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RESUMO 

 

ARCANJO, A. H. M. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Abril de 

2016. 50 p.. Desidratação e Perdas de Nutrientes no Processo de Fenação de 

Leguminosas Forrageiras Tropicais. Orientador: Saulo Alberto do Carmo Araújo. 

Coorientador: Norberto Silva Rocha.Dissertação (Mestrado em Zootecnia). 

 

Objetivou com esse trabalho avaliar a curva de desidratação e a perda de nutrientes de três 

leguminosas forrageiras tropicais durante a fenação. O estudo foi conduzido na Fazenda 

Experimental do Moura – UFVJM, localizada no município de Curvelo MG. Foi adotado um 

delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 3, sendo três espécies de 

leguminosas forrageiras tropicais (Estilosantes Campo Grande, Puerária e Macrotiloma) e três 

fases de desidratação (1ª fase: 0 a 8h; 2ª fase: 12 a 20h; e 3ª fase: 24 a 32 horas de secagem), 

com quatro repetições. As diferenças entre as médias foram analisadas pelo teste Tukey 

(p<0,05). As forrageiras foram cortadas manualmente, picadas e espalhadas sobre lonas 

plásticas para otimização da desidratação. A desidratação das forrageiras teve início às 9:00 

do dia 21 de fevereiro. O procedimento de amostragem foi realizado a cada 2 horas, no 

primeiro dia, e a cada 4 horas, no segundo e terceiro dias. Nos tempos previamente 

estabelecidos, as amostras foram identificadas, pesadas e submetidas a estufa de circulação 

forçada a temperatura de 55
o
C por 72h para a pré secagem. Para a determinação da curva de 

desidratação e quantificação da perda de nutrientes durante a desidratação foram realizadas as 

seguintes análises bromatológicas: matéria seca (MS), matéria mineral (MM), fibra em 

detergente neutro corrigido para cinza e proteína (FDNcp), fibra em detergente ácido (FDA), 

extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), nitrogênio não proteico (NNP) e carboidratos solúvel 

(CHOS). Foram também estimados os teores de carboidratos totais (CHT), carboidrato não 

fibroso (CNF) e nutrientes digestíveis totais (NDT). Durante a curva de desidratação foi 

observada maior eficiência de secagem para as espécies Estilosantes e Puerária. Ao fim dos 

tempos de avaliação, o Macrotiloma apresentou teor de umidade superior ao recomendado 

para armazenamento. As três leguminosas apresentaram aumento crescente do teor de MS em 

função do tempo de desidratação. Não foram observados efeitos para os teores de MM, 

FDNcp, FDA, CNF, CHT e NDT no decorrer da curva de desidratação. O Estilosantes e o 

Macrotiloma apresentaram perda nos teores de EE na primeira fase, o Macrotiloma 

apresentou os maiores teores de EE entre as espécies estudadas. A Puerária apresentou 

acréscimo no teor de PB da primeira fase para a segunda e foi leguminosa que apresentou 

maior teor desse nutriente entre as leguminosas estudadas. As três leguminosas apresentaram 

redução nos teores de NNP na primeira para a segunda fase da curva de desidratação. O 

Macrotiloma foi a única leguminosa que apresentou redução dos teores de CHOS durante a 

curva de desidratação e a leguminosa que apresentou os maiores teores deste constituinte. O 

Estilosantes foi a leguminosa que apresentou a desidratação mais eficiente durante o processo 

de fenação, chegando mais rapidamente ao teor de umidade recomendado para o 

armazenamento. 
 

Palavras-chave: Conservação de Forragem. Fabaceae. Composição Bromatológica.  
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ABSTRACT 

 

ARCANJO, A. H. M. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, April 

2016. 50 p. Dehydration Curve and Nutrient Losses Haying Process Legumes 

Tropical Foragers. Advisor: Saulo Alberto do Carmo Araújo. Committee member: 

Norberto Silva Rocha. Dissertation (Masters in Animal Science). 

 

The objective with this study was to evaluate the dehydration curve and nutrient loss of three 

tropical forage legumes during haymaking. The study was conducted at the Experimental 

Farm of Moura- UFVJM, located in Curvelo MG. A completely randomized design in a 

factorial 3 x 3, three species of tropical forage legumes was adopted (Stilosanthes Campo 

Grande, Kudzu and Macrotyloma) and three stages of dehydration (Phase 1: 0 to 8 am; 2nd 

phase: 12 to 20h; and phase 3: 24 to 32 hours of drying), with four replications. Differences 

between means were analyzed by the Tukey test (p <0.05). The foragers were manually cut, 

chopped and spread on plastic sheeting to optimize the dehydration. The dehydration of 

fodder began at 9:00 am on 21 February. The sampling procedure was performed every 2 

hours on the first day and every 4 hours in the second and third days. In the time previously 

established, samples were identified, weighed and subjected to forced circulation oven 

temperature 55ºC for 72h for pre-drying. For the determination of the dehydration curve and 

quantifying the loss of nutrients during dehydration were performed the following chemical 

analysis: dry matter (DM), mineral matter (MM), neutral detergent fiber corrected for ash and 

protein (NDFap), acid detergent fiber (ADF), ether extract (EE), crude protein (CP), non-

protein nitrogen (NPN) and soluble carbohydrates (SCHO). It was also estimated the total 

carbohydrates (TCH), non-fibrous carbohydrate (NFC) and total digestible nutrients (TDN). 

During dehydration curve was greater drying efficiency for Stilosanthes and Kudzu species. 

At the end of the assessment times, Macrotyloma presents moisture content higher than 

recommended for storage. The three legumes have increasing the dry matter content due to 

the dehydration time. No effects for MM, NDF, FDA, CNF, CHT and NDT during the 

dehydration curve. The Stilosanthes and Macrotyloma showed loss in EE levels in the first 

phase, the Macrotyloma showed the highest EE levels among the studied species. The Kudzu 

has increased in the first phase CP content for the second and was legume with the highest 

content of this nutrient among the studied legumes. The three legumes have reduced the NPN 

content in the first to the second phase of dehydration curve. The Macrotyloma was the only 

legume that decreased the SCHO contents during dehydration curve and legumes that 

presented the highest levels of this constituent. The Stilosanthes was legume that presented 

the most efficient dehydration during the haying process, coming faster to the moisture 

content recommended for storage. 

 

Keywords: Conservation Trenching. Fabaceae. Chemical Composition 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil Central durante a estação das águas, que se inicia na primavera e 

termina no início do outono, ocorre alta pluviosidade, temperaturas mais elevadas e o 

fotoperíodo é mais longo. Nesse período do ano ocorre uma intensificação da produção de 

forragem em pastagens quase exclusivas de gramíneas tropicais, contribuindo assim, para uma 

maior produção animal. Durante a estação da seca, a pluviosidade é reduzida bruscamente, as 

temperaturas diminuem e o fotoperíodo é reduzido, o que causa menor produção e qualidade 

nutricional das pastagens, resultando em menor capacidade de suporte e, consequentemente, 

menor produção animal. Para reverter esse fenômeno natural, muitos pecuaristas usam 

estratégias para conservar forragem produzida nas águas para suprir seus rebanhos durante a 

seca. 

Dentre as estratégias de conservação de forragem, as mais utilizadas são os 

processos de ensilagem e a fenação. Entretanto, no Brasil, o uso da técnica de fenação é pouco 

adotada pelos pecuaristas que preferem realizar a ensilagem de grandes culturas como milho, 

sorgo e cana-de-açúcar. No Brasil Central a melhor época para produção de forragem para ser 

conservada é na época em que as chuvas se intensificam, promovendo um crescimento 

acelerado das culturas. Entretanto, nesse período as chuvas podem se tornar prejudiciais para 

confecção do feno. 

Para a produção de feno, o estágio em que a forrageira ceifada se encontra no 

campo emurchecendo, é necessária uma estratégia de manejo para incrementar o processo de 

desidratação e enfardar a forragem em um curto espaço de tempo. Isso, em função da variação 

climática ocorrida no verão no Brasil Central em que 50% dos dias há ocorrência de chuvas 

desfavorece o processo de fenação (RUGGIERI et al., 2015). Nesse estágio a chuva pode 

promover a reidratação desse material e, assim, intensificar as perdas de nutrientes 

(AMARAL & BERNADES, 2012). 

A fenação no Brasil ainda é uma técnica restrita a produtores que comercializam 

esse volumoso e a haras que trabalham com equinos para lazer e esportes equestres. Porém, 

nos últimos anos tem sido observada uma tendência crescente no uso de proporções de feno 

compondo a dieta de ruminantes de forma satisfatória, com vista ao melhor suprimento 

quantitativo e qualitativo de fibras e nutrientes na alimentação destes animais (REIS et al., 

2014). 

O uso do feno na dieta de ruminantes, em sistemas intensivos, aumenta o 

consumo de matéria seca e, quanto mais presente na dieta, maior é o consumo voluntário de 
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água (EHRLENBRUCH et al., 2010). Em dietas com alta relação concentrado: volumoso, o 

feno promovea combinação de carboidratos estruturais com carboidratos não estruturais 

altamente disponíveis no rúmen,aumentando a utilização do nitrogênio amoniacal ruminal 

para a síntese da proteína microbiana (PATHAK, 2008). Em sistemas de cria de bezerras 

leiteiras, o fornecimento de feno promove um maior desenvolvimento de papilas ruminais nos 

bezerros ainda em lactação, além de aumentar o consumo de matéria seca e aumentar o ganho 

de peso médio diário (JAHANI-MOGHADAM et al., 2015). 

Apesar de a alfafa ser a leguminosa forrageira mais utilizada para fenação no 

Brasil, a flora brasileira apresenta grande variedade de leguminosas forrageiras tropicais com 

alto potencial para utilização em pastejo e fenação. Além da importação de outras 

leguminosas forrageiras que foram cultivadas em sistemas pecuários e passaram por processo 

de naturalização. Muitas dessas leguminosas são hoje amplamente cultivadas em outros países 

tropicais, não se restringindo somente à alimentação de bovinos, mas também de outros 

grupos animais, na forma de componentes de rações, com resultados significativos quanto ao 

aumento de produtividade (VALLE et al., 2009). Muitas dessas leguminosas, além de serem 

adaptadas ao clima tropical, se adaptam bem as condições de acidez e a baixa fertilidade dos 

solos tropicais. 

Dentre as espécies de leguminosas nativas e cultivadas destacam-se o Stilosanthes 

ssp, que é amplamente distribuído no Brasil Central, onde se encontra 45% das espécies 

conhecidas desse gênero, em solos de baixa fertilidade e alta saturação por alumínio (KARIA 

et al., 2010); a Pueraria phaseoloides, que é amplamente cultivada em regiões tropicais e 

equatoriais sendo tolerante ao encharcamento do solo (PURCINO et al., 2007); e o 

Macrotyloma axillare, que tem bons resultados em sistemas de consórcio sendo adaptada a 

solos de baixa a média fertilidade e razoável tolerância a seca (VILELA, 2009). 

Com o presente trabalho, objetivou-se avaliar a desidratação e a perda de 

nutrientes de três leguminosas forrageiras tropicais durante a fenação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Processo de fenação 

A fenação, assim como as demais técnicas de conservação de forragem, tem como 

objetivos reservar recursos forrageiros para os períodos de escassez de alimento durante o 

ano. Nos países de clima temperado o feno é um recurso para suprir a alimentação do gado 

durante o inverno frio e com ocorrências de nevascas. E em países tropicais, sujeitos a 

estacionalidade da produção de forragem durante o ano, o feno produzido no período chuvoso 

pode assegurar alimento para o gado durante a estação seca. Para sistemas de criação 

intensificados, o feno é fornecido aos animais ao longo do ano, como parte representativa da 

dieta. 

O processo de fenação inicia-se com o corte da forrageira, ocorrendo o 

rompimento do sistema radicular com a parte aérea da planta para que possa ocorrer o 

processo de secagem da forragem (REIS et al., 2014). A ceifa da forragem, em pequena 

escala, pode ser realizada manualmente, com o auxílio de ferramentas cortantes como: cutelo, 

facão, foice ou alfanje. Quando realizada em grande escala, deve ser realizada mecanicamente 

com implementos agrícolas como as segadoras de barra ou de disco. 

O momento de corte varia muito entre as diferentes forrageiras utilizadas para 

fenação. Para as gramíneas de crescimento estolonífero, como os Cynodon ssp, recomenda-se 

o corte entre 10 a 15 cm de altura (REIS et al., 2014). Para as leguminosas, como a alfafa, 

recomenda-se realizar o corte quando a planta tiver 10% de suas flores abertas. Quando não 

há florescimento da alfafa deve-se cortá-la sempre que os brotos basilares atingirem cerca de 

5 cm, deixando uma altura de resíduo de 10 cm para ambas indicações do corte da alfafa 

(FONTANELI & FONTANELI, 2012). O estágio avançado de maturação da planta associado 

à época do ano, outono e inverno, pode levar à redução da proteína bruta (PB) e elevar os 

teores de fibra da forragem o que diminuirá a digestibilidade do feno (FEYISSA et al., 2014). 

Após a forragem ter sido ceifada, ela é espalhada no campo para o início do 

processo de desidratação, que ocorre através da difusão em que a água se move da planta para 

o ambiente, nesse estágio inicial a planta tem entre 70 a 80% de umidade (AMARAL et al., 

2006). O revolvimento periodicamente durante as primeiras horas de desidratação, para o 

murchamento superficial da forragem, o enleiramento antes do anoitecer, e a revolvimento da 

leira na manhã seguinte, contribuem para uma desidratação mais rápida da forragem (LEDO 

et al., 2010).  
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A taxa de desidratação da forragem durante a fenação é altamente influenciada 

pela morfologia da planta. Em gramíneas, a folha desidrata mais rapidamente que o colmo, e 

o tempo de desidratação dos perfilhos vegetativos é mais curto, apesar do alto teor de água, 

que dos perfilhos reprodutivos pouco antes do surgimento das panículas (JONES, 1979). 

Calixto Junior et al. (2012) observaram que a desidratação da planta inteira da grama-estrela 

(C. nlemfuensis Vanderyst) foi similar a da fração colmo em relação à fração folha. Isso se 

deve por que a gramínea foi ceifada com um estagio vegetativo bem avançado, com 90 dias 

de crescimento, com alta proporção de colmo (que apresentava 34% de MS) em relação à de 

folha (que apresentava 48 % de MS). 

Nas leguminosas as folhas desidratam mais rápido que as hastes, o que pode 

contribuir para uma perda mecânica dos tecidos foliares, que são a fração mais nutritiva da 

forrageira (HARRIS & TULLBERG, 1980). O uso de ancinho para promover a inversão das 

leiras pode intensificar essas perdas, podendo atingir até 35% de perdas de folhas nas 

leguminosas (MACDOLNALD & CLARK, 1987; ROTZ, 1995).   

Ao torcer com as mãos a forragem seca e ela não apresentar umidade, ou quando 

atingir 15 a 20% de umidade, a forragem já pode ser enleirada e armazenada na forma de 

fardo ou em medas (RASSINI et al., 2003). Os fardos geralmente são confeccionados por 

implementos agrícolas em formatos retangulares ou redondos, no Brasil são mais utilizados 

fardos retangulares, pois a maioria dos produtores de feno produz para comercializar e, assim 

facilita no transporte e armazenamento. Em geral, os fardos redondos são confeccionados e 

deixados no campo para serem usado durante os períodos de escassez de alimento. As medas, 

muito utilizadas na Europa Oriental, Ásia e África, são confeccionadas com ferramentas 

manuais e com grande demanda de mão de obra, em formatos de cone para serem usadas a 

campo. 

As características desejáveis de um feno bem produzido e em boas condições de 

armazenamento devem apresentar elevada quantidade de folhas em relação aos caules, devem 

possuir coloração verde marcante, não devem conter materiais estranhos ao processo, odor 

deve ser agradável e o material deve ter boa flexibilidade. As características indesejáveis 

como a aparência amarelada e/ou marrom indicam que pode ter sofrido elevado tempo de 

secagem no campo ou a armazenagem não foi adequada. Fenos mofados, com outros odores, 

empoeirado e excessivamente seco devem ser evitados na alimentação animal (AMARAL & 

BERNADES, 2009). 
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Silva et al. (2011), avaliando a curva de desidratação de cinco espécies de capins 

tropicais: capim-tifton 85 (Cynodon spp.), capim-buffel (Cenchrus ciliaris), capim-tanzânia 

(Panicum maximum), capim-corrente (Urochloa mosambicensis) e capim-braquiária 

(Brachiaria brizantha), observaram que o capim-tifton foi mais eficiente na perda de água 

que as demais forrageiras. Esta forrageira atingiu o ponto de enfardamento 24 horas após o 

corte da planta, enquanto os capins: buffel, corrente, tanzânia e braquiária apresentaram ponto 

de fenação 26horas após o corte. Estes autores concluíram que o capim-tifton obteve maior 

velocidade de desidratação nas primeiras horas de exposição ao sol, o que culminou no menor 

tempo para atingir o ponto de enfardamento frente às demais espécies. Jobim et al. (2001) 

observaram que a perda de água das três cultivares de Cynodon (Tifton 85, Tifton 44, Coast-

cross) foram semelhantes tanto para a planta inteira como para as frações folha e colmo, 

possibilitando o enfardamento da forragem 30 horas após o corte. Estes resultados mostram 

que as gramíneas do gênero Cynodon são muito eficientes na desidratação para confecção de 

feno, isso se deve muito a sua estrutura anatômica por serem gramíneas estolonífeas e de 

folhas e colmos finos. Somando-se ainda ao seu alto valor nutricional os Cynodons se 

tornaram as forrageiras mais utilizadas para confecção e comercialização de feno no Brasil, 

apresentando um mercado bem definido.  

 

2.2. Fases da desidratação durante a fenação 

Jones & Harris (1979) propuseram que a desidratação da forrageira pode ser 

representada por uma curva de desidratação, que apresenta formato triplicado exponencial, a 

qual apresenta três fases distintas.  

A primeira fase da desidratação a perda de água é mais acelerada, podendo chegar 

a um grama de água por grama de matéria seca por hora, em função dos estômatos ainda 

permanecerem aberto pelo elevado déficit da pressão de vapor entre a forragem e o ar 

(JONES & HARRIS, 1979). A escolha do horário ideal para o momento da ceifa da forragem 

pode ser decisiva para obtenção de sucesso nesta estratégia de conservação, devendo assim 

priorizar um horário que maximize a desidratação durante esta primeira fase. Em adição, 

deve-se também atentar para a redução da umidade advinda do orvalho, nas primeiras horas 

do dia, o que pode afetar negativamente a desidratação da forrageira nesta primeira fase. 

Esperance et al. (1995) observam um menor teor inicial de matéria seca para a fenação da 

grama-estrela (Cynodon nlemfuensis) cv. Tocumen ceifada às 7 horas da manhã (20,5%) para 

a ceifada às 12 horas (29%), ambas com 35 dias de corte, e que a ceifa realizada às 7 horas da 
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manhã promoveu uma desidratação mais lenta e um teor final de matéria seca (MS) menor 

para este feno. 

Segundo MacDonald & Clarck (1987), os estômatos fecham, aproximadamente, 

uma hora após a ceifa da planta, quando estas apresentam 65 a 70% de água, perdendo cerca 

de 20 a 30% de umidade durante a primeira fase. Calixto Junior et al. (2012) observaram uma 

desidratação mais rápida para a grama-estrela (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) e para as 

frações folha e colmo nas primeiras quatro horas após a ceifa. Sendo que a fração folha 

apresentou valores ao redor de 50% e a fração colmo valores próximos a 37% de MS em 

quatro horas após a ceifa. 

A segunda fase inicia-se com o fechamento dos estômatos, o que irá implicar na 

perda de umidade via evaporação cuticular. Esta fase é fortemente influenciada pela estrutura 

da planta, características da cutícula e pela estrutura e revolvimento da forragem no campo 

(JONES & HARRIS, 1979). Após o fechamento dos estômatos, 70 a 80% de umidade da 

forragem na leira é perdida via cutícula, a qual tem a função de prevenir a lixiviação na planta 

e proteção contra a abrasão e os efeitos da radiação solar e geada (RUGGIERI et al., 2015). O 

revolvimento periodicamente, utilizando o ancinho, expondo a superfície de contato com o 

ambiente, irá contribuir para acelerar e uniformizar a secagem da forragem, nessa fase 

(ROTZ, 2001).  

A terceira e última fase ocorre quando a planta atinge cerca de 45% de umidade, 

apresentando uma taxa de desidratação de 0,01 grama de água por grama de matéria seca por 

hora. Nessa fase a membrana da célula vegetal perde a permeabilidade seletiva e ocorre a 

plasmólise promovendo a perda de água residual (JONES & HARRIS, 1979). Nessa fase a 

forragem é menos influenciada pelo manejo e é mais sensível às condições climáticas, 

principalmente à umidade relativa do ar (RUGGIERI et al., 2015). Uma vez que a forragem 

desidratada no campo é higroscópio, a qual a umidade relativa do ar influencia a umidade de 

equilíbrio da forragem, exercendo influencia acentuada na perda de água da forragem 

(RUGGIERI, REIS & ROTH, 2008).  

O revolvimento da forragem na terceira fase não se justifica, pois pode aumentar 

os custos com a operação do maquinário e promove intensa perda de folhas (AMARAL & 

BERNADES, 2012). As perdas de folha pelo uso de ancinho podem variar de 1 a 3% para 

gramíneas e podem atingir a 35% em leguminosas (MACDONALD & CLARCK, 1987). 

Contudo, pode ser benéficos com a ocorrência de chuvas no campo, ou quando as condições 

de secagem são inadequadas (ROTZ, 1995). 
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2.3. Perdas no processo de fenação 

Na fenação, como em qualquer outra forma de conservação de forragem, os 

procedimentos de confecção implicam em perdas de rendimento e na qualidade da forragem 

que estão relacionadas à perda de folhas, respiração, fermentações indesejáveis e 

contaminação com microrganismos presentes no solo (LÉDO et al., 2010). 

Durante as operações de campo a perda de MS é inevitável devido às condições 

da planta, dos equipamentos de operação da ceifa e revolvimento forragem e, principalmente, 

de alterações climáticas que possam prejudicar o processo. O total de perdas resultantes das 

condições climáticas, que possam umedecer a forragem durante o processo, pode exceder a 

30% do inicial de MS presente na planta (REES, 1982). 

Após a forragem ter sido cortada e exposta ao ar, podem ocorrer perdas de 

carboidratos solúveis, como: frutose, sacarose e frutosanas. Essas perdas são devidas, 

principalmente, aos processos de respiração das plantas, que continua mesmo após o corte da 

planta, e de eventuais fermentações indesejáveis que possam ocorrer durante a desidratação da 

forrageira (REIS et al., 2014). De forma geral, a perda de carboidratos solúveis normalmente 

não ocorre durante o emurchecimento no campo, a menos que a forragem seja fortemente 

acometida por chuvas eventuais (ROTZ & MUCK, 1994). Os açúcares presentes na planta 

proporcionam os substratos principais para a respiração celular vegetal, que são reduzidos a 

dióxido de carbono (CO2), que deixará a planta, causando uma perda de MS. A taxa de 

respiração diminui rapidamente quando os carboidratos prontamente disponíveis estão 

esgotados (GREENHILL, 1959). 

Durante a atividade respiratória após o corte, as concentrações de proteína bruta 

(PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e de lignina não são 

afetadas significativamente. Mas podem aumentar em termos proporcionais, uma vez que são 

expressos em valores de porcentagem (REIS et al., 2014). Andrade et al. (2006) não 

verificaram perdas de PB, FDN, MM e nem redução da relação folha/haste dos fenos de 

diferente cultivares de alfafa durante o processo de fenação. 

Em comparação com a ensilagem, o alto teor da proteína bruta metabolizada 

presente nas forrageiras in natura é mantido após o processo de fenação, mas é drasticamente 

reduzido na ensilagem (LÜSCHER et al., 2014). Jobim et al. (2001) não observaram efeito 

para os teores de PB com o avanço nos tempos de secagem do capim-tifton 85 (Cynodon 

spp.), capim-tifton 44 (C. dactylon L. Pers.), capim-coast-cross (C. dactylon L. Pers.) 
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Durante o processo de desidratação pode ocorrer a conversão de parte da proteína 

bruta em nitrogênio não protéico (NNP). Todavia, como quase todas as formas de nitrogênio 

presente nas forrageiras são aproveitadas pelos ruminantes, estas perdas de proteína relatadas 

não são tão significativas, para a alimentação destes animais (REIS et al., 2014). Um fator que 

pode influenciar diretamente a perda de proteína na fenação consiste na perda física de folhas 

no campo, devido principalmente às operações inadequadas de corte, revolvimento, 

enleiramento e enfardamento. 

As perdas de minerais, como cálcio e fósforo, não são tão significativas, mas uma 

exposição prolongada no campo pode alterar esses valores. Operações inadequadas durante o 

processo de fenação podem ocasionar lixiviação, quebra da folha e outros processos físicos 

que, indiretamente, podem acarretar perda de minerais, notadamente de potássio (REIS, 

MOREIRA & PEDREIRA, 2001). 

No feno enfardado acima dos 20% de umidade podem ocorrer perdas durante o 

armazenamento, sendo esta causada pela ação de microrganismos saprófitos, os quais 

promovem a reação de Maillard. Os produtos formados por essa reação promovem 

diminuição acentuada na digestibilidade da proteína, uma vez que se observa aumento 

considerável nos teores de nitrogênio ligado a parede celular vegetal (em especial NIDN e 

NIDA), os quais se tornam indisponíveis à microbiota ruminal (AMARAL & BERNADES, 

2009). Além disso, os microrganismos deteriorantes presentes no feno com alta umidade 

podem reduzir os teores de MS e aumentar significativamente os teores de fibra em detergente 

ácido (HLÖDVERSSON & KASPERSSON, 1986). 

A forma de armazenamento do feno contribui muito para a manutenção do valor 

nutricional da forragem. Os fenos armazenados a campo (em medas), sob influência do tempo 

(luz solar, vento, chuva, geada), contribuem para a redução substancial dos conteúdos 

nutritivos da forragem. Desta forma podem prejudicar a nutrição e, consequentemente, o 

desempenho dos rebanhos em que tem o feno como base da alimentação (FEYISSA et al., 

2014).  

 

2.4. Leguminosas forrageiras tropicais 

Nas raízes das plantas da família das leguminosas ocorre uma interação simbiótica 

com as bactérias do gênero Rhizobium, em que ambos os parceiros são envolvidos ativamente. 

Suas raízes liberam aminoácidos e carboidratos que atuam como químio-atrativos que servem 

como substratos para nutrir os Rhizobium que captam o nitrogênio atmosférico e o torna 
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disponível para as leguminosas (FARRAR et al., 2014). As leguminosas forrageiras, além da 

fixação biológica do nitrogênio atmosférico, nos sistemas pecuários, constituem um caminho 

na direção da sustentabilidade, contribuindo como alimento de qualidade para a produção 

animal (BARCELLOS et al., 2008). 

Nos sistemas de produção animal do Brasil existem diversas leguminosas 

forrageiras tropicais que apresentam grande potencial de produtividade e adaptabilidade, que 

tem sido utilizada na formação de pastagens consorciadas, bancos de proteínas, legumineiras 

e como adubação verde. Diferentemente das gramíneas hoje utilizadas para a formação das 

pastagens, que em grande parte são originárias do continente africano, grande parte dessas 

leguminosas forrageiras tropicais são nativas dos biomas brasileiros, apresentando grande 

diversidade genética e adaptabilidade às condições edafoclimáticas brasileiras (VALLE et al., 

2009). 

Dentre as leguminosas forrageiras tropicais nativas do Brasil se destaca as do 

gênero Stylosanthes, que tem sido muito avaliada em programas de seleção e melhoramento 

vegetal. Dentre os estilosantes lançados no Brasil se destacam o S. guianensis com as 

cultivares Bandeirante e Pioneiro lançados em 1983 e a cultivar Mineirão lançada em 1993 

(DALL’AGNOL & SCHEFFER-BASSO, 2004) e o estilosantes Campo Grande, que é a 

mistura física de sementes, com 80% de S. capitata (tolerante à antracnose) e 20% de S. 

macracephala, lançado pela Embrapa Gado de Corte no ano 2000 (KARIA et al., 2010).  

O estilosantes Campo Grande é uma leguminosa rústica, presente no bioma 

cerrado, tolerante a solos de média a baixa fertilidade com alta saturação por alumínio e que 

apresenta satisfatória tolerância a seca, sendo uma opção para formação de pastagens 

consorciadas e bancos de proteína nas condições de cerrado. Apresenta uma produção de 17 t 

de MS ha
-1

 ano
-1 

com um teor 19% de proteína bruta na MS durante o crescimento vegetativo 

(KARIA et al., 2010). 

A puerária ou cudzu-tropical (Pueraria phaseoloides) é uma leguminosa com 

grande potencial para uso em pastagens consorciadas, que tem sido muito utilizada na região 

amazônica por ser bem tolerante ao encharcamento temporário e a solos de baixa a média 

fertilidade (PURCINO et al., 2007). A puerária é nativa da Ásia, estendendo-se da China e 

ilhas do Japão até o Sudeste Asiático de onde saiu para ser introduzida de forma aborígene na 

Polinésia Ocidental. Duas espécies, P. phaseoloides (Roxb.) Benth. e P. Montana var. lobata, 

são amplamente cultivadas em outras regiões do mundo como a Austrália, Nova Zelândia, 
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América do Sul, África do Sul e Estados Unidos, sendo que nos últimos 100 anos essas 

plantas passaram por um processo de naturalização (CSURHES, 2008).  

A puerária adapta-se bem a regiões montanhosas e solos argilosos, apresenta uma 

produção de 9,6 t de MS ha
-1 

ano
-1

 com um teor de proteína de 16,5% no verão e 7,56% no 

inverno. Em secas prolongadas, perde as folhas, mas apresenta rápida rebrota a partir de 

agosto mesmo na ausência de chuvas (PURCINO et al., 2007).  

O macrotiloma (Macrotyloma axillare) é uma leguminosa originária da África 

tropical, tolerante a solos de baixa fertilidade e altamente tolerante à seca (DEMINICIS, 

2009). Apresenta um bom estabelecimento e persistência sob pastejo, boa produção de massa 

seca no período seco, com rendimentos de 10 t ha
-1

 aumentando para cerca de 15t ha
-1

 no 

período chuvoso do ano, com teor de proteína que varia de 12 a 23% da matéria seca, e uma 

satisfatória consorciação com capins tropicais (VILELA, 2009; ABDENA, 2013).  

O macrotiloma não apresenta toxicidade para os animais, mas nas plantas mais 

jovens apresenta níveis moderados de tanino, provocando baixa aceitabilidade para o gado, 

mas à medida que a planta vai amadurecendo o amargo vai diminuindo e o gado passa a 

pasteja-lo prontamente (COOK et al., 2005). 

Contudo, a utilização dessas leguminosas forrageiras tropicais no Brasil tem tido 

maior aplicabilidade em sistemas de pastagens consorciadas, bancos de proteína e adubação 

verde. A conservação dessas forrageiras ainda é muito restrita porque a ensilagem de 

leguminosas não é muito indicada por apresentar alta fermentação butírica e altos teores de 

nitrogênio amoniacal. Com relação a fenação, as forrageiras mais utilizadas são as gramíneas 

do gênero Cynodon e, em termos de leguminosa, a alfafa. Este fato é graças à constituição de 

um mercado já bem definido para essas forrageiras e por ter poucas informações sobre a 

fenação de leguminosas forrageiras tropicais. Em adição, poucos estudos têm sido conduzidos 

para avaliar o real potencial de utilização das leguminosas forrageiras tropicais nos processos 

de conservação de forragem. 

 

2.5. Feno de leguminosas forrageiras tropicais  

No Brasil, a opção de conservação das leguminosas forrageiras na forma de feno 

ainda é muito restrita a cultura da alfafa (Medicago sativa L.), a qual abrange um pequeno 

nicho de mercado dos seletos animais de elite (SILVA et al., 2013). A alfafa cv. Crioula que 

está presente nos sistemas pecuários brasileiro é adaptada ao clima tropical, sendo 

amplamente cultivada nas regiões sul, sudeste e chegando até ser cultivada no cerrado. Apesar 
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dessas informações, essa leguminosa é muito exigente em fertilidade, apresenta baixa 

tolerância à acidez e ao estresse hídrico, o que demanda tratos culturais onerosos e altos 

investimentos para o cultivo desta forrageira (PEREIRA & FERREIRA, 2008). 

A fenação de leguminosas forrageiras tropicais é uma prática que pode ser 

adotada principalmente por pequenos produtores familiares que trabalham com bancos de 

proteína e legumineiras, em especial quando estes encontram-se com excedente de forragem. 

Pádua et al. (2006b) avaliando a produção de matéria seca de três leguminosas forrageiras 

tropicais: macrotiloma (M. axillare), soja perene (Neonotonia wightii) e puerária (P. 

phaseoloides), observaram uma produção de matéria seca de 6,03t ha
-1 

corte
-1 

para o 

macrotiloma, 4,60t ha
-1 

corte
-1

 para a soja perene e 6,82t ha
-1 

corte
-1

 para a puerária. 

Silva et al. (2013) avaliando três teores de umidade na massa seca da forragem de 

estilosantes Campo Grande no momento de enfardamento (60, 70 e 80% de MS) observaram 

que fenos confeccionados com teor de MS igual a 60%, apresentaram elevação de 

temperatura (superior à do ambiente em 10ºC) aos 60 dias do período de armazenamento. 

Esses autores indicam que o feno de estilosantes Campo Grande deve ser enfardado com um 

teor de MS em torno de 70%, pois foi observado maior DIVMS e maior NDT em relação aos 

demais tratamentos. 

Ladeira et al. (2001) observaram baixa degradabilidade ruminal da matéria seca, 

da proteína bruta e da fibra do feno de S. guianensis. Esses autores relataram que a baixa 

degradabilidade da proteína no rúmen é uma característica positiva, já que a alta taxa de 

degradação da PB em outras leguminosas, como a alfafa, pode ocasionar perda de N no 

rúmen. Segundo esses autores a maturidade avançada do S. guianensis no momento que foi 

ceifado resultou em maior deposição de lignina que acarretou menor degradabilidade das 

frações fibrosas e da matéria seca. 

O trabalho de Akoutey et al. (2012) avaliou o valor nutritivo de diferentes rações 

com inclusão feno de puerária (P. phaseoloides) peletizado através da medição da 

digestibilidade em coelhos em crescimento. Foram avaliadas três dietas: controle (0% de 

inclusão feno de puerária) e duas dietas com um aumento da taxa de inclusão de feno de 

puerária (20 e 40%). Esses autores observaram que o conteúdo de energia digestível das dietas 

diminuiu à medida que o feno de puerária foi acrescido. Foi observado também que o teor de 

proteína digestíveis das dietas diminuiu em virtude do acréscimo do feno de puerária. Esses 

autores sugeriram que os polissacáridos da parede celular contidos em toda a puerária eram 

menos digestível em comparação com os presentes na dieta basal (0% de feno de puerária). 
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Entretanto não houve diferença significativa na ingestão de matéria seca e no ganho de peso, 

indicando que o feno de puerária pode ser considerado uma fonte moderada de fibra para 

coelhos em crescimento. 

Com relação a fenação, o feno de leguminosas apresenta certa desvantagem, uma 

vez que a velocidade de desidratação das folhas é maior que das hastes, e em condições 

adversas, onde o revolvimento da forragem é necessário para acelerar a taxa de desidratação, 

pode promover perdas de folhas acentuadas reduzindo tanto a produção quanto a qualidade da 

forragem (SILVA et al., 2013). Uma prática para amenizar este efeito na fenação de 

leguminosas consiste na picagem do material antes da sua desidratação e, posteriormente, 

deixar desidratar sobre uma lona para evitar maior perda de folhas (nutrientes) e acelerar o 

processo de fenação. Neste sistema proposto, o material picado sobre a lona pode ainda ser 

guardado para diminuir os efeitos do orvalho durante o período noturno, o que pode resultar 

em uma desidratação mais rápida e mais uniforme. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1. Local de realização do experimento 

O presente estudo foi conduzido na Fazenda Experimental do Moura (FEM), 

pertencente a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

localizada no município de Curvelo, região Central de Minas Gerais, situando às coordenadas 

geográficas 18°44'52,03” de latitude Sul e 44°26'53,56” de longitude Oeste. A classificação 

climática de Köppen (1936), determinada no mapeamento do Brasil por Alvares et al. (2013), 

para o município de Curvelo é Cwa Subtropical Úmido com verão quente e inverno seco. Na 

Tabela 1 são apresentados os dados meteorológicos coletados na Estação Meteorológica de 

Curvelo-MG durante o período da fenação, compreendido entre os dias 21 a 23 de fevereiro 

de 2015. 

 

Tabela 1. Dados metrológicos coletados na Estação Metrológica de Curvelo MG durante o 

período da fenação das três leguminosas forrageiras tropicais 

Dias 

Temperatura (ºC) 
Umidade Relativa (%) 

Ar Bulbo úmido 

12h 18h 24h 12h 18h 24h 12h 18h 24h 

21 27,3 32,3 26,1 21,2 22,2 20 56 40 55 

22 26,7 32,3 25,8 21 21,4 20 59 36 57 

23 27,3 32,9 24,3 21,4 22,8 20,2 57 40 68 

Dias 
Precipitação (mm) Evap. Ins. Vento (dir. e vel.) 

12h 18h 24h Total Mm Hora 12h 18h 24h 

21 0 0 0 0 5,4 13:28 E 30 SE 30 SE 30 

22 0 0 0 0 8,2 13:25 E 10 SE 30 SE 30 

23 0 0 0 0 9,4 13:22 E 30 SW 30 NE 30 
ºC = graus celsius; h = hora; % = porcentagem;  mm = milímetros; Evap. = evapotranspiração; Ins. = insolação; 

dir. = direção; vel. = velocidade; E = leste; SE = sudeste; SW = sudoeste, NE = nordeste.   

 

 

3.2. Implantação e execução do experimento 

As leguminosas forrageiras tropicais avaliadas foram cedidas pelo setor de 

forragicultura e pastagens da UFVJM, também situado na FEM. As leguminosas foram 

implantadas na segunda quinzena de janeiro de 2014, em uma área de 1,5 ha cercada, sendo 

0,5 ha cultivado para cada espécie forrageira. 

As áreas foram aradas e gradeadas trinta dias antes da implantação das forrageiras 

e, novamente, foi utilizada grade niveladora cinco dias antes do plantio. Um dia antes do 

plantio a área foi sulcada, com espaçamento de 50cm entre linhas. As leguminosas foram 
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plantadas manualmente. O adubo de plantio foi misturado a terra no sulco e, posteriormente, 

as sementes foram distribuídas em profundidade de 2 a 3 cm, sendo cobertas por fina camada 

de terra. Para adubação de plantio foram utilizados 150kg ha
-1

 da fórmula 4-14-8 (N-P-K) 

misturado previamente com 10 kg de adubo micro mineral. 

Foram realizados os tratos culturais (adubações de cobertura, controle de formigas 

e combate às plantas daninhas) e três cortes manuais foram feitos durante o corrente ano de 

2014. A área de cultivo para as três leguminosas apresentou boa formação, não sendo 

evidenciadas falhas de cobertura vegetal. 

Uma área total de 480 m
2
, sendo 160m

2
 para cada espécie, no centro de cada área 

cultivada, foi demarcada para ser utilizada no presente estudo. Foi realizado um corte de 

uniformização no dia 20 de novembro de 2014, sendo este feito manualmente com auxílio de 

ferramentas cortantes (alfanje e cutelo) a uma altura de 5cm do solo. Posteriormente foi 

realizada a adubação de cobertura com 60kg de K2O/ha, quando iniciou a rebrotação das 

primeiras folhas. Ao longo do crescimento das forrageiras foram realizados três tratos 

culturais (capina e catação manual) para o combate de plantas invasoras na área cultivada. 

As leguminosas forrageiras foram cortadas no dia 21 de fevereiro de 2015, quando 

apresentaram 92 dias de crescimento após o corte de uniformização. As três áreas demarcadas 

no corte de uniformização (160m
2
 para cada espécie) foram cortadas manualmente com 

auxílio de alfanje, a uma altura de 5cm do solo. Para caracterização das leguminosas no 

momento do corte foram feitas algumas avaliações, tais como: determinação da produção de 

massa de forragem (PMF) e a relação folha/haste (F/H). Para a determinação da PMF foi 

utilizado o método do quadrado (0,25m
2
) sendo retiradas cinco amostras no centro da área de 

cultivo, de forma aleatória, para cada espécie. Estes materiais foram pesados individualmente 

para a determinação da produção de forragem média por área, expressa em kg ha
-1

. 

Posteriormente, as cinco amostras foram homogeneizadas e três amostras compostas foram 

retiradas para avaliação da relação F/H, a qual foi feita pela separação manual das porções 

folha e haste, sendo expressa em porcentagem da massa original. Os dados referentes a 

produção de massa seca de forragem e a relação folha/haste estão expostos na Tabela 2. A 

composição bromatológica das três leguminosas forrageiras no momento do corte estão 

dispostos na Tabela 3. 

O corte das três leguminosas foi feito de forma simultânea, sendo iniciado no 

horário de 6:45h e findado às 7:45 da manhã. Imediatamente após esta operação, o material 
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cortado foi embarcado separadamente por espécie e encaminhado para o laboratório de 

Nutrição de Ruminantes da UFVJM, localizado também na FEM. 

As massas forrageiras recém cortadas, de cada espécie, foram submetidas 

separadamente à picagem, em máquinas forrageiras estacionárias, previamente regulada para 

um tamanho de partícula variável de 1,5 a 2,5cm. 

Posteriormente à picagem, as massas forrageiras de cada espécie foram 

distribuídas em quatro lonas plásticas de 100m
2
, expostas diretamente aos efeitos do ambiente 

(sol, vento, temperatura e umidade). No final de cada dia de avaliação, as lonas plásticas com 

o material picado foram recolhidas do ambiente externo e foram encaminhadas para o interior 

de um galpão (anexo a área de secagem) com grandes dimensões, aberto nas laterais e com 

cobertura. Neste galpão as lonas foram abertas e a forragem foi espalhada, e os mesmos 

procedimentos de coleta e de revolvimento foram respeitados, durante a noite, sendo no 

intervalo de duas horas para a primeira fase e de quatro horas para a segunda e terceira fase. 

Às sete horas dos dias 2 e 3 de avaliação o material era exposto na parte externa do galpão, 

para a secagem ao sol.  

A massa forrageira de cada espécie foi espalhada em quatro lonas plásticas, em 

camadas de 15cm de altura, sem compactação, sendo revolvida e nivelada manualmente com 

auxílio de ancinho e garfo. As lonas plásticas foram usadas para compor as quatro repetições 

para cada espécie, as quais totalizaram 12 lonas utilizadas neste estudo. Desta forma, em cada 

período de coleta previamente estipulado, uma amostra de cada forragem, agrupadas nas 

lonas, foi retirada para compor uma repetição para cada espécie, dentro de cada tempo de 

avaliação. 

A determinação da desidratação das forrageiras teve início às 9:00 do dia 21 de 

fevereiro, sendo então retirada a coleta referente ao tempo zero. Para tanto, em cada lona 

foram retiradas três sub-amostras da forragem, sempre no centro das mesmas, no sentido 

diagonal, com o cuidado que as porções superiores e inferiores fossem totalmente amostradas. 

As três sub-amostras foram então misturadas em baldes plásticos com capacidade de 20l, 

homogeneizadas e, então, uma amostra composta de 300g foi retirada para cada repetição da 

forragem, em cada período. Posteriormente à retirada das amostras nos tempos de coleta, a 

massa forrageira foi amontoada no centro de cada lona, sendo completamente revolvida e 

homogeneizada, onde uma nova camada de 15cm foi refeita. Este procedimento foi feito 

rigorosamente da mesma forma em todos os períodos, para garantir as mesmas condições para 

todos os tratamentos.  
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Tabela 2. Produção de massa seca da forragem, porcentagem dos componentes morfológicos e relação folha: haste, aos 92 dias de corte 

 Leguminosa 
Produção de MV Produção de MS Folha Haste Senecência F:H 

t ha
-1

 % da MS % MS 

Estilosantes 15,23 4,06 44,65 54,73 0,62 0,80 

Puerária 12,29 2,86 56,25 40,63 3,13 0,95 

Macrotiloma 11,73 2,84 50,31 40,99 8,7 0,83 
MV = massa verde; MS = matéria seca; t/ha

-1
 = toneladas por hectare; % = porcentagem; F:H = relação folha haste. 

 

 

Tabela 3. Composição bromatológica das leguminosas forrageiras tropicais (Estilosantes Campo Grande, Puerária e Macrotiloma cv Java) 

no momento da ceifa 

Leguminosa 
MS MM FDNcp FDA EE PB NNP CHOS CNF CHT NDT 

g kg
-1

 de MS 

Estilosantes 270,33 68,44 499,82 316,32 24,55 159,97 4,34 18,57 252,96 750,65 629,39 

Puerária 197,80 85,07 509,24 327,50 23,47 184,71 4,97 15,69 194,63 705,07 618,87 

Macrotiloma 204,90 57,54 461,86 321,72 32,06 151,00 4,11 99,38 294,11 761,22 641,94 
MS = matéria seca; MM = matéria mineral; FDNcp = fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; FDA = fibra em detergente ácido; EE = estrato 

etéreo; PB = proteína bruta; NNP = nitrogênio não protéico; CHOS = carboidrato solúvel; CNF = carboidrato não fibroso; CHT = carboidratos totais; NDT = nutrientes 

digestíveis totais.  
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As quatro repetições coletadas em cada tempo de avaliação foram pesadas, 

identificadas e acondicionadas em bandejas de alumínio para serem secas em estufa de 

circulação forçada a temperatura de 55
o
C por 72h. As amostras foram novamente pesadas 

para a determinação da ASA (amostra seca ao ar), sendo por fim acondicionadas em sacos 

plásticos identificadas e armazenadas em local fresco protegido contra a luminosidade, para 

posteriores análises.  

 

3.3. Análises bromatológicas 

 As análises bromatológicas foram conduzidas no Laboratório de Nutrição 

Animal da UFVJM, situado no Campus JK em Diamantina MG. As quatro amostras de cada 

tempo de cada leguminosa foram moídas em moinho de faca com peneira de 0,85mm. Após 

este processamento foram submetidas às análises bromatológicas, sendo determinados os 

teores de: matéria seca (MS), proteína bruta (PB), nitrogênio não proteico (NNP), extrato 

etéreo (EE) e matéria mineral (MM) segundo metodologia descrita pela AOAC (1995). 

Os teores de fibra em detergente neutro (FDN) foram obtidos de acordo com 

Mertens (2002), sem o uso de sulfito de sódio e utilizando-se amilase termoestável 

(Termamyl 120L, Novozymes). Neste caso foi utilizado o sistema Ankom® para as 

avaliações de FDN, com modificação do saquinho utilizado (5,0 x 5,0 cm, porosidade de 100 

µm), que foi confeccionado utilizando-se tecido não-tecido (TNT - 100 g m
2
). Os teores de 

fibra em detergente ácido (FDA) e proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) foram 

obtidos pelo método sequencial descrito por Robertson & Van Soest (1981) adaptado pelo 

protocolo apresentado por Licitra et al. (1996). O FDN foi corrigido para FDNcp, sendo para 

tanto descontados os teores de cinza e de proteína bruta presente no resíduo original do FDN. 

O Teor de Carboidratos Solúveis (CHOS) foi avaliado segundo a metodologia 

descrita por Bailey (1981), modificada por Valadares Filho (1997). Uma amostra previamente 

processada é submetida a extração dos carboidratos solúveis por intermédio de solução 

alcoólica a 80% e solução ácida preparada com antrona e, posterior leitura em 

espectrofotômetro utilizando-se solução de glicose para preparo da curva padrão. 

Com base nos resultados da composição químico bromatológica, descrita 

anteriormente, foram estimados os teores de carboidrato não fibroso (CNF) segundo equação 

proposta por Hall et al. (1999), em que: 

CNF = %CHT - %FDNcp; 

onde: 
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CNF (%): carboidrato não fibroso; 

%CHT: teor de carboidrato total; 

%FDNcp: teor de fibra em detergente neutro corrigido para cinza e proteína. 

Os teores de carboidratos totais (CHT) foram estimados segundo a equação 

proposta por Sniffen et al. (1992), em que: 

CHT = 100 - (%PB + %EE + %MM); 

onde:  

CHT (%): carboidratos totais; 

%PB: teor de proteína bruta; 

%EE: teor de extrato etéreo; 

%MM: teor de matéria mineral. 

 

Os teores dos nutrientes digestíveis totais (NDT) foram estimados segundo a 

equação proposta por Cappelle et al. (2001) para alimentos volumosos, em que: 

NDT = 91,6086 - 0,669233*FDN + 0,437932*PB 

onde: 

NDT: nutrientes digestíveis totais; 

FDN: fibra em detergente neutro; 

PB: proteína bruta.  

 

3.4. Delineamento experimental e tratamentos avaliados 

Foi adotado um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 

3, sendo três espécies de leguminosas forrageiras tropicais (Estilosantes Campo Grande (80% 

de Stylosanthes capitata + 20% de Stylosanthes macrocephala); Puerária (Pueraria 

phaseoloides); e Macrotiloma (Macrotyloma axillare) cv. Java) e três fases de desidratação 

(1ª fase: 0 a 8h; 2ª fase: 12 a 20h; e 3ª fase: 24 a 32 horas de secagem), com quatro 

repetições. 

O acompanhamento do comportamento de desidratação das três leguminosas 

estudadas foi feito por intermédio de coletas periódicas de amostras, com intervalo de duas 

horas nas primeiras 24 horas e com intervalo de 4 horas a partir deste período, até atingir 56 

horas após o corte, para todas as forrageiras. Assumindo a reidratação durante o período 

noturno da massa forrageira, durante o processo de fenação, no presente estudo analisou-se 

estatisticamente apenas as horas efetivas de perda de umidade ao longo do dia, considerando 
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um período fixo diário compreendido por 8 horas ininterruptas de secagem das forrageiras (9 

as 17h). O horário de 9 horas da manhã foi escolhido para iniciar a avaliação diária da curva 

de desidratação devido ao tempo necessário para que a reidratação durante o orvalho do 

período noturno fosse evaporada completamente da massa forrageira submetida ao processo 

de fenação. As avaliações da curva de desidratação foram então realizadas durante três dias 

consecutivos (21 a 23 de fevereiro de 2015). 

Os tempos de desidratação efetiva, quantificados no presente estudo, foram 

agrupados em três fases, seguindo o modelo de curva de desidratação proposto por Jones & 

Harris (1979), apresentado na Figura 1. Adaptando as fases para primeira fase do tempo 0 ao 

tempo 8, segunda fase do tempo 12 ao tempo 20 e a terceira fase do tempo 24 ao tempo 32. 

 

 

Figura 1. Curva de secagem de plantas forrageiras em condições ambientais uniformes. 

Fonte: Jones & Harris (1979). 

 

Assim, no primeiro dia de avaliação foram coletadas amostras às 9, 11, 13, 15 e 

17 horas, os quais foram agrupados para caracterizar o perfil de desidratação durante a 

primeira fase (tempos 0 ao 8). Nas segunda e terceira fase foram coletadas apenas três 

amostras, devido ao maior intervalo de tempo entre as coletas (4 horas), sendo, portanto, as 

coletas feitas nos horários de 9, 13 e 17 h. A segunda e terceira fases corresponderam aos dias 

2 (tempos 12 ao 20) e 3 (tempos 24 ao 32) de avaliação, respectivamente, no presente 

trabalho.  
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3.5. Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e analisadas pelo 

programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). As diferenças entre as médias foram 

analisadas pelo teste Tukey (p<0,05), utilizando-se do seguinte modelo estatístico: 

Ylfk = m + αl + βf + (αβ)lf + elfk 

em que, 

Ylfk é o valor observado para a variável em estudo referente a k-ésima repetição da          

combinação do l-ésimo nível do fator Leguminosas Forrageiras Tropicais com o 

f-ésimonível do fator Fases da Curva de Desidratação; 

m é a média de todas as unidades experimentais para a variável em estudo; 

αl é o efeito do l-ésimo nível do fator Leguminosas Forrageiras Tropicais  no valor 

observado Ylfk; 

βf é o efeito do f-ésimo nível do fator Fases da Curva de Desidratação no valor 

observado Ylfk; 

(αβ)lf é o efeito da interação do l-ésimo nível do fator  Leguminosas Forrageiras 

Tropicais com o f-ésimo nível do fator Fases da Curva de Desidratação; 

elfk é o erro associado a observação Ylfk 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As curvas de desidratação geradas para as três leguminosas forrageiras tropicais 

estudadas, considerando os períodos diurno e noturno dos três dias de secagem após o corte, 

podem ser observadas na Figura 2. É importante destacar que a perda de umidade total para as 

três leguminosas (56 horas de avaliação) não foi submetida à análise estatística, sendo feita 

uma exposição descritiva dos resultados. 

 

 

Figura 2. Curva de desidratação de três leguminosas forrageiras tropicais.  

 

As espécies Puerária e Macrotiloma apresentaram maiores teores de umidade no 

momento do corte (aproximadamente 79 e 81%, respectivamente), quando comparado ao 

Estilosantes (73%). Ao longo do processo de desidratação, a Puerária demonstrou maior perda 

de umidade entre as leguminosas estudadas, uma vez que esta forrageira atingiu no final de 56 

horas um teor de umidade que permitisse o seu enfardamento (teor ≤ a 20% de umidade). Este 

resultado foi semelhante ao obtido pelo Estilosantes, que apresentou menor teor de umidade 

no momento do corte. No mesmo período (56 horas após a ceifa da planta), o Macrotiloma 

apresentou um teor de umidade ligeiramente superior (cerca de 24,5%) ao recomendado como 

ponto de enfardamento no processo de fenação. 
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Foi observado que o teor de umidade no período noturno se manteve constante 

para três leguminosas (Figura 2). Este período ocorreu entre às 19:00 até às 7:00 da manhã 

seguinte, isso se deve por que as temperaturas nesse período caíram e a umidade do ar 

aumentou; como apresentado na Tabela 1; devido a influência exercida pelo orvalho. É 

importante salientar que, sob as condições específicas de secagem preconizadas neste 

experimento, em que a forragem era transferida para galpão com as laterais abertas durante a 

noite, não houve reidratação expressiva para nenhuma das espécies estudadas durante as duas 

madrugadas avaliadas. 

Pádua et al. (2006a) relataram uma leve reidratação causada pelo orvalho no 

processo de fenação para as espécies Macrotiloma, Puerária e Soja Perene. Müller et al. 

(2008) observaram um intervalo de 18 horas em que o teor de umidade se manteve constante 

no processo de fenação da alfafa, que ocorreu entre as 16:00 até às 10:00 da manhã do dia 

seguinte. Estes autores trabalharam sob condições climáticas favoráveis à fenação, em uma 

região de clima temperado mediterrâneo. Diferentemente das condições climáticas desse 

trabalho, que ocorreram no verão em uma região de clima subtropical, em que as temperaturas 

se elevam rapidamente, a partir do início do período da manhã. 

A curva de desidratação (Figura 2) teve um comportamento oposto à proposta por 

Jones & Harris (1979), os quais reportaram uma desidratação mais intensa na primeira fase de 

desidratação de gramíneas temperadas. Nesse trabalho foi observado que a taxa de 

desidratação na terceira fase, para as três leguminosas, foi mais intensa (3,47; 3,81 e 3,35% de 

água h
-1 

para o Estilosantes, Puerária e Macrotiloma, respectivamente) que as demais fases 

(3,17 e 3,05; 3,41 e 2,63; 2,65 e 3,14% de água h
-1 

para o Estilosantes, Puerária e Macrotiloma 

na primeira e segunda fase, respectivamente). 

Durante o período de desidratação a temperatura, evapotranspiração e a 

velocidade dos ventos, no período diurno (Tabela 1), foram maiores no terceiro dia (22,1ºC, 

9,4mm e 30km h
-1

; respectivamente) em relação ao primeiro (21,7ºC, 5,4mm e 30km h
-1

; 

respectivamente) e segundo dia (21,2ºC, 8,2mm e 20km h
-1

; respectivamente). Essas 

condições climáticas podem ter influenciado a maior taxa de desidratação na terceira fase e 

uma menor taxa na segunda fase, já que esses fatores são essenciais para o processo de 

desidratação da forragem durante a fenação. 

De forma geral, estima-se que 97% da água absorvida pelas raízes é conduzida 

através do xilema pela planta, sendo esta perdida por transpiração a partir da superfície foliar 

(COSGROVE & HOLBROOK, 2013). Após a ceifa da planta, que caracteriza o rompido do 
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canal com a raiz, a planta continuará perdendo água pela superfície das folhas até que os 

estômatos se fechem, que geralmente ocorre em aproximadamente uma hora após a ceifa, 

quando as plantas perdem cerca de 20 a 30% de umidade na primeira fase, chegando na 

terceira fase com aproximadamente 45% de umidade (MACDONALD & CLARK, 1987). 

Nesse trabalho as três leguminosas forrageiras passaram por picagem mecânica após a ceifa e 

foram espalhadas em lonas, o que auxiliou o revolvimento da forragem. Em adição, o material 

foi retirado do tempo durante o período noturno, sendo colocado aberto na lona em galpão 

coberto com telhado e aberto nas laterais para circulação do ar. Neste contexto, os 

procedimentos adotados para maximizar a perda de água podem ter influenciado a taxa de 

desidratação das forrageiras, o que explicaria as diferenças encontradas entre o presente 

trabalho e o estudo reportado por Jones & Harris (1979) e MacDonald & Clark (1987) que 

trabalharam com a desidratação de plantas inteiras intactas. 

A análise estatística neste estudo considerou as fases efetivas de perda de 

umidade, descontando assim o período noturno onde não houve desidratação. Foi observado 

efeito significativo (p<0,05) no aumento do teor de matéria seca, para as três leguminosas, à 

medida que evoluíam os tempos da curva de desidratação (Tabela4). O Estilosantes foi 

ceifado com cerca de 27% de MS e a Puerária e o Macrotiloma com cerca de 20%, porém, 

somente o Estilosantes e a Puerária ao chegar às 32, após a ceifa, apresentavam ponto 

indicado para fenação, com 83,61 e 83,04% de MS, respectivamente (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Acréscimo do teor de MS na evolução da curva de desidratação de três leguminosas 

forrageiras tropicais. 
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O Estilosantes por apresentar maior teor de MS inicial e por ser uma leguminosa 

arbustiva, e a Puerária por apresentar maior relação F:H (Tabela 2) que as demais, podem ter 

influenciado um aumento mais rápido no teor de MS durante a desidratação. Sendo que a 

eficiência do Estilosantes foi melhor, apresentando o ponto de fenação às 28 horas após a 

picagem, com cerca de 80% de MS. Já o Macrotiloma apresentou 78,53% de MS nas 32 horas 

de fenação, mostrando que teve uma desidratação menos eficiente que as demais leguminosas, 

principalmente a Puerária que, no estágio inicial de fenação, apresentava proporcionalmente o 

mesmo teor de MS. 

 

Tabela 4. Teores de matéria seca (MS) e matéria mineral (MM) durante o processo de 

fenação do Estilosantes Campo Grande (80% de S. capitata + 20% de S. macrocephala), da 

Puerária (P. phaseoloides) e do Macrotiloma (M. axillare) em g Kg
-1

 

Desidratação 
Estilosantes Puerária Macrotiloma 

 MS (g kg
-1

)  

Fase I 357,67cA 307,01cB 281,86cC 

Fase II 593,49bA 548,61bB 503,76bC 

Fase III 784,38aA 759,51aB 727,73aC 

CV (%) 12,42 

MM (g kg
-1

) 

Fase I 75,49aC 87,70aA 81,96aB 

Fase II 79,21aC 86,94aA 83,61aB 

Fase III 77,81aC 86,23aA 83,68aB 

CV (%) 8,70 

Médias na mesma linha, seguidas de letras minúsculas diferentes, as fases do processo de fenação diferiram entre 

si pelo teste Tukey (p<0,05); médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, as leguminosas deferiram entre si 

pelo teste Tukey (p<0,05); CV = coeficiente de variação; % = porcentagem.  

 

Estes resultados foram semelhantes aos obtidos por Pádua et al. (2006a) que 

trabalharam com a fenação da planta inteira de leguminosas forrageiras. Estes autores 

encontraram maior eficiência de desidratação e maior teor de MS para o feno de Puerária em 

comparação a fenação da Soja Perene e do Macrotiloma. Confrontando estes resultados com 

os obtidos no presente estudo pode-se afirmar que o Macrotiloma apresenta maior resistência 

a perda de água do que as demais espécies avaliadas. Neste sentido, especula-se que prováveis 

atributos morfofisiológicos desta forrageira possam dificultar a desidratação deste vegetal, o 

que é interessante para a sobrevivência desta planta durante um déficit hídrico prolongado, 

porém desinteressante para o processo de fenação. Com relação a Puerária, a maior eficiência 

de desidratação (Figura 3) pode também estar associada as características morfofisiológicas 

específicas desta planta, pois tanto nos resultados reportados por Pádua et al. (2006a) como 
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neste estudo, obteve resposta satisfatória para a perda de água. Neste caso, especula-se que 

ausência de ceras e maior superfície foliar podem ter acarretado maior perda de água nesta 

forrageira. 

Fernandes et al. (2011) observaram maior perda de água nas primeiras horas após 

o corte do Amendoim forrageiro (Arachis pintoi) cv. Belmonte com 30, 60 e 75 dias de idade 

de corte secos em galpão. Esses autores afirmam que as primeiras horas são essenciais no 

processo de fenação, pois, quanto mais rápido ocorrer à secagem, menor será a perda de 

nutrientes da forrageira. Contudo, no estudo destes autores não foram adotadas práticas para 

otimizar a desidratação das forrageiras que foram aplicadas no presente trabalho (picagem, 

revolvimento constante e retirada do material durante o período noturno). 

Não foi observado efeito de significância (p>0,05) no teor de matéria mineral 

(MM) durante as fases de desidratação para as três leguminosas forrageiras. Todavia, houve 

significância (p<0,05) nos teores de MM entre as leguminosas, onde a Puerária apresentou 

maior teor de MM frente às demais (Tabela 4). O Macrotiloma obteve comportamento 

intermediário e o Estilosantes foi à espécie que apresentou menor teor de MM. 

Os resultados apresentados enfatizam a diversidade na composição mineral destas 

plantas forrageiras. É importante ressaltar que a maturidade fisiológica (idade de 

crescimento), que poderia interferir na composição mineral das forrageiras, foi a mesma (92 

dias) para as três espécies. Por outro lado, uma questão que poderia explicar o menor teor de 

minerais no Estilosantes está relacionada ao estágio reprodutivo que este vegetal apresentou 

no momento do corte. No ato da ceifa desta planta, a mesma apresentou um estágio inicial de 

floração, o que não foi observado nas demais espécies estudadas. Este fato pode auxiliar a 

explicação do menor teor de MM do Estilosantes no presente estudo. 

Pinto et al. (2006) também não observaram redução dos valores de MM em 

relação aos tempos de desidratação do feno de maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax & 

Hoffman). Müller et al. (2008), avaliando dois métodos de fenação da alfafa, a campo e em 

galpão aclimatizado, também não observou diferença nos teores de MM para a planta recém 

cortada e para os dois sistemas de fenação. Fernandes et al. (2011) também não observaram 

variação da MM na fenação do Amendoim Forrageiro cv. Belmonte com 30, 60 e 75 dias de 

idade de corte. Estes resultados enfatizam que, durante as fases de desidratação, a perda de 

MM é pouco ou nada efetiva, mantendo assim a concentração de minerais da planta fenada 

próxima ao teor de minerais originais do vegetal antes da fenação. 
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Não foi observado efeito significativo (p>0,05) para o teor de FDNcp durante as 

três fases da curva de desidratação para as três leguminosas forrageiras (Figura 4). Entretanto, 

houve efeito (p<0,05) entre as leguminosas, sendo que o Estilosantes apresentou maior teor e 

o Macrotiloma o menor teor (Tabela 5). O maior teor de FDNcp presente no Estilosantes pode 

ser explicando pelo estágio reprodutivo, início do florescimento, dessa planta no momento da 

ceifa.   

Não foi observado efeito significativo (p>0,05) durante as três fases da curva de 

desidratação para os teores de FDA (Figura 4). Diferentemente do observado nos teores de 

FDNcp, não foi observado efeito significativo (p>0,05) para os teores de FDA entre as 

leguminosas (Tabela 5). Os maiores teores de FDNcp presentes no Estilosantes, comparando 

com os teores encontrados de FDA, pode-se deduzir, nesse trabalho, que o Estilosantes 

apresenta maior porção fibra de digestiva em relação as demais leguminosas.  

 

Tabela 5. Teores de fibra em detergente neutro, corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) e 

fibra em detergente ácido (FDA) durante o processo de fenação do Estilosantes Campo 

Grande (80% de S. capitata + 20% de S. macrocephala), da Puerária (P. phaseoloides) e do 

Macrotiloma (M. axillare) em g kg
-1

 

Desidratação 
Estilosantes Puerária Macrotiloma 

 FDNcp(g kg
-1

)  

Fase I 513,13aA 508,18aB 478,88aC 

Fase II 516,73aA 492,23aB 492,93aC 

Fase III 511,11aA 489,04aB 484,44aC 

CV (%) 2,98 

FDA (g kg
-1

) 

Fase I 354,17aA 354,57aA 330,56aA 

Fase II 344,53aA 348,45aA 344,37aA 

Fase III 338,20aA 369,23aA 334,41aA 

CV (%) 18,40 

Médias na mesma linha, seguidas de letras minúsculas diferentes, as fases do processo de fenação diferiram entre 

si pelo teste Tukey (p<0,05); médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, as leguminosas deferiram entre si 

pelo teste Tukey (p<0,05); CV = coeficiente de variação; % = porcentagem.  

 

Müller et al. (2008) observaram um incremento nos teores de FDN e FDA no 

processo de fenação da Alfafa. Esses autores encontraram teores de 41,6 e 35,4% de FDN e 

FDA para a planta recém ceifada, 48,0 e 41,2% de FDN e FDA para o feno desidratado a 

campo, e, 47,3 e 40,6% de FDN e FDA para o feno desidratado em galpão aclimatizado. 

Segundo Reis et al. (2014) as atividades respiratórias, ocorridas principalmente na primeira 

fase, não afeta os teores de FDN e FDA, mas esses nutrientes podem aumentar em termos 

proporcionais, já que seus resultados são expressos em porcentagem ou grama por quilo 
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grama da matéria seca. E, principalmente, porque os componentes da parede celular (pectina, 

celulose, hemicelulose e lignina) não são usados como substrato para a atividade respiratória 

presente durante o processo de desidratação da forragem.  

 

 

 

Figura 4. Teores de FDNcp e FDA na evolução da curva de desidratação de três leguminosas 

forrageiras tropicais. 

 

Neres et al. (2010) observaram maiores teores de FDN e FDA nos tratamentos em 

que os fenos receberam uma ou duas viragens durante a desidratação da Alfafa. O que, 

segundo esses autores, ocasionaram possíveis perdas de folhas e deixando maior poção de 

hastes, que apresentam maiores teores de componentes da parede celular. Como as 

leguminosas desse experimento passaram por picadora e foram espalhadas sobre uma lona 
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plástica, quando foram expostas ao sol, isso evitou que tivesse perdas de folhas, além de 

auxiliar no revolvimento do material. 

Para os teores de extrato etéreo (EE) foi observado efeito significativo (p<0,05) 

para as fases e leguminosas. O Estilosantes e o Macrotiloma apresentaram uma perda gradual 

na primeira fase para as demais. Dentre as leguminosas Macrotiloma foi a leguminosa que 

apresentou maior teor (p<0,05) de EE durantes as três fases (Tabela 6). Também foi 

observado que a diferença nos teores de EE entre as três leguminosas na primeira fase para a 

terceira foi acentuada (Figura 5). O Macrotiloma inicialmente apresentava cerca de 27% de 

EE a mais que a Puerária e no terço final essa diferença diminuiu para 20% a mais. E o 

Estilosanste que no início não diferenciou da Puerária, apresentou cerca de 31,5% de EE a 

menos. 

 

Tabela 6. Teores de extrato etéreo (EE) durante o processo de fenação do Estilosantes Campo 

Grande (80% de S. capitata + 20% de S. macrocephala), da Puerária (P. phaseoloides) e do 

Macrotiloma (M. axillare) em g Kg
-1

 

Desidratação Estilosantes Puerária Macrotiloma 

Fase I 21,16aC 22,75aB 31,58aA 

Fase II 16,77bC 21,30aB 26,24bA 

Fase III 14,00bC 21,09aB 25,06bA 

CV (%) 12,10 
Médias na mesma linha, seguidas de letras minúsculas diferentes, as fases do processo de fenação diferiram entre 

s ipelo teste Tukey (p<0,05); médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, as leguminosas deferiram entre si 

pelo teste Tukey (p<0,05); CV = coeficiente de variação; % = porcentagem 

 

Neres et al. (2010) também observaram redução no teor de EE da alfafa, da planta 

ceifada para o feno seco a campo. Estes autores encontraram um maior teor de EE para a 

planta ceifada (2,33%) do que para o feno antes do enfardamento (1,53%) e após 60 dias de 

armazenamento (1,57%).  

O baixo teor final de EE do feno Estilosantes (1,41%), encontrado nesse trabalho, 

foi semelhante aos obtidos por Silva et al. (2013) para o feno de Estilosantes Campo Grande 

(1,23%) enfardado com 80% de massa seca. Estes autores ainda encontraram maior teor na 

porção folha (1,47%) que na haste (0,56%) e um teor semelhante na planta verde (1,31%), 

isso devido a superfície foliar apresentar uma camada de cera. 

Segundo Silva et al. (2013) o prolongamento da respiração celular após a ceifa, 

pode acarretar na utilização de compostos energéticos, dentre eles o EE, até que o 

metabolismo celular vegetal seja paralisado, isso pode justificar as perdas mais intensas na 

primeira fase para as espécies Estilosantes e Macrotiloma. 
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Figura 5. Perdas de teores de EE na evolução da curva de desidratação. 

 

O maior teor de EE presente no Macrotiloma pode ter influenciado a desidratação 

mais lenta dessa leguminosa, já que sua grossa camada de cera na cutícula; que é um 

mecanismo da planta evitar perda de água durante a escassez; pode ter dificultado a perda de 

água, principalmente na primeira fase de desidratação. 

Somente a Puerária apresentou efeito significativo (p<0,05) para fases da 

desidratação e leguminosas para o teor de PB (Tabela 7). Apresentando um acréscimo da 

primeira para a segunda fase (Figura 7), que de acordo com Reis et al. (2014), as 

concentrações de PB não são afetadas significativamente pela respiração na primeira fase, 

mas podem aumentar em termos proporcionais, já que seus resultados são expressos em 

percentagem. Essa leguminosa apresentou uma maior relação folha: haste (Tabela 2) que deve 

ter proporcionado maior acréscimo de proteína em relação as demais leguminosas.  
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Tabela 7. Teores de proteína bruta (PB) durante o processo de fenação do Estilosantes Campo 

Grande (80% de S. capitata + 20% de S. macrocephala), da Puerária (P. phaseoloides) e do 

Macrotiloma (M. axillare) em g Kg
-1

 

Desidratação Estilosantes Puerária Macrotiloma 

Fase I 160,92aB 181,24bA 147,19aC 

Fase II 163,63aB 190,21aA 149,52aC 

Fase III 163,41aB 190,93aA 149,64aC 

CV (%) 3,85 
Médias na mesma linha, seguidas de letras minúsculas diferentes, as fases do processo de fenação diferiram entre 

si pelo teste Tukey (p<0,05); médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, as leguminosas deferiram entre si 

pelo teste Tukey (p<0,05); CV = coeficiente de variação; % = porcentagem 

 

 

 

Figura 7. Teores de PB na evolução da curva de desidratação. 

 

Müller et al. (2008) encontraram maior teor de PB para a planta de Alfafa recém 

ceifada (20,00%) do que para o feno de Alfafa seco a campo (17,30%) e ao seco em galpão 

aclimatizado (17,60%). Silva et al. (2013) encontraram perdas de 0,56% de PB somente em 

fenos de Estilosantes Campo Grade enfardados com 60% de massa seca, em comparação com 

fenos enfardados com 70 e 80%. O que pode ter influenciado a perda de PB, nesses dois 

trabalhos, são as peradas de folha no campo e galpão durante a desidratação da forragem e o 

enfardamento com baixo teor de MS indicado para armazenamento da forragem. 

Diferentemente deste trabalho que realizou a picagem da forragem e utilizou uma lona 

plástica sobre o solo, durante a desidratação, para que evitasse a perda de partes importantes 

da forragem, que possivelmente prejudicasse o valor nutricional do feno.  
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Para os teores de NNP foi observado efeito significativo (p<0,05) para as fases do 

processo de fenação e leguminosas (Tabela 8). A Puerária foi a leguminosa que apresentou 

maior redução (Figura 8), sendo que no estágio inicial da fenação apresentou o maior teor de 

NNP (0,45%) em relação ao Estilosantes e Marcrtiolama (0,43 e 0,41%, respectivamente) e 

no estágio final apresentou o menor teor (0,16%) entre as demais (0,26 e 0,21%, Estilosantes 

e Macrotiloma, respectivamente). 

 

 

Tabela 8. Teores de nitrogênio não protéico (NNP) durante o processo de fenação do 

Estilosantes Campo Grande (80% de S. capitata + 20% de S. macrocephala), da Puerária (P. 

phaseoloides) e do Macrotiloma (M. axillare) em g Kg
-1

 

Desidratação Estilosantes Puerária Macrotiloma 

Fase I 3,65aA 3,91aB 3,80aAB 

Fase II 3,05bA 1,80bB 2,52bAB 

Fase III 2,85bA 1,78bB 2,28bAB 

CV (%) 19,43 
Médias na mesma linha, seguidas de letras minúsculas diferentes, as fases do processo de fenação diferiram entre 

si pelo teste Tukey (p<0,05); médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, as leguminosas deferiram entre si 

pelo teste Tukey (p<0,05); CV = coeficiente de variação; % = porcentagem 

 

 

 

Figura 8. Teores de NNP na evolução da curva de desidratação. 

 

A literatura tem reportado que ao longo do processo de desidratação, parte da PB 

pode ser convertida na forma de NNP (MOSER, 1995; citado por REIS et al., 2014), o que 
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representa perda efetiva no valor nutritivo no feno em relação a planta original antes do corte 

para a fenação. Contudo, os resultados do presente estudo divergiram desta afirmativa. 

Segundo Briskin & Bloom (2013) as leguminosas tropicais diferem das temperadas por suas 

bactérias simbióticas realizarem a conversão da amônia em ureídas, ao invés de amidas, para 

serem exportadas no xilema para a parte aérea, onde serão carbonizados a amônio. É 

importante ressaltar que as três leguminosas foram picadas antes de serem expostas ao sol, 

isso pode ter levado a uma perda mais rápida de umidade evitando o desdobramento da PB e 

ocorrendo uma volatilização de compostos de nitrogênio na forma de amônias e ureia presente 

na seiva das leguminosas. 

Houve efeito significativo (p<0,05) para os teores de CHOS nas fases da 

desidratação e leguminosas. Sendo que o Macrotiloma foi a única leguminosa que apresentou 

redução dos teores de CHOS durante a curva de desidratação (Tabela 4), essa redução foi 

acentuada na primeira fase (35,61%) e, a partir da segunda fase manteve-se estável até o final 

da curva (Figura 9). O Macrotiloma também foi a leguminosa que apresentou maiores teores 

(Tabela 9) no estágio inicial e final (9,94 e 3,22% respectivamente), o Estilosantes e a 

Puerária apresentaram teores semelhantes (1,86; 1,57% e 1,33 e 1,18% respectivamente). 

 

Tabela 9. Teores de carboidratos solúveis (CHOS) durante o processo de fenação do 

Estilosantes Campo Grande (80% de S. capitata + 20% de S. macrocephala), da Puerária (P. 

phaseoloides) e do Macrotiloma (M. axillare) em g Kg
-1

 

Desidratação Estilosantes Puerária Macrotiloma 

Fase I 16,63aB 14,39aB 71,90aA 

Fase II 12,90aB 12,39aB 34,84bA 

Fase III 12,62aB 12,04aB 34,60bA 

CV (%) 22,76 
Médias na mesma linha, seguidas de letras minúsculas diferentes, as fases do processo de fenação diferiram entre 

si pelo teste Tukey (p<0,05); médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, as leguminosas deferiram entre si 

pelo teste Tukey (p<0,05); CV = coeficiente de variação; % = porcentagem. 
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Figura 8. Teores de CHOS na evolução da curva de desidratação. 

 

Na atividade respiratória, que é mais intensificada durante a primeira fase da 

curva desidratação da forragem, os conteúdos de CHOS tendem a diminuir pela ação de 

enzimas hidrolíticas presentes nas células ainda ativas até que haja redução de 30 a 40% do 

conteúdo de água da célula (REES, 1982, MACDOLNALD & CLARK, 1987). Como a taxa 

de desidratação do Macrotiloma foi menos intensa que as demais leguminosas, na primeira 

fase para a segunda e terceira, houve uma maior umidade que favoreceu a ação dessas 

enzimas que reduziram os teores de CHOS nessa fase. 

O teor de CNF não apresentou efeito significativo (p>0,05) em função da curva de 

desidratação (Tabela 10). Para leguminosa apresentou efeito significativo (p<0,05), sendo que 

o Macrotiloma apresentou maior teor CNF, devido a contribuição dos maiores teores de 

CHOS presente nessa leguminosa. 

O teor de CHT também não apresentou efeito significativo (p>0,05) em função da 

curva de desidratação (Tabela 10). Entretanto, para leguminosas apresentou efeito 

significativo (p<0.05), com o Estilosantes e o Macrotiloma apresentaram os maiores os teores 

de CHT. Isso devido a maior concentração de FDNcp presente no Estilosantes e a maior 

concentração de CHOS no Macrotiloma. 
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Tabela 10. Teores de carboidratos não fibrosos (CNF) e carboidratos totais (CHT) durante o 

processo de fenação do Estilosantes Campo Grande (80% de S. capitata + 20% de S. 

macrocephala), da Puerária (P. phaseoloides) e do Macrotiloma (M. axillare) em g Kg
-1

da 

MS 

Desidratação 
Estilosantes Puerária Marcotiloma 

CNF g kg
-1

 

Fase I 230,01aB 200,32aC 260,86aA 

Fase II 225,73aB 207,05aC 251,80aA 

Fase III 233,43aB 211,90aC 258,37aA 

CV (%) 8,12 

CHT g kg
-1

 

Fase I 741,90aA 708,04aB 739,91aA 

Fase II 741,03aA 699,52aB 743,86aA 

Fase III 743,48aA 700,18aB 742,10aA 

CV (%) 1,27 
Médias na mesma linha, seguidas de letras minúsculas diferentes, as fases do processo de fenação diferiram entre 

si pelo teste Tukey (p<0,05); médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, as leguminosas deferiram entre si 

pelo teste Tukey (p<0,05); CV = coeficiente de variação; % = porcentagem. 
 

Silva et al. (2013) encontraram maiores teores de CHT nos fenos de Estilosantes 

Campo Grande enfardados 80 % de MS (81,25%) aos encontrados nesse trabalho para o 

Estilosantes (74,57%) às 56 horas com 83,61% de MS. Porém, neste trabalho, o Estilosantes 

apresentava estágio inicial de florescimento, o que pode ter influenciado um menor teor de 

CHT aos encontrados pelos autores acima citados. 

Não foi observado efeito significativo (p>0,05) para os teores de NDT em função 

da curva de desidratação para as três leguminosas forrageiras. Dentre as leguminosas foi 

observado efeito significativo (p<0,05), com o Macrotiloma apresentando os maiores teores 

de NDT (média de 62,60%). As espécies Puerária e Estilosantes não diferiram entre si (61,48 

e 61,36%; respectivamente). 

 

Tabela 11. Teores de nutrientes digestíveis totais (NDT) durante o processo de fenação do 

Estilosantes Campo Grande (80% de S. capitata + 20% de S. macrocephala), da Puerária (P. 

phaseoloides) e do Macrotiloma (M. axillare) em g Kg
-1 

da MS 

Desidratação Estilosantes Pueraria Macrotiloma 

Fase I 617,40aB 613,84aB 628,09aA 

Fase II 608,24aB 615,41aB 624,35aA 

FaseIII 612,83aB 615,73aB 624,30aA 

CV (%) 1,70 
Médias na mesma linha, seguidas de letras minúsculas diferentes, as fases do processo de fenação diferiram entre 

si pelo teste Tukey (p<0,05); médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, as leguminosas deferiram entre si 

pelo teste Tukey (p<0,05); CV = coeficiente de variação; % = porcentagem. 
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Os resultados deste estudo foram maiores do que os encontrados por Müller et al. 

(2008), que reportaram maior teor de NDT para a planta de alfafa recém ceifada (64,0%) em 

relação ao feno desidratado a campo (55,0%) e ao desidratado em galpão aclimatizado (55,5 

%). E, aos encontrados por Silva et al. (2013), que observaram maior teor de NDT no feno de 

Estilosantes enfardado com 70% de MS (64,63%), apresentando um acréscimo de 13,16% de 

NDT em relação a planta recém ceifada (52,61%). 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo pode-se afirmar que as três 

leguminosas forrageiras tropicais podem ser utilizadas para a confecção de feno de boa 

qualidade. Vale ressaltar que as práticas adotadas para otimização do processo de desidratação 

no presente estudo (picagem, revolvimento contínuo e recolhimento do material durante o 

período noturno) foram determinantes para garantir uma secagem acelerada e homogênea do 

material fenado. A utilização destas forrageiras sem adoção destas práticas precisa ser 

criteriosamente avaliada. Entre as forrageiras estudadas, especula-se que a utilização da planta 

inteira do Macrotiloma, sem processamento prévio, pode apresentar severas dificuldades para 

a sua desidratação, o que limita o uso desta forrageira para o processo de fenação. Esta 

hipótese é reforçada considerando os resultados obtidos no presente estudo, uma vez que 

mesmo sob condições favoráveis para o processo de desidratação o Macrotiloma necessitou 

de um tempo superior as 56 horas necessárias para que Puerária e Estilosantes atingissem o 

ponto de enfardamento. Supõe-se que o Macrotiloma necessitaria de pelo menos mais 2 horas 

efetivas de secagem para que o teor de umidade fosse igual ou inferior a 20% de MS. Neste 

contexto, acredita-se que por este motivo poucos trabalhos na literatura tenham sido 

encontrados utilizando especificamente esta leguminosa no processo de fenação.  

Em relação à perda de nutrientes das três leguminosas forrageiras tropicais nas 

três fases de desidratação estudadas, os resultados obtidos no presente estudo demonstraram 

ser pouco significativa. Assim como no processo de desidratação, é muito provável que o 

tratamento adotado para otimizar a curva de desidratação (picagem, revolvimento contínuo e 

recolhimento do material durante o período noturno) tenha contribuído de forma efetiva para 

reduzir as possíveis perdas inerentes ao processo de fenação. Além disso, a adoção destas 

práticas para otimizar a desidratação do material resultou na aceleração do processo de 

secagem das forrageiras, o que vem ao encontro com a afirmativa correta que diz: quanto 

mais rápida for executada a operação para conservação, melhor será a qualidade do produto 

final. 
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A adoção de práticas para otimização da desidratação é uma estratégia que deve 

ser utilizada com maior frequência, principalmente para pequenos e médios pecuaristas. 

Mesmo considerando que haverá um custo maior no processo de fenação, a aceleração da 

desidratação e a redução nas perdas de nutrientes podem justificar a introdução destes 

procedimentos. Em especial, os resultados enfatizaram o elevado valor nutritivo dos fenos 

feitos com as três leguminosas forrageiras tropicais. Desta forma, a introdução de feno de 

leguminosas tropicais, sob condições otimizadas de confecção, pode ser uma interessante 

alternativa para incrementar a dieta animal em pequenas e médias propriedades rurais a um 

custo acessível, visando incrementar a produtividade destes sistemas. 

Novos estudos podem ser propostos para quantificar os reais benefícios das 

práticas de otimização para favorecer a desidratação em comparação com os métodos 

tradicionais de fenação. Adicionalmente, a avaliação de outras espécies de leguminosas 

forrageiras tropicais podem também ser sugeridas para potencializar o uso destas forrageiras 

no sistema pecuário nacional. 
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5. CONCLUSÃO  

 

O Estilosantes foi a leguminosa que apresentou a desidratação mais eficiente 

durante o processo de fenação, o qual apresentou ponto adequado de enfardamento a 52 horas 

após ter sido ceifado. O Macrotiloma foi a leguminosa que obteve a desidratação menos 

eficiente, chegando a 56 horas, pós ceifa, sem apresentar o ponto indicado para o 

enfardamento. 

Durante a desidratação das três leguminosas forrageiras tropicais foi observada 

pequena perda de nutrientes nas três fases do processo de fenação.  
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