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RESUMO 

CHAVES, Carla Silva. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, julho de 
2011. Produtividade de massa seca, morfologia e valor nutritivo de genótipos de 
capim-elefante sob estratégias de lotação intermitente. Orientadora: Profa. Karina 
Guimarães Ribeiro. Coorientador: Dr. Carlos Augusto de Miranda Gomide. Dissertação 
(Mestrado em Zootecnia). 

O estudo foi conduzido no campo experimental da Embrapa Gado de Leite (Coronel Pacheco, 

MG), com objetivo de avaliar as características nutricionais, estruturais e produtivas de 

genótipos de capim-elefante s 

ob estratégias de lotação intermitente. Utilizou-se o esquema fatorial 2x2x2 (dois genótipos, 

CNPGL 92-198-7 e CNPGL 00-1-3; duas interceptações luminosas ao corte, 90 e 95%; duas 

alturas de resíduo pós-pastejo, 30 e 50 cm), no delineamento inteiramente casualizado, com 

três repetições. O rebaixamento do dossel foi realizado via pastejo direto por novilhas 

mestiças Holândes x Zebu utilizando a técnica “mob grazing”. As características estruturais e 

produtivas foram avaliadas a partir de coletas realizadas rente ao solo e o valor nutritivo foi 

determinado no material amostrado. O genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou menor período 

de descanso e mais ciclos de pastejo, refletindo em maior produção de forragem dentro da 

estação de crescimento. O manejo com resíduo pós-pastejo com 30 cm resultou em melhor 

relação lâmina/colmo e consequente percentagem de lâmina foliar, com superioridade do 

genótipo CNPGL 92-198-7 sobre o genótipo CNPGL 00-1-3. O genótipo CNPGL 92-198-7 

apresentou superioridade em relação ao genótipo CNPGL 00-1-3 no que ser refere à taxa de 

acúmulo de forragem e número de perfilhos. O genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou maior 

teor de PB e DIVMS e menor teor de FDN sob 90% de interceptação luminosa e resíduo pós-

pastejo de 30 cm. O genótipo CNPGL 00-1-3 obteve melhor valor nutritivo sob 95% de 

interceptação luminosa. O genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou maior taxa de degradação 

na IL de 90% e no resíduo pós-pastejo de 30 cm, já o genótipo CNPGL 00-1-3 obteve maior 

taxa de degradação na IL de 95% sob 30 cm de resíduo pós-pastejo. Recomenda-se o uso do 

genótipo CNPGL 92-198-7, manejando este sob IL de 95% e resíduo pós-pastejo de 30 cm 

que é a condição que esta forrageira atinge sua maior produtividade.   

Palavras-chave: digestibilidade in vitro da matéria seca, fibra em detergente neutro, massa 

seca total, massa seca verde, proteína bruta, relação lâmina/colmo 



ABSTRACT 

CHAVES, Carla Silva. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, July 
2011. Productivity of dry mass, morphology and nutritional value of genotypes of 
elephant grass under intermittent capacity strategies. Adviser: Dr. Karina 
Guimarães Ribeiro. Co-Adviser: Dr. Carlos Augusto de Miranda Gomide. Dissertation 
(Master’s degree in Animal Science). 

The study was conducted at Embrapa Gado de Leite (Minas Gerais, Brazil), to evaluate  the 

nutritional characteristics, structural and production of elephant grass genotypes under 

intermittent stocking strategies. There had been used a 2x2x2 factorial (two genotypes, 

CNPGL 92-198-7 and  CNPGL 00-1-3; two light interceptions to cut, 90 and 95%, two post-

grazing residue heights, 30 and 50 cm) in a completely randomized design with three 

replications. The lowering of the canopy was accomplished via direct grazing of crossbred 

Holstein x Zebu heifers using the technique "mob grazing". The structural and productive 

characteristics were assessed from samples taken at ground level and nutritive value was 

determined in the sampled material. The genotype CNPGL 92-198-7 presented a shorter rest 

period and more grazing cycles, resulting in a higher forage production in the growing season. 

The management with post-grazing residue of 30 cm height resulted in better value for 

blade/stem and a resulting percentage of leaf blades, with superiority of genotype CNPGL 92-

198-7 compared to genotype CNPGL 00-1-3. The genotype CNPGL 92-198-7 has showed to 

be superior to the genotype CNPGL 00-1-3 in relation to forage accumulation rate and 

number of tillers. The genotype CNPGL 92-198-7 has a higher content of CP and IVDMD 

and lower NDF content under 90% light interception and post-grazing residue height of 30 

cm. The genotype CNPGL 92-198-7 showed the highest degradation in 90% IL, and height 

post-grazing of 30 cm, as the genotype CNPGL 00-1-3 had the highest rate of degradation in 

IL of 95% under 30 cm of height post-grazing. It is recommended the use of genotype 

CNPGL 92-198-7, handling this under 95% IL and height post-grazing residue of 30 cm 

which is the condition that the forage is at its highest productivity. 

Keywords: crude protein, dry matter total, green dry matter, in vitro digestibility of dry 

matter, leaf/stem ratio, neutral detergent fiber 
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1. Introdução Geral 

No Brasil, os sistemas de produção de carne e leite estão fundamentados no uso 

de pastagens. Sendo assim, a utilização de pastagens tem grande importância, uma vez 

que atualmente o país é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, além 

de possuir uma grande área de pastagens, tornando a atividade atraente aos produtores 

devido ao baixo custo de produção. Porém, em muitas regiões tropicais, a extensão das 

fronteiras agrícolas chegou ao seu limite, e, aliado a este fato, a atual expansão da cana-

de-açúcar e da silvicultura torna o crescimento da pecuária dependente da intensificação 

do uso da terra. Dessa forma, o manejo das pastagens torna-se de fundamental 

relevância, pois além de serem fontes de nutrientes passíveis de transformação em 

proteína animal, a baixos custos, mantêm e melhoram as produções dos animais em 

pequenas áreas. Para isso, a planta forrageira deve apresentar características como 

perenidade, rebrotação rápida após desfolhação, tolerância ao pisoteio exercido pelo 

animal, alta produção de folhas e valor nutritivo adequado, a fim de propiciar sucesso da 

exploração dos animais mantidos no pasto (JANUSCKIEWICZ, 2008). 

As práticas de manejo adotadas em um sistema de produção animal a pasto 

devem ser determinadas em função das características morfológicas e fisiológicas das 

plantas para assegurar altas produções e persistência das pastagens, sendo que essas 

características interagem mutuamente com as condições do ambiente. Dentre as 

características relacionadas ao crescimento das plantas forrageiras, destacam-se área 

foliar, reservas orgânicas, taxa fotossintética e interceptação luminosa (radiação solar). 

Outra característica de grande importância relacionada à produtividade de uma planta 

forrageira é sua capacidade de recuperação após desfolhações sucessivas. Neste sentido, 

o resíduo deixado após o pastejo, que é determinado pelo período de ocupação e pela 

densidade de lotação, exerce grande influência sobre a recuperação da forrageira e, 

consequentemente, sobre a produção acumulada para o pastejo seguinte, no que diz 

respeito à quantidade, qualidade e estrutura. A importância destes aspectos é ainda mais 

evidente em gramíneas de crescimento cespitoso como o capim-elefante. 

Diversos trabalhos são encontrados na literatura, relacionados às plantas 

forrageiras de clima tropical, com destaque para a espécie Pennisetum purpureum 

Schum., devido sua adaptação a grande diversidade de ambientes (Kollet et al., 2006) e 

elevada quantidade de matéria seca produzida por unidade de área (SANTOS et al., 

2010). Vale ressaltar que o capim-elefante, além de alta produtividade, possui atributos 
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como boa qualidade da forragem, aceitabilidade e vigor (Souza Sobrinho et al., 2005), 

por isso, tem sido bastante estudado com o intuito de selecionar genótipos superiores 

aos atualmente cultivados, adaptados a cada realidade ambiental do país (MELLO et al., 

2006).  

Apesar de vários trabalhos de pesquisa discorrerem acerca da caracterização 

dessa planta forrageira, inclusive valor nutritivo e desempenho animal, há ainda 

algumas dificuldades em seu manejo sob pastejo. O desenvolvimento de novos 

genótipos, adaptados ao pastejo, associados às estratégias de manejo voltadas para 

controle da estrutura do dossel e aumento da eficiência de uso do pasto, podem 

representar uma grande contribuição para o desenvolvimento da pecuária, sobretudo a 

de leite. Deste modo, objetivou-se, com este estudo, avaliar a produtividade de massa 

seca, as características morfológicas e o valor nutritivo de genótipos de capim-elefante 

sob duas interceptações luminosas e duas alturas de resíduo. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Genótipos de capim-elefante  

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é uma gramínea originária da 

África e uma das mais importantes forrageiras usadas em regiões tropicais; pode ser 

utilizada para corte ou pastejo, sendo cultivada em quase todas as regiões tropicais e 

subtropicais do mundo, devido ao seu elevado potencial de produção de massa seca, 

valor nutritivo, aceitabilidade, vigor, persistência (Pereira et al., 2010) e facilidade de 

cultivo (ACUNHA & COELHO, 1997). Como é adaptado às condições de clima e solo 

de praticamente todo o Brasil, tem sido muito utilizado por produtores rurais, com 

destaque para aqueles da pecuária leiteira que trabalham com uma margem de lucro 

muitas vezes pequena (LIMA et al., 2008). 

Pereira (1993) afirma que a utilização do capim-elefante para pastejo direto 

ainda depende do desenvolvimento de novos cultivares adaptados a esse sistema. 

Alguns genótipos de capim elefante obtidos em programas de melhoramento genético 

foram desenvolvidos e vêm sendo utilizados predominantemente sob pastejo, como, por 

exemplo, o cultivar Mott, liberado na Flórida (SOLLENBERGER & JONES JR., 1989), 

e o Pioneiro, liberado pela Embrapa para condições da Zona da Mata de Minas Gerais 

(PEREIRA et al., 1997). 

O capim-elefante anão é caracterizado pelo curto comprimento dos entrenós. 

Com isso, a planta demora a elevar seu meristema apical, proporcionando maior relação 

folha/colmo (SILVA et al., 2009). O reduzido alongamento do colmo do capim-elefante 

anão contribui para melhorar o valor nutritivo, pois o colmo em alongamento constitui 

em forte dreno de assimilados e nutrientes, acumulando tecido de sustentação 

(carboidratos estruturais) e contribuindo para a redução no valor nutritivo da forragem 

produzida (SILVA et al., 2009). 

Além de se destacar com relação à qualidade da forragem produzida, o capim-

elefante anão tem demonstrado elevada persistência. Nesse sentido, Macoon et al. 

(2002), avaliando os efeitos da desfolhação sobre a produtividade e persistência de 

quatro genótipos de Pennisetum, observaram maior sobrevivência do capim-elefante 

anão, quando comparado com um híbrido interespecífico de capim-elefante com 

milheto. Ao final do primeiro ano do experimento, o cv. anão apresentou 

aproximadamente duas vezes a quantidade de perfilhos em relação ao híbrido. 
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Com o intuito de avaliar a qualidade da forragem por meio da variabilidade e 

herdabilidade de cinqüenta e quatro genótipos de capim-elefante cortados aos 60 dias de 

idade, Silva et al. (2011) constataram que a qualidade dos genótipos avaliados é 

semelhante à dos cultivares tradicionais, Mineirão, Cameroon e Roxo de Botucatu e 

todos os genótipos de capim-elefante estudados foram semelhante entre si no que se 

refere às características qualitativas. 

Também, Freitas et al. (2004) avaliaram os parâmetros produtivos e qualitativos 

de dezesseis genótipos de capim-elefante sob intervalo de corte de 34 dias. Os autores 

observaram que os genótipos CE-08-AD e Venezuela AD se destacaram com relação às 

características avaliadas, apresentando-se promissores, e houve interação genótipo x 

período de avaliação para a maioria das características avaliadas, reforçando a 

importância da avaliação regional e estacional no processo de seleção de genótipos de 

capim-elefante. 

Araújo et al. (2011) objetivaram avaliar as características quantitativas e 

qualitativas de genótipos de capim-elefante anão desenvolvidos pela EMBRAPA Gado 

de Leite sob intervalos de corte variáveis, promovendo a seleção dos mais promissores 

para a fase de pastejo. Os autores constataram, com base nos dados de taxa de acúmulo 

de MS e composição bromatológica, que os genótipos CNPGL 92-198-7, CNPGL 94-

34-3 e o cv. Mott foram considerados os mais promissores, sendo selecionados para a 

fase de avaliação em sistema de pastejo. Os genótipos CNPGL 00-1-3, CNPGL 92-198-

7 e CNPGL 94-34-3 apresentaram de maneira geral rendimento de matéria seca e teor 

de proteína bruta superiores ao do cv. Mott, evidenciando a eficácia dos trabalhos de 

melhoramento genético do capim-elefante anão. 

2.2 Estratégias de manejo de forrageiras  

O pastejo é a forma mais econômica dentre todas as modalidades de alimentação 

dos ruminantes. Sua condução deve observar as relações das interfaces solo, planta, 

animal e clima, de modo a obter produção animal a baixo custo, tornando a atividade 

competitiva com outras áreas da agricultura, sem comprometer a produtividade da 

pastagem. Para tanto, faz-se necessário o conhecimento das respostas estruturais, 

fisiológicas e morfológicas do dossel forrageiro ao ambiente, assim como ao manejo 

(JANUSCKIEWICZ, 2008). Segundo Santos et al. (2004), o manejo de pastagens visa 

proporcionar rebrotação vigorosa, favorecer a perenidade do pasto, obter elevada 
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produção de matéria seca de boa qualidade, sincronizar disponibilidade e necessidade de 

forragem e atingir elevado nível de aproveitamento da forragem produzida, reduzindo as 

perdas por senescência e aumentando a eficiência de colheita.  

O manejo a que a pastagem de capim-elefante for submetida, poderá resultar em 

grandes variações em sua produção de massa e seu valor nutritivo e, consequentemente, 

na produção por animal e por área. O pastejo desta forrageira sob lotação rotativa é o 

método mais eficiente e recomendado. Para o sucesso deste, alguns fatores devem ser 

considerados, tais como: ciclos de pastejo (período de ocupação e descanso), 

eliminações dos meristemas apicais, disponibilidade de forragem e oferta por animal, 

pressões de pastejo e taxas de lotação, proporções entre folhas e colmos, atenção ao 

resíduo pós pastejo e manutenção da fertilidade do solo (PEREIRA, 2005). 

O uso de estratégias de manejo do pastejo de forrageiras tropicais baseadas em 

características ecofisiológicas tem apresentado alta similaridade com os resultados 

obtidos com plantas de clima temperado (VOLTOLINI et al., 2010). Características 

como o índice de área foliar (IAF), o número de folhas vivas por perfilho ou a 

interceptação da radiação fotossinteticamente ativa pelo dossel revelam o potencial 

fotossintético do relvado. Isso projeta boas perspectivas de manejo e utilização das 

plantas forrageiras tropicais (CARNEVALLI et al., 2006). 

Segundo Costa (2003), o IAF representa a relação entre a área de folhas e a 

superfície de solo coberta por estas (m2 de folha/m2 de solo) e expressa o potencial de 

produção de massa seca de forragem, relacionado com a utilização da energia solar, por 

meio da fotossíntese. Com o aumento da interceptação, ocorrem simultaneamente 

incrementos na produção de forragem, até ser atingido um platô, quando as folhas mais 

velhas entram em senescência e são sombreadas pelas mais novas, acarretando na 

diminuição da eficiência fotossintética e com menores taxas de crescimento. O IAF 

ótimo é aquele no qual ocorre a interceptação de praticamente toda a luz incidente com 

um mínimo de auto-sombreamento, produzindo, dessa forma, a máxima taxa de 

crescimento do pasto (BROWN & BLASER, 1968).  

No entanto, o IAF é passível de variações entre espécies ou até mesmo entre 

diferentes genótipos de uma mesma espécie, podendo ainda sofrer influência dos fatores 

ambientais, do manejo e do método de pastejo utilizado. Avaliando 17 genótipos de 

capim-elefante em três ciclos de pastejo, Silva et al. (2002) obtiveram valores de IAF 

médios de 4,60, 2,39 e 2,69, respectivamente, para os três ciclos de pastejo, e 
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concluíram que os valores de IAF foram afetados pelas condições climáticas de acordo 

com a época de pastejo. 

O estabelecimento do intervalo de pastejos com número de dias fixos pode 

promover a desfolhação precoce ou tardia do dossel forrageiro, o que pode representar 

prejuízos à produção, à qualidade e à eficiência de colheita da forragem (CÂNDIDO et 

al., 2005). Esses prejuízos incluem menor produção de massa seca (MS), em 

decorrência de colheitas precoces da forragem, prejudicando o crescimento da planta 

forrageira, ou do fato do dossel forrageiro apresentar exacerbado processo de 

senescência, em consequência de desfolhações tardias, em relação ao que indica a 

fisiologia da planta forrageira de clima tropical (CARNEVALLI et al., 2006). 

Estratégias de manejo afetam as características da planta forrageira e a utilização 

da interceptação luminosa como referência de acompanhamento do processo de 

rebrotação e permite que a forragem seja colhida, por corte ou pastejo, sempre numa 

mesma condição fisiológica (PEDREIRA et al., 2007). Em contrapartida, métodos 

tradicionais de uso de estratégias de pastejo baseadas em períodos fixos e 

predeterminados de rebrotação de gramíneas tropicais, são inflexíveis e generalistas. 

Estudos recentes, com base no uso da interceptação de luz como forma de controlar e 

monitorar o processo de pastejo tem demonstrado resultados promissores, pois sugerem 

que essa técnica pode contribuir para a otimização da produtividade de sistemas de 

produção animal em pastagens (CARNEVALLI et al., 2006; VOLTOLINI et al., 2010). 

Com o intuito de avaliar estratégias de manejo do pasto de capim-elefante, 

Voltolini et al. (2010) estudaram duas frequências de pastejo em pastagens de capim-

elefante (Pennisetum purpureum Schum. cv. Cameroon), sendo uma variável 

determinada pela entrada dos animais na área a ser pastejada quando o dossel atingisse 

95% de interceptação da radiação fotossinteticamente ativa  e uma frequência fixa, de 

26 dias. Os autores notaram que a adoção do intervalo de pastejo variável, em 

comparação ao intervalo fixo, possibilitou obter, por meio do aumento na frequência de 

desfolhação, maior número de ciclos de pastejo, o que levou a maior produção de 

forragem no período de utilização das pastagens. Além disso, o intervalo de pastejo 

determinado pela interceptação de 95% da radiação fotossinteticamente ativa também 

resultou em menores alturas dos dosséis pré e pós-pastejo, o que indica melhor controle 

no desenvolvimento dos colmos e na manutenção da altura do resíduo pós-pastejo, 

grandes desafios do manejo do pastejo do capim-elefante. 
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Carnevalli et al. (2006), trabalhando com dois períodos de descanso (95 e 100% 

de interceptação luminosa no momento de entrada) e duas intensidades de pastejo ( 30 e 

50 cm de resíduo pós pastejo), para o cv. Mombaça (Panicum maximum), observaram 

diferença na produção e perda de forragem. O valor mais alto de acúmulo total de 

forragem (26.900 kg MS/ha.ano) foi observado na combinação de 30 cm de resíduo, 

com a entrada dos animais aos 95% de interceptação luminosa. Além disso, observou-se 

alteração na composição da pastagem em função do tempo de descanso, com redução na 

participação do componente folha e aumento nas proporções de colmo e material morto 

na forragem com prolongamento do período de descanso (IL 100%). 

Resultados com comportamento semelhante foram obtidos por Barbosa et al. 

(2007), em capim-tanzânia. Estes autores avaliaram as características estruturais e 

produção de forragem do capim-tanzânia submetido ao pastejo rotativo, caracterizado 

por combinações entre intensidades, altura de resíduo, de 25 e 50 cm, e frequências ou 

tempo necessário para o dossel atingir 90, 95 e 100% de IL durante a rebrotação.  O 

acúmulo de massa seca total e de folhas, 15.120 e 10.560 kg/ha, respectivamente, em 

309 dias, foi maior na combinação de 25 cm com 95% de interceptação. Com base 

nestes resultados, associados às características estruturais do pasto como baixo acúmulo 

de colmo e baixo percentual de material morto, os autores concluíram ser este o melhor 

manejo do capim-tanzânia sob pastejo rotativo. 

Difante et al. (2010), partindo dessa mesma premissa, avaliaram pastos de 

capim-tanzânia submetidos a estratégias de pastejo rotativo definidas por pastejos com 

95% de IL (ou 70 cm de altura pré-pastejo) e resíduos pós-pastejo de 25 e 50 cm. Os 

resultados revelaram maior ganho de peso por animal (0,800 vs 0,660 kg/novilho.dia), 

menor taxa de lotação (4,9 vs 6,1 novilhos de 300 kg/ha) e menor eficiência de pastejo 

(50 vs 90%) quando os pastos foram rebaixados a 50 cm, comparativamente àqueles 

rebaixados a 25 cm de resíduo pós-pastejo. Esses resultados demonstram a importância 

do ajuste da intensidade de pastejo (resíduo pós-pastejo) como forma de regular o nível 

de desempenho animal almejado, ajustar a eficiência de colheita da forragem produzida 

e gerar flexibilidade de manejo no sistema de produção (CARNEVALLI et al., 2006; 

TRINDADE et al., 2007; DIFANTE et al., 2010).  

Em experimento com capim-elefante cv. Napier, Carvalho et al. (2005) 

avaliaram os efeitos de dois intervalos de desfolhação (24 e 30 dias) e de duas alturas de 

resíduo pós-pastejo (50 e 100 cm) sobre as características agronômicas e o valor 
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nutritivo, assim como, os aspectos produtivos e químicos do leite de vacas Holandês x 

Zebu, e constataram que, tanto a forragem acumulada, seu valor nutritivo e o consumo 

voluntário, assim como a produção de leite e as taxas de lotação, não variam em função 

das alturas de resíduo e dos intervalos de desfolhação avaliados. Os autores afirmaram 

que existe uma falta de informação sobre o manejo do resíduo pós-pastejo combinado 

com intervalos de desfolhação menores que 30 dias, para capim-elefante em ambientes 

brasileiros. 

2.3 Valor nutritivo de forrageiras 

O valor nutritivo das forrageiras refere-se à composição químico-bromatológica 

da forragem e sua digestibilidade (VAN SOEST, 1994). As maiores mudanças que 

ocorrem no valor nutritivo das forrageiras são decorrentes de sua maturação. À medida 

que a planta avança em seu estádio de desenvolvimento, observa-se que a quantidade e 

a qualidade de forragem sofrem alterações gradativas.  

Frequentemente menciona-se na literatura o baixo valor nutritivo das plantas 

forrageiras de clima tropical que, muitas vezes, é associado ao reduzido teor de proteína 

e de minerais e ao alto teor de fibras, que ocorre geralmente em forrageiras em 

avançado estádio de maturidade ou que não foram manejadas adequadamente. As 

frações fibrosas e proteicas são as mais comumente analisadas (Bueno, 2003), podendo 

ser afetadas por diversos fatores, como espécie ou cultivar, fertilidade do solo, altura de 

corte e idade da planta.  

A fibra não é uma fração uniforme ou um composto puro de composição 

química definida, e deve ser determinada por método analítico. Ela é formada pelos 

componentes da parede celular e estimada pela análise da fibra em detergente neutro 

(FDN) e pela fibra em detergente ácido (FDA) (RADIS, 2010). Segundo Van Soest 

(1994), a digestibilidade dos alimentos é determinada por dois fatores: a proporção de 

parede celular vegetal e o grau de lignificação. Desta maneira, a parede celular é 

utilizada como índice negativo de qualidade (VAN SOEST, 1994). Para as gramíneas 

tropicais, teores inferiores a 55% de componentes da parede celular são raramente 

observados, enquanto que são comuns aqueles superiores a 65% no início da rebrotação 

e a 75-80% em estádios avançados de maturação (EUCLIDES et al., 1995).  

Martins-Costa et al. (2008), trabalhando com capim-elefante em diferentes 

idades de cortes, observaram que os teores de proteína bruta (PB) elevaram-se 
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linearmente com o aumento da idade de corte, assim como os de matéria mineral (MM). 

Contrariamente, os teores de FDN, FDA e FDNi aumentaram com o avanço na idade de 

corte, pois as gramíneas tropicais necessitam de estruturas de sustentação que são 

representadas pela parede celular vegetal. O aumento no percentual de FDNi com o 

avanço na idade de corte indica redução na proporção do capim passível de ser digerido 

pelo animal. 

A deficiência proteica também está relacionada à produção animal, seja porque a 

forragem disponível pode conter proteína insuficiente ou a concentração de proteína 

bruta é inferior ao nível crítico mínimo (7%) para o adequado funcionamento do rúmen 

(MILFORD & MINSON, 1966). 

Com o intuito de avaliar a composição bromatológica e a digestibilidade in vitro 

da matéria seca (DIVMS) de diferentes genótipos de capim-elefante, Lima et al. (2008) 

destacaram os genótipos CNPGL 91-25-01 e CNPGL 93-32-02, com teores proteicos de 

até 12,5%,  teores de fibra em detergente neutro de até 75,6% e DIVMS de até 64,3%. 

A interpretação da forragem disponível ao pastejo como recurso nutricional 

basal deve ser conduzida sob a ótica da fração potencialmente convertível em produto 

animal, o que pode ser alcançado pela aplicação do conceito de matéria seca 

potencialmente digestível (PAULINO et al., 2006). 

A quantidade de nutrientes ingeridos que realmente e absorvida depende da taxa 

de fermentação ruminal e do tempo de permanência ao ataque microbiano, uma vez que 

a fração efetivamente degradada e função da taxa de degradação e passagem (MELLO 

et al., 2006). Por esta razão, a avaliação das taxas e da extensão da digestão dos 

constituintes dos alimentos é importante (CABRAL et al., 2004). Uma das 

metodologias, atualmente utilizadas para este propósito, e a técnica in vitro de produção 

de gases. 

A técnica de produção de gases (Theodorou et al., 1994) 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), reflete a taxa e extensão em que os 

componentes são fermentados pelos microrganismos do rúmen (Cabral et al., 2002),  
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além disso, possibilita a avaliação de grande número de amostras, com custo 

relativamente baixo e alta repetibilidade (TOMICH et al., 2003). 
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3 Capítulo 1 

3.1 Produtividade de massa seca e características morfológicas de 
genótipos de capim-elefante sob estratégias de lotação 

intermitente 

Productivity of dry mass and morphological characteristics of 
genotypes of elephant grass under intermittent stocking strategies 

RESUMO 

O experimento foi conduzido na Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco, MG, 

com o objetivo de avaliar a produtividade e as características morfológicas de genótipos 

de capim-elefante. Foi usada uma área de pastagem de genótipos de capim-elefante 

manejada sob lotação intermitente. Os tratamentos resultaram da combinação fatorial 

(2x2x2) de dois genótipos de capim-elefante (CNPGL 92-198-7 e CNPGL 00-1-3), duas 

interceptações luminosas (IL) na entrada dos animais (90 e 95%) e duas alturas de 

resíduo pós-pastejo (30 e 50 cm), dispostos num delineamento inteiramente casualizado, 

com três repetições. Para o pastejo foram usadas 24 novilhas mestiças Holandês x Zebu, 

com peso médio de 250 kg. O ajuste da densidade de lotação necessária foi feito para o 

rebaixamento do pasto em dois dias. O intervalo entre desfolhações fundamentado em 

95% de IL resultou em maior massa foliar por ciclo de pastejo. O genótipo CNPGL 92-

198-7 apresentou menor período de descanso e mais ciclos de pastejo, refletindo em 

maior produção de forragem dentro da estação de crescimento. O manejo com resíduo 

pós-pastejo com 30 cm resultou em melhor relação lâmina/colmo e consequente 

percentagem de lâmina foliar, com superioridade do genótipo CNPGL 92-198-7 sobre o 

genótipo CNPGL 00-1-3. O genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou superioridade em 

relação ao genótipo CNPGL 00-1-3 no que ser refere à taxa de acúmulo de forragem e 

número de perfilhos. 

 

Palavras-chave: densidade da forragem, eficiência de uso da forragem, massa seca 

foliar, períodos de descanso, relação lâmina/colmo, taxa de acúmulo de forragem 
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ABSTRACT 

The experiment was conducted at Embrapa Gado de Leite (Minas Gerais, Brazil), to 

evaluate the productivity and the morphological characteristics of genotypes of elephant 

grass. There had been used an area of grazing elephant grass genotypes managed under 

intermittent stocking. The treatments consisted of combinations (2x2x2) of two 

genotypes of elephant grass (CNPGL 92-198-7 and CNPGL 00-1-3), two light 

interceptions (LI) into animals (90 and 95%) and two post-grazing residue heights (30 

and 50 cm), arranged in a completely randomized design with three replications. 

Twenty-four Holstein x Zebu crossbred heifers, weighing 250 kg were used for grazing. 

The stocking density adjustment needed for the downgrade was made of grass in two 

days. The interval between defoliation based on 95% of LI resulted in higher leaf mass 

per grazing cycle. The genotype CNPGL 92-198-7 has a shorter rest period and more 

grazing cycles, resulting in a higher forage production in the growing season. The 

management with post-grazing residue of 30 cm height resulted in better value for 

blade/stem and the resulting percentage of leaf blade, being the genotype CNPGL 92-

198-7 superior to genotype CNPGL 00-1-3. The genotype CNPGL 92-198-7 showed to 

be superior to genotype CNPGL 00-1-3 in regard to forage accumulation rate and 

number of tillers. 

Keywords: density of the forage, dry matter leaf, forage use efficiency, herbage 

accumulation rate, leaf/stem ratio, rest periods 
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Introdução 

O pasto é a principal fonte de alimento da maior parte dos bovinos criados em 

regiões tropicais. Entre as gramíneas utilizadas na formação de pastagens se destaca o 

capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.), por sua alta capacidade de suporte e 

por seu alto valor nutritivo (PACIULLO et al., 2003). Contudo, o seu uso sob pastejo 

tem sido dificultado principalmente devido ao rápido alongamento do colmo. Por essa 

razão, a Embrapa Gado de Leite juntamente com outras instituições de pesquisa do país 

vem desenvolvendo o programa de melhoramento genético desta espécie, procurando 

obter materiais adaptados ao pastejo. Consequentemente, o uso de forrageiras de porte 

baixo, mais adaptadas ao pastejo, e o manejo ao qual essas plantas são submetidas 

podem trazer facilidades para a manutenção da estrutura adequada do pasto, 

aumentando a eficiência de uso sob pastejo. 

Gomide & Gomide (2001) sugeriram que a planta forrageira seja utilizada de 

forma racional, por meio de práticas de manejo sustentáveis que permitam alta 

produtividade e aproveitamento eficiente da forragem produzida, de modo a gerar 

máxima produtividade animal. Assim, conciliar alta produção de forragem e perenidade 

do pasto com elevada produção animal exige adequação do manejo da desfolhação e o 

estabelecimento de um equilíbrio que respeite os limites específicos de cada espécie 

forrageira.  

O manejo do pastejo pode ser estabelecido pelo controle da freqüência e 

intensidade da desfolhação (CARNEVALLI et al., 2006; BARBOSA et al., 2007; 

DIFANTE et al., 2010), combinação esta que afeta a estrutura do dossel. Barbosa et al. 

(2007) encontraram, para pastos de Panicum maximum cv. Tanzânia submetidos às 

maiores frequências (90% e 95% de IL) e maior intensidade de pastejo (25 cm de altura 

pós-pastejo), maior percentual de lâminas foliares na massa de forragem pré-pastejo. 

Em contrapartida, pastos submetidos à menor frequência (100% de IL) e menor 

intensidade de pastejo (50 cm de altura pós-pastejo) apresentaram maiores proporções 

de colmos e de material morto. Esses autores também observaram que os pastos 

manejados com 50 cm de resíduo apresentaram, em média, 1,0 t/ha de MS a mais que os 

manejados com 25 cm de resíduo, com médias de 5.810 e 4.890 kg ha-1 de MS, 

respectivamente.  

Trindade et al. (2007) trabalharam com duas frequências (pastejo iniciado 

quando o dossel interceptasse 95 ou 100% de radiação incidente) e duas intensidades de 
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pastejo (representadas por 10 e 15 cm de altura pós-pastejo), em pastos de  Brachiaria 

brizantha cv. Marandu, e demonstraram que os animais colheram forragem com maior 

proporção de lâminas foliares, tanto nos tratamentos de 95% de IL quanto nos 

tratamentos de altura pós-pastejo de 15 cm, durante todas as etapas do rebaixamento. 

Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a produção de massa seca e as 

características morfológicas de dois genótipos de capim-elefante sob duas frequências 

de desfolhação fundamentadas na interceptação luminosa e duas alturas de resíduo pós-

pastejo. 

Material e Métodos 

Local  

O experimento foi conduzido no campo experimental de Coronel Pacheco, MG, 

da Embrapa Gado de Leite, de dezembro de 2009 a abril de 2010. O clima da região é 

do tipo Cwa (mesotérmico) segundo Köppen, e definido como clima tropical chuvoso 

no verão e com inverno seco entre junho e setembro (Embrapa, 1980). As coordenadas 

geográficas do local são 21º33’ de latitude Sul e 43º16’ de longitude Oeste e altitude de 

435m. 

O solo experimental é classificado como NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico 

(Embrapa, 2006). O resultado da análise de solo revelou pH (H2O) = 5,80; V = 45%; P 

disponível (Mehlich-I) = 10,50 e K = 77 mg/dm3; Ca = 2,30; Mg = 1,0; Al = 0,0 e SB = 

3,50 cmolc/dm3. Devido aos valores encontrados na análise de solo, não foi realizada 

calagem. A fosfatagem foi realizada com o equivalente a 100 kg/ha de P2O5 colocado 

no sulco de plantio. A adubação foi feita dentro da estação chuvosa, após cada pastejo, 

com o equivalente 50 kg/ha de N e K2O através da fórmula 20-05-20 (N-P-K). 

O plantio para estabelecimento das forragens foi realizado no início do período 

chuvoso de 2008 (setembro-outubro) com espaçamento entre linhas de 80 cm. Alguns 

piquetes foram replantados em setembro-outubro de 2009. Após o estabelecimento, foi 

realizado um pastejo em dezembro de 2009 para uniformização do pasto, iniciando-se 

as análises posteriormente, em janeiro de 2010. 

Delineamento experimental e manejo do pasto 

O ensaio correspondeu à avaliação de dois genótipos de capim-elefante obtidos 

pelo programa de melhoramento da Embrapa Gado de Leite. Os genótipos foram 
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manejados sob lotação intermitente, ao longo da época chuvosa, com período de 

ocupação de dois dias ou até atingir as alturas de resíduo de 30 ou 50 cm. Os 

tratamentos resultaram da combinação fatorial (2x2x2) de dois genótipos de capim-

elefante (CNPGL 92-198-7 de porte baixo e CNPGL 00-1-3 de porte intermediário), 

duas interceptações luminosas para interrupção da rebrotação (90 e 95%) e duas alturas 

de resíduo pós-pastejo (30 e 50 cm), dispostos num delineamento inteiramente 

casualizado, com três repetições. 

As unidades experimentais (piquetes) apresentavam dimensões de 15 x 20 m e o 

ajuste do número de animais por piquete foi feito de acordo com a necessidade de 

alcançar a altura residual pré-determinada. O ajuste da densidade de lotação necessária 

foi feito para o rebaixamento em dois dias ou até atingir a altura de resíduo estabelecida 

a priori (30 e 50 cm). O rebaixamento do dossel forrageiro até o resíduo preconizado foi 

realizado via pastejo direto por novilhas mestiças Holandês x Zebu, com peso médio de 

250 kg. Para o pastejo foram necessárias vinte e quatro novilhas e a quantidade de 

novilha por piquete até atingir a altura de resíduo estabelecida a priori variou de três, 

para os piquetes do genótipo CNPGL 92-198-7, a cinco, para os piquetes do genótipo 

CNPGL 00-1-3. Foi utilizada a técnica de “mob grazing”, simulando a condição de 

pastejo rotativo. A massa de forragem colhida antes do pastejo serviu como primeira 

estimativa do número de animais que foram colocados em cada piquete. Após o pastejo 

dos piquetes experimentais, os animais foram mantidos em pastos reserva de capim-

elefante, até o ciclo de pastejo subsequente. O pastejo foi realizado em cada ciclo, 

observando a sequência das repetições (1, 2 e  3). 

O lote de animais utilizado foi o mais uniforme possível, considerando a idade, o 

peso e o escore corporal. Apesar deste controle, a cada ciclo de pastejo foi sorteado o 

grupo de animais para cada tratamento, a fim de evitar possíveis interferências 

decorrentes das diferenças inerentes a cada animal.  

Ao longo do período de pastejo dos piquetes, a altura do pasto foi avaliada a fim 

de determinar o momento de retirada dos animais, observando-se a altura residual pré-

estabelecida. As medições foram realizadas com régua graduada em centímetros, 

tomando-se 20 leituras ao acaso em cada piquete. Estas leituras também foram 

realizadas, no horizonte visual do dossel, antes da entrada dos animais no piquete, a fim 

de caracterizar o pasto ao final do período de descanso (pré-pastejo). 
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Desde o momento da saída dos animais do piquete e ao longo do período de 

descanso foram realizadas, a cada semana, avaliações da interceptação luminosa (IL) e 

do índice de área foliar (IAF) pelo dossel forrageiro por meio de medições não 

destrutivas com aparelho analisador de dossel Accupar LP 80, realizando-se 10 leituras 

ao acaso por piquete.  

A coleta de amostras do pasto foi realizada rente ao solo, durante o período de 

verão e início do outono (janeiro a abril). 

As datas de entrada e saída dos animais foram anotadas para posteriormente 

serem calculados os períodos de descanso (dias) e o número de ciclos em cada piquete. 

Antes da entrada dos animais no piquete, foram retiradas duas amostras rentes ao 

solo em moldura retangular 1,0 x 0,50 m (0,50m2) para cálculo da massa de forragem, 

com o intuito de ajustar a densidade de lotação necessária para o rebaixamento dos 

piquetes.  

Massa, densidade e taxa de acúmulo de forragem 

A taxa de acúmulo de forragem (TAF) foi estimada em cada ciclo de pastejo e 

em cada tratamento pela diferença entre a massa de forragem colhida em pré-pastejo 

subtraída da massa de forragem residual do pastejo anterior, dividida pelo número de 

dias necessários para a recuperação da área foliar do pasto (período de descanso). 

A quantificação da massa de forragem (massa seca verde – MSV e massa seca 

total – MST) nos piquetes, tanto no pré quanto no pós-pastejo, foi realizada por meio de 

duas amostragens por piquete com molduras retangulares de 1,0 x 0,50 m (0,50 m2), 

dispostas entre linhas, cortando-se a forragem, ao nível do solo, contida no interior da 

moldura, cujos valores foram expressos em kg/ha. Os locais amostrados representaram a 

condição média do pasto, em termos de altura e cobertura vegetal.  

As amostras foram subamostradas, fracionadas em lâmina foliar, colmo (colmo 

+ bainha) e material morto, secas em estufa de circulação forçada de a 55°C por 72 

horas, e calculada a massa seca total e de folhas (kg/ha). Também foi estimada a 

densidade de forragem (kg MS/cm) para cada tratamento, relacionando as estimativas 

de massa de forragem à altura do pasto. 

Composição morfológica da forragem e número de perfilhos 
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Do material colhido foi retirada, após homogeneização, uma alíquota para 

separação das frações: lâmina foliar verde, colmo (colmo + bainha) e material morto. 

Estas foram colocadas em estufa de ventilação forçada de ar a 55° C para secagem e 

determinação da massa pré-seca. Com isso, foi possível calcular a disponibilidade de 

lâminas foliares verdes, a relação lâmina/colmo, o percentual de folhas e o percentual de 

material morto. 

A partir das amostras de forragem colhidas, foi estimada a densidade de 

perfilhos pela contagem de perfilhos presentes numa alíquota de peso conhecido e 

expressa em perfilhos/m2. 

Eficiência de uso e perda de forragem 

De posse dos valores de massa seca de forragem (MSV) no pré e no pós-pastejo, 

estimou-se a eficiência de uso da forragem (EUF), pela seguinte fórmula: 

EUF = [(MSVPré – MSVPós) – PerdasMS] x100 
MSVPré  

A perda de forragem foi estimada com base na forragem verde depositada sobre 

o solo após o pastejo, conforme Carnevalli et al. (2006). Foi considerada, para 

estimativa, a média da coleta realizada em duas molduras retangulares de 1,0 x 0,50 m. 

Os pontos amostrados representaram a condição média do piquete. Nestes locais, foi 

feita uma limpeza, retirando todo material vegetal caído sobre o solo. Após o pastejo, 

essas áreas foram avaliadas e todo material depositado no solo, colmos e folhas verdes 

caídos, mesmo que presos às plantas, foram recolhidos. Tal material foi processado 

seguindo a mesma metodologia descrita para as amostras de forragem colhidas em pré e 

pós-pastejo. 

Análise estatística 

Os resultados obtidos para as características estruturais e produtivas da forragem 

foram submetidos à análise de variância e as médias de tratamentos foram comparadas 

pelo teste de Tukey a 10% de probabilidade. Estes procedimentos foram executados no 

pacote estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008).  
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Resultados e discussão 

Houve diferença (P<0,10) entre os genótipos para o número de ciclos de pastejo 

(Tabela 1). Carnevalli et al. (2006), trabalhando com dois períodos de descanso (95 e 

100% de interceptação luminosa no momento de entrada) e duas intensidades de pastejo 

(30 e 50 cm de resíduo pós pastejo) para o capim- Mombaça, observaram que o número 

de pastejos não foi afetado pela altura de resíduo, mas foi maior sob IL de 95% (7,6) em 

relação a 100% de IL (5,9). No presente trabalho, a altura de resíduo e as interceptações 

luminosas não afetaram o número de ciclos realizados. Contudo, vale lembrar que estes 

valores iguais são influenciados pelos valores dos dois genótipos estudados. Entretanto, 

em relação aos genótipos, foi observado um maior número de ciclos para o genótipo 

CNPGL 92-198-7 em relação ao CNPGL 00-1-3, devido ao menor período de descanso 

observado para este genótipo (Tabela 2). 

Tabela 1 – Número de ciclos de pastejo estimados conforme os genótipo, a 
interceptação luminosa ao corte e altura do resíduo de pastejo* 

Genótipo Interceptação 
luminosa (%) 

Resíduo (cm) CV (%) 

CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3 90 95 30 50 15,38 

6a 3b 4a 4a 4a 4a 
Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey a 10%. 
*Considerando o período de dezembro (pastejo de estabelecimento) a abril e o período de descanso médio 
entre os cortes. 

Houve efeito (P<0,10) das interações genótipo x IL x resíduo para os períodos 

de descanso (PD) (Tabela 2). O genótipo CNPGL 92-198-7, sob 90% de IL e no resíduo 

pós-pastejo de 30 cm, apresentou menor PD se comparado ao genótipo CNPGL 00-1-3 

(21,3 x 52,5 dias), o mesmo ocorrendo sob resíduo de 50 cm (17,3 x 43,3 dias). Já sob 

95% de IL e no resíduo de 30 cm, os genótipos não diferiram quanto aos períodos de 

descanso. No entanto, sob altura de resíduo de 50 cm, o genótipo CNPGL 92-198-7 teve 

menor PD que o genótipo CNPGL 00-1-3 (27,2 x 45,0 dias). Este resultado revela que 

futuros ensaios de pastejo com o genótipo CNPGL 92-198-7 devem considerar curtos 

períodos de descanso. 
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Tabela 2 - Período de descanso (PD) (dias) conforme os genótipos, a interceptação 
luminosa ao corte e altura do resíduo de pastejo 

  Interceptação Luminosa (%) 
Genótipo Resíduo (cm) 90 95 

CNPGL 92-198-7 30 21,3bAX 24,5aAX 
50 17,3bBX 27,2bAX 

CNPGL 00-1-3 30 52,5aAX 28,4aBY 
50 43,3aAY 45,0aAX 

CV (%) 11,47 
a>b compara genótipo dentro da combinação interceptação luminosa/resíduo, A>B compara interceptação 
luminosa dentro da combinação genótipo/resíduo e X>Y compara resíduo dentro da combinação 
genótipo/interceptação luminosa pelo teste de Tukey a 10%. 

 Avaliando as interceptações luminosas dentro de cada genótipo e resíduo, nota-

se que para o genótipo CNPGL 92-198-7 sob 30 cm de resíduo as IL não alteraram os 

PD. Porém, sob 50 cm de resíduo houve menor PD na IL de 90% do que na de 95%. Já 

o genótipo CNPGL 00-1-3 sob altura de resíduo de 30 cm teve maior PD sob maior 

frequência de desfolhação (52,5 x 28,4 dias). Esse resultado não encontra respaldo na 

literatura, pois geralmente um intervalo de desfolhação menor (90% de IL) proporciona 

menor PD do que o maior intervalo (95% de IL). Contudo, esse resultado pode ser 

explicado pelo fato deste tratamento ter sido comprometido pela invasão de capim-

braquiária nos piquetes, o que fez com que aumentasse o tempo de espera para entrada 

dos animais. Sob resíduo de 50 cm, o genótipo CNPGL 00-1-3 não variou os PD 

conforme as interceptações luminosas estudadas (43,3 x 45,0 dias).  

 Observando os resíduos pós-pastejo dentro de cada genótipo e interceptação 

luminosa, nota-se que o genótipo CNPGL 92-198-7 não apresentou diferença no PD 

conforme as alturas de resíduo estudadas em ambas as IL. Todavia, o genótipo CNPGL 

00-1-3, na IL de 90%, apresentou menor PD no resíduo de 50 cm do que no resíduo de 

30 cm (43,3 x 53,5 dias). Isto é respaldado pela literatura, observando-se menores 

intervalos de pastejo sob menor intensidade de desfolhação. Já sob o intervalo de 

desfolhação maior (95% de IL), o genótipo CNPGL 00-1-3 apresentou menor PD no 

resíduo de 30 cm, comparado ao resíduo de 50 cm (28,4 x 45,0 dias). Um período de 

descanso mais longo pode ter consequências sobre a estrutura do dossel e sobre o valor 

nutritivo da forragem, uma vez que propicia um maior acúmulo de colmo e de material 

morto na forragem.  

Houve efeito (P<0,10) da interação IL x resíduo pós-pastejo para a altura do 

dossel no pré-pastejo e os resultados estão apresentados na Tabela 3. Os genótipos 

estudados apresentaram diferenças entre as alturas de pré-pastejo, verificando-se altura 



31 

 

média de 75 cm no pré-pastejo para o genótipo CNPGL 92-198-7 e de 127 cm para o 

genótipo CNPGL 00-1-3. Além da diferença entre os genótipos, não houve diferença na 

altura do dossel no pré-pastejo na condição de 90% de interceptação luminosa entre os 

resíduos de 30 e 50 cm. Contudo, sob 95% de IL o resíduo de 50 cm fez com que 

aumentasse a altura do dossel forrageiro no pré-pastejo, comparado ao resíduo de 30 cm 

(116,5 x 95,5 cm). Este resultado corrobora a afirmação de Gomide et al. (2006) de que 

intensidade e frequência de desfolhação são os dois fatores de manejo a influenciarem 

as características produtivas e estruturais dos pastos de gramíneas tropicais.    

Tabela 3 - Altura (cm) do dossel no pré-pastejo conforme a interceptação luminosa ao 
corte e altura de resíduo pós pastejo 

 Resíduo (cm) CV (%) 
Interceptação 
Luminosa (%) 

30 50  
15,65 

90 98,7aA 96,0aB 
95 95,5bA 116,5aA 

a>b compara resíduo dentro de cada interceptação luminosa e A>B compara interceptação luminosa 
dentro de cada resíduo. 

A altura do dossel forrageiro no pós-pastejo variou (P<0,10) conforme os 

genótipos e os resíduos pós-pastejo trabalhados (Tabela 4). Observa-se que a altura de 

resíduo de 30 cm, estabelecida a priori, não foi alcançada. Neste resultado 

provavelmente houve interferência do genótipo CNPGL 00-1-3, pois para este genótipo 

a altura de 30 cm de resíduo foi mais difícil de ser estabelecida devido ao seu porte mais 

alto.   

Tabela 4 - Altura (cm) do dossel no pós-pastejo conforme os genótipos, a interceptação 
luminosa ao corte e altura do resíduo de pastejo 

Genótipo Interceptação 
luminosa (%) 

Resíduo (cm) CV (%) 

CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3 90 95 30 50 12,15 
39b 44a 42a 42a 36b 48a 

Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey a 10%. 

Houve efeito (P<0,10) da interação genótipo x interceptação luminosa x resíduo 

pós-pastejo para o número de perfilhos (Tabela 5). Nota-se que o CNPGL 92-198-7, sob 

as interceptações luminosas de 90 e 95% e nos resíduos pós-pastejo de 30 e 50 cm, 

apresentou maior quantidade de perfilhos/m2 que o genótipo CNPGL 00-1-3, o que 

revela a grande capacidade de rebrotação e perfilhamento desse genótipo.  
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Tabela 5 - Número de perfilhos por m2 conforme os genótipos, a interceptação luminosa 
ao corte e altura de resíduo pós pastejo  

  Interceptação Luminosa (%) 
Genótipo Resíduo (cm) 90 95 

CNPGL 92-198-7 30 324aAX 246aBY 
50 296aAX 325aAX 

CNPGL 00-1-3 30 73bBX 180aAX 
50 94bAX 82bAY 

CV (%) 17,1 
a>b compara genótipo dentro da combinação interceptação luminosa/resíduo, A>B compara interceptação 
luminosa dentro da combinação genótipo/resíduo e X>Y compara resíduo dentro da combinação 
genótipo/interceptação luminosa pelo teste de Tukey a 10%. 

 Analisando as interceptações luminosas dentro de cada genótipo ou resíduo pós-

pastejo, observa-se que a IL de 90%, para o genótipo CNPGL 92-198-7, no resíduo de 

30 cm, proporcionou maior número de perfilhos/m2 do que a IL de 95%. Já no resíduo 

de 50 cm, para o mesmo genótipo, não houve diferença entre as IL. Contudo, o genótipo 

CNPGL 00-1-3, sob 30 cm de resíduo pós-pastejo, apresentou maior número de 

perfilhos/m2 na IL de 95% do que na de 90%, pois o maior período de descanso tende a 

aumentar o número de perfilhos. O mesmo não ocorreu no resíduo de 50 cm, não 

havendo diferença entre as IL para o número de perfilhos.  

 Comparando as alturas de resíduo pós-pastejo dentro de cada interceptação 

luminosa ou genótipo, podemos observar que, para o genótipo CNPGL 92-198-7, as 

alturas de resíduo pós-pastejo não alteraram a quantidade de perfilhos/m2 na IL de 90%, 

todavia, a menor intensidade de pastejo (resíduo de 50 cm) sob 95% de IL promoveu 

aumento no número de perfilhos/m². Para o genótipo CNPGL 00-1-3, os resíduos de 30 

e 50 cm sob 90% de IL também não influenciaram o número de perfilhos/m2. 

Entretanto, na IL de 95%, houve maior quantidade de perfilhos/m2 no resíduo de 30 cm 

do que no de 50 cm.  Esse resultado revela o efeito positivo da maior intensidade de 

desfolhação sobre as plantas na pastagem por meio de aumento no número de perfilhos 

para o genótipo CNPGL 00-1-3. 

A relação lâmina/colmo foi influenciada pelos fatores isolados (Tabela 6), com o 

genótipo CNPGL 92-198-7 apresentando superioridade ao genótipo CNPGL 00-1-3. O 

menor valor do genótipo CNPGL 00-1-3 pode advir de seu maior período de descanso 

(Tabela 2) associado a seu maior porte. O resíduo de 30 cm apresentou maior relação 

L/C em relação ao de 50 cm. Esse resultado revela o efeito positivo da maior 

intensidade de desfolhação sobre as plantas na pastagem por meio no aumento da 

relação L/C. As interceptações luminosas não alteraram os valores de relação L/C.  
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Paciullo et al. (1998) trabalharam com o cv. Mott sob cinco doses de nitrogênio 

e duas alturas de plantas (80 e 120 cm) e observaram que a relação L/C tendeu a 

diminuir com a sequência de cortes, principalmente com 120 cm de altura (4,1 x 2,8). 

Contudo os valores encontrados por esses autores foram superiores aos do presente 

estudo. 

 A percentagem de lâmina foliar foi influenciada pelos genótipos, interceptações 

luminosas e alturas de resíduo (Tabela 3). O genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou 

maior %Lâmina Foliar em relação ao genótipo CNPGL 00-1-3. Esse resultado pode 

justificar o melhor valor nutritivo desse material (capítulo 2). A frequência de 

desfolhação de 95% de IL proporcionou maior %Lâmina Foliar do que a IL de 90%. 

Assim, a altura de resíduo de 30 cm proporcionou maior %Lâmina Foliar em relação a 

altura 50 cm. Isso se deve, principalmente, à planta apresentar maior perfilhamento sob 

altura de resíduo mais baixa e sob maior frequência de desfolhação (30 cm x 95% de IL 

respectivamente) (Tabela 5).  

 A percentagem de material morto (%MM) não foi influenciada por nenhum 

tratamento estudado. Ressalta-se a reduzida %MM desses materiais, não 

compreendendo 10% da MST. 

Tabela 6 - Relação lâmina/colmo (L/C), percentual de lâmina foliar verde (%Lâmina 
Foliar) e de material morto (%MM) conforme os genótipos, a interceptação 
luminosa ao corte e altura do resíduo de pastejo 

Genótipo Interceptação 
luminosa (%) 

Resíduo (cm) CV 
(%) 

CNPGL 92-198-
7 

CNPGL 00-1-3 90 95 30 50  
 

23,85 -----------------------Lâmina/Colmo-------------------- 
1,34a 0,96b 1,07a 1,23a 1,22ª 1,08b 

----------------------%Lâmina Foliar--------------------  
49,7a 44,0b 44,5b 49,2a 49,7ª 43,9b 11,95 

-----------------------------%MM-------------------------  
8,12a 6,47a 7,56a 7,03a 5,92ª 8,68a 57,89 

Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey a 10%. 

Houve efeito (P<0,10) da interação genótipo x interceptação luminosa x resíduo 

para o IAF (Tabela 7). Não houve diferença entre os genótipos na interceptação 

luminosa de 90% com resíduos pós-pastejo de 30 e 50 cm. Apesar do genótipo CNPGL 

00-1-3 ter um porte intermediário (colmos compridos, folhas largas e compridas), o 

genótipo CNPGL 92-198-7, na condição de 95% de IL e sob 30 cm de resíduo pós-

pastejo, apresentou maior IAF que o genótipo CNPGL 00-1-3 (5,49 x 3,39). Estes 
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resultados podem ser interpretados como indício de necessidade de manejo diferenciado 

entre os genótipos; com resíduo de 30 cm para o genótipo CNPGL 92-198-7 e 50 cm 

para o genótipo CNPGL 00-1-3. Porém, na mesma condição de radiação solar (95% de 

IL) e sob 50 cm de resíduo pós-pastejo, o genótipo CNPGL 00-1-3 obteve maior IAF 

que o genótipo CNPGL 92-198-7 (5,60 x 4,16), o que justifica os dados encontrados na 

literatura de que pastos mantidos mais altos apresentam maiores valores de IAF 

(FAGUNDES et al., 1999).  

Tabela 7 - Índice de área foliar conforme os genótipos, a interceptação luminosa ao 
corte e altura de resíduo pós pastejo 

  Interceptação Luminosa (%) 
Genótipo Resíduo (cm) 90 95 

CNPGL 92-198-7 30 3,77aBX 5,49aAX 
50 3,72aAX 4,16bAX 

CNPGL 00-1-3 30 4,24aAX 3,39bAY 
50 3,78aBX 5,60aAX 

CV (%) 23,20 
a>b compara genótipo dentro da combinação interceptação luminosa/resíduo, A>B compara frequência 
de desfolhação dentro da combinação genótipo/resíduo e X>Y compara resíduo dentro da combinação 
genótipo/interceptação luminosa pelo teste de Tukey a 10%. 

 Diferença entre interceptação luminosa foi encontrada para o genótipo CNPGL 

92-198-7, no resíduo pós-pastejo de 30 cm, onde sob 95% de IL se obteve o maior IAF 

(5,49 x 3,77). Já no resíduo de 50 cm, não houve diferença entre as IL estudadas. 

Analisando as frequências de desfolhação para o genótipo CNPGL 00-1-3, nota-se que 

sob 30 cm de resíduo não se observa diferença entre as interceptações luminosas. 

Contudo, no resíduo pós-pastejo de 50 cm, a IL de 95% apresentou maior IAF que a IL 

de 90% (5,60 x 3,78).  

 Comparando os resíduos pós-pastejo, observa-se que não houve diferença entre 

os resíduos para o genótipo CNPGL 92-198-7, tanto na IL de 90% quanto na de 95%. 

Também não houve diferença entre os resíduos para o genótipo CNPGL 00-1-3 na IL de 

90%. Já na IL de 95%, nota-se maior IAF quando o dossel forrageiro foi pastejado sob 

menor intensidade de desfolhação (50 cm de resíduo pós-pastejo) (5,60 x 3,39). 

Houve interação genótipo x interceptação luminosa para a massa seca verde 

(MSV) no pré-pastejo (Tabela 8). Não houve efeito das alturas de resíduo pós-pastejo 

sobre a produção de MSV. A massa seca verde variou entre as frequências de 

desfolhação para o genótipo CNPGL 92-198-7, obtendo maiores valores sob 95% de 

interceptação luminosa (IL) do que sob 90% de IL. Já o genótipo CNPGL 00-1-3 não 



35 

 

apresentou diferença na MSV em pré-pastejo entre as interceptações luminosas 

utilizadas.  

Tabela 8 - Massa seca verde (MSV) (kg/ha.ciclo) no pré-pastejo conforme interação 
genótipo e a interceptação luminosa ao corte 

 Interceptação Luminosa (%) CV (%) 
Genótipo 90 95  

20,39 CNPGL 92-198-7 5.762bB 8.158aA 
CNPGL 00-1-3 8.016aA 7.962aA 

a>b compara interceptação luminosa dentro de cada genótipo e A>B compara genótipo dentro de cada 
interceptação luminosa pelo teste de Tukey a 10%. 

Analisando os genótipos dentro de cada frequência de desfolhação, nota-se que o 

genótipo CNPGL 00-1-3 produziu mais MSV do que o genótipo CNPGL 92-198-7 sob 

90% de IL. Contudo, sob 95% de IL, não houve diferença entre os genótipos para a 

MSV. No entanto, a menor massa de forragem por ciclo observada no genótipo CNPGL 

92-198-7 é compensada pelo menor período de descanso (Tabela 2), o que confere 

maior número de ciclos de pastejo para esse cultivar (Tabela 1), traduzindo numa maior 

produção de forragem no período chuvoso.  

 Houve efeito da interação interceptação luminosa ao corte x resíduo pós-pastejo 

para a produção de matéria seca total (MST) (Tabela 9). A produção de MST não variou 

sob 90% de IL para as alturas de resíduos de 30 e 50 cm. No entanto, sob 95% de IL, o 

resíduo de 50 cm promoveu maior produção de MST quando comparado ao resíduo de 

30 cm. Esses resultados não estão condizentes com os encontrados na literatura, pois se 

esperava que o critério de interrupção do processo de rebrotação aos 95% de 

interceptação de luz e a sua associação com um valor de altura de resíduo mais baixo 

(no caso 30 cm de resíduo pós-pastejo) promovesse uma maior produção de forragem, 

conforme encontrado por Carnevalli et al. (2006).  

Tabela 9 - Massa seca total (MST) (kg/ha.ciclo) no pré-pastejo conforme interação entre 
interceptação luminosa ao corte e altura de resíduo pós-pastejo 

 Resíduo (cm) CV (%) 
Interceptação 
Luminosa (%) 

30 50  
21,90 

90 7.475aA 7.447aB 
95 7.450bA 10.023aA 

a>b compara resíduo dentro de cada interceptação luminosa e A>B compara interceptação luminosa 
dentro de cada resíduo. 

 Analisando as interceptações luminosas dentro de cada resíduo, observa-se que 

não houve diferença entre IL no resíduo pós-pastejo de 30 cm, porém, na interceptação 
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luminosa de 95% o resíduo de 50 cm promoveu maior produção de MST do que sob 

90% de interceptação luminosa, provavelmente em consequência do maior alongamento 

de colmo, quando se aumentou o resíduo pós-pastejo de 30 para 50 cm, sob menor 

frequência de desfolhação (95% IL). A produção de massa de forragem encontrada 

nesse trabalho se equipara ao encontrado para o capim-elefante cv. Napier (DEREZ et 

al., 2001; CARVALHO et al., 2005). 

Não houve diferença para os genótipos e as alturas de resíduo trabalhadas para a 

massa seca foliar (MSF) no pré-pastejo (Tabela 10). Porém, houve maior quantidade de 

folhas na interceptação luminosa de 95%, em comparação à interceptação luminosa de 

90%. Na condição de 90% de interceptação de luz, a menor produção seguramente 

ocorreu por limitação do processo de crescimento, uma vez que não havia área foliar 

suficiente para aproveitar a luz incidente. No entanto, ressalta-se adequada participação 

das folhas na massa de forragem, compondo 50% da forragem, revelando a boa 

adaptação destes genótipos ao manejo sob lotação intermitente.  

Tabela 10 - Massa seca foliar (MSF) (kg/ha.ciclo) no pré-pastejo conforme os 
genótipos, altura do resíduo de pastejo e a interceptação luminosa ao corte 

Genótipo Interceptação 
luminosa (%) 

Resíduo (cm) CV 
(%) 

CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3 90 95 30 50 21,32 
3.438a 3.651a 3.159b 3.929a 3.582a 3.507a 

Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey a 10%. 

Gomide et al. (2010), trabalhando com dois novos genótipos de capim-elefante 

anão (verde = CNPGL 92-198-7 e roxo = CNPGL 94-34-3) observaram valores mais 

altos de participação das folhas na massa de forragem, com 82% da forragem colhida 

sendo compostas de folhas. A menor proporção de folhas encontrada no presente estudo 

provavelmente deve-se aos cortes de amostragem feitos rentes ao solo, com parte do 

material colhido composto pela massa residual, constituída em sua maioria por colmos 

maduros, além da forragem produzida acima do resíduo. No entanto, esses autores 

consideraram apenas a forragem acima do resíduo.  

 A massa seca verde (MSV) no pós-pastejo variou (P<0,10) conforme interação 

genótipo x resíduo pós-pastejo (Tabela 11), apresentando o genótipo CNPGL 92-198-7 

maior MSV no pós-pastejo com 50 cm de resíduo do que com 30 cm. Esse resultado 

provavelmente deve-se a um maior alongamento dos colmos, produto do menor resíduo, 

sob menor intensidade de desfolhação. Já o genótipo CNPGL 00-1-3 apresentou 
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diferença na MSV no pós-pastejo, conforme as alturas de resíduo trabalhadas. As alturas 

de resíduo podem estar associadas com as maiores produtividades de massa de 

forragem, observando que o genótipo CNPGL 00-1-3 não conseguiu alcançar o resíduo 

desejado, principalmente o de 30 cm, o que pode ter levado a igualdade entre os 

resíduos para a MSV residual.  

Tabela 11 - Massa seca verde (MSV) (kg/ha.ciclo) no pós-pastejo conforme interação 
genótipo e altura de resíduo pós-pastejo 

 Resíduo (cm) CV (%) 
Genótipo 30 50  

31,55 CNPGL 92-198-7 1.917bB 4.132aA 
CNPGL 00-1-3 3.154aA 3.515aA 

a>b compara resíduo dentro de cada genótipo e A>B compara genótipo dentro de cada resíduo. 

 Comparando os genótipos dentro de cada resíduo, observa-se que o resíduo de 

30 cm promoveu maior MSV no pós-pastejo para o genótipo CNPGL 00-1-3, 

comparado ao genótipo CNPGL 92-198-7. Contudo, no resíduo de 50 cm não houve 

diferença na MSV no pós-pastejo entre os genótipos.  

 Não houve diferença entre as IL estudadas para a massa seca foliar (MSF) no 

pós-pastejo e os resultados estão apresentados na Tabela 12. Porém, observa-se que o 

genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou maior valor de MSF no pós-pastejo que o 

genótipo CNPGL 00-1-3, o que pode está relacionado à maior relação lâmina/caule 

(Tabela 5) e ao maior perfilhamento (Tabela 4) dessa forrageira, que faz com que sua 

proporção de folha seja maior, ocasionando uma rebrotação mais rápida após 

desfolhação e consequentemente um intervalo entre pastejos mais curto (Tabela 2). As 

alturas de resíduo também influenciaram a MSF no pós-pastejo, com valores mais altos 

quando os piquetes foram pastejados sob menor intensidade de desfolhação (50 cm de 

resíduo pós-pastejo).  

Tabela 12 - Massa seca foliar (MSF) (kg/ha.ciclo) no pós-pastejo conforme os 
genótipos, altura do resíduo de pastejo e a interceptação luminosa ao corte 

Genótipo Interceptação 
luminosa (%) 

Resíduo (cm) CV 
(%) 

CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3 90 95 30 50 21,32 
745,5a 260,9b 466,4a 540,0a 324,0b 664,48a 

Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey a 10%. 

 A taxa de acúmulo de forragem (TAF) foi influenciada por fatores isolados e os 

valores estão apresentados na Tabela 13. Houve diferença entre os genótipos para a 
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TAF, observando maiores acúmulos de forragem para o genótipo CNPGL 92-198-7 do 

que para o genótipo CNPGL 00-1-3, mais de 60 kg/dia de MS, o que representa uma 

quantidade expressiva de forragem ao longo da estação chuvosa. Nota-se que a 

diminuição na freqüência de desfolhação de 90% para 95% de IL também promoveu 

aumento na TAF. Este resultado corrobora os dados de Parsons et al. (1983) que 

observaram maior taxa média de crescimento do pasto quando este intercepta 95% da 

radiação incidente. 

Tabela 13 - Taxa de acúmulo de forragem (TAF) (kg/ha.dia) conforme os genótipo, a 
interceptação luminosa ao corte e altura do resíduo de pastejo 

Genótipo Interceptação 
luminosa (%) 

Resíduo (cm) CV 
(%) 

CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3 90 95 30 50 46,59 
177a 114b 120b 171a 157a 134b 

Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey a 10%. 

O menor resíduo pós-pastejo (30 cm) fez com que houvesse uma maior TAF. 

Neste sentido, Korte et al. (1982) apontam que pastejos leves e frequentes reduzem o 

acúmulo de forragem devido, entre outros motivos, ao aumento da demanda respiratória 

do resíduo mais alto.  

Houve efeito (P<0,10) da interação genótipo x interceptação luminosa para a 

densidade de forragem (Tabela 14). O genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou maior 

densidade da forragem sob 95% de IL. Já o CNPGL 00-1-3 não apresentou diferença na 

densidade de forragem nas interceptações luminosas estudadas.  

Tabela 14 - Densidade (kg MS/cm) da forragem conforme interação genótipo e 
interceptação luminosa ao corte 

 Interceptação luminosa (%) CV (%) 
Genótipo 90 95  

20,19 CNPGL 92-198-7 80,4bA 103,1aA 
CNPGL 00-1-3 65,1aA 59,1aB 

a>b compara resíduo dentro de cada genótipo e A>B compara genótipo dentro de cada resíduo. 

Não houve diferença entre os genótipos na IL de 90%, contudo, sob 95% de IL o 

genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou maior densidade de forragem que o genótipo 

CNPGL 00-1-3. A maior densidade do genótipo CNPGL 92-198-7 pode ser explicada, 

além de sua produção de forragem, por sua reduzida altura do dossel, que foi 

significativamente inferior à do genótipo CNPGL 00-1-3. É provável que a maior 

densidade de forragem do genótipo CNPGL 92-198-7 favoreça a apreensão e o tamanho 
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do bocado pelo animal, o qual tem grande influência sobre o consumo diário de matéria 

seca em pastagens tropicais (HODGSON et al., 1994).   

 Tanto a eficiência de uso de forragem (EUF%) quanto à perda de forragem 

(kg/ha) não foram influenciadas pelos fatores de manejo (Tabela 15). Esses valores 

foram subestimados para alguns tratamentos por falta de dados de perdas de forragem 

em alguns piquetes. Cunha et al. (2007), trabalhando com diferentes genótipos de 

capim-elefante manejados sob período de descanso fixo (44 dias), encontraram perdas 

de forragem variando de 3 a 5% da biomassa total. No presente estudo, as perdas de 

forragem não chegaram a 1% da massa total, o que revela que os genótipos tiveram 

perdas mínimas, sem causar prejuízos ao consumo dos animais, pois as perdas de 

forragem estão relacionadas com a quantidade de alimento disponível para pastejo.   

 Vale ressaltar tendência de maior EUF sob IL de 95% se comparado a IL de 

90% e resíduo de 30 cm em relação a 50 cm. 

Tabela 15: Eficiência de uso (EUF %) e perda de forragem (kg/ha) conforme os 
genótipos, a interceptação luminosa ao corte e altura do resíduo de pastejo 

Genótipo Interceptação 
luminosa (%) 

Resíduo (cm) CV 
(%) 

CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3 90 95 30 50  
25,60 ------------------------EUF (%)---------------------- 

53,75a 57,65a 50,38a 63,10a 61,40a 52,67a 
------------Perdas de forragem (kg/ha)----------- 35,43 

4,38a 4,62a 4,67a 4,32a 3,82a 4,94a  
Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey a 10%. 

Conclusões 

 O intervalo entre desfolhações fundamentado em 95% de IL resulta em maior 

massa foliar por ciclo de pastejo. 

 O genótipo CNPGL 92-198-7 apresenta menor período de descanso e mais 

ciclos de pastejo, refletindo em maior produção de forragem. 

O manejo com resíduo pós-pastejo com 30 cm resulta em melhor relação 

lâmina/colmo e consequente percentagem de lâmina foliar, com superioridade do 

genótipo CNPGL 92-198-7 sobre o genótipo CNPGL 00-1-3. 

O genótipo CNPGL 92-198-7 apresenta superioridade em relação ao genótipo 

CNPGL 00-1-3 no que ser refere à taxa de acúmulo de forragem e número de perfilhos. 
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4 CAPÍTULO II 

4.1 Valor nutritivo de genótipos de capim-elefante sob estratégias de 

lotação intermitente 

Nutritive value of elephant grass genotypes under intermittent 

stocking strategies 

RESUMO 

O experimento foi conduzido na Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco, MG, 

com o objetivo de avaliar o valor nutritivo e a cinética ruminal pela técnica de produção 

de gases de genótipos de capim-elefante anão.  Foi usada uma área de pastagem de 

genótipos de capim-elefante manejada sob lotação intermitente. Os tratamentos 

resultaram da combinação fatorial (2x2x2) de dois genótipos de capim-elefante 

(CNPGL 92-198-7 e CNPGL 00-1-3), duas interceptações luminosas (IL) na entrada 

dos animais nos piquetes (90 e 95%) e duas alturas de resíduo pós-pastejo (30 e 50 cm), 

dispostos num delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. Para o 

pastejo, foram usadas 24 novilhas mestiças Holandês x Zebu, com peso médio de 250 

kg. O ajuste da densidade de lotação foi feito para o rebaixamento do pasto até a altura 

residual em dois dias. O genótipo CNPGL 92-198-7 apresenta maior teor de PB e 

DIVMS e menor teor de FDN sob 90% de interceptação luminosa e resíduo pós-pastejo 

de 30 cm, sendo este o melhor manejo para esta forrageira quando se leva em conta o 

valor nutritivo da forragem. O genótipo CNPGL 00-1-3 obteve melhor valor nutritivo 

sob 95% de interceptação luminosa. Os parâmetros de cinética de degradação ruminal 

pela técnica de produção de gases foram influenciados de maneira diferenciada pelas 

estratégias de manejo em ambos os genótipos. O genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou 

maior taxa de degradação na IL de 90% e no resíduo pós-pastejo de 30 cm, já o 

genótipo CNPGL 00-1-3 obteve maior taxa de degradação na IL de 95% sob 30 cm de 

resíduo pós-pastejo. 

Palavras-chave: digestibilidade in vitro da matéria seca, fibra em detergente neutro, 

interceptação luminosa, proteína bruta, resíduo pós-pastejo 
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ABSTRACT 

The experiment was conducted at Embrapa Gado de Leite (Minas Gerais, Brazil), to 

evaluate the nutritive value and kinetics for the technique of gas production of 

genotypes of elephant grass. There had been used an area of grazing elephant grass 

genotypes managed under intermittent stocking. The treatments consisted of 

combinations (2x2x2) of two genotypes of elephant grass (CNPGL 92-198-7 and 

CNPGL 00-1-3), two light interceptions (LI) at the entrance of animals in the paddocks 

(90 and 95% ) and two post-grazing residue heights (30 and 50 cm), arranged in a 

completely randomized design with three replications. For grazing, there had been used 

24 crossbred Holstein x Zebu heifers, weighing 250 kg. The stocking density 

adjustment was made for lowering the height of the pasture until residual two days. The 

genotype CNPGL 92-198-7 has a higher content of CP and IVDMD and lower NDF 

content under 90% light interception and post-grazing residue of 30 cm height was the 

best management for this forage when one takes into account the value nutritious 

forage. The genotype CNPGL 00-1-3 had the best nutritional value under 95% light 

interception. The kinetic parameters of the rumen gas production technique were 

influenced differently by management strategies in both genotypes. The genotype 

CNPGL 92-198-7 showed the highest degradation in IL 90%, and height post-grazing of 

30 cm, as the genotype CNPGL 00-1-3 had the highest rate of degradation in IL of 95% 

under 30 cm of height post-grazing. 

Keywords: crude protein, in vitro digestibility of dry matter, light interception, neutral 

detergent fiber, post-grazing residue 
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Introdução 

No Brasil, as gramíneas possuem grande importância, pois constituem a base da 

alimentação dos ruminantes. Dentre as diversas espécies utilizadas na alimentação dos 

animais, o capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) tem papel de destaque, pois 

é reconhecidamente uma forrageira com alto potencial de produção de matéria seca e 

alto valor nutritivo (LIMA et al., 2010), tendo recebido especial atenção em sistemas de 

pastejo rotativo (PEREIRA et al., 1997).  Entretanto, ainda existem algumas limitações 

para seu uso principalmente em razão do precoce alongamento do colmo, que traz sérias 

consequências ao manejo (GOMIDE et al., 2010). A adaptação ao pastejo tem sido 

buscada com a incorporação da característica de porte baixo aos acessos promissores 

(PEREIRA & LÉDO, 2008). 

A composição bromatológica, um dos fatores de seleção, reflete o valor nutritivo 

da planta forrageira e o consumo animal, determinando a produtividade do rebanho 

(SILVA et al., 2002). Em plantas forrageiras, o aumento da idade da planta 

normalmente é acompanhado pela elevação da percentagem de massa seca e da redução 

da digestibilidade e do valor nutritivo (HILLESHEIM, 1992). Assim, a idade 

considerada ideal para utilização de uma planta forrageira, ou seja, o momento em que 

as características de importância forrageira, tais como digestibilidade e teor de MS, 

proteína bruta e minerais, se encontram no ponto mais favorável para consumo, pode 

variar entre espécies e cultivares, em função dos efeitos genéticos, ambientais e da 

interação desses fatores (PEREIRA et al., 2000), além do manejo (MARTINS-COSTA 

et al., 2008; SILVA et al., 2007). 

Dessa maneira, o estabelecimento do intervalo de pastejos com número de dias 

fixos pode promover a desfolhação precoce ou tardia do dossel forrageiro, o que pode 

representar prejuízos à produção, qualidade e eficiência de colheita da forragem 

(CÂNDIDO et al., 2005). Estudos recentes com base no uso da interceptação de luz 

como forma de controlar e monitorar o processo de pastejo tem demonstrado resultados 

promissores, pois sugerem que essa técnica pode contribuir para a otimização da 

produtividade de sistemas de produção animal em pastagens (CARNEVALLI et al., 

2006). 

O desenvolvimento de novos genótipos adaptados ao pastejo, associado a 

estratégias de manejo voltadas para controle da estrutura do dossel e do valor nutritivo 

do pasto, podem representar uma grande contribuição para o desenvolvimento da 
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pecuária leiteira. Assim, objetivou-se com esse trabalho avaliar o valor nutritivo e a 

cinética ruminal pela técnica de produção de gases de dois genótipos de capim-elefante 

manejado sob lotação intermitente com duas interceptações luminosas e duas alturas de 

resíduo pós-pastejo. 

Material e Métodos 

Local  

O experimento foi conduzido no campo experimental de Coronel Pacheco, MG, 

da Embrapa Gado de Leite, de dezembro de 2009 a abril de 2010. O clima da região é 

do tipo Cwa (mesotérmico) segundo Köppen, e definido como clima tropical chuvoso 

no verão e com inverno seco entre junho e setembro (Embrapa, 1980). As coordenadas 

geográficas do local são 21º33’ de latitude Sul e 43º16’ de longitude Oeste e altitude de 

435m. 

O solo experimental é classificado como NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico 

(Embrapa, 2006). O resultado da análise de solo revelou pH (H2O) = 5,80; V = 45%; P 

disponível (Mehlich-I) = 10,50 e K = 77 mg/dm3; Ca = 2,30; Mg = 1,0; Al = 0,0 e SB = 

3,50 cmolc/dm3. Devido aos valores encontrados na análise de solo, não foi realizada 

calagem. A fosfatagem foi realizada com o equivalente a 100 kg/ha de P2O5 colocado 

no sulco de plantio. A adubação foi feita dentro da estação chuvosa, após cada pastejo, 

com o equivalente a 50 kg/ha da fórmula 20-05-20 (N-P-K). 

O plantio para estabelecimento das forragens foi realizado no início do período 

chuvoso de 2008 (setembro-outubro) com espaçamento entre linhas de 80 cm. Alguns 

piquetes foram replantados em setembro-outubro de 2009. Após o estabelecimento, foi 

realizado um pastejo em dezembro de 2009 para uniformização do pasto, iniciando-se 

as análises posteriormente, em janeiro de 2010. 

Delineamento experimental e manejo do pasto 

O ensaio correspondeu à avaliação de dois genótipos de capim-elefante obtidos 

pelo programa de melhoramento da Embrapa Gado de Leite. Estes genótipos foram 

manejados sob lotação intermitente, ao longo da época chuvosa, com período de 

ocupação de dois dias ou até atingir as alturas de resíduo de 30 ou 50 cm e período de 

descanso necessário para a interceptação de 90 ou 95% de interceptação luminosa pelo 

dossel forrageiro. Os tratamentos resultaram da combinação fatorial (2x2x2) de dois 
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genótipos de capim-elefante (CNPGL 92-198-7 de porte baixo e CNPGL 00-1-3 de 

porte intermediário), duas interceptações luminosas para interrupção da rebrotação (90 e 

95%) e duas alturas de resíduo pós-pastejo (30 e 50 cm), dispostos num delineamento 

inteiramente casualizado, com três repetições. 

O rebaixamento do dossel forrageiro até o resíduo preconizado foi realizado via 

pastejo direto por novilhas mestiças Holandês x Zebu, com peso médio de 250 kg. Foi 

utilizada a técnica de “mob grazing”, simulando a condição de pastejo rotativo. As 

unidades experimentais (piquetes) apresentavam dimensões de 15 x 20 m e o ajuste do 

número de animais por piquete foi feito de acordo com a necessidade de alcançar a 

altura residual pré-determinada. O ajuste da densidade de lotação necessária foi feito 

para o rebaixamento em dois dias ou até atingir a altura de resíduo estabelecida a priori 

(30 e 50 cm). A massa de forragem colhida antes do pastejo serviu como primeira 

estimativa do número de animais que foram colocados em cada piquete. Após o pastejo 

dos piquetes experimentais, os animais foram mantidos em pastos reserva de capim-

elefante, até o ciclo de pastejo subsequente. 

O lote de animais utilizado foi o mais uniforme possível, considerando a idade, o 

peso e o escore corporal. Apesar deste controle, a cada ciclo de pastejo foi sorteado o 

grupo de animais para cada tratamento, a fim de evitar possíveis interferências 

decorrentes das diferenças inerentes a cada animal.  

Ao longo do período de pastejo dos piquetes, a altura do pasto foi avaliada a fim 

de determinar o momento de retirada dos animais, observando-se a altura residual pré-

estabelecida. As medições foram realizadas com régua graduada em centímetros, 

tomando-se 20 leituras ao acaso em cada piquete. Estas leituras também foram 

realizadas antes da entrada dos animais no piquete, a fim de caracterizar o pasto ao final 

do período de descanso (pré-pastejo). 

Desde o momento da saída dos animais do piquete e ao longo do período de 

descanso foram realizadas avaliações da interceptação luminosa pelo dossel forrageiro, 

por meio de medições não destrutivas com aparelho analisador de dossel Accupar LP 

80, realizando 10 leituras ao acaso por piquete. A coleta de amostras do pasto foi 

realizada rente ao solo, durante o período de verão e início do outono (janeiro a abril). 

Antes da entrada dos animais no piquete, foram retiradas duas amostras rentes ao 

solo em moldura retangular 1,0 x 0,5 m (0,52) m para cálculo da massa de forragem, 
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com o intuito de ajustar a densidade de lotação necessária para o rebaixamento dos 

piquetes.  

Composição bromatológica 

Uma alíquota da forragem colhida rente ao solo foi seca em estufa de ventilação 

forçada de ar a 55° C, moída e avaliada quanto seus teores de matéria seca (MS), 

proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 

(FDA), nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN), lignina e digestibilidade in 

vitro da matéria seca (DIVMS), conforme metodologia descrita por Silva & Queiroz 

(2002), tais avaliações foram realizadas no Laboratório de Análises de Alimentos da 

Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora, MG. 

No Laboratório de Forragicultura do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal de Viçosa, foram feitas as análises para obtenção dos teores de 

fibra em detergente neutro indigestível (FDNi). As amostras (0,7g), previamente moídas 

(1mm), foram incubadas em saquinhos de F57 (Ankon) (20mg/cm2), num período de 

288 horas (HUHTANEN et al., 1994), no rúmen de um novilho fistulado. Após este 

período, os sacos foram retirados, lavados com água corrente até seu clareamento, 

submetidos à extração com detergente neutro e lavados com água quente e acetona. 

Após esse tratamento, os sacos foram sequencialmente secos em estufa de ventilação 

forçada (60°C/72 horas) e em estufa não-ventilada (105°C/60 minutos), sendo em 

seguida acondicionados em dessecador e pesados. 

A FDN potencialmente digestível (FDNpd) e a matéria seca potencialmente 

digestível (MSpd) foram calculadas conforme descrito por Paulino et al. (2006). 

A FDNpd foi calculada pela seguinte fórmula: 

FDNpd (%) = FDN – FDNi 

A MSpd foi calculada pela seguinte fórmula:  

MSpd (%) = [0,98 x (100 – FDN)] + FDNpd 

 Onde 0,98 corresponde ao coeficiente de digestibilidade verdadeiro para 

os componentes não FDN.  
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Técnica in vitro de produção de gases 

O ensaio in vitro de produção de gases foi conduzido no Laboratório de 

Microbiologia do Rúmen da Embrapa Gado de Leite. Nos frascos, no dia anterior ao da 

inoculação do líquido ruminal, foram adicionados 0,3125 g de amostra moídas (1mm), 

28,2 ml de meio de cultura tamponado, preparado segundo Theodorou et al. (1994), sob 

fluxo de CO2. Como controle, foram utilizados frascos contendo somente líquido 

ruminal e meio de cultura (Buffer). Os mesmos foram vedados com rolha de butil, e, 

para evitar contaminação e, ou, fermentação antes da adição do inóculo ruminal, os 

frascos foram mantidos em geladeira a 4°C. Cinco horas antes da inoculação com 

líquido ruminal, os mesmos foram colocados em sala climatizada a 39°C. 

A coleta do líquido ruminal foi realizada manualmente em vaca F1 Holandesa x 

Gir, não lactante, provida de cânula ruminal, mantida a pasto. O líquido ruminal foi 

transportado para o laboratório em garrafa térmica pré-aquecida com água a 39°C. No 

laboratório, o inóculo foi filtrado em dupla camada de gaze sob fluxo de CO2. Nos 

frascos contendo amostra e meio de cultura foram adicionados 3,2 ml do inóculo 

(líquido ruminal). 

Posteriormente, os frascos foram vedados com rolha de butil sobre atmosfera de 

CO2, lacrados com anilhas de alumínio e deixados em sala climatizada a 39°C sob Mesa 

Agitadora Orbital, Nova Técnica, do tipo CT-145. A produção de gases foi mensurada 

às 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 72, 96 horas após a incubação. A leitura do volume 

de gases foi realizada por meio de aparato de vaso comunicante, de acordo com Fedorah 

& Hrudey, 1983. 

Análise estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias de 

tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 10% de probabilidade. Estes 

procedimentos foram executados no pacote estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008).  

A cinética da produção cumulativa de gases foi analisada empregando-se o 

modelo logístico unicompartimental de Schofield et al. (1994): 

V (t) =                  Vf 

 1 + exp [2-4*C*(T-L)] 
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Em que, 

V (t) = volume acumulado no tempo t; 

 Vf = total de gás produzido a partir da fração em questão; 

 C (h-1) = taxa de degradação;  

 L = latência;  

T = tempo (h).  

Resultados e Discussão 

 Houve efeito das interações interceptação luminosa (IL) x genótipo e IL x 

resíduo para os teores de proteína bruta (PB) conforme apresentado na Tabela 1. O teor 

de PB do genótipo CNPGL 92-198-7, na interceptação luminosa de 90% de IL, foi 

maior do que o encontrado no genótipo CNPGL 00-1-3 (Tabela 1). No entanto, não 

houve diferença entre os genótipos sob intervalo de desfolhação de 95% de IL. A 

interceptação luminosa proporcionou respostas diferenciadas entre genótipos, 

observando-se mais alto teor PB para CNPGL 92-198-7 sob IL de 90% enquanto para o 

CNPGL 00-1-3 o maior teor de PB foi com 95% de IL. O maior teor de PB obtido com 

90% IL é condizente com a menor idade ao corte das plantas. Porém, o mais baixo valor 

observado para o genótipo CNPGL 00-1-3, sob 90% de IL em relação a 95% de IL, não 

é coerente, uma vez que a expectativa é que, principalmente em gramíneas cespitosas, 

haja redução do valor nutritivo com o prolongamento do intervalo de desfolhação 

(GOMIDE et al., 2008). Contudo, para o genótipo CNPGL 00-1-3 parece haver um 

atraso na emissão de folhas, necessitando então de um maior intervalo entre 

desfolhações (95% de IL) para que este atinja uma maior produção de folhas, que são 

partes da planta de melhor valor nutritivo.  

Tabela 1- Teores de proteína bruta (PB) (%MS) da forragem conforme os genótipos, 
altura do resíduo e a interceptação luminosa (IL) ao corte. 
 Genótipos Resíduo (cm) CV(%) 

IL(%) CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3 30 50 
 

17,86 
90 15,65aA 8,81bB 11,70bB 12,75aA 

95 12,61aB 11,54aA 14,04aA 10,11bB 
a>b compara genótipos ou resíduo dentro de cada frequência de desfolhação e A>B compara frequência de 
desfolhação dentro de cada genótipo ou resíduo pelo teste de Tukey a 10%. 

O teor de PB na altura de resíduo de 50 cm, na IL de 90%, foi maior do que o 

encontrado para o resíduo de 30 cm. Porém, sob 95% de IL, o maior teor de PB foi 
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observado no resíduo de 30 cm do que no resíduo de 50 cm. À medida que a gramínea 

cresce, novas folhas surgem nos perfilhos, contudo, o alongamento do colmo ocorre 

simultaneamente e tende a se intensificar com períodos de crescimento mais longos, 

reduzindo a relação folha/colmo e, consequentemente, o valor nutritivo da forragem 

(GOMIDE et al., 2008). Alta intensidade de pastejo (resíduo baixo) controla o 

crescimento do colmo e assim melhora o valor nutritivo (GOMIDE et al., 2008, 

CÂNDIDO et al., 2005). 

 Os valores de PB encontrados neste trabalho são inferiores aos relatados por 

Gomide et al. (2011b), trabalhando com dois genótipos de capim-elefante (verde = 

CNPGL 92-198-7 e roxo = CNPGL 94-34-3). Contudo, vale lembrar que no presente 

trabalho os teores correspondem a amostras de planta inteira e não de pastejo simulado. 

Trabalhando com pastejo simulado em capim-Tanzânia, Balsalobre et al. (2003) 

encontraram valores de PB da ordem de 12,31%.  Araújo et al. (2011), trabalhando com 

os cinco genótipos de capim-elefante  (CNPGL 00-1-3, CNPGL 94-34-3, CNPGL 92-

198-7, CNPGL 92-117-3, CNPGL 00-1-5) e a cultivar Mott, em diferentes períodos de 

descanso (14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias), encontraram valores de PB semelhantes aos do 

presente estudo, em Campos dos Goytacazes-RJ, o que revela o alto valor nutritivo dos 

genótipos de capim-elefante avaliados no presente trabalho, com valores de PB variando 

de 8,8 a 15,6%. 

Houve efeito da interação IL x genótipo e IL x resíduo para os teores de fibra em 

detergente neutro (FDN) conforme apresentado na Tabela 2. O teor de FDN variou entre 

os genótipos na interceptação luminosa de 90%, observando-se teores mais altos de 

FDN para o genótipo CNPGL 00-1-3. Não foi observada diferença entre os genótipos 

na IL de 95%. Diferença entre as interceptações luminosas foram observadas para 

ambos os genótipos, no qual o genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou menor teor de 

FDN sob 90% de IL e contrariamente o genótipo CNPGL 00-1-3 obteve menor teor de 

FDN sob 95% de IL. Apesar do manejo baseado na IL, a diferença entre os teores de 

FDN observada entre os genótipos sob IL de 90% pode ser explicada pela mais rápida 

rebrotação do genótipo CNPGL 92-198-7, com mais rápida emissão de folhas.  
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Tabela 2 – Teores de fibra em detergente neutro (FDN) (%MS) da forragem conforme 

os genótipos, altura do resíduo de pastejo e a interceptação luminosa ao corte 

 Genótipos Resíduo (cm) CV(%) 

IL (%) CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3 30 50 

3,62 

90 60,35bB 65,46aA 62,78aA 63,03aB 

95 62,40aA 63,90aB 60,61bB 65,69aA 
a>b compara genótipos ou resíduo dentro de cada frequência de desfolhação e A>B compara frequência 
de desfolhação dentro de cada genótipo ou resíduo pelo teste de Tukey a 10%. 

Realmente, Gomide et al. (2011a) (no prelo) encontraram alta taxa de 

aparecimento e alongamento de folhas para este genótipo no verão. Outra explicação 

pode ser a altura residual do pasto. Embora se pretendesse rebaixar o pasto a 30 e 50 

cm, nem sempre este objetivo foi alcançado no genótipo CNPGL 00-1-3 (ver dados no 

capítulo 1) devido ao seu maior hábito de crescimento. Assim, na forragem colhida no 

pré-pastejo havia uma maior proporção de colmos remanescentes dos ciclos anteriores. 

Também, o maior intervalo entre pastejos concorreu para a redução da relação 

lâmina/colmo e aumento do teor de FDN (Tabela 5 do capítulo 1). 

Analisando o teor de FDN em relação aos resíduos e as frequências verificou-se 

que, sob 90% de IL, o teor de FDN não se alterou conforme as alturas de resíduo, 

contudo, na IL de 95%, o resíduo de 30 cm apresentou valores mais baixos de FDN do 

que o resíduo de 50 cm. Esse resultado pode ser explicado pela maior presença de 

colmos em relação às folhas quando se aumenta a altura de resíduo de 30 para 50 cm e 

esta é a fração da planta de baixo valor nutricional (DIFANTE et al., 2010; 

CARNEVALLI et al., 2006). Diferença entre as interceptações luminosas foram 

observadas nos resíduo pós-pastejo, com aumento no teor de FDN sob mais alta IL no 

resíduo de 50 cm. Neste resíduo pós-pastejo, os teores de FDN foram proporcionais ao 

nível de interceptação luminosa, como visto por Gomide et al. (2011b). Porém sob 30 

cm de resíduo observou-se maior teor de FDN sob 90% de IL. 

Os teores de FDN encontrados nesse trabalho foram menores do que os valores 

observados por Silva et al. (2002) trabalhando com 17 genótipos de capim-elefante,  que 

variaram de 67,61 a 70,59%, provavelmente devido ao manejo com base em dias fixo 

(36 dias), que fez com que as plantas fossem colhidas mais maduras diminuindo o valor 

nutritivo. Ribeiro et al. (1999) em estudo do cv. Mott colhido com 80 ou 120 cm, e 
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recebendo doses de N até 100 kg/ha/corte, também encontraram valores superiores nos 

teores de FDN, nas condições de Viçosa, MG. 

Contudo, os valores de FDN encontrados neste trabalho estiveram sempre acima 

do valor crítico de 60%, apontado por Van Soest (1994) como limitante ao consumo 

voluntário das forrageiras em pastejo, uma vez que o elevado teor de FDN interfere no 

consumo e na digestibilidade da matéria seca. Segundo Van Soest (1965), com o 

aumento dos constituintes de parede celular, e o consumo se torna cada vez mais 

limitado pelo efeito de enchimento do rúmen. Porém, vale ressaltar que os valores se 

referem a amostras de planta inteira. 

Houve efeito da interação genótipo e altura de resíduo sobre o teor de fibra em 

detergente neutro indigestível (FDNi) (Tabela 3). Nota-se que o genótipo CNPGL 92-

198-7 no resíduo pós-pastejo de 50 cm apresentou maior teor de FDNi do que no de 30 

cm. Contudo, o genótipo CNPGL 00-1-3 não apresentou diferença nos teores de FDNi 

em resposta aos resíduos estudados. 

Tabela 3 – Teor de fibra em detergente neutro indigerível (FDNi) (%MS) conforme o 
genótipo e altura de resíduo pós-pastejo. 

 Resíduo (cm) CV (%) 
Genótipo 30 50  

12,72 CNPGL 92-198-7 16,17bB 20,07aA 
CNPGL 00-1-3 20,41aA 20,36aA 

a>b compara resíduo dentro de cada genótipo e A>B compara genótipo dentro de cada resíduo. 

Em relação aos genótipos, observa-se que no resíduo de 30 cm o genótipo 

CNPGL 00-1-3 apresentou maior teor de FDNi do que o genótipo CNPGL 92-198-7. 

No entanto, no resíduo de 50 cm não houve diferença no teor de FDNi nos genótipos 

estudados. Martins-Costa et al. (2008), trabalhando com capim-elefante de porte alto 

com diferentes idades de corte em dias fixos, obtiveram valores de FDNi variando de 

20,64% (aos 30 dias) a 34,63% (aos 105 dias). Esses resultados comprovam que os 

teores de FDNi tendem a aumentar com o avanço da idade da planta, e esse aumento no 

percentual de FDNi indica redução na proporção da forragem passível de ser digerida 

pelo animal o que pode comprometer também o consumo, pois o consumo é 

inversamente relacionado ao teor de parede celular indigerível, que, ocupando espaço 

no trato gastrintestinal, reduz o consumo (RIBEIRO et al., 2001). 

Para o teor de FDA houve efeito da interação resíduo x IL (Tabela 4). Sob IL de 

90% o teor de FDA não alterou com os resíduos pós-pastejo. Entretanto, na IL de 95% 
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foi observado menor teor de FDA no resíduo de 30 cm.  Não houve diferença nos teores 

de FDA para ambas as interceptações luminosas estudadas para nenhum dos resíduos. 

Este resultado pode ser corroborado pela maior presença de colmos em relação às folhas 

quando se aumenta a altura de resíduo de 30 para 50 cm, como visto antes. 

Tabela 4 – Teores de fibra em detergente ácido (FDA) (%MS) da forragem conforme a 
altura do resíduo e a interceptação luminosa ao corte 

 Resíduo (cm) CV (%) 
Interceptação luminosa 

(%) 
30 50  

4,72 
90 39,90aA 39,70aA 

95 38,00bA 40,90aA 
a>b compara resíduo dentro de cada interceptação luminosa  e A>B compara interceptação luminosa 
dentro de cada resíduo. 
 

Houve efeito da interação genótipo x resíduo pós-pastejo x interceptação 

luminosa para os teores de lignina (%MS) (Tabela 5). Os teores de lignina encontrados 

não variaram entre os genótipos na interceptação luminosa de 90% e nas alturas de pós-

pastejo de 30 e 50 cm. Contudo, o genótipo CNPGL 00-1-3, na interceptação luminosa 

de 95% e no resíduo pós-pastejo de 30 cm, apresentou maior teor de lignina do que o 

genótipo CNPGL 92-198-7. Bueno (2003), trabalhando com capim-mombaça com duas 

alturas de resíduo pós-pastejo (30 e 50 cm) e dois intervalos de pastejo (95 e 100% de 

IL), observou que os tratamentos de resíduo de 50 cm e de pastejos realizados com 95% 

de IL foram os que apresentaram os maiores teores de lignina. 

Tabela 5 – Teores de lignina (%MS) da forragem conforme os genótipos, altura do 
resíduo de pastejo e a interceptação luminosa ao corte 

  Interceptação Luminosa (%) 
Genótipo Resíduo (cm) 90 95 

CNPGL 92-198-7 30 4,21aAX 3,60bAX 
50 4,45aAX 4,37aAX 

CNPGL 00-1-3 30 3,99aAX 4,70aAX 
50 4,28aAX 3,63aAY 

CV (%) 13,54 
a>b compara genótipo dentro de cada interceptação luminosa ou resíduo, A>B compara interceptação 
luminosa dentro de cada genótipo ou resíduo e X>Y compara resíduo dentro de cada genótipo ou 
interceptação luminosa pelo teste de Tukey a 10%. 

Com relação às interceptações luminosas de 90 e 95% de IL, não houve 

diferença no teor de lignina dentro dos resíduos pós-pastejo de ambos os genótipos 

analisados.  



52 

 

Na IL de 90%, as alturas pós-pastejo de 30 e 50 cm nos genótipos não 

promoveram diferença no teor de lignina nos genótipos estudados. Entretanto, sob IL de 

95%, diferença entre os resíduos só foi observada no genótipo CNPGL 00-1-3, com 

maior teor de lignina sob resíduo de 30 cm.  

A importância que se atribui à presença da lignina na forragem se deve não 

somente a sua digestibilidade quase nula, mas principalmente a sua ligação aos outros 

constituintes da fibra. A lignina é um componente estrutural amorfo, que parece ter 

função “cimentante” nas ligações dos carboidratos da parede celular; aparece 

impregnada à celulose e hemicelulose formando um complexo lingnocelulósico, 

indisponibilizando esses carboidratos à degradação pelos microrganismos (Santos et al., 

2001). 

 Para a DIVMS houve efeito da interação genótipo x interceptação luminosa e 

genótipo x resíduo (Tabela 6). A DIVMS foi maior para o genótipo CNPGL 92-198-7 

em relação ao genótipo CNPGL 00-1-3, na IL de 90%. Não houve diferença na DIVMS 

entre os genótipos na interceptação luminosa de 95%. O genótipo CNPGL 92-198-7 

apresentou maior DIVMS no resíduo pós-pastejo de 30 cm do que o genótipo CNPGL 

00-1-3. Contudo, não houve diferença entre os genótipos no resíduo de 50 cm.  

Tabela 6 – Digestibilidade in vitro na MS (%) da forragem conforme os genótipos, 
altura do resíduo de pastejo e a interceptação luminosa ao corte 

           Genótipo CV (%) 
Interceptação Luminosa 

(%) 
CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3  

 
 

3,86 
90 70,04aA 64,22bB 
95 67,51aB 67,51aA 

Resíduo (cm)   
30 71,08aA 66,00bA 
50 66,47aB 65,73aA 

a>b compara genótipos dentro de cada interceptação luminosa ou resíduo e A>B compara interceptação 
luminosa ou resíduo dentro de cada genótipo pelo teste de Tukey a 10%. 

Observa-se que as interceptações luminosas alteraram a DIVMS dos genótipos. 

Para CNPGL 92-198-7, o aumento na IL reduziu a DIVMS de 70 para 67,5%. Contudo, 

o genótipo CNPGL 00-1-3 apresentou maior DIVMS sob 95% de IL. Isso pode ser 

relacionado aos teores de FDN e PB que tiveram o mesmo comportamento. Com o 

prolongamento do intervalo entre desfolhações, há tendência de incremento na 

participação de colmos que, consequentemente, promove diminuição no teor de PB, 
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aumento nos teores de FDN e FDA e redução na relação lâmina/colmo. No genótipo 

CNPGL 00-1-3 parecer haver um atraso na emissão de folhas, sendo importante maior 

intervalo entre pastejos para garantir adequada proporção de folhas na forragem. Tal 

explicação pode ser corroborada pelos dados de relação lâmina/colmo ou %Lâminas 

Foliares que indicam aumento sob IL de 95% para este genótipo (capítulo 1).  

Em relação ao resíduo pós-pastejo, o genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou 

maior DIVMS no resíduo de 30 cm do que no resíduo de 50 cm, provavelmente devido 

ao seu maior teor de PB e menor teor de FDN. Já o genótipo CNPGL 00-1-3 não 

apresentou diferença na DIVMS quanto aos resíduos estudados.  

Os valores de digestibilidade in vitro da MS observados no presente trabalho são 

superiores aos obtidos por Lista et al. (2007), trabalhando com o cultivar Napier, e 

Fernandes et al. (2002), trabalhando com o genótipo CNPGL 92-198-7, ambos 

estudando intervalos entre pastejos fixo, no qual obtiveram valores de 54,17 e 62,81%, 

respectivamente. 

   Houve efeito (P<0,10) da interação resíduo x interceptação luminosa para a 

DIVMS (Tabela 7). A DIVMS não variou conforme os resíduos pós-pastejo na 

interceptação luminosa de 90%. Já na interceptação luminosa de 95% o resíduo pós 

pastejo de 30 cm apresentou maior DIVMS que o resíduo de 50 cm. Não houve 

diferença na DIVMS para as interceptações luminosas dentro de cada resíduo pós-

pastejo. 

Tabela 7 – Digestibilidade in vitro na MS (%) da forragem conforme a altura do resíduo 
de pastejo e a interceptação luminosa ao corte 

            Resíduo (cm) CV (%) 
Interceptação luminosa 

(%) 
30 50  

3,86 
90 67,26aA 66,99aA 

95 69,81aA 65,21bA 
a>b compara resíduo dentro de cada interceptação luminosa e A>B compara interceptação luminosa 
dentro de cada resíduo pelo teste de Tukey a 10%. 

Foram observados efeitos (P>0,10) das interações genótipo x resíduo x IL para o 

teor de nitrogênio insolúvel em detergente neutro em relação ao de nitrogênio total 

(NIDN) (%NT) e os resultados estão apresentados na Tabela 8.  
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Tabela 8 – Teor de Nitrogênio insolúvel em detergente neutro (% NT) no pré-pastejo 
conforme os genótipos, altura do resíduo e a interceptação luminosa ao corte 

  Interceptação Luminosa (%) 
Genótipo Resíduo (cm) 90 95 

CNPGL 92-198-7 30 23,05aAX 23,15aAX 
50 22,45aAX 22,29aAX 

CNPGL 00-1-3 30 24,34aAX 19,46bBY 
50 20,99aBY 23,66aAX 

CV (%) 7,98 
a>b compara genótipo dentro de cada interceptação luminosa ou resíduo, A>B compara interceptação 
luminosa dentro de cada genótipo ou resíduo e X>Y compara resíduo dentro de cada genótipo ou 
interceptação luminosa pelo teste de Tukey a 10%. 

 Os teores NIDN não variaram entre os genótipos, na IL de 90% para nenhuma 

das alturas de resíduo pós-pastejo. Contudo, na IL de 95% e no resíduo de 30 cm, o 

genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou maior teor de NIDN, comparado ao genótipo 

CNPGL 00-1-3. Já no resíduo de 50 cm não houve diferença entre os genótipos para o 

teor de NIDN. 

As alturas de pós-pastejo de 30 e 50 cm não alteraram os teores de NIDN no 

genótipo CNPGL 92-198-7 para nenhuma das IL avaliados. 

 Analisando as interceptações luminosas de 90 e 95% dentro do genótipo CNPGL 

92-198-7 e nos resíduos de 30 e 50 cm, observa-se que os teores de NIDN não 

diferiram. No entanto, para o genótipo CNPGL 00-1-3, no resíduo de 30 cm, maior teor 

de NIDN foi observado na IL de 90% em relação a de 95%, porém, no resíduo de 50 cm 

ocorreu o inverso, observando maior teor de NIDN na IL de 95% em relação a 90%. 

Esse último resultado indica o que normalmente ocorre na planta com o avanço da 

maturidade, ou seja, aumento no teor de NIDN. 

 Gonçalves (2003), trabalhando com capim-tanzânia sob três períodos de 

descanso fixo (15, 25 e 35 dias), encontrou valores de NIDN (60,9%), para planta 

inteira, superiores aos obtidos neste trabalho. 

 Variações nos teores de NIDN em diferentes idades de corte também foram 

observadas por Sá et al. (2010) que avaliaram  o fracionamento dos carboidratos e das 

proteínas de três gramíneas tropicais, capins tifton 85, Marandu e Tanzânia, colhidas em 

três idades (28, 35 e 54 dias). As variações observadas foram desde 21,2% do NT, para 

o capim-marandu, a 39% do NT, para o capim-tifton 85, colhidos aos 28 dias. À medida 

que se aumentou a idade de corte houve um aumento no teor de NIDN, a exemplo do 

capim-marandu, cujo teor de NIDN passou de 21,2%, quando colhido aos 28 dias, para 

30,1%, quando colhido aos 54 dias. 
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Balsalobre et al. (2003) avaliaram a qualidade nutricional do capim-Tanzânia 

irrigado, manejado sob três resíduos pós-pastejo, com período de descanso de 33 dias. 

Os autores observaram teores médios de 49,1% de NIDN (%NT). Esses autores 

concluíram que a grande parte do NIDN está presente na parede celular, indicando que 

essa fração deve ser prioridade de estudos, principalmente relacionado à cinética de 

degradação ruminal, para melhor caracterização da proteína das plantas. 

Os teores de fibra em detergente neutro potencialmente digeríveis (FDNpd) não 

diferiram entre os genótipos, interceptações luminosas e as alturas de pós-pastejo 

(Tabela 9). Como os teores de FDN variaram entre os genótipos (Tabela 2), era 

esperado, principalmente na IL de 90%, que os teores de FDNpd fossem diferenciados 

ao se comparar um genótipo ao outro. Os valores de FDNpd representam a quantidade 

potencialmente digerível da fibra, isto é, no caso do genótipo CNPGL 92-198-7, 70% 

do teor de fibra é passível de ser digerível pelo animal. 

Tabela 9 – Teor de fibra em detergente neutro potencialmente digerível (FDNpd) 
(%MS) no pré-pastejo conforme os genótipos, altura do resíduo de pastejo e a 
interceptação luminosa ao corte 

Genótipo Interceptação 
luminosa (%) 

Resíduo (cm) CV 
(%) 

CNPGL 92-198-7 CNPGL 00-1-3 90 95 30 50 5,57 
43,26a 44,29a 42,95a 44,60a 43,41a 44,14a 

Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey a 10%. 

O teor de matéria seca potencialmente digerível (MSpd) variou em reposta a 

interação genótipo x resíduo pós-pastejo (Tabela 10). O teor de MSpd variou entre as 

alturas de resíduo para o genótipo CNPGL 92-198-7, observando maior valor sob 30 cm 

de resíduo, quando comparada a 50 cm, entretanto, não houve diferença entre os 

resíduos para o genótipo CNPGL 00-1-3.  

Tabela 10 – Teor de matéria seca potencialmente digerível (MSpd) (%MS) conforme 
interação genótipo e altura de resíduo pós-pastejo 

 Resíduo (cm) CV (%) 
Genótipo 30 50  

3,04 CNPGL 92-198-7 83,02Aa 79,19Ba 
CNPGL 00-1-3 78,86Ab 78,94Aa 

a>b compara resíduo dentro de cada genótipo e A>B compara genótipo dentro de cada resíduo. 

 Comparando os genótipos, observa-se que no resíduo de 30 cm o genótipo 

CNPGL 92-198-7 apresentou maior percentagem de MS potencialmente digerível, 
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quando comparado ao genótipo CNPGL 00-1-3. Já no resíduo de 50 cm não houve 

diferença nos teores de MS potencialmente digerível entre os genótipos.  

 Esses valores indicam que da massa seca total produzida pelo genótipo 

CNPGL 92-198-7, de 79,2 a 83,0% foram potencialmente digestíveis. Em sistemas de 

produção animal a pasto, o consumo é influenciado pela disponibilidade e qualidade da 

MS. 

 Nota-se que a percentagem de MSpd dos genótipos foi semelhante aos dados 

obtidos por Figueiredo et al. (2008), trabalhando com capim-braquiária com período de 

descanso fixo (28 dias). Esse autores encontraram valores de MSpd variando de 73,78 a 

78,51%.  

Paulino et al. (2008), avaliando a  MSpd (%MS) de algumas gramíneas 

forrageiras, encontraram valores variando de 59,9%, para Panicum maximum cv. 

Mombaça, a 65,6%, para Brachiaria decumbens. Com base nesses resultados, se 

comparado aos valores citados acima, ambos os genótipos trabalhados no presente 

estudo, apresentam teores pelos menos 10 pontos percentuais maiores, revelando a alta 

qualidade desses materiais. 

Os valores estimados para os parâmetros da cinética de fermentação ruminal in 

vitro são apresentados na Tabela 11. Segundo Mertens (1993) a comparação entre os 

parâmetros cinéticos obtidos não é recomendada estatisticamente. 

 
Tabela 11 – Parâmetros cinéticos da fermentação ruminal pela produção de gases de 

genótipos de capim-elefante em função das interceptações luminosas e dos 
resíduos pós-pastejo  

Genótipos Interceptação 
luminosa (%) 

Resíduo 
(cm) 

Vf  
(mL) 

C  
(h-1) 

L  
(h) 

 

CNPGL 92-198-7 

90 30 163,5 0,0262 3,6114 
90 50 155,2 0,0255 3,6846 
95 30 167,5 0,0257 2,3910 
95 50 176,3 0,0237 2,1989 

 
 

CNPGL 00-1-3 

90 30 170,2 0,0215 4,5934 
90 50 176,0 0,0237 3,4256 
95 30 164,5 0,0266 3,7123 
95 50 164,2 0,0224 3,3337 

 Vf = total de gás produzido a partir da fração em questão, C = taxa de degradação e L = latência  
 

Os valores estimados para o volume final de gás (Vf) oriundo da degradação da 

matéria seca (MS) dos materiais incubados foram semelhantes (Figuras 1 e 2), exceto 
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para o genótipo CNPGL 92-198-7, manejado com 50 cm de resíduo e 90% de IL, o qual 

apresentou menor valor de Vf, embora os valores de taxa de degradação (C) e de tempo 

de latência (L) tenham sido próximos aos observados para o mesmo material manejado 

com 30 cm de resíduo.  No entanto, observou-se para o genótipo CNPGL 00-1-3 a 

menor taxa de degradação e a maior latência, quando manejado a 30 cm de altura de 

resíduo, com 90% de IL, o que, provavelmente, está relacionado ao longo período de 

descanso obtido para esta combinação (52 dias) e a menor relação lâmina/colmo 

(capítulo 1).  

 

Figura 1 – Curva de produção cumulativa de gás para o genótipo CNPGL 92-198-7 de acordo com o 
manejo empregado. 

 
Figura 2 – Curva de produção cumulativa de gás para o genótipo CNPGL 00-1-3 de acordo com o manejo 
empregado.  

Os menores valores de latência (L) foram obtidos para o genótipo CNPGL 92-

198-7 manejado com 95% de IL, em ambas as alturas de resíduo, indicando maior 

facilidade de adesão dos microrganismos a este substrato. 
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 Segundo Guimarães Júnior et al. (2008), a latência representa o tempo 

compreendido entre o início da incubação até a ação microbiana sobre a amostra 

testada. As reduções no tempo de colonização são favorecidas pela presença de 

substratos prontamente fermentáveis e por características físicas e químicas da parede 

celular da amostra. No presente trabalho, o menor tempo de colonização foi verificado 

para o genótipo CNPGL 92-198-7 (aproximadamente 3 horas), com isso, essa forrageira 

apresenta pico inicial mais precoce de produção de gases se comparado ao genótipo 

CNPGL 00-1-3 (aproximadamente 4 horas). Esse resultado revela que o genótipo 

CNPGL 92-198-7 provavelmente apresenta maiores teores de substratos prontamente 

fermentáveis, principalmente se associarmos ao seu valor nutritivo.  

De acordo com Tomich (2003), partindo do princípio de que os gases produzidos 

refletem a degradação da amostra testada, a taxa e o potencial máximo de produção de 

gases são, provavelmente, os principais parâmetros para avaliar a qualidade de 

forrageiras testadas pelas técnicas de produção de gases. Assim, forrageiras mais 

fermentáveis ou digestíveis seriam aquelas com maiores valores de potencial máximo 

associado a altas taxas de produção de gases, resultando numa maior fermentação do 

material em menor tempo de incubação (GUIMARÃES JÚNIOR et al., 2008).  

  

Conclusões 

 O genótipo CNPGL 92-198-7 apresenta maior teor de PB e DIVMS e menor teor 

de FDN sob 90% de interceptação luminosa e resíduo pós-pastejo de 30 cm, sendo este 

o melhor manejo para esta forrageira quando se leva em conta o valor nutritivo da 

forragem. 

 O genótipo CNPGL 00-1-3 obteve melhor valor nutritivo sob 95% de 

interceptação luminosa. 

 Os parâmetros de cinética de degradação ruminal pela técnica de produção de 

gases foram influenciados de maneira diferenciada pelas estratégias de manejo em 

ambos os genótipos. O genótipo CNPGL 92-198-7 apresentou maior taxa de degradação 

na IL de 90% e no resíduo pós-pastejo de 30 cm, já o genótipo CNPGL 00-1-3 obteve 

maior taxa de degradação na IL de 95% sob 30 cm de resíduo pós-pastejo.  
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6. Anexo com resumo da ANAVA 
 
ANEXO A – Resumo da análise de variância para teores de proteína (PB), fibra em 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) de genótipos de 
capim-elefante anão sob lotação intermitente 

FV GL 
Quadrado Médio 

PB (%) FDN (%) FDA (%) 
Genótipo 1 93,69* 65,51* 12,11* 

IL 1 0,14ns 0,37ns 0,66ns 
Resíduo 1 12,41ns 42,64* 10,28ns 

Genótipo x IL 1 50,05* 19,57* 8,17ns 
Genótipo x resíduo 1 12,53ns 4,55ns 9,29ns 

IL x Resíduo 1 37,05* 35,01* 14,00* 
Genótipo x IL x Resíduo 1 0,90ns 0,30ns 7,92ns 

Erro 16 4,71 5,19 3,51 
CV (%)  17,86 3,62 4,72 

*significativo a 10 % de probabilidade. 

ANEXO B – Resumo da análise de variância para teores de fibra em detergente neutro 
indigestível (FDNi), fibra em detergente neutro potencialmente digestível 
(FDNpd) e matéria seca potencialmente digestível de genótipos de capim-
elefante anão sob lotação intermitente  

FV GL 
Quadrado Médio 

FDNi (%) FDNpd (%) MSpd (%) 
Genótipo 1 30,89* 6,43ns 29,19* 

IL 1 11,83ns 16,37ns 11,86ns 
Resíduo 1 22,33* 3,27ns 21,07* 

Genótipo x IL 1 11,33ns 1,12ns 10,76ns 
Genótipo x resíduo 1 23,34* 7,28ns 22,95* 

IL x Resíduo 1 7,18ns 10,48ns 6,60ns 
Genótipo x IL x Resíduo 1 14,52ns 13,23ns 14,49ns 

Erro 16 6,00 5,95 5,90 
CV (%)  12,72 5,57 3,04 

*significativo a 10 % de probabilidade. 
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ANEXO C – Resumo da análise de variância para os teores de lignina, digestibilidade 

in vitro da matéria seca (DIVMS) e nitrogênio indigestível em detergente neutro 
(NIDN) dos genótipos de capim-elefante anão sob lotação intermitente 

FV GL 
Quadrado Médio 

Lignina (%) DIVMS (%) NIDN (% NT) 
Genótipo 1 0,0002ns 50,77* 2,51ns 

IL 1 0,1457ns 0,87ns 2,10ns 
Resíduo 1 0,0187ns 35,69* 0,18ns 

Genótipo x IL 1 0,2109ns 50,89* 1,89ns 
Genótipo x resíduo 1 1,1837* 28,44* 1,81ns 

IL x Resíduo 1 0,2583ns 28,18* 19,40* 
Genótipo x IL x Resíduo 1 1,3301* 5,97ns 22,39* 

Erro 16 0,3167 6,76 3,20 
CV (%)  13,54 3,86 7,98 

*significativo a 10 % de probabilidade. 

ANEXO D – Resumo da análise de variância para as produções de matéria seca verde 
(MSV), produções de matéria seca total (MST) e massa seca foliar (MSF) no 
pré-pastejo dos genótipos de capim-elefante anão sob lotação intermitente 

FV GL 

Quadrado Médio 

MSV (kg/ha.ciclo) MST (kg/ha.ciclo) MSF (kg/ha.ciclo) 

Genótipo 1 635.178,66ns 6.734.701,16ns 272.960,01ns 
IL 1 8.232.259,51* 9.761.745,88* 3.555.475,26* 

Resíduo 1 4.560.411,96ns 9.715.117,58ns 34.360,52ns 
Genótipo x IL 1 9.010.721,60* 8.026.260,40ns 412.309,52ns 

Genótipo x resíduo 1 1.538.893,91ns 1.338.200,66ns 18.687,42ns 
IL x Resíduo 1 6.278.263,56ns 10.138.037,09* 97.320,87ns 

Genótipo x IL x Resíduo 1 790.995,20ns 836.815,56ns 125.007,10ns 
Erro 16 322.997,50 3.146.735,45 571.218,46 

CV (%)  20,39 21,90 21,32 
*significativo a 10 % de probabilidade. 
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ANEXO E – Resumo da análise de variância para as produções de matéria seca verde 

(MSV), produções de matéria seca total (MST) e massa seca foliar (MSF) no 
pós-pastejo dos genótipos de capim-elefante anão sob lotação intermitente 

FV GL 

Quadrado Médio 

MSV (kg/ha.ciclo) MSF (kg/ha.ciclo)  

Genótipo 1 575.329,70ns 1.409.216,80*  

IL 1 224.905,12ns 32.472,32ns  

Resíduo 1 9.961.006,95* 623.844,01*  

Genótipo x IL 1 2.702.184,15ns 4.521,01ns  

Genótipo x resíduo 1 5.155.325,12* 782.070,40*  

IL x Resíduo 1 346.921,25ns 118.385,30*  

Genótipo x IL x Resíduo 1 208.645,25ns 337.156,21*  

Erro 16 1.006.663,04 37.763,29  

CV (%)  31,55 21,32  
*significativo a 10 % de probabilidade. 

ANEXO F – Resumo da análise de variância para relação lâmina foliar/colmo (L/C), 
percentagem de lâmina foliar (%Lâmina), percentagem de material morto 
(%MM) e número de perfilhos de genótipos de capim-elefante anão sob 
estratégias de lotação intermitente 

FV GL 

Quadrado Médio  

L/C %Lâmina %MM 
Número de 
perfilhos 

Genótipo 1 0,855* 464,64* 16,35ns 217741,5* 

IL 1 0,165ns 60,80ns 1,68ns 770,6ns 

Resíduo 1 0,122ns 130,66* 45,78ns 240,6ns 

Genótipo x IL 1 0,041ns 22,04ns 10,38ns 777,6ns 

Genótipo x resíduo 1 0,001ns 337,50* 0,32ns 6016,6ns 

IL x Resíduo 1 0,192ns 7,04ns 7,65ns 60,2ns 

Genótipo x IL x Resíduo 1 0,007ns 15,04ns 3,24ns 18928,2* 

Erro 16 0,073 21,26 17,87 2332,13 

CV (%)  23,85 38,64 57,89 17,15 
*significativo a 5%; ns não significativo a 10 % de probabilidade. 
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ANEXO G – Resumo da análise de variância para altura no pré-pastejo, densidade, taxa 
de acúmulo de forragem (TAF) e períodos de descanso (PD) dos genótipos de 
capim-elefante anão sob estratégias de lotação intermitente 

FV GL 

Quadrado Médio  

Altura (cm) 
Densidade  

(kg MS/cm) TAF (kg/ha.dia) 
PD  

(dias) 

Genótipo 1 16125,35* 5284,22* 24358,88* 2333,07* 

IL 1 449,80ns 421,51ns 15265,16* 32,55ns 

Resíduo 1 501,42ns 36,36ns 3211,37ns 14,84ns 

Genótipo x IL 1 0,51ns 1237,54* 30,92ns 473,04* 

Genótipo x resíduo 1 144,55ns 191,42ns 49,94ns 27,37ns 

IL x Resíduo 1 843,72* 50,22ns 108,80ns 392,45* 

Genótipo x IL x Resíduo 1 301,75ns 210,04ns 2362,15ns 134,47* 

Erro 16 253,19 241,23 4626,43 13,88 

CV (%)  15,65 20,19 46,59 11,47 
*significativo a 10 % de probabilidade. 

ANEXO H – Resumo da análise de variância para interceptação luminosa (IL), índice 
de área foliar (IAF), eficiência de uso de forragem (EUF), Perdas e altura pós-
pastejo de genótipos de capim-elefante anão sob estratégias de lotação 
intermitente. 

FV GL 

Quadrado Médio   

Altura (cm) IAF IL (%) 
EUF  
(%) 

Perdas 
(kg/ha)  

Genótipo 1 137,281* 0,006ns 9,37ns 59,67ns 0,24ns 

IL 1 0,006ns 3,674* 35,04* 637,25ns 0,50ns 

Resíduo 1 798,106* 0,049ns 0,37ns 285,82ns 4,71ns 

Genótipo x IL 1 2,160ns 0,519ns 1,04ns 1,24ns 1,54ns 

Genótipo x resíduo 1 32,666ns 3,689* 5,04ns 158,82ns 5,19ns 

IL x Resíduo 1 35,041ns 0,717ns 3,37ns 439,47ns 2,63ns 

Genótipo x IL x Resíduo 1 4,681ns 5,831* 0,37ns 59,67ns 0,24ns 

Erro 16 26,422 13,758 3,94 205,07 2,56 

CV (%)  12,15 23,20 2,14 25,60 35,43 
*significativo a 10 % de probabilidade. 

 

 


