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FERMENTAÇÃO RUMINAL IN VITRO DE FORRAGEIRAS NATIVAS DO 

PANTANAL E DIVERGÊNCIA NUTRICIONAL DE PROGÊNIES DE BRACHIARIA 

RUZIZIENSIS 

 

 

RESUMO 

 

Os experimentos I e II foram conduzidos no campo experimental José Henrique Bruschi, 

pertencente a Embrapa, em Coronel Pacheco – MG, Brasil. objetivou-se avaliar a fermentação 

ruminal in vitro de forrageiras nativas do Pantanal e a divergência nutricional de progênies de 

Brachiaria ruzziziensis do programa de melhoramento genético de forrageiras da Embrapa. O 

experimento I consistiu na avaliação de 23 progênies de Brachiaria ruziziensis (15, 16, 46, 

174, 411, 590, 651, 670, 768, 776, 844, 859, 950, 965, 970, 975, 1067, 1093, 1296, 1765, 

1806, 1894 e 1972), provenientes do programa de melhoramento genético da Embrapa, 

juntamente com as testemunhas Brachiaria ruziziensis cv Comum, Brachiaria brizantha cv 

Marandu e Brachiaria decumbens cv. Basilisk. As amostras foram coletadas a 10 cm da 

superfície do solo, com 27 dias de rebrota. A avaliação da divergência nutricional foi 

realizada utilizando-se a análise de componentes principais, com base nas seguintes variáveis 

discriminatórias: digestibilidade in vitro da matéria (DIVMS), fibra em detergente neutro 

(FDN), lignina (Lig), proteína bruta (PB), taxa de degradação de carboidratos não fibrosos 

(KdCNF) e taxa de degradação de carboidratos fibrosos (KdCF). As variáveis de maior 

contribuição para a discriminação das progênies foram: digestibilidade in vitro da matéria 

seca e fibra em detergente neutro. Foram identificados cinco grupos distintos (I, II, III, IV e 

V), onde o grupo V, formado pelas progênies 46, 768 e 1067 se destacou em relação às 

demais progênies por apresentar valores superiores de DIVMS. O experimento II consistiu na 

avaliação de cinco forrageiras nativas do Pantanal (Axonopus purpusii, Panicum laxum, 

Reimarochloa sp, Mesosetum chaseae, e Andropogon hypogynus), colhidas entre os anos de 

2005 a 2007. A cinética de fermentação foi avaliada pela técnica in vitro de produção de 

gases. Foi observado menor DMS para a forrageira Andropogon hypogynus nos tempos de 6, 

12 e 24h. O ano de 2005 apresentou a maior quantidade das frações solúvel (a) e insolúvel 

potencialmente degradável (b) e a menor quantidade da fração insolúvel (I), com valores de 

10,30; 48,54 e 41,16%, respectivamente. Para as taxas de passagem de 2, 5 e 8%/h (DE2, 

DE5, e D8) e para a degradabilidade potencial (DP) o ano de 2005 foi o que se destacou dos 

demais anos de coleta. Foi observado diferença estatística entre os anos de coleta das 

forragens para a taxa de degradação dos carboidratos não fibrosos (KDCNF), tempo de 

colonização (L), volume final dos carboidratos fibrosos (VFCF) e taxa de degradação dos 

carboidratos fibrosos (KDCF), e entre as forrageiras dentro de cada ano de coleta para todos 

os parâmetros cinéticos. Destacaram-se as forragens Axonopus purpusii e Reimarochloa sp 

apresentando os melhores valores para praticamente todos os parâmetros da fermentação 

ruminal. 

 

Palavras-chave: Pastagens. Produção de Gases. Valor Nutritivo. 
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NUTRITIONAL ASSESSMENT AND METABOLISM PRODUCTS RUMINAL IN 

VITRO OF NATIVE FORAGE WETLAND AND THE DIVERGENCE NURICIONAL 

OF BRACHIARIA RUZIZIENSIS PROGENIES 

 

 

ABSTRACT 

 

Experiments I and II were conducted in the experimental field José Henrique Bruschi, owned 

by Embrapa, in Coronel Pacheco - MG, Brazil. It aimed to evaluate the in vitro ruminal 

fermentation of the Pantanal native forage and nutritional divergence of progeny Brachiaria 

ruzziziensis the breeding program of Embrapa forage. The first experiment involved the 

evaluation of 23 progenies of Brachiaria ruziziensis (15, 16, 46, 174, 411, 590, 651, 670, 768, 

776, 844, 859, 950, 965, 970, 975, 1067, 1093, 1296 , 1765, 1806, 1894 and 1972), from the 

breeding program of Embrapa, along with the witnesses Brachiaria ruziziensis hp Common, 

Brachiaria brizantha cv Marandu and B. decumbens cv. Basilisk. Samples were collected at 

10 cm from the soil surface, with 27 days of regrowth. The evaluation of the nutritional 

divergence was performed using the principal components analysis, based on the following 

discriminatory variables in vitro digestibility of matter (DM), neutral detergent fiber (NDF), 

lignin (On), crude protein (CP) , degradation rate of non-fibrous carbohydrates (KdCNF) and 

degradation rate of fiber carbohydrates (KdCF). Greater contribution of variables to break 

down the progenies were: in vitro digestibility of dry matter and neutral detergent fiber. Five 

distinct groups were identified (I, II, III, IV and V), where V group, formed by 46 progenies, 

768 and 1067 stood out compared to other progenies for presenting higher values of IVDMD. 

The second experiment consisted of the evaluation of five of the Pantanal native forage 

(Axonopus purpusii, Panicum laxum, Reimarochloa sp, Mesosetum chaseae, and Andropogon 

hypogynus), collected between the years 2005 to 2007. The fermentation kinetics was 

evaluated by in vitro technique gas production. DMS was observed to lower the forage 

Andropogon hypogynus at times of 6, 12 and 24h. The 2005 showed the highest amount of 

soluble fractions (a) and insoluble potentially degradable (b) and the lowest amount of 

insoluble fraction (I), with values of 10.30; 48.54 and 41.16%, respectively. For 2 through 

rates, 5 and 8% / h (DE2, DE5, and D8) and the potential degradability (PD) 2005 was what 

stood out from the other years of collecting. It was observed statistical difference between the 

years of collecting fodder for the degradation rate of the non-fiber carbohydrates (KDCNF), 

lag time (L), final volume of fiber carbohydrates (VFCF) and degradation rate of fiber 

carbohydrates (KDCF) and between forage within each year of collection for all kinetic 

parameters. The highlights were the Axonopus purpusii and Reimarochloa sp fodder 

presenting the best values for virtually all parameters of ruminal fermentation. 
 

Keywords: gas production. nutritive value. pastures. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A pecuária bovina é uma das atividades econômicas mais importantes do país, 

apresentando o segundo maior rebanho comercial do mundo, com aproximadamente 212 

milhões de cabeças. O Brasil é líder mundial nas exportações de carne bovina e o quarto 

maior produtor de leite do mundo, com produção estimada em 2013 de 33 milhões de litros de 

leite, estando atrás apenas da União Européia, EUA e Índia. A Pecuária de corte responde por 

cerca de 11% do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio nacional, produzindo em 2013 

em torno de 9,5 milhões de toneladas de carne bovina e exportou mais de 1,5 milhões de 

toneladas (IBGE, 2014).   

No Brasil, a pecuária extensiva é responsável por cerca de 90% do rebanho bovino, 

tendo nas pastagens a principal fonte de alimentação. Estima-se que as áreas de pastagens 

ocupam aproximadamente 163 milhões de ha da superfície utilizada pelo setor agropecuário, 

o que corresponde a 20% da área total do país, sendo 65% dessa área ocupada por espécies 

cultivadas e 35% por espécies nativas (IBGE, 2010).  

No entanto os índices de desempenho e produtividade da pecuária brasileira são 

considerados relativamente baixos, em virtude, principalmente, do manejo inadequado das 

pastagens e da estacionalidade da produção de forragem. A adoção de estratégias de manejo 

correto é essencial para assegurar a alta eficiência de utilização das pastagens e a manutenção 

de condições favoráveis à sua produtividade e desempenho animal.  

A avaliação do valor nutritivo das forrageiras é fundamental para o conhecimento da 

qualidade e do potencial das pastagens, e contribui para a identificação dos possíveis pontos 

que restringem o consumo de nutrientes e, conseqüentemente, a produção animal. Tendo em 

vista que o valor nutritivo das forragens pode variar conforme as características genéticas de 

cada espécie, idade da planta e com a fertilidade do solo, a avaliação da qualidade das 

forragens pode contribui para o norteamento dos programas de melhoramento genético de 

forrageiras tropicais, como o da Brachiaria ruziziensis, além de auxiliar na elaboração de 

estratégias de manejo adequado das pastagens nativas, como as do Pantanal. 

Diversos métodos químicos e biológicos foram desenvolvidos para estimar a 

digestibilidade e degradabilidade de alimentos, predizendo assim, o valor nutricional dos 

mesmos. Os ensaios in vivo envolvendo produção animal e digestibilidade são os métodos 

mais precisos para determinar o valor nutricional dos alimentos. Entretanto, os mesmos 

requerem considerável uso de animais, alimentos, mão-de-obra, tempo e alto custo financeiro. 
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Já os estudos in situ podem superestimar a degradação química e microbiana no rúmen. Desta 

forma, metodologias in vitro de avaliação de alimentos têm sido utilizadas para a 

determinação do valor nutricional de forrageiras, apresentando altas correlações com o 

consumo e a digestibilidade in vivo.  

A técnica de produção de gases é uma metodologia in vitro que vem sendo 

amplamente utilizada para avaliação de alimentos, uma vez que mede tanto a degradabilidade 

de uma forragem como os parâmetros cinéticos da digestão, baseada na liberação dos 

produtos da fermentação. Além disso, permite a avaliação de grande número de amostras, 

apresenta alta repetibilidade, e é menos onerosa. 

Diante disso, objetivou-se avaliar a fermentação ruminal in vitro de forrageiras nativas 

do Pantanal Brasileiro e a divergência nutricional de clones de Brachiaria ruzziziensis do 

programa de melhoramento genético de forrageiras da Embrapa. 
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2. CAPÍTULO I 

 

 

DIVERGÊNCIA NUTRICIONAL DE CLONES DE BRACHIARIA RUZIZIENSIS 

 

 

RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a divergência nutricional de clones de Brachiaria 

ruziziensis por meio da composição química e cinética de fermentação ruminal in vitro. Os 

tratamentos consistiram de 23 clones de Brachiaria ruziziensis (15, 16, 46, 174, 411, 590, 

651, 670, 768, 776, 844, 859, 950, 965, 970, 975, 1067, 1093, 1296, 1765, 1806, 1894 e 

1972), e as testemunhas Brachiaria ruziziensis cv Kennedy, Brachiaria brizantha cv Marandu 

e a Brachiaria decumbens cv Basilisk, colhidas com 27 dias de rebrota. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 26 tratamentos (genótipos) e três 

repetições. A avaliação da divergência nutricional foi realizada utilizando-se a análise de 

componentes principais, com base nas seguintes variáveis discriminatórias: digestibilidade in 

vitro da matéria seca, fibra em detergente neutro, lignina, proteína bruta, taxa de degradação 

de carboidratos não fibrosos e taxa de degradação de carboidratos fibrosos. As variáveis de 

maior contribuição para a discriminação dos clones foram: digestibilidade in vitro da matéria 

seca e fibra em detergente neutro. Foram identificados cinco grupos distintos (I, II, III, IV e 

V), onde o grupo V, formado pelos clones 46, 768 e 1067 se destacou em relação aos demais 

por apresentar valores superiores de digestibilidade in vitro da matéria seca. 

 

 

Palavras-chave: componentes principais. valor nutricional. variáveis discriminatórias. 
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DIVERGENCE OF NUTRITIONAL BRACHIARIA RUZIZIENSIS CLONES 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the nutritional divergence of ruziziensis Brachiaria 

clones through chemistry and kinetic composition of ruminal fermentation in vitro. 

Treatments consisted of 23 clones Brachiaria ruziziensis (15, 16, 46, 174, 411, 590, 651, 670, 

768, 776, 844, 859, 950, 965, 970, 975, 1067, 1093, 1296, 1765, 1806, 1894 and 1972), and 

witnesses Brachiaria ruziziensis hp Kennedy, Brachiaria brizantha cv Marandu and B. 

decumbens cv Basilisk, and sampled at 27 days of age. The experimental design was 

randomized blocks with 26 treatments (genotypes) and three replications. The evaluation of 

the nutritional divergence was performed using the principal components analysis, based on 

the following discriminatory variables in vitro digestibility of dry matter, neutral detergent 

fiber, lignin, crude protein degradation rate of non-fibrous carbohydrates and rate degradation 

of fibrous carbohydrates. Greater contribution variables for discrimination of clones were in 

vitro digestibility of dry matter and neutral detergent fiber. Five distinct groups were 

identified (I, II, III, IV and V), where V group, formed by clones 46, 768 and 1067 stood out 

compared to the others to present higher values of in vitro digestibility of dry matter. 

 

 

Keywords: discriminating variables. main components. nutritional value.  
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2.1. INTRODUÇÃO 

A pecuária brasileira é fundamentada na produção a pasto, sendo responsável por 90% 

da carne bovina e pela maior parte do leite produzido no país. Embora o número de espécies 

forrageiras disponíveis no Brasil seja elevado, os gêneros Brachiaria e Panicum são as que 

ocupam a maior área. Cerca de 80% das áreas de pastagens cultivadas no país, são dessas 

espécies.  

O crescimento da pecuária trouxe consigo uma maior necessidade da introdução de 

cultivares melhoradas, como alternativa mais viável e de maior potencial de impacto para o 

aumento da produtividade das pastagens brasileiras.  

A Brachiaria ruziziensis, uma espécie ainda pouco utilizada no país, tem se mostrado 

promissora para os programas de melhoramento genético, uma vez que apresenta elevada 

qualidade nutricional, boa adaptação em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta 

(ILPF), adequada cobertura de solo para o plantio direto e é a única espécie sexual e diplóide, 

o que permite a geração de variabilidade e viabiliza a seleção de genótipos superiores. Porém 

apresentam algumas características desfavoráveis, como a susceptibilidade ao ataque das 

cigarrinhas, baixa produtividade, menor adaptação a solos ácidos, úmidos e de baixa 

fertilidade.  

O conhecimento das características físicas e químicas das plantas, assim como a 

variabilidade das mesmas dentro das populações de plantas são importantes para o 

melhoramento genético, além de fornecer subsídios para o estudo sobre diferenciação de 

espécies, classificação de grupos ecológicos, e caracterização de germoplasma. 

A análise de divergência genética de forrageiras é de grande importância para 

programas de melhoramento genético, e vem sendo utilizada há várias décadas, auxiliando na 

identificação de genótipos com diferenças genéticas que possam produzir progênies com 

maior heterogeneidade, aumentando, assim, a probabilidade de obtenção de indivíduos 

superiores nas gerações segregantes.  

Para maior eficiência de um programa de melhoramento é interessante selecionar 

indivíduos que apresentam bom desempenho e que sejam divergentes. Neste contexto, 

objetivou-se avaliar a divergência nutricional de 23 clones de Brachiaria ruziziensis do 

programa de melhoramento genético da Embrapa. 
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2.2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.2.1. O gênero Brachiaria 

As gramíneas do gênero Brachiaria pertencem à tribo Paniceae, são originárias da 

África e possuem cerca de 100 espécies descritas, distribuídas principalmente nas regiões 

tropicais e subtropicais (VALLE et al., 2008). Segundo Seiffert (1980), as Brachiaria são 

plantas herbáceas, eretas ou prostradas, anuais ou perenes, rizomatosas ou não, comumente 

emitindo raízes adventícias nos nós em contato com o solo.  

Todas as cultivares registradas, exceto a B. ruziziensis, possuem modo reprodutivo 

apomítico, ou seja, o embrião desenvolve-se a partir de divisões mitóticas de uma célula 

somática, originando sementes férteis sem haver a união da oosfera com o núcleo reprodutivo 

do grão de pólen, sendo cópias geneticamente idênticas às plantas mãe (DIAS et al., 2013; 

FIGUEIREDO, 2011).  

No Brasil, foram introduzidas a partir da década de 50, entretanto, somente na década 

de 70 e 80 a sua expansão foi de fato significativa (SANTOS, 2011). Dentre as espécies mais 

difundidas estão a Brachiaria decumbens, B. humidicola, B. brizantha, B. ruziziensis, B. 

mutica (RODRIGUES, 2004; DIAS, 2013). 

As gramíneas deste gênero ocupam um lugar de destaque na pecuária brasileira por se 

adaptarem bem as várias condições climáticas do país, por apresentarem grande 

adaptabilidade aos diversos tipos de solos, serem facilmente manejadas, e ter boa 

produtividade, desempenhando papel primordial na pecuária de corte e leiteira. Estima-se que, 

aproximadamente, 85% dos 100 milhões de ha de forrageiras cultivadas no Brasil sejam do 

gênero Brachiaria (SOUZA SOBRINHO et al., 2009).   

 

2.2.2. A espécie Brachiaria ruziziensis 

A Brachiaria ruziziensis é uma espécie africana encontrada naturalmente em 

condições úmidas e não inundáveis. É uma espécie perene, subereta, com aproximadamente 

1m de altura, apresenta a base decumbente e radicante nos nós inferiores, possui rizomas em 

forma de tubérculos arredondados, florescimento sincronizado e concentrado no final do 

verão (SEIFFERT, 1980; SOUZA, 2007). É propagada tanto por sementes como 

vegetativamente, por partes da planta que apresentam raízes (DIAS, 2013).  

Essa espécie se adapta bem em solos de fertilidade média e alta, apresenta boa 

palatabilidade e digestibilidade, com níveis de proteína variando entre 11 e 13%, de acordo 
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com as estações do ano, e excelente velocidade de recuperação após as primeiras chuvas, no 

final da seca, o que lhe confere bom destaque para plantio nas diversas regiões do Brasil. 

Além disso, apresenta boa adaptação em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta 

como cobertura de solo para o plantio direto. No entanto, apresentam algumas características 

desfavoráveis, como a susceptibilidade ao ataque das cigarrinhas, baixa produtividade, menor 

adaptação a solos ácidos, úmidos e de baixa fertilidade (MARTINS, 2013).  

Esta espécie se difere em relação às demais espécies de Brachiaria, por apresentar 

características exclusivas, tais como a diploidia e o modo de reprodução sexual, que permitem 

a realização de cruzamentos e geração de variabilidade para a seleção de materiais com 

características agronômicas superiores (DIAS, 2013). Entretanto, existe um pequeno número 

de cultivares disponíveis no mercado e poucas informações detalhadas referentes ao seu 

potencial forrageiro, dificultando a expansão da área cultivada com essa espécie (SOUZA, 

2007; SOUZA SOBRINHO et al., 2009).  

 

2.2.3. Qualidade e valor nutricional de Brachiaria ruziziensis 

A eficiência da pecuária brasileira depende do manejo adequado das pastagens e do 

desempenho animal, estando a produção animal diretamente relacionada com a oferta, 

consumo, e valor nutricional da forragem, e do metabolismo ruminal. A oferta de forragem 

disponível nos permite determinar a capacidade de suporte das pastagens, enquanto que a 

qualidade da forragem nos diz a quantidade de energia líquida disponível para o animal 

(FIGUEIREDO, 2011).  

No Brasil, as pastagens constituem a base da alimentação dos bovinos, sendo a 

principal fonte de energia e nutrientes. A qualidade da forragem é um dos fatores mais 

importante entre os que influenciam a produtividade dos ruminantes. Sendo a avaliação do 

valor nutritivo das forrageiras fundamental para o conhecimento da qualidade e do potencial 

das pastagens, além de contribuir para a identificação dos possíveis pontos que restringem o 

consumo de nutrientes e, conseqüentemente, a produção animal (SANTOS et al., 2002). 

Lopes et al. (2010) avaliaram a composição química e a digestibilidade ruminal in situ 

de quatro espécies de Brachiaria (B. brizantha, B. humidicula, B. decumbens e B. ruziziensis), 

onde foi observado que a B. ruziziensis apresentou melhor valor nutricional em relação as 

demais espécies avaliadas, o que pode estar atribuído às maiores taxas de degradação e 

degradabilidade efetiva da matéria seca e da proteína bruta, além do menor teor de fibra em 

detergente neutro associado à maior taxa de degradação desse nutriente. 
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Souza Sobrinho et al. (2011), com o objetivo de avaliar a produtividade de biomassa 

de forragem e a estabilidade de produção ao longo de diferentes cortes representativos de 

épocas favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento das forrageiras, avaliaram progênies de 

B. ruziziensis, juntamente com as testemunhas B. ruziziensis cv Comum, B. brizantha cv 

Marandu, B. decumbens cv. Basilisk e Brachiaria sp. e concluíram que as progênies de B. 

ruziziensis são mais produtivas na época das águas. No entanto, identificaram genótipos com 

médias mais elevadas e com produção mais estável nas demais épocas do ano.   

 

2.2.4. Divergência Nutricional de Forrageiras Tropicais 

A análise de divergência genética de forrageiras é de grande importância para 

programas de melhoramento genético, e vem sendo utilizada há várias décadas, auxiliando na 

identificação de genótipos com diferenças genéticas que possam produzir progênies com 

maior heterogeneidade, aumentando, assim, a probabilidade de obtenção de indivíduos 

superiores nas gerações segregantes (CRUZ E REGAZZI, 1997; SHIMOYA et al., 2002). 

 Diferentes métodos podem ser utilizados para avaliação da diversidade nutricional de 

forrageiras, baseando-se em variáveis discriminatórias. Dentre os métodos, destacam-se as 

análises por componentes principais e agrupamento (CRUZ E REGAZZI, 1997). 

As análises por componentes principais são combinações lineares de variáveis e são 

determinadas de forma que as diferenças entre grupos sejam maximizados, levando-se em 

consideração a variação dentro dos grupos. Já as análises de agrupamento reúnem e 

classificam os genótipos em vários grupos, de tal forma que exista homogeneidade dentro e 

heterogeneidade entre os grupos formados (CARPEJANI, 2007). 

Diversos autores têm utilizado técnicas de análises multivariadas para avaliação da 

divergência nutricional em espécies forrageiras.  Azevêdo et al. (2003) e Freitas et al. (2006) 

utilizaram essa técnica para avaliar a divergência nutricional de genótipos de cana-de-açúcar, 

Carpejani (2007) para avaliar a divergência genética de Panicum maximus, Ferreira et al. 

(2012), para avaliar acessos de amendoim forrageiro. Porém ainda são inexistentes os 

trabalhos realizados com Brachiarias ruziziensis. 
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2.3. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Campo Experimental José Henrique Bruschi, 

pertencente a Embrapa, localizado no município de Coronel Pacheco – MG (lat. 23°35’16”S e 

long. 43°15’56”W). O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo 

Cwa (mesotérmico). O solo da área experimental é classificado como Argissolo 

Vermelho‑Amarelo Álico (SANTOS et al., 2006). 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 26 

tratamentos (genótipos) e três repetições. Os tratamentos consistiram de 23 clones de 

Brachiaria ruziziensis, provenientes do programa de melhoramento genético de forrageiras da 

Embrapa, representados pelas identificações: 15, 16, 46, 174, 411, 590, 651, 670, 768, 776, 

844, 859, 950, 965, 970, 975, 1067, 1093, 1296, 1765, 1806, 1894 e 1972, e as espécies 

Brachiaria ruziziensis cv Kennedy, Brachiaria brizantha cv Marandu e Brachiaria 

decumbens cv. Basilisk, utilizadas como testemunhas.  

As plantas de cada parcela foram cortadas com 27 dias de rebrota, com o auxilio de 

roçadeira costal motorizada, a uma altura média de 10 cm do solo. As amostras foram pesadas 

para a obtenção do peso verde, posteriormente foram pré-secas em estufa com circulação 

forçada de ar, a 55ºC, por 72h, processadas em moinho tipo Willey dotados de peneira com 

crivos de 1 mm, e armazenados em frascos de polietileno.  

Foram determinados os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), lignina (Lig), e digestibilidade in 

vitro da matéria seca (DIVMS), por meio do equipamento de espectrofotometria de refletância 

no infravermelho proximal (NIRS), no Laboratório de Análise de Alimentos, da Embrapa. 

A cinética de fermentação ruminal foi avaliada pela técnica in vitro semi-automática 

de produção de gases segundo a metodologia descrita por Maurício et al. (1999). No dia 

anterior a incubação, foi adicionado aos frascos (50 mL) 0,32g dos substratos a serem testados 

em sacos filtro F57 (Ankon
®
) e 28 mL de meio de cultura tamponado, preparado conforme 

recomendações de Menke e Steingass (1988), sob fluxo de CO2. Os frascos foram vedados 

com rolhas de silicone, para evitar contaminação e/ou fermentação antes da adição do inóculo 

ruminal, e mantidos em geladeira a 4ºC. Cinco horas antes da inoculação com líquido 

ruminal, os frascos foram alocados em sala climatizada a 39ºC.  

Como doadores de líquido ruminal, foram utilizadas três vacas mestiças Holandês x 

Gir, não lactantes, adultas, providas de cânula ruminal, com peso vivo médio de 500 Kg ± 15 
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kg. Os animais doadores de líquido ruminal foram mantidos em pastagem de Brachiaria, 

sendo suplementados com 15 Kg/dia de silagem de milho e 2,0 Kg/dia de concentrado.  

A coleta do líquido ruminal foi realizada pela manhã e antes do fornecimento do 

concentrado, via cânula ruminal. O inóculo foi filtrado em sacos de náilon e dupla camada de 

gazes e acondicionado em garrafas térmicas pré-aquecida com água à 39ºC. Posteriormente, 

foi feito um pool com os inóculos coletados dos três animais.  

Nos frascos contendo amostra e meio de cultura foram adicionados 3 mL do inóculo. 

Posteriormente os frascos foram vedados novamente com rolha de silicone sobre atmosfera de 

CO2, lacrados com anilhas de alumínio e acondicionados em sala climatizada a 39ºC. Frascos 

contendo apenas meio de cultura e inóculo foram utilizados como branco.   

A pressão originada pelos gases foi mensurada por meio de um transdutor de pressão 

(DPI 705 – GE) e as leituras foram realizadas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 34, 48, 72 e 

96 horas após a incubação. Os valores de libra por polegada quadrada (PSI) foram convertidos 

em volume conforme a equação Volume = -0,0125x
2
 + 3,6015x - 0,1118; R² = 0,9874, 

estabelecida para as condições do laboratório.  Os volumes produzidos foram ajustados para g 

de MS de substrato incubado e os valores obtidos foram corrigidos pelos brancos (frascos sem 

substrato) em cada tempo de incubação. 

Para a descrição matemática da cinética de fermentação ruminal obtida pela técnica in 

vitro de produção de gases, utilizou-se o modelo logístico bicompartimental proposto por 

Schofield et al. (1994):  

V(t) =VCNF/ (1+exp (2-4*KdCNF*(T-L))) + VCF/ (1+exp(2-4*KdCF *(T-L)))  

Em que: V(t) = volume de gases acumulado no tempo T; VCNF = volume de gases da fração 

dos carboidratos não fibrosos (mL); VCF = volume de gases da fração dos carboidratos fibrosos (mL); 

KdCNF = taxa de degradação dos carboidratos não fibrosos (% h-1); KdCF = taxa de degradação dos 

carboidratos fibrosos (% h-1); T e L = tempos de incubação (horas) e a latência (horas). 

Para a avaliação da divergência nutricional entre os genótipos foram utilizadas 

análises multivariadas por meio dos recursos computacionais do Programa Minitab 16, no 

qual se procederam as análises de componentes principais e de agrupamento aglomerativo 

hierárquico, pelo método de Ligação Completa, adotando-se a distância Euclidiana média 

padronizada como medida básica de similaridade. 
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2.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teor de matéria seca (MS) apresentou teores variando de 14,71 a 20,63%. A DIVMS 

variou de 57,75 a 69,21%, e para os teores de FDN e FDA foi observado valores médios de 

61,92 e 33,04%, respectivamente. Os valores de LIG apresentaram valor médio de 4,55%. Os 

teores de PB variaram de 13,04 a 17,36%, apresentando valor médio de 14,91% para os 

genótipos avaliados (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Teores médios de matéria seca (MS), digestibilidade in vitro da matéria seca 

(DIVMS), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), lignina (Lig), 

e proteína bruta (PB) referente às progênies de Brachiaria ruziziensis e as testemunhas 

Brachiaria ruziziensis cv Comum, Brachiaria brizantha cv Marandu e Brachiaria decumbens 

cv. Basilisk 

Genótipos MS (%)  
DIVMS 

(%MS)  
FDN (% MS)  FDA (% MS)  Lig (%MS)  PB (%MS)  

15 16,24  66,15  60,28  30,69  4,47  16,49  

16 16,08  69,21  58,04 28,85 4,30  17,36  

46 18,68  68,50  61,14  31,98  4,54  15,86  

174 14,79  63,77  63,00  33,78 4,64  15,14  

411 15,98  65,57  63,95  33,94  4,05  13,68 

590 15,90  62,95  64,31  35,90  4,42 13,04  

651 16,71  65,28  61,71  33,22  4,67  14,08 

670 16,57  62,60  60,90  34,24  5,35  15,66  

768 15,17  69,02  60,52  31,16  4,29  14,87  

776 15,14  64,79  61,79  34,63 4,52  14,40  

844 17,36  59,33  61,68  32,47  4,76  14,94  

859 20,26  57,75  60,82  32,98 4,73  15,37  

950 20,63  63,87  59,02 30,01  4,90  16,83  

965 17,27  66,71  61,60  31,93 3,90  14,81  

970 18,07  67,97  60,21 31,34  4,61  15,54  

975 14,82  64,02  63,53  33,67  4,21 13,88  

1067 18,41  68,37  62,37  33,12  4,36  14,58  

1093 16,62  63,82  63,09  34,09 5,19  16,04  

1296 14,84  64,08  63,71  35,46  4,52  14,34  

1765 16,33  64,75  63,19  33,41  4,51  14,95  

1806 14,71  63,78  61,85  32,04  4,77  15,45  

1894 17,22  65,16  62,47  33,15  4,22  14,14  

1972 16,02  64,49  62,89  34,78  4,90  13,24  

Ruziziensis 15,11  63,39  61,89  34,35  4,41  14,18  

Brizantha 17,38  62,92  63,16  34,28  4,82  15,04  

Decumbens 18,79  64,98  62,87  33,48  4,27  13,77 

Média  16,73 64,74 61,92 33,04 4,55 14,91 

CV 9,91 4,41 4,27 7,59 10,10 13,06 

CV - coeficiente de variação. 
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Lopes et al.(2010),  ao avaliarem a qualidade nutricional de quatro espécies do gênero 

Brachiaria(B. brizantha, B. humidicula, B. decumbens e B. ruziziensis) ao 56 dias de 

crescimento, relataram valores de MS, DIVMS, FDN e FDA dentro da faixa de variação do 

presente estudo, com valores médios de 20,55%; 61,65%; 68,44% e 36,53%, respectivamente. 

Souza Sobrinho et al. (2009), ao avaliarem a qualidade da forragem de diferentes 

espécies de Brachiaria, cortada aos 57 dias de rebrota, reportaram valores superiores de FDN 

e FDA aos encontrados no presente estudo (78,03 e 43,12%, respectivamente), enquanto que 

os teores de DIVMS e PB foram inferiores (55,15 e 6,25%, respectivamente). A diferença 

observada entre os resultados pode estar atribuída ao estágio de maturidade das forrageiras, 

uma vez que, a digestibilidade e a PB tendem a diminuir com o avançar da maturidade da 

planta, devido ao aumento da fração FDN e FDA. 

Os tempos de colonização (L) foram semelhantes entre os genótipos avaliados, 

apresentando valor médio de 4 h (Tabela 2). A produção de gases (VFCNF) e a taxa de 

degradação referente à fermentação dos carboidratos não fibrosos (KdCNF) apresentaram 

valor médio de 92,15 mL/g de MS e 0,0442 h
-1

. A produção de gases (VFCF) e a taxa de 

degradação referente à fermentação dos carboidratos fibrosos (KdCF) apresentaram valor 

médio de 95,78 mL/g de MS e 0,0206 h
-1

. Foi observado valor médio de 187 mL/g de MS 

para o volume total de gases (VT).  

Sá et al. (2011) ao avaliarem a degradabilidade ruminal das frações de carboidratos 

fibrosos e não fibrosos da Brachiaria brizantha cv. Marandu com 28 dias, relataram valores 

médios de 93,51 mL/g de MS e 0,5 h
-1 

para VFCNF e  KdCNF respectivamente, estando 

dentro da variação encontrada no presente estudo. Enquanto que o VFCF, KdCF e VT 

observados foram inferiores ao verificados neste trabalho, com valores de 83,25 mL/g de MS, 

0,1 h
-1

 e 187 mL/g de MS. 

Não foi observado variação entre os genótipos e as testemunhas (p>0,05). A avaliação 

da divergência nutricional dos genótipos de Brachiaria, em estudo (Tabela 3), baseou-se na 

análise de componentes principais (CP), em que a variância acumulada dos dois primeiros 

componentes principais (CP1: 70,16% e CP2: 26,08%) explicou 96,24% da variância total. 

Inicialmente foram utilizadas todas as variáveis de composição química e cinética de 

fermentação, sendo retiradas do modelo àquelas de menor importância para discriminação dos 

genótipos. 
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Tabela 2. Médias dos parâmetros ajustados relativos à cinética de produção de gases dos 

carboidratos não fibrosos (CNF) e dos carboidratos fibrosos (CF) no período de 96 horas 

referente às progênies de Brachiaria ruziziensis e as testemunhas Brachiaria ruziziensis cv 

Comum, Brachiaria brizantha cv Marandu e Brachiaria decumbens cv. Basilisk 

Genótipos 
Parâmetros Gás 

VFCNF (ml/g-1) KDCNF (h-1) L (h : min) VFCF (ml/g-1) KDCF (h-1) 

15 111,75 0,0423 4:00 81,33 0,0195 

16 64,18 0,0450 4:00 129,90 0,0232 

46 105,83 0,0521 3:57 108,74 0,0200 

174 132,91 0,0278 4:00 56,94 0,0218 

411 115,20 0,0380 4:00 94,13 0,0188 

590 130,74 0,0357 4:00 74,05 0,0199 

651 86,68 0,0514 4:00 101,97 0,0219 

670 107,30 0,0442 4:00 80,16 0,0183 

768 121,76 0,0388 4:00 61,83 0,0215 

776 88,95 0,0272 4:00 89,12 0,0206 

844 30,99 0,0342 4:00 115,45 0,0201 

859 116,71 0,0363 4:00 54,75 0,0184 

950 79,97 0,0539 3:46 95,52 0,0220 

965 67,85 0,0646 4:00 153,33 0,0218 

970 101,43 0,0506 4:00 107,29 0,0223 

975 88,54 0,0411 4:00 99,02 0,0189 

1067 115,75 0,0467 4:00 78,84 0,0201 

1093 38,82 0,0716 4:00 130,84 0,0253 

1296 80,07 0,0363 4:00 70,36 0,0182 

1765 89,98 0,0268 4:00 84,93 0,0195 

1806 51,74 0,0496 4:00 129,66 0,0211 

1894 97,17 0,0511 4:00 98,92 0,0208 

1972 95,02 0,0514 3:48 105,82 0,0196 

Ruziziensis 142,56 0,0304 3:40 40,26 0,0157 

Brizantha 108,20 0,0369 4:00 77,52 0,0166 
Decumbens 107,61 0,0340 4:00 80,94 0,0186 

Média 95,30 0,0430 4,00 92,37 0,0202 

CV 38,29 43,37 3,75 42,79 15,92 

VFCNF= volume máximo de gases oriundos da fermentação da fração dos CNF, em mL/g de MS incubada; 

kdCNF= taxa de degradação (h-1) da fração CNF; VFCF= volume máximo de gases oriundos da fração CF, em 

mL/g de MS incubada; kdCF= taxa de degradação (h-1) dos CF; L= latência (horas:minutos), VT= volume total 

de gases oriundos da fermentação dos carboidratos (mL/g de MS incubada), e CV = coeficiente de variação. 

 

Conforme Cruz e Regazzi (1997), a importância relativa dos componentes principais 

decresce do primeiro para o último, sendo os últimos componentes responsáveis pela 

explicação de uma fração mínima da variância total disponível. Deste modo, verificou-se que 

as variáveis de menor interesse foram: KDCNF e KDCF, uma vez que apresentaram maior 

coeficiente de ponderação no componente de menor autovalor. As variáveis DIVMS e FDN 

apresentaram os maiores coeficientes de ponderação (0,9620 e 0,7973) nos componentes 
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principais de maior autovalor, CP1 e CP2 (70,16% e 26,08% da variância total), sendo os 

principais fatores discriminantes entre os genótipos (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Estimativas dos autovalores, da variância acumulada e do coeficiente de 

ponderação das variáveis dos caracteres nos componentes principais, obtidas com base em 

seis variáveis, em 26 genótipos de Brachiaria 

Componente 
Principal 

Variância 
(autovalor) 

Porcentagem 
da Variância 

Total (%) 

Variância 
Acumulada 

(%) 

Coeficiente de ponderação das variáveis 

    

DIVMS FDN Lig PB KDCNF KDCF 

1 7,5142 70,16 70,16 0,9620 -0,2400 -0,0476 0,1213 0,0023 0,0006 

2 2,7933 26,08 96,24 0,2627 0,7973 -0,0802 -0,5375 -0,0031 
-

0,0009 

3 0,3389 3,16 99,40 0,0446 0,5514 0,1883 0,8115 -0,0037 
-

0,0008 

4 0,0641 0,60 100,00 0,0598 -0,0525 0,9776 -0,1945 -0,0068 
-

0,0019 

5 0,0002 0,00 100,00 -0,0009 0,0048 0,0074 -0,0003 0,9822 0,1874 

6 0,0000 0,00 100,00 0,0000 0,0003 0,0006 -0,0002 -0,1874 0,9823 

DIVMS= Digestibilidade in vitro da matéria seca, FDN= Fibra em detergente ácido, Lig= Lignina, PB= Proteína 

bruta, KdCNF= taxa de degradação (h-1) da fração CNF, KdCF= taxa de degradação (h-1) da fração CF. 

 

Para análise de agrupamento hierárquico realizada pelo método de Ligação Completa, 

com base na distância Euclidiana média, utilizou-se seis variáveis selecionadas pela análise de 

CP (DIVMS, FDN, Lig, PB, KDCNF e KDCF) e obteve-se cinco grupos distintos (I, II, III, 

IV e V) (Tabela 4). O grupo V, formado pelos clones 46, 768 e 1067, destacou-se em relação 

aos demais, apresentando maior valor médio de DIVMS (68,63%), que foi o principal fator 

discriminante dos grupos. Os clones do grupo V apresentam valores de DIVMS superiores ao 

do grupo I e II que incluem cultivares tradicionais já consolidadas no mercado nacional, 

indicando o potencial do valor nutritivo dos integrantes deste grupo para o programa de 

melhoramento genético. O grupo I foi o que apresentou o maior número de clones e incluíram 

também a B. decumbens e B. ruziziensis (Kennedy). Enquanto que o grupo II, constituído 

pelos clones 670, 844, 859, 1093 e pela B. brizantha, apresentou menor valor de DIVMS e 

maior teor de Lig (4,97%). Os clones deste grupo apresentam características semelhantes a B. 

brizantha, espécie de grande importância na pecuária nacional.  

 

 

 



22 
 

 
 

Tabela 4. Grupos de genótipos de Brachiaria obtidos pelo método de Ligação Completa e 

média das variáveis em cada grupo 

Itens  Grupo 

  I II III IV V 

Genótipos 

     

 

174 670 651 15 46 

 

411 844 965 16 768 

 

590 859 970 950 1067 

 

776 1093 1806 

  

 

975 Brizantha 

   

 
Ruziziensis 

    

 

1296 

    

 

1765 

    

 

1894 

    

 

1972 

      Decumbens         

DIVMS (%MS) 64,36 61,28 65,94 66,41 68,63 

FDN (%MS) 63,05 61,93 61,34 59,11 61,35 

Lig (% MS) 4,42 4,97 4,49 4,55 4,40 

PB (%MS) 14,07 15,41 14,97 16,89 15,10 

KDCNF 0,043 0,045 0,079 0,063 0,049 

KDCF 0,017 0,018 0,024 0,024 0,020 

DIVMS= Digestibilidade in vitro da matéria seca, FDN= Fibra em detergente ácido, Lig= Lignina, PB= Proteína 

bruta, KdCNF= taxa de degradação (h-1) da fração CNF, KdCF= taxa de degradação (h-1) da fração CF. 

  

2.5. CONCLUSÃO 

O grupo V, formado pelos clones de B. ruziziensis, 46, 768 e 1067 destacou-se dos 

demais grupos, uma vez que apresentaram características nutricionais desejáveis em 

forrageiras tropicais. 

A divergência nutricional observada no presente estudo, em associação com as 

características agronômicas podem contribuir para o norteamento do programa de 

melhoramento e no desenvolvimento de novos materiais com potencial de comercialização.   

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

2.6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AZEVÊDO, J.A.G. et al. Avaliação da divergência nutricional de variedades de cana-de-

açúcar (Saccharum spp.). Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.6, p.1431-1442, 2003. 

 

CARPEJANI, G.C. Divergência genética de Panicum maximum para caracteres 

qualitativos e quantitativos com base em análise multivariada. Dissertação de mestrado 

em Agronomia. Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2007. 

 

CRUZ, C.D.; REGAZZI, A.J. Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. 

2. ed. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 1997. 390p. 

 

DIAS, K.O.G. Estratégias de planejamento experimental no melhoramento de Brachiaria 

ruziziensis. Dissertação de mestrado em Genética e Melhoramento de plantas. Universidade 

Federal de Lavras, Lavras – MG, 2013. 

 

DIAS, K.O.G. et al. Tamanho de parcela e efeito de bordadura no melhoramento de Urochloa 

ruziziensis. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.48, n.11, p.1426-1431, 2013. 

 

FERREIRA, A.L. et al. Ranking contrasting genotypes of forage peanut based on nutritive 

value and fermentation kinetics. Animal Feed Science and Technology, 175: 16-23, 2012. 

 

FIGUEIREDO, U.J. Estimação de parâmetros genéticos e fenotípicos em progênies de 

Brachiaria humidicola. 2011. 76 p. Dissertação de mestrado em Genética e Melhoramento de 

Plantas. Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. 

 

FREITAS, A. W. P. et al. Avaliação da divergência nutricional de genótipos de cana-de-

açúcar (Saccharum spp.). Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.1, p.229-236, 2006. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA (IBGE). Disponível em: 

<http:/www.ibge.gov.br>. Acesso em: janeiro de 2015. 

 

LOPES, F.C. et al. Composição química e digestibilidade ruminal in situ da forragem de 

quatro espécies do gênero Brachiaria. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, v.62, p.883‑888, 2010.  

 



24 
 

 
 

MAURÍCIO, R. M.; MOULD, F.; DHANOA, M. S. et al. A semi-automated in vitro gas 

production technique for ruminants feedstuff evaluation. Animal Feed Science and 

Technologic, v. 79, n. 4, p. 321-330, 1999. 

 

MARTINS, A.M. Sequenciamento de DNA, montagem de novo do genoma e 

desenvolvimento de marcadores microssatélites, indels e SNPs para uso em análise 

genética de Brachiaria ruziziensis. 2013. 178 P. Tese de Doutorado em Biologia 

Molecular.Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 

 

MENKE, K. H.; STEINGASS, H. Estimation of the energetic feed value obtained from 

chemical analysis and gas production using rumen fluid. Animal Research and 

Development. v. 28, p. 7-55, 1988. 

 

RODRIGUES, D.C. Produção de forragem de cultivares de Brachiaria brizantha (Hochst. 

ex A. Rich.) Staf e modelagem de respostas produtivas em função de variáveis 

climáticas. Dissertação de mestrado em Ciência Animal. Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba – SP, 2004. 

 

SÁ, J.F. et al. Cinética da fermentação in vitro do capim Marandu em diferentes idades de 

corte. Acta Scientiarum Animal Sciences, v. 33, n. 3, p. 225-231, 2011. 

 

SANTOS, S.A. et al. Qualidade da dieta selecionada por bovinos na Sub-Região da 

Nhecolândia, Pantanal. Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, n.4, p.1663-1673, 2002. 

 

SANTOS, F.C. Citogenética e anatomia foliar de Brachiaria ruziziensis e sua associação 

com o valor nutritivo da forragem. Dissertação de mestrado em Genética e melhoramento 

de plantas. Universidade Federal de Lavras, Lavras – MG, 2011. 

 

SEIFFERT, N.F. Gramíneas forrageiras do gênero Brachiaria. Campo Grande: EMBRAPA, 

CNPGC, 1980. 83 p. (EMBRAPA. CNPGC. Circular Técnica, 1). 

  

SCHOFIELD, P.; PITT, R.E.; PELL, A.N. Kinetics of fiber digestion from in vitro gas 

production. Journal Animal Science. v.72, n. 11, p.2980-2991, 1994. 

 

SHIMOYA, A. et al. Divergência genética entre acessos de um banco de germoplasma de 

capim-elefante. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 37, n. 7, p. 971-980, 2002. 



25 
 

 
 

 

SOUZA, F.F. Produção e qualidade de forragem de progênies de Brachiaria ruziziensis. 

2007. 91 p. Dissertação de mestrado em Zootecnia. Universidade Federal de Lavras, Lavras - 

MG, 2007. 

 

SOUZA SOBRINHO, F.; LÉDO, F.J.S.; KOPP, M.M. Estacionalidade e estabilidade de 

produção de forragem de progênies de Brachiaria ruziziensis. Ciência e Agrotecnologia, 

v.35, p.685‑691, 2011.  

 

SOUZA SOBRINHO, F. et al. Produtividade e qualidade da forragem de Brachiaria na 

Região Norte Fluminense. Pesquisa Aplicada & Agrotecnologia, v.2, n.3, 2009. 

 

VALLE, C.B.; RESENDE, R.M.S.; JANK, L. Melhoramento Genético de Brachiaria. 

Melhoramento de Forrageiras Tropicais. Embrapa, Campo Grande, 2008. P.13-53. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

3. CAPÍTULO II 

 

CINÉTICA DE FERMENTAÇÃO RUMINAL E DEGRADABILIDADE IN VITRO 

DE CINCO FORRAGEIRAS NATIVAS DO PANTANAL BRASILEIRO 

 

 

 RESUMO  

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a degradabilidade e a cinética de fermentação ruminal in 

vitro de cinco forrageiras nativas do Pantanal brasileiro: Axonopus purpusi, Panicum laxum, 

Reimarochloa sp, Mesosetum chaseae, e Andropogon hypogynus. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema de parcela subdividida, 

com cinco espécies forrageiras, três anos de coleta e três repetições. A cinética de 

fermentação ruminal foi avaliada pela técnica in vitro semi-automática de produção de gases. 

Foi observado menor degradabilidade da matéria seca (DMS) para a forrageira Andropogon 

hypogynus nos tempos de 6, 12 e 24h. O ano de 2005 apresentou a maior quantidade das 

frações solúvel (a) e insolúvel potencialmente degradável (b) e a menor quantidade da fração 

insolúvel (I). Para as taxas de passagem de 2, 5 e 8%/h (DE2, DE5, e D8) e para a 

degradabilidade potencial (DP) o ano de 2005 foi o que se destacou dos demais anos de 

coleta. Houve diferença entre as forrageiras dentro de cada ano em todos os parâmetros 

cinéticos da fermentação, e entre os anos houve diferença na taxa de produção de gases pela 

fermentação dos carboidratos não fibrosos (KDCNF), tempo de colonização (L), volume total 

de gases pela fermentação de carboidratos fibrosos (VFCF) e taxa de produção de gases pela 

fermentação dos carboidratos fibrosos (KDCF). Os resultados indicam ocorrência de 

variações temporais significativas na fermentação ruminal das forragens e melhores valores 

nutritivos para as forragens do Axonopus purpusii do Reimarochloa sp. 

 

 

Palavras-chave: forragem. técnica de produção de gases. valor nutritivo. 
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 IN VITRO RUMINAL KINETICS OF FIVE NATIVE FORAGES OF PANTANAL 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the degradability and ruminal fermentation kinetics in 

vitro five native forages of the Brazilian Pantanal: Axonopus purpusi, Panicum laxum, 

Reimarochloa sp, Mesosetum chaseae, and Andropogon hypogynus. The experimental design 

was completely randomized in a split plot scheme, with five forage species, three years of 

collection and three replications. Ruminal fermentation kinetics was assessed by semi-

automated in vitro technique gas production. Lower degradability of dry matter was observed 

(DMS) for Andropogon hypogynus fodder in the times of 6, 12 and 24h. The 2005 showed 

the highest amount of soluble fractions (a) and insoluble potentially degradable (b) and a 

minor amount of insoluble fraction (I). For 2 through rates, 5 and 8% / h (DE2, DE5, and D8) 

and the potential degradability (PD) 2005 was what stood out from the other years of 

collecting. There were differences between forage within each year in all kinetic parameters 

of fermentation, and between the years was no difference in the gas production rate by the 

fermentation of non-fibrous carbohydrates (KDCNF), lag time (L), total volume of gases by 

fermentation of fibrous carbohydrates (VFCF) and gas production rate by the fermentation of 

fibrous carbohydrates (KDCF). The results indicate the occurrence of significant temporal 

variations in the ruminal fermentation of forage and better nutritional values for the fodder of 

Axonopus purpusii the Reimarochloa sp. 

 

 

Keywords: forage. gas production technique. nutritional value.   
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

O Pantanal é uma planície periodicamente inundável, integrante da bacia do rio 

Paraguai, localizada no extremo oeste brasileiro, composta de uma série de unidades de 

paisagem, sujeitos a pulsos de inundações com variável intensidade e regularidade. De acordo 

com o mapa de cobertura vegetal do Brasil, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, o 

Pantanal é considerado o ecossistema brasileiro mais conservado, com a maior percentagem 

de cobertura vegetal nativa (86%) e menor área com ação antrópica (11,5%), embora a 

produção pecuária esteja presente nessa região há mais de 200 anos. 

A pecuária extensiva de corte é a principal atividade econômica da região, sendo as 

pastagens nativas a principal fonte de alimentação. No entanto, limitações para este tipo de 

pecuária são significativas, não só por causa de inundações periódicas, mas também pela falta 

de chuva durante alguns meses do ano. As pastagens nativas exibem extrema variabilidade 

espacial e temporal em termos de quantidade e qualidade de espécies forrageiras 

Neste ambiente encontram-se vários tipos de vegetações nativas que constituem a 

alimentação básica para o gado e fauna silvestre da região. As espécies de maior participação 

na dieta dos bovinos são Axonopous purpusii, Mesosetum chaseae e Panicum laxum; dentre 

as espécies de importância secundária, se destacam: Andropogon bicornis, Andropogon 

hypogynus, Elyonurus muticus, Paspalum plicatulum, Reimarochloa spp. e Trachypogon sp. 

Porém ainda existem poucas informações sobre produtividade, valor nutritivo e 

disponibilidade destas pastagens. 

Existem diversas técnicas e procedimentos utilizados para a predição do valor 

nutritivo dos alimentos, considerando que os ensaios in vivo não são viáveis para a avaliação 

de rotina de um elevado número de forragem, uma vez que demandam tempo e são mais 

onerosos, ensaios in vitro têm sido propostos para a avaliação da qualidade da forragem. A 

técnica in vitro de produção de gás, permite a determinação da cinética de fermentação do 

conteúdo ruminal estimando a degradação da matéria seca, proteína e da fibra, além de 

fornecer a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e síntese de proteína 

microbiana.  

Diante disso, objetivou-se gerar informações sobre o valor nutritivo de cinco 

importantes forrageiras nativas do Pantanal brasileiro, avaliando a cinética de fermentação e a 

degradabilidade in vitro. 
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3.2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.2.1. O Pantanal Brasileiro 

O Pantanal brasileiro está localizado no centro da América do Sul, na Bacia do Rio 

Paraguai, abrangendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com área aproximada 

de 140 mil km
2
. É uma região de planície sedimentar, composta por extensa superfície de 

acumulação sujeita a inundações periódicas (ROSA et al., 2007). 

Apresenta uma heterogeneidade edáfica e hidrológica, impossibilitando uma 

caracterização generalizada. Diante dessa heterogeneidade, Silva e Abdon (1998) redefiniram 

as bases cartográficas e caracterizaram o Pantanal em 11 sub-regiões, levando em 

consideração as diferenças em termos de material de origem, tipo de solo, drenagem, 

altimetria e vegetação. Sendo elas: Miranda, Paiaguás, Nhecolândia, Abobral, Poconé, 

Aquidauana, Barão de Melgaço, Cáçeres, Nabileque, Paraguai e Porto Mortinho. 

O clima é predominantemente tropical, com duas estações bem definidas, uma seca no 

inverno e outra chuvosa no verão, com temperatura média anual de 25°C. A precipitação 

média anual varia de 800 a 1600 mm (SOKOLOWSKI et al., 2012).  

O relevo é caracterizado, principalmente, por região plana e de baixa altitude, sendo 

que a maior parte do terreno não ultrapassa 100 metros do nível do mar. Com a baixa 

declividade regional o escoamento superficial dos rios e vazantes é difícil, promovendo o 

extravasamento e elevação do lençol freático, e conseqüentemente provocando as inundações 

(BAZZO et al., 2012).  

Os solos da planície pantaneira são, na maioria, arenosos nas partes mais altas, e 

argilosas, junto às margens de rios e de corpos d’água. A maior parte dos solos são 

hidromórficos, os quais refletem a drenagem deficiente e baixa fertilidade (SANTOS, 2001). 

 

3.2.2. A Pecuária do Pantanal 

A pecuária de corte com criação extensiva de bovinos é a principal atividade 

econômica da região do Pantanal, e ocupam cerca de 95% da área. As pastagens nativas são 

um dos mais importantes recursos naturais para a alimentação dos bovinos (SANTOS, 2001). 

As unidades de vegetação utilizadas como pastagens nativas no Brasil, são muito 

diversificadas, principalmente na sua composição florística. Essa variabilidade de pastagens 

pode ser atribuída a muitos fatores, tais como diferenças nos tipos e fertilidade dos solos, 

declividade, topografia, clima, atividade humana ou pela própria atividade de pastejo (POTT, 
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1997). A diversidade de ambientes e espécies forrageiras favorece a pecuária, por permitir 

maior seletividade de pastejo aos bovinos.  

Como nas demais regiões tropicais, a produtividade de bovinos criados 

extensivamente em pastagens nativas ainda é relativamente baixa. Um dos principais fatores 

se deve à estacionalidade da produção das pastagens, agravada no Pantanal pelas inundações 

que dependendo da duração e intensidade, podem deixar submersa grande parte das principais 

unidades de paisagem usadas para pastejo (COMASTRI FILHO, 1984; SANTOS et al., 

2002c).  

Segundo Pott et al. (1989), ocorrem duas fases de perda de peso: uma imediatamente 

após o pico das chuvas e outra de meados ao final do período seco.  Porém, os ganhos e 

perdas de peso são influenciados principalmente pela intensidade e duração das inundações. 

  

3.2.3. Espécies Forrageiras do Pantanal 

A flora do Pantanal apresenta 1.863 espécies vegetais, pertencentes a 774 gêneros e 

136 famílias, entre as quais, as três famílias mais importantes são: gramíneas, leguminosas e 

ciperáceas (Pott e Pott, 1999). Diante da imensa diversidade florística existente, poucas 

espécies de forrageiras tem participação expressiva na dieta dos bovinos (POTT, 1997). 

Os bovinos, independentemente da época do ano, preferem pastar nas áreas mais 

baixas e úmidas e nas áreas de campo limpo, com predominância de espécies herbáceas de 

porte baixo. As espécies de áreas mais elevadas do Pantanal, como o Axonopus purpusii e 

Mesosetum chaseae, tem uma participação menos variável na dieta, ao contrario das espécies 

hidrófilas, de maior preferência pelos bovinos, tais como Panicum laxum e Hymenachne 

amplexicaulis (SANTOS, 2001).  

Santos et al. (2002b) avaliaram a composição botânica da dieta de bovinos na sub-

região da Nhecolândia, e verificaram que, das 286 espécies presentes na área de estudo, 

apenas 9 foram identificadas como principais, representando cerca de 70% da composição em 

peso seco da dieta de bovinos. As espécies Axonopus purpusii, Mesosetum chaseae e 

Andropogon hypogynus, presentes nas cotas mais elevadas do mesorelevo tiveram 

participação mais expressiva e menos variável no biênio estudado. A participação de arbustos, 

arbóreas e leguminosas na dieta de bovinos foi verificada principalmente durante o período 

seco, de agosto a setembro, quando essas plantas apresentaram rebrota.  

 

 



31 
 

 
 

3.2.4. Técnicas in vitro para Avaliação Nutricional de Forrageiras 

No Pantanal, de maneira geral, os bovinos são criados de forma extensiva em amplas 

áreas de pastagens nativas, sendo a dieta o fator limitante para o seu desempenho. A 

determinação do valor nutritivo da dieta é de suma importância, uma vez que interfere no 

consumo voluntário de alimentos, na digestibilidade, nos produtos finais da digestão, na 

eficiência de metabolismo, e nas funções fisiológicas, conseqüentemente, na produção animal 

(SANTOS et al., 2002a).  

Existem diversas técnicas e procedimentos utilizados para estimar a digestibilidade e 

degradabilidade de alimentos, predizendo, assim, o valor nutritivo das forrageiras. Os ensaios 

in vivo envolvendo produção animal e digestibilidade são os métodos mais precisos para 

determinar o valor nutricional dos alimentos. Entretanto, os mesmos requerem considerável 

uso de animais, alimentos, mão-de-obra, tempo e alto custo financeiro (MAURICIO et al., 

2003). 

As metodologias in vitro de avaliação de alimentos vêm sendo utilizadas como 

alternativas para as técnicas in vivo para a avaliação do valor nutricional de forrageiras. Estas 

técnicas possuem menor custo, menor tempo de execução e melhor controle das condições 

experimentais (RIBEIRO et al., 2014). 

Uma das técnicas in vitro que vem sendo amplamente utilizada é a técnica in vitro de 

produção de gases, que consiste na mensuração da produção total de gases liberados por meio 

da fermentação de uma amostra incubada em líquido ruminal tamponado (MOREIRA et al., 

2010). As vantagens de se utilizar essa técnica consistem primeiramente na detecção da 

contribuição das frações solúveis dos alimentos, uma vez que essa fração auxilia 

energeticamente o rápido crescimento microbiano no rúmen (MALAFAIA et al., 1998), além 

disso, possibilita a avaliação de grande número de amostras, com relativo baixo custo e alta 

repetibilidade (TOMICH et al., 2003). 

 

3.3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Digestibilidade e Produção de Gases 

do Complexo Experimental Multiusuário de Bioeficiência e Sustentabilidade da Pecuária, 

localizado no Campo Experimental José Henrique Bruschi, pertencente a Embrapa, localizado 

no município de Coronel Pacheco – MG ((lat. 23°35’16”S, long. 43°15’56”W).  
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As amostras foram coletas na Fazenda Nhumirim, na sub-região da Nhecolândia, 

pertencente a Embrapa, localizada no Pantanal de Mato-Grosso do Sul (lat. 19°04'S, long. 56 

36'W, alt. 98m). O clima da região é do tipo Aw de Koppen: clima tropical, megatérmico, 

com inverno seco e chuvas no verão. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema de 

parcela subdividida, com cinco espécies forrageiras, três anos de coleta e três repetições. Os 

tratamentos constituíram de cinco forrageiras nativas, sendo elas: Axonopus purpusii, 

Panicum laxum, Reimarochloa sp, Mesosetum chaseae, e Andropogon hypogynus. Os cortes 

foram realizados durante o período de 2005 a 2007, mensalmente simulando o pastejo. 

O material foi pesado fresco e em seguida, pré-seco em estufa com circulação forçada 

de ar, a 65ºC, por 72h, moído em moinho de facas utilizando peneira com crivos de 1 mm, e 

armazenados em saquinhos plásticos para posterior análise da qualidade.  

Nas amostras pré-secas foram determinados os teores de proteína bruta (PB) pelo 

método de Kjedhal segundo a AOAC (2000), fibra em detergente neutro (FDN) com adição 

de amilase salivar termoestável e fibra em detergente ácido (FDA), conforme recomendação 

de Van Soest et al. (1991), no Laboratório de Análise de Alimentos, da Embrapa, situado no 

município de Juiz de Fora – MG.  A composição química das forrageiras testadas encontra-se 

na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Composição química das forrageiras Axonopus purpusii, Panicum laxum, 

Reimarochloa sp, Mesosetum chaseae, e Andropogon hypogynus nos anos de 2005, 2006 e 

2007 

Variável  
Ano de 
Coleta 

Axonopus 
purpusii 

P. laxum Reimarochloa sp 
Mesosetum 

chaseae 
Andropogon 
hypogynus 

PB 

2005 8,13 8,27 9,25 5,18 3,09 

2006 7,40 5,83 10,40 5,12 3,35 
2007 6,77 6,71 5,96 7,31 5,05 

Média 7,43 6,94 8,54 5,87 3,83 

FDN 

2005 69,23 69,71 67,56 72,14 75,81 

2006 69,33 69,84 63,33 70,86 74,28 

2007 70,69 70,58 68,39 72,02 76,27 

Média 69,75 70,04 66,43 71,67 75,45 

FDA 

2005 36,56 39,32 37,73 37,17 43,14 

2006 36,56 37,46 33,81 35,93 41,37 

2007 36,56 35,20 36,23 40,08 44,00 

Média 36,56 37,33 35,92 37,73 42,84 

PB = Proteína Bruta, FDN = Fibra em detergente neutro e FDA = Fibra e detergente ácido.  
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A cinética de fermentação ruminal foi avaliada pela técnica in vitro semi-automática 

de produção de gases segundo a metodologia descrita por Maurício et al. (1999). Foram 

utilizados frascos de 50 mL, nos quais foi adicionado 0,5 g dos substratos a serem testados em 

sacos filtros F57 (Ankom
®
), 25 mL da mistura de meio de cultura tamponado conforme 

recomendações de Menke e Steingass (1988) e líquido ruminal, com fluxo constante de CO2, 

para manter a atmosfera livre de O2. Posteriormente os frascos foram vedados com rolhas de 

silicone e anilhas de alumínio para prevenir o escape dos gases provenientes da fermentação. 

As amostras foram incubadas em triplicata em sala climatizada a 39ºC. Frascos contendo 

apenas meio de cultura e inóculo foram utilizados como branco.   

Como doadores de líquido ruminal, foram utilizadas três vacas mestiças Holandesas x 

Gir, não lactante, adultas, providas de cânula ruminal, com peso vivo médio de 500 Kg ± 15 

kg. Os animais doadores de líquido ruminal foram mantidos em pastagem de Brachiaria, 

sendo suplementados com 15 Kg\dia de silagem de milho e consumindo 2,0 Kg/dia de 

concentrado.  

A coleta do líquido ruminal foi realizada pela manhã e antes do fornecimento do 

concentrado, via cânula ruminal. O inóculo foi filtrado em sacos de náilon e dupla camada de 

gazes e acondicionado em garrafas térmicas pré-aquecida com água à 39ºC. Posteriormente, 

foi feito um pool com os inóculos coletados dos três animais. 

A degradabilidade da MS foi determinada por gravimetria após 6, 12, 24, 48 e 96h de 

fermentação. Após cada tempo de fermentação, os frascos foram imersos em gelo para cessar a 

fermentação, posteriormente foram abertos, e retirados os saquinhos contendo os resíduos dos 

substratos incubados. 

Os saquinhos contendo os resíduos da incubação foram lavados em água corrente, pré-secos 

em estufa de ventilação forçada de ar, a 65ºC por 72h, e posteriormente levados à estufa a 

105ºC, até peso constante.  

A pressão originada pelos gases foi mensurada por meio de um transdutor de pressão 

(DPI 705 – GE) e as leituras foram realizadas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 34, 48, 72 e 

96 horas após a incubação. Os valores de libra por polegada quadrada (PSI) foram convertidos 

em volume conforme a equação Volume = -0,0125x
2
 + 3,6015x - 0,1118; R² = 0,9874, 

estabelecida para as condições do laboratório.  Os volumes produzidos foram ajustados para g 

de MS de substrato incubado e os valores obtidos foram corrigidos pelos brancos (frascos sem 

substrato) em cada tempo de incubação. 
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Para a descrição matemática da cinética de fermentação ruminal obtida pela técnica in 

vitro de produção de gases, utilizou-se o modelo logístico bicompartimental proposto por 

Schofield et al. (1994),  descrito a seguir:  

V(t) = VCNF/(1+exp (2-4*KdCNF*(T-L))) + VCF/ (1+exp(2-4*KdCF *(T-L)))  

Em que: V(t) = volume de gases acumulado no tempo T; VCNF = volume máximo de gás da 

fração dos carboidratos não fibrosos (mL); VCF = volume máximo de gás da fração dos carboidratos 

fibrosos (mL); KdCNF = taxa de degradação dos carboidratos não fibrosos (% h-1); KdCF = taxa de 

degradação dos carboidratos fibrosos (% h-1); T e L = tempos de incubação (horas) e a latência (horas). 

A degradabilidade efetiva (DEMS) foi calculada levando-se em conta as taxas de 

passagem de sólidos no rúmen de 2%/h (baixa), 5%/h (média), 8 %/h (alta) conforme ARC 

(1984).  

Os parâmetros de degradabilidade da MS foram obtidos pelo modelo proposto por 

Orskov and McDonald (1979):  

Y= a+b*(1-e
CT

) 

Em que: Y= desaparecimento da MS (%) no tempo t; a=fração solúvel (%); b= fração 

insolúvel potencialmente degradável (%); c= taxa de degradação (h
1
) da fração b; e t= tempo 

de incubação (h). 

Os parâmetros não lineares a, b, e c foram estimados com auxílio do software 

Statistical Analysis System Institute, (SAS Institute, 2002). Para todas as variáveis respostas 

deste estudo, foram realizadas análises de variância em função das forrageiras, ano de coleta e 

período aplicando-se o teste F. Para as variáveis cujo teste F foi significativo, compararam-se 

as médias, utilizando-se o critério SNK a 5% de probabilidade.  

 

3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve diferença (P<0,05) entre os valores de DMS das forrageiras após os tempos 6, 

12 e 24 h de incubação, sendo observado valores inferiores para a forrageira Andropogon 

hypogynus em relação as demais forrageiras (Tabela 2). No tempo de 24 h observou-se 

diferença (P<0,05) na DMS entre os anos de coleta das forragens, onde o ano de 2006 

destacou-se em relação aos demais. 

Nos tempos de 48 e 96 h houve interação das forrageiras x ano de coleta (Tabela 3). 

No tempo de 48 h observou-se diferenças (P<0,05) na DMS das forragens em relação ao ano 

apenas para a forragem Reimarochloa sp, onde a DMS foi inferior para o ano de 2007. Porém 

no tempo de 96h não foi observado diferenças (P<0,05) na DMS das forragens em relação ao 
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ano.  Nos tempos de 48 e 96 h foi observado diferença (P<0,05) na DMS entre as forrageiras 

nos anos de coleta, onde a forragem Andropogon hypogynus foi a que apresentou a menor 

DMS, o que pode estar atribuído a maior quantidade dos constituintes da parede celular 

conforme (Tabela 1). 

Não houve diferença (P<0,05) para os parâmetros de DMS entre as forrageiras, porém 

foi observado diferença (P<0,05) nos parâmetros de DMS para o ano de coleta (Tabela 4). O 

ano de 2005 apresentou a maior quantidade das frações solúvel (a) e insolúvel potencialmente 

degradável (b) e a menor quantidade da fração insolúvel (I), com valores de 10,30; 48,54 e 

41,16%, respectivamente. Já no ano de 2007 as forrageiras apresentaram menores valores para 

as frações “a” e “b” e a maior quantidade da fração I. Não houve diferença na taxa de 

degradação da fração b com relação aos anos de coleta.  

Para as taxas de passagem de 2, 5 e 8%/h (DE2, DE5, e D8) e para a degradabilidade 

potencial (DP) o ano de 2005 foi o que se destacou dos demais anos de coleta, apresentando 

as maiores taxas (33,26; 23,38; 19,48 e 38,41%). Os valores de DP, DE2 e DE5 estão 

inferiores aos reportados por Pedreira et al. (2014), que ao avaliaremos parâmetros da 

degradabilidade da matéria seca de cinco espécies de Panicum(Atlas, Massai, Mombaça, 

Tobiatã e Tanzânia) observaram valores médios de 79,9; 53,8 e 42,1%, respectivamente.  

Segundo Santos (2001), as pastagens nativas são extremamente diversas, e apresentam 

uma variabilidade tanto espacial quanto temporal. Portanto a diferença observada nos 

parâmetros de DMS pode estar associada à variabilidade temporal das plantas. 

De acordo com Tomich (2003), a taxa e a degradabilidade potencial (DP), são 

parâmetros relevantes para avaliar a qualidade de forrageiras testadas pelas técnicas in vitro. 

Assim, forrageiras mais fermentáveis ou digestíveis seriam aquelas que apresentam maiores 

valores degradabilidade potencial associado à alta taxa de degradação.   
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Tabela 2. Valores médios da degradabilidade in vitro da matéria seca (DMS) nos tempos de 6, 12, 24, 48 e 96h referente às forrageiras Axonopus 

purusii, Panicum laxum, Reimarochloa sp, Mesosetum chaseae, e Andropogon hypogynus nos anos de 2005, 2006 e 2007. 

 

 
Forragem Ano Valor P 

 

Tempo 

Axonopus 

purpusii 

Panicum 

laxum Reimarochloa sp 

Mesosetum 

chaseae 

Andropogon 

hypogynus 

2005 2006 2007 

Forragem Ano Interação 

CV 

6 16,91 a 15,33 a 18,76 a 14,83 a 9,04 b 14,31 16,24 14,37 0,0001 0,1426 0,2817 28,38 

12 23,80 a 19,05 ab  20,34 ab 15,21 bc 11,18 c 16,51 a 20,59 a 16,65 a 0,0001 0,0420 0,2191 38,96 

24 28,00 ab 25,41 b 29,70 a 21,91 c 16,64 d 23,70 b 25,78 a 23,51 b 0,0001 0,0010 0,1804 10,28 

48 39,86 36,60 37,80 30,70 20,23 34,03 33,83 31,25 0,0001 0,0219 0,0039 12,78 

96 49,80 45,32 54,02 43,99 31,95 44,87 46,04 44,14 0,0001 0,2532 0,0080 9,87 

Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste SNK, P< 0,05. 

 

Tabela 3. Desdobramento dos valores médio de degradabilidade in vitro da matéria seca (DMS) nos tempos de 48 e 96h. 

48 h 

 
Forragem 

Ano Axonopus purpusii Panicum laxum Reimarochloa sp Mesosetum chaseae Andropogon hypogynus 

2005 40,04 Aa 36,96 Aa 40,18 Aa 31,77 Aa 21,17 Ab 

2006 41,61 Aa 36,86 Aab 42,57 Aa 30,41 Ab 17,69 Ac 

2007 37,92 Aa 35,97 Aa 30,64 Ba 29,91 Aab 21,83 Ab 

96 h 

 
Forragem 

Ano Axonopus purpusii Panicum laxum Reimarochloa sp Mesosetum chaseae Andropogon hypogynus 

2005 52,03 Aab 44,11 Ab 54,17 Aa 42,56 Abc 31,49 Ac 

2006 51,69 Aab 44,19 Ab 58,33 Aa 42,86 Ab 33,13 Ac 

2007 45,69 Aa 47,66 Aa 49,55 Aa 46,55 Aa 31,25 Ab 

Médias seguidas de letra maiúsculas não diferem entre si na coluna e médias seguidas letra minúscula não deferem na linha pelo teste SNK, P< 0,05.  
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Tabela 4. Parâmetros cinéticos da degradação da matéria seca referente às forrageiras Axonopus purpusii, Panicum laxum, Reimarochloa sp, 

Mesosetum chaseae, e Andropogon hypogynus nos anos de 2005, 2006 e 2007. 

 
Forragem Ano Valor P 

 

Variável 
Axonopus 

purpusii 

Panicum 

laxum 

Reimarochloa 

sp 

Mesosetum 

chaseae 

Andropogon 

hypogynus 
2005 2006 2007 Forragem Ano Interação CV 

a 9,66 8,96 10,02 8,36 7,58 10,30 a 8,99 ab 7,46 b 0,2671 0,0182 0,4597 37,36 

b 46,10 44,29 41,89 44,46 46,94 48,54 a 45,63 ab 40,04 b 0,7905 0,0447 0,6647 25,84 

c 0,0180 0,0210 0,0226 0,0202 0,0157 0,0201 a 0,0174 a 0,0210 a 0,1454 0,2400 0,0989 39,49 

I 44,24 46,75 48,08 47,17 45,48 41,16 b 45,38 ab 52,51 a 0,9296 0,0105 0,6585 26,60 

DE2 30,00 29,70 30,72 29,20 26,28 33,26 a 28,50 b 25,78 b 0,1790 0,0001 0,9488 17,91 

DE5 21,06 20,83 21,99 20,20 17,80 23,38 a 19,84 b 17,90 b 0,0597 0,0001 0,7184 19,47 

DE8 17,61 17,30 18,47 16,67 14,63 19,48 a 16,54 b 14,79 b 0,0532 0,0002 0,6025 21,03 

DP 34,34 34,36 35,53 33,79 29,98 38,41 a 32,55 b 29,83 b 0,1478 0,0001 0,0932 18,51 

a= fração solúvel, b=fração insolúvel potencialmente degradável, c= taxa de degradação da fração b, I= fração indegradável, DE2 = taxa de passagem 2%/h, DE5= taxa de 

passagem 5%/h, DE8= taxa de passagem 8%/h e DP= degradabilidade potencial. Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste SNK, P<0,05. 
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Para os parâmetros da cinética de fermentação ruminal observou-se diferença (P<0,05) 

entre o ano de coleta das forragens para a taxa de degradação dos carboidratos não fibrosos 

(KDCNF), tempo de colonização (L), volume final dos carboidratos fibrosos (VFCF) e taxa 

de degradação dos carboidratos fibrosos (KDCF) (Tabela 5). Essa diferença pode estar 

atribuída à variação temporal na constituição química das forrageiras.  

A forrageira Panicum laxum apresentou superior às demais de KDCNF, VFCF e 

KDCF no ano de 2005, o que pode estar relacionado a uma maior quantidade de conteúdo 

celular, apesar de apresentar os maiores teores das frações FDN e FDA em relação aos outros 

anos avaliados. Já a forragem Mesosetum chaseae apresentou maior VFCF no ano de 2006, o 

que pode estar relacionado à menor quantidade de FDA neste ano. Quanto ao L as amostras 

de Mesosetum chaseae e Andropogon hypogynus apresentaram maior tempo de colonização 

nos anos de 2007, já a forragem Reimarochloa sp apresentou maior tempo de colonização no 

ano de 2005.  

Entre as forrageiras dentro de cada ano de coleta foi observado diferença (P<0,05). 

Para o volume final dos carboidratos não fibrosos (VFCNF), no ano de 2005 a forragem 

Panicum laxum foi a que apresentou menor VFCNF, e nos anos de 2006 e 2007 foi observado 

taxas inferiores de VFCNF para a forragem Andropogon hypogynus.  

Para KDCNF e L não houve diferença (P<0,05) entre as forragens nos anos de 2006 e 

2007, e no ano de 2005 as forragens Panicum laxum e Reimarochloa sp apresentaram 

KDCNF e L superiores às demais.  

A forragem Andropogon hypogynus apresentou VFCF e volume total (VT) inferior em 

todos os anos de coleta. A forragem Panicum laxum apresentou KDCF superior às demais 

forragens nos anos de 2005 e 2006, e no ano de 2007 a forragem Andropogon hypogynus foi a 

que obteve menor KDCF. 
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Tabela 5. Médias dos parâmetros ajustados relativos à cinética de produção de gases dos carboidratos não fibrosos (CNF) e dos carboidratos 

fibrosos (CF) no período de 96 horas referente às forrageiras Axonopus purusii, Panicum laxum, Reimarochloa sp, Mesosetum chaseae, e 

Andropogon hypogynus nos anos de 2005, 2006 e 2007. 

  
Forragem 

 
Valor P 

Variável Ano Axonopus purpusii Panicum laxum Reimarochloa sp 
Mesosetum 

chaseae 

Andropogon 

hypogynus 
CV Forragem Ano Interação 

VFCNF 

2005 59,16 Aa 24,88 Ac 43,53 Ab 40,97 Ab 29,73 Abc 

18,32 0,0001 0,1575 0,0045 2006 61,18 Aa 34,28 Abc 49,33 Aab 43,46 Abc 28,87 Ac 

2007 50,64 Aa 39,11 Aab 37,79 Aab 48,78 Aab 34,75 Ab 

           

KDCNF 

2005 0,0494 Ab 0,1071 Aa 0,0580 Ab 0,0547 Ab 0,0589 Ab 

23,33 0,0001 0,0133 0,0001 2006 0,0552 Aa 0,0774 ABa 0,0690 Aa 0,0577 Aa 0,0726 Aa 

2007 0,0581 Aa 0,0573 Ba 0,0710 Aa 0,0468 Aa 0,0467 Aa 

           

L 

2005 4h 9min Ab 4h 23min ABb 6h 16min Aa 4h 39min Aab 4h 58min ABab 

18,48 0,0651 0,0001 0,0005 2006 4h 16min Aa 3h 49min  Ba 3h 56min Ba 4h 16min Aa 3h 16min Ba 

2007 4h 17min Aa 5h 43min Aa 5h 3min ABa 4h 39min Aa 5h 42min Aa 

           

VFCF 

2005 99,04 Aab 110,00 Aa 107,55 Aa 90,22 ABbc 79,91 Ac 

7,10 0,0001 0,0068 0,0002 2006 109,32 Aa 93,00 Bb 108,73 Aa 102,24 Aab 78,66 Ac 

2007 100,47 Aab 97,64 ABab 104,73 Aa 88,34 Bb 73,32 Ac 

           

KDCF 

2005 0,0148 Ab 0,0171 Aa 0,0141 Ab 0,01378 Ab 0,0131 Ab 

6,93 0,0001 0,0001 0,0007 2006 0,0157 Aab 0,0175 Aa 0,0159 Aab 0,0142 Ab 0,0143 Ab 

2007 0,01505 Aa 0,0139 Bab 0,0145 Aab 0,0138 Aab 0,0128 Ab 

           

VT 

2005 158,20 Aa 134,878 Ab 151,08 Aab 131,18 Ab 109,64 Ac 

7,24 0,0001 0,0339 0,0149 2006 170,49 Aa 127,28 Abc 158,06 Aab 145,70 Ab 107,53 Ac 

2007 151,11 Aa 136,75 Aa 142,52 Aa 137,11 Aa 108,06 Ab 

VFCNF= volume final de carboidratos não fibrosos, KDCNF= taxa de degradação dos carboidratos não fibrosos, L= tempo de colonização, VFCF= volume final de 
carboidratos fibrosos, KDCF= taxa de degradação dos carboidratos fibrosos e VT= volume total.  Médias seguidas de letra maiúsculas não diferem entre si na coluna e médias 

seguidas letra minúscula não deferem na linha pelo teste SNK, P< 0,05.  
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3.5. CONCLUSÃO 

 

As forragens Axonopus purpusii e Reimarochloa sp se destacaram-se das demais 

forrageiras em relação a praticamente todos os parâmetros cinéticos da fermentação 

ruminal, indicativo que seus nutrientes podem ser melhor aproveitados. No entanto, ainda 

são necessários mais estudos referentes à avaliação nutricional dessas espécies forrageiras.  
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