meio das curvas é 

a composição e estabilidade dos compostos intermediários e a composição do resíduo. 

O primeiro evento de perda de massa ocorreu entre 30 e 140ºC e corresponde a reações 

de desidratação (BARNABÉ, 2008). Entre 140 e 390ºC a perda de massa pode ser 
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atribuída à decomposição de compostos que apresentam menor estabilidade térmica, 

como à degradação da celulose e da hemicelulose, com uma perda de massa cerca de 

70%. No entanto, regiões que compreendem 300-600ºC, encontram-se picos atribuídos 

à degradação da lignina (BARNABÉ, 2008; ERNESTO, 2009). 

De acordo com as Figuras 5 a 9 é possível concluir que entre as faixas de 

temperatura correspondente a degradação da lignina, os picos de perda de massa não são 

bem definidos. Uma explicação para esse evento é que os compostos podem estar 

interligados e que ocorra a degradação parcial, não homogênea. A degradação de 

componentes mais complexos como hemicelulose e lignina podem acontecer de forma 

simultânea, com transformações estruturais e quebras de ligações.  

Dessa maneira, observa-se que a celulose, hemicelulose e lignina não são 

decompostas em certas faixas de temperatura. Esses compostos apresentam picos 

característicos em certas temperaturas, entretanto, são degradados em uma faixa de 

temperatura que compreende temperaturas baixas e altas. Em baixas temperatura pode 

iniciar os processos de quebra de ligações e rompimento de compostos e em altas 

temperaturas a decomposição total.  

Aproximadamente aos 700-800ºC a amostra estabiliza. A massa do resíduo é 

semelhante à massa de material mineral obtido após a queima utilizando a mufla 

(600ºC), e por diferença da massa da amostra inicial pode-se identificar a porcentagem 

de matéria orgânica presente na amostra. 

As cultivares de Brachiaria tiveram suas características químicas e estruturais 

modificadas pelos períodos de avaliação. O maior acúmulo de forragem  e teor de FDN 

e FDA no período chuvoso é reflexo dos processos de crescimento da planta, 

característica de plantas forrageiras tropicais quando em condições de temperatura, 

fertilidade solo e precipitação atendidas. O fracionamento da adubação nitrogenada com 

segunda dose aplicada no período seco, aumentou o teor de proteína bruta das 

cultivares. A maior DIVMS  encontrada nas cultivares Basilisk, Marandu e Xaraés são 

características que proporcionam maior aproveitamento dos nutrientes, por sem 

degradados pelos microorganismos do rúmen. As concentrações de protodioscina foram 

influenciadas pelos períodos. Foi possível identificar altas concentrações nos períodos 

de estabelecimento e transição seca/água, onde se destaca a cultivar Basilisk com 5,54 e 

5,13 g/kg de MS, respectivamente. E menor concentração nos períodos seco e chuvoso 

com 1,51 e 1,23 g/kg de MS, respectivamente. As cultivares Paiaguás, Piatã e Xaraés 

apresentaram pouca ou nenhuma variação na concentração de protodioscina entre os 

períodos.   
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6. CONCLUSÃO 

 

A cultivar Basilisk destaca-se das demais em termos qualitativos pelo valor 

nutritivo e altas digestibilidades mesmo em períodos de déficit hídrico, sendo uma 

opção para compor sistemas de produção na região semiárida. Entretanto, devido as 

maiores concentrações de protodioscina da cultivar Basilisk, em sistemas de produção 

com pequenos ruminantes, as cultivares Piatã e Xaraés são as melhores opções 

forrageiras, pois se destacam das demais pelas menores concentrações de protodioscina, 

excelente acúmulo de forragem e relação folha:colmo.  

As cultivares Marandu e Paiaguás também apresentam caractetísticas para serem 

utilizadas como opções forrageiras, por apresentarem acúmulo de forragem mesmo em 

períodos de menor disponibilidade hídrica, característica importante para sistemas de 

produção no Nordeste, onde a falta de matéria seca é limitante para produção animal, 

além  apresentaram os menores teores de fibra e teores de proteína que permitem a 

manutenção das atividades microbianas do rúmen, durante todo o período avaliativo.  
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