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Resumo 

 

SCHEIBLER, R. B. Avaliação produtiva, nutricional e formas de utilização da 

forrageira Pennisetum purpureum (Schumach) cv. BRS Kurumi. 2018. 105f – 

Programa de Pós-graduação em Zootecnia. Universidade Federal de Pelotas. 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas, RS, Brasil. 

 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial produtivo, valor 

nutricional e formas de utilização do capim elefante anão BRS Kurumi. Foram 

avaliadas as combinações de três alturas de dossel (60, 80 e 100cm) e três alturas 

de resíduo pós corte (10, 25 e 40cm) em diferentes cortes no primeiro ano de 

implantação. Ademais foi avaliada a ensilagem in natura, desidratada ao sol e 

condicionada, com adição ou não de inoculante microbiano e/ou açúcar. O 

delineamento foi inteiramente casualizado, sendo 9 tratamentos no primeiro 

experimento e 12 no segundo, com quatro repetições cada. A altura de dossel assim 

como o resíduo pós corte influenciaram a produtividade, composição 

bromatológicas, assim como o valor nutritivo do capim elefante anão BRS Kurumi. A 

desidratação o processo fermentativo e o uso de inoculante apresentaram efeito 

sobre as características fermentativas, composição bromatológica e o valor nutritivo 

das silagens produzidas. A capim elefante anão BRS Kurumi apresenta valor 

nutritivo e produtividade que o destacam positivamente na nutrição de ruminantes, 

também suas características de crescimento permitem maior controle e manutenção 

do valor nutritivo em diferentes manejos. Suas características fermentativas 

permitem a sua utilização na forma ensilada, ficando as estratégias de desidratação 

dependentes de avaliações de custo-benefício. O uso de inoculante microbiano 

proporcionou melhorias no valor nutritivo das silagens estudadas.  
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Abstract 

 

SCHEIBLER, R. B. Productive, nutritional, and forage utilization Pennisetum 

purpureum (Schumach) cv. BRS Kurumi. 2018. 105f - Graduate Program in Animal 

Science. Federal University of Pelotas. Faculty of Agronomy Eliseu Maciel, Pelotas, 

RS, Brazil. 

 

 The study aimed to evaluate the productive potential, nutritional value and 

ways of using the dwarf elephant grass BRS Kurumi. Combinations of three canopy 

heights (60, 80 and 100cm) and three heights of post cutting residue (10, 25 and 

40cm) were evaluated in different cuts in the first year of implantation. In addition, the 

ensilage was evaluated in natura, dehydrated to the sun and conditioned, with or 

without addition of microbial inoculant and / or sugar. The design was completely 

randomized, being 9 treatments in the first work and 12 in the second, with four 

replications each. The canopy height as well as the post-cut residue influenced the 

productivity, bromatological composition as well as the nutritive value of BRS Kurumi 

dwarf elephantgrass. The dehydration of the fermentation process and the use of 

inoculant had an effect on the fermentative characteristics, the chemical composition 

and the nutritive value of the silages produced. The dwarf elephantgrass BRS 

Kurumi presents nutritional value and productivity that positively highlight it in 

ruminant nutrition, also growth characteristics that allow greater control and 

maintenance of the nutritional value in different management. Its fermentative 

characteristics allow its use in the silage form, with the dehydration strategies being 

dependent on cost-benefit assessments. The use of microbial inoculant allowed 

maintenance and improvements in the nutritive value of the studied silages. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

As estreitas margens de lucro vivenciadas no setor pecuário brasileiro e a 

competição por áreas agricultáveis aumentam a necessidade de intensificação dos 

sistemas produtivos, seja na geração de produtos cárneos ou lácteos. A alimentação 

é a responsável pela maior parte dos custos de produção e tratando-se de 

ruminantes, é de fundamental importância a oferta de uma base alimentar a partir de 

plantas forrageiras capazes de produzir grandes volumes de biomassa, com altos 

teores de nutrientes digestíveis e baixos teores de fibras, de modo a propiciar 

elevado desempenho produtivo dos animais.  

 O capim-elefante (Penisetum purpureum Schumach) é uma das forrageiras 

mais importantes, cultivadas em quase todas as regiões tropicais e subtropicais do 

mundo. Esta planta se destaca pelo alto potencial de produção de biomassa, 

qualidade da forragem, palatabilidade, vigor e persistência. É usada principalmente 

como capineira, e também pode ser usado para ensilagem e pastejo (PEREIRA et 

al. 2001). 

 As plantas forrageiras, sobretudo as C4, com o aumento da idade e do teor de 

parede celular, experimentam redução da digestibilidade e do valor nutritivo (VAN 

SOEST, 1994), o que torna importante a determinação do momento mais adequando 

para utilização da forrageira, a fim de maximizar sua qualidade nutricional sem afetar 

sua capacidade produtiva. Esta condição pode variar entre espécies e cultivares, em 

razão dos efeitos genéticos, ambientais, de manejo e da interação entre esses. Sob 

lotação rotativa, é reconhecida a dificuldade enfrentada para manutenção da 

estrutura adequada do pasto em função do rápido alongamento do colmo, 

especialmente em manejo intensivo, com altas doses de nitrogênio e outros 

nutrientes (PACIULLO et al. 2003; CARVALHO et al. 2006). 

 O teor de umidade elevado, na fase de melhor valor nutritivo representa um 

obstáculo para o aproveitamento do capim elefante na forma de silagem, pois resulta 

em fermentações indesejáveis, com consideráveis perdas de nutrientes (ZANINE et 

al. 2006), incrementando as perdas por drenagem de efluentes e deprimindo o 
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consumo voluntário do alimento fermentado (SILVEIRA et al. 1980). Uma das 

alternativas consiste na desidratação do material antes da ensilagem, e nesse 

sentido o capim elefante de porte anão apresenta vantagens, pois, segundo Santos 

et al. (2013) são mais propensos a se tornarem desidratados, em comparação com o 

capim-elefante alto, e exigem menos tempo de murchidão. O que aliado a utilização 

de inoculantes microbianos, que podem facilitar o processo fermentativo, se 

apresentam como alternativas em potencial.  

 Nesse contexto a cultivar BRS Kurumi, representam uma importante opção 

para sistemas de pastejo, devido a sua alta produção de forragem, excelente 

estrutura do pasto e valor nutritivo, caracterizada pela elevada proporção de folhas e 

pequeno alongamento do colmo (GOMIDE et al. 2015). O que pode ser auxiliar a 

intensificação dos sistemas produtivos, utilizando essa forrageira, seja sob pastejo 

ou ensilada, aliando produtividade, constância e qualidade nutricional.  
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2  Objetivo Geral 

 

  

 Caracterizar produtiva e nutricionalmente a forrageira Pennisetum purpureum 

(Schumach) cv. BRS Kurumi considerando diferentes manejos de desfolha e 

estabelecer parâmetros para conservação desta na forma ensilada.  

 

 

2.1 Objetivos Específicos: 

 

 

- Avaliar nutricionalmente e produtivamente a forrageira com diferentes alturas de 

dossel e de resíduo pós colheita em diferentes cortes. 

 

- Avaliar formas de ensilagem da forrageira, in natura, desidratada e condicionada 

sobre as características produtivas, fermentativas e bromatológicas. 

 

- Determinar os efeitos do processo de desidratação do material a ser ensilado sobre 

as características fermentativas e nutricionais. 

 

- Avaliar o efeito da utilização de inoculante microbiano, durante o processo 

ensilagem sobre as características fermentativas, microbiológicas e nutricionais.       
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3  Revisão da literatura 

 

3.1  Capim Elefante  

 O capim-elefante é uma poaceae, perene, de hábito cespitoso, bastante 

difundida em todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo. É originária da 

África, com ocorrência natural em vários países (BRUNKEN, 1977). Foi descoberta 

em 1905, pelo coronel Napier, porém, somente a partir de 1920, verificam-se 

registros sobre o seu uso como forrageira picada verde ou conservada (GRANATO, 

1924 apud PEREIRA, 1994). 

 O capim elefante é uma das gramíneas de maior potencial produtivo, tanto do 

ponto de vista da produção de forragem quanto do valor nutritivo (PEREIRA & 

LÉDO, 2008) e têm contribuído para alimentação animal em sistemas intensivos de 

produção de leite. Além da sua comprovada superioridade para formação de 

capineiras, diversos autores demonstraram seu potencial para uso sob pastejo de 

lotação rotativa (DERESZ, 2001; CARVALHO et al. 2006; VOLTOLINI et al. 2010), 

demonstrando sua versatilidade de utilização.  

 Como forrageira apresenta alta exigência em fertilidade do solo, não tolera 

solos mal drenados, apresenta pleno estabelecimento com temperaturas próximas a 

24ºC e pluviosidade em torno de 1.000 mm/ano. Apresenta boa resistência ao frio, 

queimadas e pisoteio (ALCÂNTARA & BUFARAH,1999; EVANGELISTA & ROCHA, 

2001; JACQUES, 1997). 

A propagação do capim-elefante é basicamente vegetativa, realizada por 

pedaços dos colmos, assim, de uma só touceira, podem ser obtidas várias mudas, 

com grande uniformidade. Este fato garante a cada geração a preservação de suas 

características genéticas (PEREIRA, 1994). A produção comercial de sementes é 

inviável por ser uma espécie protogênica (o estigma se desenvolve, murcha e morre 

antes da maturação das anteras) e alógama (alta heterozigose das sementes 

formadas), o que gera populações de plantas desuniformes (XAVIER, 1993). 

Entretanto, estudos de cruzamentos interespecíficos desta espécie com Pennisetum 

glaucum (milheto) vêm sendo realizados com o objetivo de desenvolver cultivares 

propagadas por sementes, agregando as características de alta produção de massa 

do capim-elefante e de resistência à seca e elevado valor nutritivo do milheto. 
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 A maioria das cultivares de capim-elefante apresenta porte alto, sendo 

utilizadas para corte. Quando estas são utilizadas em pastejo, ocorrem modificações 

morfológicas, principalmente pelo consumo do meristema apical e ação do animal 

sobre a planta, afetados pela diferença de pressão de pastejo. Silva et al. (2002), ao 

avaliarem 17 genótipos de capim-elefante sob pastejo na época das águas 

constataram que a produção de matéria seca declina no segundo e terceiro ciclos de 

pastejo, provavelmente em razão da eliminação do meristema apical, o que resulta 

numa rebrota lenta das gemas axilares, com alongamento insuficiente de caules, 

mesmo em condições climáticas consideradas ótimas para o crescimento da cultura. 

 Um problema dessa espécie consiste na dificuldade de se manter uma 

estrutura de dossel adequada devido ao rápido alongamento do colmo, ocasionando 

perdas na qualidade do material, podendo limitar o desempenho animal, dificultando 

a apreensão do alimento. Neste sentido, o uso de materiais de porte baixo, mais 

adaptados ao pastejo, associado ao controle mais efetivo do manejo, permite 

melhorar a estrutura do pasto e a eficiência de uso. Nas ultimas décadas se tem 

selecionado e realizado cruzamentos buscando características para diferentes 

formas de utilização, capineira, ensilagem e pastejo. Para sistemas de pastejo 

busca-se cultivares de porte baixo, selecionadas e adaptadas a condições climáticas 

especificas, o que é fundamental para melhorar a persistência desta espécie. 

 Dentre a grande variabilidade genética apresentada pelos genótipos de capim 

elefante, diferenciando-se por características morfológicas, reprodutivas, 

agronômicas e bioquímicas, destaca-se o grupo “anão” que, atualmente, tem 

despertado elevado interesse nos sistemas de pastejo. 

 O capim-elefante anão foi descoberto nos anos de 1940, sendo a cv. Mott foi 

selecionada em 1977, de uma progênie autofecundada da cultivar Merkeron, na 

Geórgia (EUA). Segundo Almeida et al. (2000), ela foi introduzida no Brasil a partir 

da década de 80. Essa cultivar é importante representante do grupo, podendo atingir 

uma altura máxima de 1,80 m, forma touceira densa com alta relação folha/colmo e 

elevado valor nutritivo. 

 O capim-elefante anão (Pennisetum purpureum Schumach) é caracterizado 

pela pequena distância dos nós, com isso a planta demora a elevar seu meristema 

apical, proporcionando maior relação folha/colmo (SILVA et al. 2009), permitindo 
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maior persistência da cultura. O reduzido alongamento do colmo do capim elefante 

anão contribui para manutenção do valor nutritivo da forragem com o avanço da 

maturidade, diferente das cultivares de porte alto. Segundo Chaves et al. (2013), 

entrenós mais curtos conferem maior qualidade à forragem além de facilitar o 

manejo. 

Almeida et al. (2000), estudando a oferta de forragem de capim-elefante cv. Mott, 

observaram uma taxa de acúmulo de matéria seca de lâmina verde (MSLV) de 70 

kg/ha/dia, permitindo colheita de forragem com 17,8% de proteína bruta e 68,4% de 

digestibilidade assegurando ganhos médios diários de 1,06 kg/novilho com uma 

oferta de forragem de 11,3 kg de MSLV/100 kg PV/dia. Neste estudo, a eficiência 

alimentar da pastagem foi de 12,3 kg de MSLV para 1,0 kg de peso vivo. 

 A cultivar Mott apresenta porte anão, com vantagens quando manejado sob 

pastejo, por outro lado, seu potencial de produção normalmente é inferior ao das 

cultivares de porte normal (PACIULLO et al. 1998; SANTOS et al. 2003). Nesse 

sentido, é constante a necessidade de desenvolvimento de novas cultivares de porte 

baixo associadas a protocolos de manejo, que aliem produtividade, qualidade 

nutricional e facilidade de manejo, visando intensificar os sistemas de produção. 

 Recentemente, outra cultivar de capim-elefante anão, o BRS Kurumi (CNPGL 

92-198-7) foi desenvolvido pelo programa de melhoramento genético de capim-

elefante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), coordenado 

pela Embrapa Gado de Leite, em parceria com a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI/Ituporanga), a 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF/RJ) e a Agência Paulista de 

Tecnologia dos Agronegócios (APTA/SP). 

 Segundo Gomide et al. (2015) a cultivar originou-se do cruzamento entre as 

cv. Merkeron de Pinda (BAGCE 19) e a cv. Roxo (BAGCE 57), ambas pertencentes 

ao Banco Ativo de Germoplasma de Capim-elefante da Embrapa (BAGCE). Plantas 

selecionadas deste híbrido foram inter cruzadas, resultando na segregação de 

indivíduos de porte alto e baixo. A cultivar BRS Kurumi foi obtida pela seleção e 

clonagem de uma das plantas de porte baixo desta progênie. Caracteriza-se por 

porte baixo, touceiras de formato semi aberto, folha e colmo de cor verde e 
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internódio curto, crescimento vegetativo vigoroso com rápida expansão foliar e 

intenso perfilhamento. 

 A cultivar BRS Kurumi apresenta alta produção de forragem e excelente 

estrutura do pasto, caracterizada pela elevada proporção de folhas e pequeno 

alongamento do colmo. Essas características favorecem o consumo de forragem 

pelos animais em pastejo, além de facilitar o manejo do pasto, sem necessidade de 

roçadas freqüentes. Estudos conduzidos na Embrapa Gado de Leite mostram que a 

taxa de acúmulo de forragem durante o período chuvoso varia entre 120 e 170 kg 

MS/ha/dia. O valor nutritivo também é um dos pontos fortes desta cultivar. Os teores 

de proteína bruta têm variado entre 18 e 20% e os coeficientes de digestibilidade 

entre 68 e 70%, considerando o extrato acima da altura do resíduo. Em condições 

adequadas de manejo, a taxa de lotação das pastagens variam entre 4,0 e 7,0 

UA/ha, com ganhos de até 1 kg/animal/dia em raças especializadas (GOMIDE et al. 

2015). 

 Em estudo de Paciullo et al. (2015) avaliando BRS Kurumi sob pastejo foi 

observado produção média de 5,19 toneladas de MS por ciclo de pastejo (intervalo 

de desfolha de 24 dias e 4 dias de ocupação) ao longo de cinco ciclos de pastejo 

(152 dias), com 49 % da MS em folhas, o que permitiu uma taxa de lotação de 4,3 

UA/ha, um ganho médio diário de 710g/novilha/dia e um ganho de 787 kg/ha no 

período. Esse genótipo apresentou ao longo dos ciclos, valores médios de 19,4 % de 

PB, 61,4 % de FDN e digestibilidade in vitro da MS (DIVMS) de 71,05%. Essas 

respostas permitiram aos autores concluir que o BRS Kurumi representa uma boa 

opção para intensificação da produção animal a pasto. 

Apesar das inúmeras pesquisas realizadas com as mais diversas cultivares de 

capim-elefante, a recente disponibilidade do capim elefante anão BRS Kurumi faz 

com que hajam poucas informações específicas para o manejo dessa cultivar, 

principalmente sobre os momentos de entrada e saída dos animais, em um sistema 

rotacionado, ou ainda momento e altura de cortes, a fim de maximizar a 

produtividade, qualidade e persistência desse material. Segundo Gomide et al. 

(2015), preconiza-se a entrada dos animais quando o pasto apresentar entre 75 e 80 

cm de altura e a retirada deles quando o rebaixamento atingir 35 a 40 cm. 
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3.2 Intensidade e freqüência de utilização  
 Apesar do alto potencial produtivo do capim elefante, a produção sofre 

influência de fatores como cultivar, intervalo e freqüência de corte, disponibilidade de 

água e nutrientes, luz, calor, eliminação de meristema apical, área foliar 

remanescente após o pastejo, entre outros.  

 Em plantas forrageiras, o aumento da idade da planta normalmente é 

acompanhado pela elevação da porcentagem de matéria seca e da redução da 

digestibilidade e do valor nutritivo (VAN SOEST, 1994). Assim, o momento em que 

características importantes como, teor e digestibilidade de MS, proteína bruta e 

minerais se encontram no ponto mais favorável para consumo, variam entre 

espécies e cultivares, em razão dos efeitos genéticos, ambientais e da interação 

desses fatores (PEREIRA et al. 2000), além de particularidades do manejo 

(MARTINS-COSTA et al. 2008; SILVA et al. 2007). 

 A maturação das plantas é acompanhada do espessamento e da lignificação 

da parede celular, e ambos são relacionados à redução da digestibilidade do 

material. Forragens com baixa digestibilidade tendem a ter menor taxa de 

passagem, exigindo maior tempo de ruminação. Isto implica em menor consumo e 

menor disponibilidade de nutrientes para a produção (WILSON, 1997). 

 Inúmeras propostas de manejo para gramíneas tropicais tem sido 

apresentadas nos últimos anos, inicialmente considerando dias fixos entre cada 

pastejo ou corte, que de modo geral, era fixado em torno de 28 dias (FONSECA et 

al.1998) e atualmente respeitando condições mais específicas de cada situação. 

Intervalos fixos entre pastejos podem levar à 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). Essa dificuldade no 

controle no pastejo geralmente eleva as taxas de alongamento do colmo e acúmulo 

de material morto no pasto (DA SILVA, 2004). Além disso, a rápida elevação da 

altura das plantas induz à necessidade de roçadas freqüentes, o que dificulta o 

manejo e aumenta os custos de produção (PACIULLO et al. 2015). 

 Uma forma de correlacionar produção de forragem e melhor momento de 

pastejo ou corte é através de interceptação luminosa (IL). Quando o dossel 

forrageiro intercepta 95% da radiação incidente os processos de senescência e 
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alongamento do colmo ainda estão incipientes e a taxa de acúmulo de folhas com 

maior qualidade é máxima em relação ao momento de 100% de IL, momento que 

assinala maior senescência por sombreamento das folhas da parte inferior da planta 

(CARNEVALLI et al. 2006). Esse conceito já é utilizado para gramíneas de clima 

temperado e vem sendo aplicado, com sucesso, em gramíneas de clima tropical. 

Carnevalli et al. (2006) sugerem que essa técnica pode contribuir para a otimização 

da produtividade de sistemas de produção animal em pastagens. 

 A adoção de parâmetros como altura de entrada para o início do pastejo tem 

demonstrado ser um indicador eficiente, uma vez que apresenta, respeitando as 

características de cada cultivar, uma boa correlação com a interceptação de luz 

proposta, além de ser de fácil mensuração nas unidades produtoras. Voltolini et al. 

(2010) citam que respeitando a interceptação de luz de 95%, correspondente a 

altura do dossel de 103 cm, em capim elefante cv. Cameron observaram maiores 

taxas de lotação e produção de leite por unidade de área em comparação a 

intervalos fixos de 26 dias. Chaves et al. (2013) observou alturas médias do dossel 

pré pastejo de 75 cm para a cultivar BRS Kurumi e de 127 cm para o clone CNPGL 

00-1-3. Com base na recomendação de interceptação luminosa de 95% para o 

manejo de gramíneas tropicais sob estocagem rotacional Da Silva & Nascimento 

Júnior, (2007) indicam uma primeira orientação para o manejo desses genótipos: 

uma altura de pré pastejo de 75-80 cm para a cultivar BRS Kurumi e de 100 cm para 

o clone CNPGL 00-1-3. 

 A interceptação de luz de 95% descrita por Voltolini et al. (2010)  permitiu 

também um controle mais eficiente do resíduo de pastejo, em comparação com o 

uso de período fixo de 26 dias entre desfolhações, por evitar crescimento excessivo 

ou  reduzido do dossel forrageiro. Essa constatação assume grande importância, 

uma vez que o controle da altura do resíduo tem se constituído em uma das maiores 

dificuldades do manejo de capim elefante em diversas propriedades rurais (VEIGA, 

1997). 

 Segundo Cândido et al. (2005) a recuperação do dossel após o pastejo 

guarda alta correlação com a produção de forragem, que por sua vez depende do 

período de descanso, cuja duração deve observar a restauração das reservas 
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orgânicas e área foliar residual, a interceptação luminosa pelo dossel, a perda por 

senescência e respiração, e o número de folhas vivas por perfilho. 

 Mudanças na estrutura do pasto associadas à interceptação luminosa que 

acarretam maior período entre pastejos, conseqüentemente maior altura do dossel, 

assim como, menor altura do resíduo favorece a participação de colmo e material 

senescente no estrato pastejado (PACIULLO et al. 2001; TRINDADE et al. 2007; 

CARVALHO et al. 2009). Isto faz com que bovinos adquiram novas estratégias de 

adaptação, apresentando variações no tempo de pastejo, taxa de bocado, massa do 

bocado e na qualidade da forragem ingerida (PALHANO et al. 2007), o que 

geralmente apresenta relação direta com o desempenho animal.  

 Chaves et al. (2013) observaram em trabalho avaliando duas cultivares de 

capim elefante anão (BRS Kurumi e CNPGL 00-1-3), em duas IL (90 e 95%) e duas 

alturas de resíduo pós pastejo (30 e 50cm) que, a cultivar BRS Kurumi comparada 

ao CNPGL 00-1-3 apresenta maior taxa de acumulo (177 versus 114 kg/ha/dia), 

menor período de repouso (22,5 versus 50 dias), resultando em maior produção de 

forragem na estação de crescimento. Também, que a interceptação de luz de 90% 

para inicio do pastejo compromete a produção de folhas e a taxa de acumulo, que 

resíduo pós pastejo de 30cm proporciona maior taxa de acumulo e aumenta a 

eficiência de uso da forragem produzida, no entanto, para o genótipo CNPGL 00-1-3 

atrasa o rebrote. 

Já Pereira et al. (2014), testando as mesmas variáveis do autor anterior 

conclui que o clone BRS Kurumi manejado sob interceptação luminosa de 90% e 

altura de resíduo de 30 cm para pastejo, facilita o forrageamento por novilhas, 

comprovados pela taxa e massa do bocado. Nessa condição apresentou teores de 

proteína de 12,1% da MS.  Indicaram também, que o BRS Kurumi é propício para 

sistemas de pastejo e o CNPGL 00-1-3 mais indicado á formação de capineiras. 

 Uma recuperação rápida da pastagem após a desfolhação evita o 

aparecimento de plantas invasoras e aumenta a produção de forragem durante toda 

a estação de crescimento (GOMIDE & PACIULLO, 2012). Além disso, um período de 

descanso mais longo pode influenciar a estrutura do dossel e o valor nutricional 

forrageiro, pois permite um maior acúmulo de componentes estruturais e material 

morto (DA SILVA & NASCIMENTO JÚNIOR, 2007).  
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3.3  Ensilagem de capim elefante  
 A utilização do capim elefante na forma ensilada já é bastante descrita e 

estudada e respaldada por ser uma forrageira perene, o que reduz os custos com 

implantação anual, considerando principalmente as operações agrícolas e aquisição 

de semente, que no caso do milho são bastante elevados. Também, por permitir 

sucessivos cortes ao longo do ano e apresentar alta produção de matéria seca ao 

longo da estação produtiva. Outro aspecto relevante é a otimização do uso de 

máquinas e mão de obra, uma vez que a colheita de forragem não fica tão 

concentrada como no caso da silagem de milho. 

O potencial de uma planta para a ensilagem é dependente do teor original de 

umidade, que deve estar entre 66 e 72% no máximo, da riqueza em carboidratos 

solúveis e do baixo poder tampão, que não deve oferecer resistência à redução do 

pH para valores entre 3,8 e 4,0 (McCULLOUGH, 1977). 

 Dentre as forrageiras tropicais, o capim-elefante destaca-se como uma das 

espécies mais promissoras e de maior potencial para a ensilagem, devido ao seu 

teor de carboidratos solúveis geralmente superior a outras gramíneas, elevado 

potencial de produção de forragem (JOBIM et al. 2006) e adequado valor nutritivo, 

quando bem manejado (SANTOS et al. 2016). 

 No geral, o capim-elefante deve ser cortado para ensilagem em um estádio de 

desenvolvimento cujo equilíbrio nutritivo esteja mais adequado, ou seja, quando for 

razoável seu rendimento de massa seca por área, elevado o teor protéico e forem 

baixos os conteúdos das frações fibrosas no material (FERRARI JÚNIOR & 

LAVEZZO, 2001). 

 Conforme observado por Lima et al. (2010), revisando diversos trabalhos, com 

o desenvolvimento da planta ocorre o alongamento do colmo, conseqüentemente 

maior teor de fibra e menor teor de proteína em relação as folhas, justificando assim 

a correlação negativa existente entre produtividade e valor nutritivo da forrageira.    

 O teor de umidade elevado, nessa fase de melhor valor nutritivo, representa 

um obstáculo para o aproveitamento do capim elefante na forma de silagem, pois 

resulta em fermentações indesejáveis, com consideráveis perdas de nutrientes 

(ZANINE et al. 2006) incrementando as perdas por drenagem e deprimindo o 

consumo voluntário do alimento fermentado (SILVEIRA et al. 1980). 
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 Gramíneas colhidas mais jovens apresentam melhor valor nutricional, porém 

neste estádio, elas possuem alto teor de umidade, o que associado ao alto poder 

tampão resulta em uma silagem de baixa qualidade (ÁVILA et al. 2003). 

Segundo McDonald (1981), plantas ensiladas com elevada umidade 

produzem grande quantidade de efluentes, que carreiam nutrientes altamente 

digestíveis, açúcares e ácidos orgânicos, diminuindo o valor nutritivo da silagem. 

Como formas de diminuição das perdas por efluente, podem-se utilizar técnicas 

como o emurchecimento e aplicação de aditivos absorventes da umidade (ZANINE 

et al. 2006). 

Práticas de manejo que reduzem o teor de umidade do material pré ensilado, 

como a pré-secagem podem contribuir para melhorias na qualidade da silagem. 

Silagem pré-secada pode ser entendida como o processo de conservação da 

forragem previamente desidratada, resultante da fermentação anaeróbica, em que, 

basicamente carboidratos solúveis são convertidos em ácidos orgânicos pela ação 

de microrganismos que, em ambiente ideal, se proliferam e proporcionam condições 

adequadas à conservação, preservando seu valor nutritivo (BOLSEN, 1995; 

McDONALD, 1981). A desidratação das forragens é de caráter multifatorial, dentre 

os quais cabe destacar os fatores relacionados ao ambiente, como a radiação solar, 

pressão de vapor, velocidade do vento, umidade relativa do ar e a chuva. A radiação 

solar contribui significativamente na forragem exposta, estimulando a evaporação da 

água ao ambiente, fase em que a velocidade do vento atua expressivamente 

carreando as gotículas mencionadas. Já a pressão de vapor incentiva o 

deslocamento da água do meio extracelular ao ambiente, e ainda a ocorrência de 

chuva traz efeito negativo ao material colhido por aumentar o teor de umidade 

(McDONALD, 1981). 

A desidratação de forragens para ensilagem é capaz de aumentar a razão 

ácido lático:acético, reduzir a produção de amônia e restringir a produção de ácido 

butírico, além de haver economia de carboidratos solúveis, diminuir a solubilização 

do nitrogênio e evitar a produção de efluentes (BERTO & MÜLBACH, 1997). 

Schimidt et al. (2011) reforça que o pré murchamento da forragem reduz a 

produção de efluentes, decorrentes da ruptura celular e extravasamento de conteúdo 
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citoplasmático durante o período de armazenamento, o qual carreia nutrientes, que 

acabam sendo lixiviados.  

Em forrageiras como o capim elefante, o emurchecimento por exposição ao 

sol por algumas horas tem se mostrado insuficiente, considerando uma perda efetiva 

de umidade. Esse resultado ocorre em função do maior diâmetro dos perfilhos do 

capim elefante, que dificulta o trânsito de água no interior para a periferia dos colmos 

(TOSI et al. 1999). A diminuição do teor de umidade da forragem proporciona 

benefícios na ensilagem, desde que atinja pelo menos 30% de matéria seca 

(WOOLFORD & PAHLOW, 1998), associado a uma rápida taxa de secagem 

(DAWSON et al. 1999). Situação que pode ser questionada pelos resultados 

descritos na literatura, onde, silagens com menor teor de MS, não apresentaram 

composição que inviabilize sua utilização, desde que as demais premissas para um 

bom processo fermentativo tenham sido obedecidas, referindo-se principalmente a 

disponibilidade de carboidratos solúveis e a manutenção de anaerobiose imediata 

após corte. 

 No entanto, Andrade & Melotti (2004), Mtengeti et al. (2006) e Bernardes et al. 

(2013) apresentaram respectivamente teores de MS (15,58; 16,8 e 15,1%), de pH 

(4,15; 4,0 e 4,12) e de nitrogênio amoniacal de (12,39; 2,61 e 8,93% do NT)  que 

avaliados isoladamente não caracterizam uma silagem de má qualidade.  

Ribeiro et al. (2014) trabalhando com a cultivar Napier com 60 dias pós 

rebrota, 1,8 m de altura, fazendo emurchecimento de 8 horas em exposição ao sol, 

obteve comparado a silagem de capim elefante não emurchecido, pequeno aumento 

no teor de MS (25,3 vs 22,3% da MV), mas suficiente para promover redução no teor 

de nitrogênio amoniacal (10,4 vs 12,8% do NT) e perdas por efluentes (30,4 vs 72,9 

kg/ton de MV), o que segundo o autor pode explicar a maior perda por gases (10,1 

vs 0,5 % da MS), uma vez ocorrida percolação dos carboidratos solúveis, ácidos 

orgânicos e outros componentes do conteúdo celular, ocasionando menor 

fermentação. Mesmo assim, as silagens emurchecidas apresentaram maiores 

perdas totais (12,9 vs 7,5 % da MS) e menor índice de recuperação da matéria seca 

(87,0 vs 92,2 % da MS).   

Alternativamente, tecnologias tem sido apresentadas para auxiliar esse 

processo de desidratação, como é o caso de segadeiras equipadas com rolos que 
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“condicionam”, esmagam os colmos, a fim de permitir maior velocidade de perda de 

umidade. No entanto, este processo pode aumentar as perdas de nutrientes e 

carboidratos solúveis limitando seu efetivo beneficio com a perda de umidade.    

Outro ponto importante para o sucesso no processo de ensilagem está 

relacionado com a concentração de carboidratos solúveis. A literatura descreve 

concentrações variáveis de carboidratos solúveis para essa forrageira. Andrade & 

Melotti (2004) observaram 9,87 % da MS, que podem ser considerados razoáveis, já 

Bernardes et al. (2013) e Mtengeti et al. (2006) observaram 3,3 e 3,1 % de 

carboidratos solúveis em água (% MS), que podem ser limitantes para um bom 

processo fermentativo. Já que esses são os substratos prontamente disponíveis 

para o desenvolvimento das bactérias desejáveis, sobretudo as láticas, viabilizando 

a adequada produção de ácido lático e a rápida redução do pH, condição necessária 

para a inibição da atividade proteolítica das enzimas vegetais e do desenvolvimento 

das bactérias indesejáveis (MUCK, 1988). 

 

 

3.4  Aditivos na ensilagem 

 Ensilagem é um método de conservação utilizado para a maioria das 

forragens. É baseado na conversão de carboidratos solúveis em ácidos orgânicos, 

principalmente lactato, por bactérias ácido láticas (BAL). Como resultado, há 

redução do pH e o material, ainda úmido, torna-se livre da ação de microrganismos 

danosos.  

 O capim elefante apresenta algumas características que podem dificultar o 

processo de ensilagem, principalmente por, no estádio de melhor valor nutritivo, 

apresentar baixo teor de matéria seca e elevado poder tampão. Nessa situação pode 

ser conveniente a utilização de aditivos e/ou inoculantes. 

 A utilização de aditivos na ensilagem, sejam eles absorventes de umidade ou 

inoculantes microbianos, têm como objetivo proporcionar rápido desenvolvimento 

das bactérias láticas e diminuição da ação de microrganismos indesejáveis, como 

enterobactérias, mofos e leveduras entre outros (BEZERRA et al. 2015). Entre os 

aditivos mais comuns pode se citar a uréia, o melaço, os farelos, bagaço de frutas e 

inoculantes microbianos (PEREIRA NETO et al. 2009). 



 

 

 

 

24 

 

 

 A utilização de inoculantes microbianos é uma técnica extensamente 

difundida em países desenvolvidos e vem despertando grande interesse dos 

produtores brasileiros (BERNARDES et al. (2013). Entretanto, os resultados obtidos 

com sua utilização são contraditórios, uma vez que as melhoras no perfil 

fermentativo das silagens nem sempre são acompanhadas de melhoras na 

composição química e/ou ganhos no desempenho animal, sendo que o inverso 

também é verdadeiro (MAGALHÃES; RODRIGUES, 2003). 

 Segundo Zopollatto et al. (2009) os inoculantes microbianos usados como 

aditivos incluem bactérias homofermentativas, heterofermentativas, ou a combinação 

destas. Todavia, resultados positivos nos parâmetros fermentativos nem sempre 

ficaram evidentes e há na literatura controvérsias históricas sobre o uso desses 

aditivos, em função de resultados inconstantes obtidos na sua utilização (KUNG JR. 

et al. 2003; MUCK, 2010). 

 Aditivos heteroláticos vêm sendo desenvolvidos para reduzir os efeitos 

negativos da fermentação homolática (KUNG JR. 2009), uma vez que o ácido lático 

não é agente antimicótico e geralmente é utilizado como substrato na deterioração 

aeróbia (MUCK; KUNG JR, 1997), pois, problemas relacionados à estabilidade das 

silagens geraram buscas por microrganismos com características distintas daquelas 

antes desejadas (FILYA et al. 2004), visto que as perdas de nutrientes são mais 

pronunciadas na fase de desabastecimento do silo em comparação a fase de 

armazenamento (OLIVEIRA et al. 2011). 

 Considerando o metabolismo de carboidratos solúveis, as bactérias láticas 

podem ser classificadas como homofermentativas obrigatórias, que produzem ácido 

lático a partir de hexoses como a glicose; heterofermentativas facultativa, que 

produzem tanto o ácido lático a partir de hexoses, quanto de pentoses e produz 

dióxido de carbono, etanol e/ou ácido acético; heterofermentativas obrigatórias que 

degradam hexoses e pentoses a ácido lático, acético e propiônico, entre outros. O 

ácido acético inibe o crescimento de leveduras e fungos filamentosos, aumentando a 

estabilidade aeróbia de silagens na alimentação (MUCK, 2010; OLIVEIRA et al. 

2011). 

 A eficiência de um inoculante depende da quantidade de bactérias presentes, 

do teor de umidade, bem como do teor de açúcares solúveis do material. Em 
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condições desfavoráveis, como a adição de inoculantes de bactérias ácido láticas 

em concentrações menores que 105 UFC/g de material ensilado (FELON et al. 1993) 

ou contendo menos de 2% de açucares (OHMOMO, 1996), as vantagens do uso de 

inoculantes podem ser nulas (OHMOMO et al. 2002). No Brasil, a maioria dos 

produtos disponíveis dificilmente atingem essa concentração, porque segundo os 

fabricantes, o custo do inoculante fica muito elevado (BERNARDES et al. 2013). 

 Muck (2010) reforça que o principal desafio é a sobrevivência das bactérias 

lácticas dos inoculantes, o que estaria associado, principalmente, com o número de 

bactérias lácticas da microbiota autóctone, bem como pela quantidade de 

carboidratos solúveis e teor de matéria seca da planta ensilada e que para as 

bactérias presentes no inoculante se desenvolverem e resultarem em efeitos 

adicionais benéficos sobre a fermentação é necessário que o inoculante seja 

distribuído de forma eficaz no material ensilado. 

 O baixo teor de matéria seca do capim elefante no momento da ensilagem e a 

baixa pressão osmótica, pode favorecer o desenvolvimento de bactérias do gênero 

Clostridium que atuam indesejavelmente sobre os nutrientes e produtos 

intermediários da fermentação, liberando ácido butírico, ácido acético, amônia e 

aminas. Tais efeitos implicam na conservação do material armazenado e diminuem a 

aceitabilidade da silagem (McDONALD et al. 1991). 

 De forma geral, a presença de bactérias láticas homofermentativas 

(Lactobacillus plantarum) é extremamente necessária em silagens, evitando perdas 

de nutrientes através da geração de CO2 por fermentações indesejáveis (SANTOS & 

ZANINE, 2006), podendo acelerar a fermentação e resultar em silagens de melhor 

qualidade, diminuindo os teores de etanol e nitrogênio amoniacal (PEDROSO et al. 

2000). 

 A rápida ação de fermentação esperada pela ação do inoculante advêm da 

queda brusca de pH pela adição de mais colônias de bactérias à silagem, excluindo 

assim a atuação de microorganismos indesejáveis por criar um bioma onde a 

sobrevida de microrganismos aeróbicos seja dificultada, gerando então colônias 

desejáveis de bactérias anaeróbicas (OLIVEIRA et al. 2011). 

 Trabalhos realizados por Santos et al. (2011) têm demonstrado que 

gramíneas colhidas com idade superior a 50 dias até 70 dias, apresentam população 
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de bactérias lácticas acima de 5 log UFC/g, adequada para promover uma boa 

fermentação da massa ensilada. Em parte essa pode ser uma das explicações para 

os poucos efeitos positivos encontrados com a adição de inoculantes microbianos. 

 Patrizi et al. (2004) testaram três aditivos biológicos comerciais nas 

ensilagens de capim elefante cv. Napier, com 1,80m de altura, e observaram que 

apenas um aditivo (associação de Lactobacillus plantarum e Pediococcus 

acidilactici) foi eficiente para as variáveis relativas à fermentação e ao valor nutritivo 

das silagens, demonstrando que nem todos os microrganismos são fermentadores 

ativos para determinadas espécies forrageiras. Não houve vantagem em dobrar a 

concentração indicada dos aditivos pelo fabricante para aumentar a eficiência de 

fermentação. Nesse estudo foi observado nas silagens inoculadas com a dose 

recomendada em relação a controle (sem inoculante), aumento nos teores de MS 

(24,4 vs 29,94%), proteína bruta (6,61 vs 13,4% MS) e cálcio (0,34 vs 0,41% MS)  

redução no pH (5,01 vs 3,73), fibra insolúvel em detergente neutro (81,97 vs 70,73 % 

MS), fibra insolúvel em detergente ácido (52,37 vs 43,48 % MS) e Lignina (7,52 vs 

6,58 % MS).  

 Já Bernardes et al. (2013) trabalhando com capim elefante, e níveis de 

inoculante, concluíram que a aplicação do inoculante bacteriano contendo 

Lactobacillus plantarum e Pediococcus acidilactici, e sua utilização associada com 

melaço, não teve efeito sobre as características fermentativas, embora tenha 

reduzido a população de leveduras. Tal redução acabou por influenciar 

positivamente na estabilidade das silagens que receberam altas doses do inoculante 

homolático. No primeiro experimento desse autor, o capim elefante antes da 

ensilagem apresentou 16,8 % de MS, 3,3 % de carboidratos solúveis em água 

(CSA), já no segundo experimento 19,6 % de MS e 4,45% CSA, sendo elevado para 

valores médios nos tratamentos com adição 5% de melaço em pó, para 21,65 % de 

MS e 8,75 % de CSA. Nessas condições, o limitante para melhores resultados 

poderia ser o teor de MS da forragem utilizada, concordando com McDonald et al. 

(1991) que preconizam um limite mínimo de 25%, necessário para ocorrer uma 

fermentação satisfatória por bactérias ácido-láticas e, conseqüentemente, a garantia 

da conservação dos nutrientes da massa ensilada. 



 

 

 

 

27 

 

 

 Outras interpretações dos resultados apresentados poderiam ser 

consideradas, como a redução nos teores de CSA entre o material de origem e a 

silagem sem uso de inoculante, e, os valores de pH obtidos. No experimento 1 

houve redução de 78,2 % no teor de CSA com pH da silagem de 4,12. No 

experimento 2, redução de 82,2 % no teor de CSA com pH da silagem de 3,79. 

Pode-se aceitar que o material de origem possuía uma população autóctone ácido-

lática próxima ou superior a 105 UFC/g de material fresco, suficiente para promover 

minimamente o processo de fermentação. Também se avaliarmos o pH dos dois 

experimentos, a redução no experimento 2 pode ser reflexo de uma pequena 

melhora no teor de MS e CSA.  

 Andrade & Melotti (2003) testando três inoculantes comerciais na ensilagem 

de capim elefante, cultivar Napier, não observaram diferenças, entre as silagens 

inoculadas e silagem controle, para as variáveis, apresentando valores médios de 

nitrogênio amoniacal (12,43% do NT), ácido lático (4,15% da MS), ácido acético 

(3,13% da MS), ácido butírico (0,002% da MS), perdas (6,17% da MS ensilada) e 

digestibilidade in vitro da matéria seca (60,02%). Mesmo utilizando inclusões altas 

na ordem de 8,0x1010, 5,26x1010 e 9,0x1010 UFC/g de forragem.  Segundo os 

autores os teores de matéria seca (15,22%) e carboidratos solúveis (1,25% da 

matéria natural) indicaram ser o material limitante para garantir adequado processo 

fermentativo, embora o poder tampão (36,33 sem unidade) possa ser considerado 

ainda nos limites aceitáveis. Afirmam ainda que provavelmente o emurchecimento 

prévio desta gramínea permitiria a manifestação do efeito de tais produtos. No 

entanto, as limitações de ordem de maquinário para esta prática e o maior custo 

limitariam a adoção de tais práticas. 

 Segundo Santos et al. (2016) a viabilidade econômica do uso de  inoculantes 

no Brasil é um tema escasso na literatura brasileira. No entanto existem trabalhos 

evidenciando melhoria no perfil fermentativo e na redução das perdas, o que pode, 

em algumas vezes, evidenciar redução no custo por unidade de biomassa ensilada. 

O mesmo autor conclui em seu trabalho que, os inoculantes testados na ensilagem 

de capim-mombaça não influenciaram o consumo, a digestibilidade dos nutrientes, 

os parâmetros ruminais e o desempenho de bovinos de corte recebendo rações à 

base de silagem de capim mombaça colhido aos 90 dias de rebrota. Vale a 
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observação que nesse experimento a colheita do capim foi realizada com colhedora 

de forragem e, mesmo não sendo especificado, a compactação provavelmente tenha 

ocorrido utilizando trator, visto que  para cada tratamento foi confeccionado um silo 

de 50 toneladas. Essa ressalva torna-se justificável por existir o questionamento de 

que silos laboratoriais e condições experimentais podem não representar a realidade 

dos produtores. Também de que a dosagem recomendada pelos fabricantes foi de 

104 UFC/g de forragem fresca, inferior ao mínimo de 105 UFC/g recomendadas por 

FELON et al. (1993). 

 Investigações realizadas por Pedroso et al. (2000), Igarasi (2002), Restle et al. 

(2003), Coan et al. (2005), Rocha et al. (2006) e Pereira et al. (2007), avaliando 

silagens de gramíneas tropicais, não observaram diferenças significativas entre 

silagens com e sem inoculantes, não sendo observada eficiência dos inoculantes 

para melhorar o padrão fermentativo das silagens. 

 Segundo Oliveira et al. (2011), entre as prováveis explicações para as falhas 

nos inóculos, estão evidências de que as cepas de inoculantes derivam de espécies 

isoladas de plantas oriundas do hemisfério norte e lá são usados, principalmente, 

associadas a forragens emurchecidas contendo teores de MS superiores a 30% 

(MÜHLBACH, 2000), mantendo maior eficiência quando utilizados nessas culturas 

com adequado teor de MS. Já no hemisfério sul, respostas positivas ao uso de 

inoculantes têm sido alcançadas, quando as forrageiras são ensiladas com níveis 

adequados de CS, sugerindo que as limitações não são decorrentes somente da 

especificidade e teor de MS, mas também nas reduzidas concentrações de CS 

(SOLLENBERGER et al. 2004). 

  

 

4.  Relatório de trabalho de campo 

 

4.1  Local, condições de solo e clima 

 O experimento de campo foi conduzido no Sistema de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Pecuária Leiteira – SISPEL, localizado na Estação 

Experimental de Terras Baixas (EETB) da EMBRAPA Clima Temperado, situada no 

município de Capão do Leão – RS, latitude 31º45’S, longitude 52º21’W e altitude de 



 

 

 

 

29 

 

 

13,2m acima do nível do mar. O clima da região é subtropical úmido (Cfa, segundo 

Köeppen), precipitação anual de 1366,9 mm, umidade relativa do ar média de 

80,7%, média das temperaturas mínima e máxima 13,8 e 22,9ºC respectivamente, 

segundo dados da Estação Agroclimatológica de Pelotas (Capão do Leão). 

 As informações climáticas descritas na Tabela 1 durante o período 

experimental foram obtidas de uma estação meteorológica localizada a 1000m do 

local do experimento. 

 

Tabela 1. Condições climáticas durante o período experimental 

Mês 
Temperatura (°C) Umidade1 

(%) 

Precipit.
2 (mm) 

Rega3 

(mm) 

Radiação4 

Solar Média Mínima Máxima 

out/16 17,2 13,6 21,5 86,2 178 0 320,5 

nov/16 19,5 14,4 24,9 77,8 200 6 451,2 

dez/16 22,5 17,9 28,0 78,7 138 45,5 423,6 

jan/17 23,5 19,5 28,2 85,0 125 30 405,1 

fev/17 24,4 20,6 29,6 85,5 234 5 369,1 

mar/17 21,5 17,1 26,0 83,9 159 0 379,3 

abr/17 18,7 14,7 23,0 83,0 108 0 285,4 

mai/17 16,3 12,9 20,0 83,9 325 0 187,9 

jun/17 14,1 10,3 19,2 80,6 159 0 217,5 
1 – Umidade relativa do ar média; 2 – Precipitação pluviométrica média; 3 – realizada quando 
a tensão de água do solo atingiu 60 kPa;4 – Radiação solar (cal/cm²/dia). 
  

As mudas da cultivar de capim elefante anão BRS Kurumi foram preparadas 

em copos plásticos descartáveis, com fundo vazado, em 30/08/2016, utilizando um 

nó para cada muda, sendo mantidas em casa de vegetação até o momento do 

transplante, conforme figura 1.  

O solo no local do experimento é caracterizado como hidromórfico, 

classificado como Planossolo Háplico Eutróficosolódico, pertencente à unidade de 

mapeamento Pelotas (STRECK et al. 2008). Antes do plantio foram coletadas 

amostras de solo para avaliação do nível de fertilidade (Tabela 2). No entanto, 

considerando o histórico das áreas próximas ao local do experimento, estimou-se a 
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aplicação de 400 kg de adubo (05-30-15 NPK). O preparo de solo foi mínimo 

baseado em uma gradagem leve. Durante o período experimental foi aplicado 400 

kg de N na forma de uréia divididos em quatro aplicações (21/12/2016, 01/02/2017, 

21/02/2017 e 10/04/2017). 

 

Figura 1.  Preparo das mudas de capim elefante anão cv BRS Kurumi 

Tabela 2 . Características químicas de amostras de solo da área experimental 
antes da adubação.  

Amostra 
pH       

H2O 

M.O.  

(%) 

Índice 

SMP 

P K Ca Mg H+Al SB CTC 

----mg/dm³---- ----cmolc/dm³--- (%) Efetiva ph7 

1 5,8 2,2 6,4 108,1 200 3,3 1,9 2,7 68 5,7 8,4 

2 5,8 2,5 6,1 161,8 211 3,5 1,9 4 60 5,9 9,9 

Média 5,8 2,35 6,3 135,0 205,5 3,4 1,9 3,4 64,0 5,8 9,2 
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 As mudas foram transplantadas para a área experimental em 29/11/2016 

quando apresentaram altura média de 50 cm, sendo respeitado um espaçamento de 

80 cm entre plantas e entre linhas, conforme figura 2. 

 

Figura 2.  Implantação da área experimental 

 Previamente ao transplante, foram instalados e calibrados, em cada bloco, 

medidores manuais de tensão de água no solo,Watermark ®. Foram realizadas 

leituras esporádicas sendo avaliada a deficiência de umidade do solo e realizada a 

rega quando as leituras atingiam 60 kPa. A rega era feita com auxilio de regadores 

manuais, respeitando volumes máximos de 5 mm/m2 por operação. Os volumes 

mensais são apresentados na Tabela 1. 

 

   



 

 

 

 

 

4.2. Tratamentos e delineamento experimental

 Experimento 1: foi utilizado

dossel forrageiro (60, 80 e 100 cm do solo) e três alturas

e 40 cm do solo). O delineamento experimental foi o de blocos completos ao acaso, 

com 9 tratamentos e quatro repetições. C

nos quatro blocos, sendo em cada uma dessas 

avaliações. Devido a homogeneidade das parcelas e plantas não foi realizado corte 

de emparelhamento.  

Experimento 2: Foi testada em um delineamento inteiramente casualizado, a 

ensilagem in natura (T1) (sem 

10 horas sob exposição ao sol (T2) e ensilagem após condicionamento, por 

esmagamento dos colmos, e 

Figura 3.  Condições de temperatura e umidade no dia do emurchecimento

Para a desidratação a

parcela das 9h as 19h, sendo viradas após cinco horas de exposição ao

condições de temperatura (°C) e umidade (%) observadas no dia da ensilagem são 

apresentadas na figura 3

Tratamentos e delineamento experimental  

foi utilizado um esquema fatorial 3x3, sendo

dossel forrageiro (60, 80 e 100 cm do solo) e três alturas de resíduo

e 40 cm do solo). O delineamento experimental foi o de blocos completos ao acaso, 

mentos e quatro repetições. Cada parcela foi distribuída aleatoriamente 

sendo em cada uma dessas consideradas quatro plantas para as 

avaliações. Devido a homogeneidade das parcelas e plantas não foi realizado corte 

 

xperimento 2: Foi testada em um delineamento inteiramente casualizado, a 

(T1) (sem desidratação prévia), ensilagem após 

10 horas sob exposição ao sol (T2) e ensilagem após condicionamento, por 

esmagamento dos colmos, e desidratação por 10 horas ao sol (T3). 

Condições de temperatura e umidade no dia do emurchecimento

Para a desidratação as plantas foram mantidas nas áreas especificas de cada 

parcela das 9h as 19h, sendo viradas após cinco horas de exposição ao

condições de temperatura (°C) e umidade (%) observadas no dia da ensilagem são 

a figura 3.  
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3x3, sendo três alturas de 

de resíduo de corte (10, 25 

e 40 cm do solo). O delineamento experimental foi o de blocos completos ao acaso, 

distribuída aleatoriamente 

consideradas quatro plantas para as 

avaliações. Devido a homogeneidade das parcelas e plantas não foi realizado corte 

xperimento 2: Foi testada em um delineamento inteiramente casualizado, a 

), ensilagem após desidratação de 

10 horas sob exposição ao sol (T2) e ensilagem após condicionamento, por 

(T3).  

 

Condições de temperatura e umidade no dia do emurchecimento 

s plantas foram mantidas nas áreas especificas de cada 

parcela das 9h as 19h, sendo viradas após cinco horas de exposição ao sol. As 

condições de temperatura (°C) e umidade (%) observadas no dia da ensilagem são 
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Figura 4.  Cortes do capim elefante anão cv BRS Kurumi 

  

O condicionamento foi realizado por pressão estimada de 1,42 kg/cm², 

exercida pelo rodado de veiculo automotor. Para reduzir contaminação o material foi 

disposto entre duas camadas de lona durante o processo. 

Para esse experimento foram utilizadas plantas de segundo corte em 

14/03/2017, sendo o material fragmentado em picador estacionário, em partículas de 

tamanho médio teórico de 2 a 3 cm.  

 Depois de picado, o material de cada tratamento foi homogeneizado e dividido 

em quatro porções, onde foram aplicados novos tratamentos: aplicação de 
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inoculante microbiano (IM), inoculante microbiano e açúcar (IM+AÇ), somente com 

açúcar (AÇ) e sem inoculante (SI). 

 

 

Figura 5.  Micro silos experimentais 

 

O inoculante microbiano utilizado no experimento (Kerasil®) continha como 

níveis de garantia, Lactobacillusplantarum (4x1010UFC/g) e Pediococcusacidilactici 

(4x1010UFC/g). Foi diluído em água, seguindo as proporções recomendadas pelo 

fabricante, de 100g de inoculante, dissolvidos em 40L de água, aplicados de forma 

homogênea em 25 toneladas de forragem picada. Nessas proporções estimou-se a 

concentração de 320.000 UFC/g de material ensilado.  
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 Nos tratamentos onde foi incluído açúcar, esse foi diluído em água acrescido 

ou não de inoculante na proporção de 5kg de açúcar para 40L de água, para 25 

toneladas de forragem picada, seguindo as recomendações do fabricante do 

inoculante microbiológico.   

 O material foi novamente homogeneizado e ensilado, com quatro repetições 

de aproximadamente dois quilogramas, em micro silos de PVC equipados com 

válvula para liberação de gases e dreno de efluentes. 

 

 

4.3 Análises e avaliações 

 As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Bromatologia 

e Nutrição Animal (LABNUTRI) da EMBRAPA Clima Temperado e no Núcleo 

Integrado em Desenvolvimento de Análises Laboratoriais (NIDAL) do Departamento 

de Tecnologia e Ciência dos Alimentos (DTCA) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). 

Para avaliar o efeito da altura de dossel e de resíduo foi utilizada régua 

graduada sendo cortadas quatro plantas de cada parcela onde foi determinada a 

produção de matéria verde (PMV) por pesagem direta. Para estimativa de produção 

por área foi considerado o espaçamento entre plantas de 80 cm, no plantio, o que 

estabelece uma área de 0,64 m2/planta ou 15.625 plantas/ha. Dessas plantas, duas 

foram separadas em lamina foliar, caule mais bainha e material morto (senescente) 

para determinação da composição estrutural. O material foi fracionado para 

determinação do teor de matéria parcialmente seca (MPS) em estufa com circulação 

de ar forçado a 55ºC até peso constante.  

Com base nos dados climáticos descritos anteriormente estimou-se a soma 

térmica ou Graus-dia (GD) a partir da média entre a temperatura máxima e minima 

diária menos a temperatura basal inferior (10°C), conforme equação: 

GD=[(T°Máxima + TºMínima)/2] -10. 

 As amostras parcialmente secas das plantas inteiras foram moídas em 

moinho do tipo Wiley com peneira de crivo de um mm e analisadas para: matéria 

seca (MS) em estufa a 105ºC, matéria mineral (MM) por incineração em mufla a 

550ºC durante 5 horas, proteína bruta (PB) pelo método micro Kjeldahl (N x 6,25), 
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segundo AOAC (1996), e fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), com adição de 

α-amilase termoestável, mas sem uso de sulfito segundo Van Soest et al. (1991) e 

adaptações para autoclave conforme descrito por Senger et al. (2008). 

 Três tratamentos foram escolhidos para detalhamento da composição 

bromatológica, sendo a combinação de altura de dossel e resíduo, respectivamente: 

(100 x 10 cm), pela elevada produção de matéria seca (PMS), taxa de acumulo e por 

apresentar características mais direcionadas ao corte; (100 x 40 cm) pela 

produtividade, mas principalmente pela massa de folhas verdes (MFV) produzida e 

participação de folhas, que o caracterizam para uma condição de pastejo; e (80 x 25 

cm), por estar em uma condição intermediária aos demais, apresentando boa 

produtividade e participação de folhas.  

 Para estes tratamentos foram determinados os teores de fibra insolúvel em 

detergente ácido (FDA), segundo Van Soest et al. (1991) e adaptações para 

autoclave conforme descrito por Senger et al. (2008), lignina em detergente ácido 

(LDA) segundo Van Soest & Robertson (1985), , nitrogênio insolúvel em detergente 

neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), nitrogênio não 

protéico (NNP), usando a metodologia descrita por LICITRA et al. (1996) e nitrogênio 

solúvel (NS) conforme Krishnamoorthy et al. (1982). 

 A proteína foi divida em cinco frações (A, B1, B2, B3 e C) estimadas através de 

equações descritas no NRC (2001), sistema CNCPS, descritas por Sniffen et al. 

(1992), onde: a fração A é constituída de nitrogênio não protéico (NNP), que é de 

alta e rápida solubilidade no rúmen, B representa a proteína verdadeira que é 

subdividida em três frações, baseadas na velocidade de degradação ruminal, sendo 

a B1 rapidamente solúvel no rúmen, solúvel em tampão Borato-Fofato (albumina e 

globulina), B2 com taxa de degradação intermediária (maioria das albuminas e 

glutelinas), B3 é a proteína associada à parede celular e de degradação lenta 

(prolaminas, extensinas e proteínas desnaturadas) e por fim, a fração C que é 

composta de proteínas insolúveis em detergente ácido, ou seja, que não é digerível 

no rúmen e intestino. 

 Para avaliação das formas de ensilagem foram analisados os materiais pré 

ensilados, assim como as silagens, para MPS, MS, MM, FDN, FDA, PB, NIDN, 
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NIDA, NS, NNP e feita a estimativa do fracionamento protéico, como descrito 

anteriormente.  

 Os microsilos de PVC tinham 29,25 cm de altura e 10,45 cm de diâmetro. 

Foram pesados vazios, com material no momento da ensilagem e na abertura dos 

silos para determinação das perdas por gases (PG) conforme Jobim et al. (2007). 

Após compactados e devidamente fechados, os micro silos foram posicionados de 

forma que a válvula disposta em uma das tampas ficasse para baixo, através dela 

foram coletados os efluentes no 1º, 2º, 3º, 5º, 12º e 20º dia pós ensilagem, quando 

não foi mais obtido líquido de drenagem. A partir do acumulado de liquido colhido foi 

estipulada a perda por efluentes (PE).  

 A abertura dos silos ocorreu 100 dias após o fechamento, nesse momento 

foram determinados pH e capacidade tampão (CT) conforme Playne & McDonald 

(1966). Também foi determinado o teor de nitrogênio amoniacal (N-NH3) conforme 

técnicas propostas por Bolsen (1992) e Vieira (1980). 
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Efeito do manejo de desfolha sobre as características nutricionais do capim elefante 

anão Pennisetum purpureum (Schumach) cv BRS Kurumi 
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Resumo 33 

O estudo foi conduzido para avaliar três estratégias de utilização do capim elefante 34 

anão BRS Kurumi através da composição bromatológica, fracionamento protéico, de 35 

carboidratos e a digestibilidade in situ. Foram avaliados em delineamento inteiramente 36 

casualizado os tratamentos com altura do dossel e de resíduo respectivamente: T1 – 80cm x 37 

25cm, T2 – 100cm x 40cm e T3 – 100cm x 10cm. Não foram observados efeitos dos 38 

tratamentos para matéria mineral (MM), produção de proteína bruta por dia, frações protéicas 39 

“B1”, “B2” e “C”, teores de lignina em detergente ácido (LDA), hemicelulose e fração 40 

“A+B1” dos carboidratos.  O T3 apresentou maior produção de matéria seca (PMS) por corte 41 

(T1-3,06, T2-4,89 e T3-8,34 ton/ha), intervalo entre cortes (IEC), produção de proteína por 42 

corte (PPBC), nitrogênio solúvel (NS), nitrogênio não protéico (NNP), fibra insolúvel em 43 

detergente neutro (FDN; T1- 60,07, T2-60,55 e T3- 62,74% MS) e ácido (FDA), celulose, 44 

carboidratos totais (CT) e fração “C” dos carboidratos. Também apresentou menores valores 45 

de extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB; T1-16,55, T2-14,94 e T3-12,98) e coeficientes de 46 

digestibilidade para matéria seca (MS) e FDN em 24 e 48 horas. T1 e T2 apresentaram alguns 47 

efeitos significativos em algumas frações isoladas, como o maior teor de PB do T1, mas que 48 

não refletiu na qualidade protéica e dos carboidratos, assim como nos coeficientes de 49 

digestibilidade. Os resultados indicam que o capim elefante BRS Kurumi, pelas suas 50 

características bromatológicas, permite uma maior flexibilidade de manejo sem afetar 51 

drasticamente seu valor nutritivo.      52 

 53 

Palavras-chave: BRS Kurumi, fracionamento, carboidratos, proteínas, valor nutritivo 54 

 55 

Abreviaturas: MS, matéria seca; MM, matéria mineral; PPBD, produção de proteína bruta por 56 

dia; PPBC, produção de proteína por corte; PMS, produção de matéria seca; IEC, intervalo 57 

entre cortes; NT, nitrogênio total; PB, proteína bruta; NS, nitrogênio solúvel; NNP, nitrogênio 58 

não protéico; NIDN, nitrogênio insolúvel em detergente neutro; NIDA, nitrogênio insolúvel 59 

em detergente ácido; FDN, fibra insolúvel em detergente neutro; FDA, fibra insolúvel em 60 

detergente ácido; LDA, lignina em detergente ácido; CT, carboidratos totais; CNF, 61 

carboidratos não-fibrosos; EE, extrato etéreo; GD, Graus dia 62 

 63 
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Abstract 65 

 This study was conducted to evaluate three strategies to the use of BRS Kurumi dwarf 66 

elephant grass on the chemical composition, protein and carbohydrates partition and 67 

digestibility. The design was completely randomized. The treatments were canopy height and 68 

post - cut residue respectively: T1 - 80cm x 25cm, T2 - 100cm x 40cm and T3 - 100cm x 69 

10cm. No effects of treatments for mineral matter (MM), crude protein production per day 70 

(PPBD), protein fractions "B1", "B2" and "C", acid detergent lignin (ADL), hemicellulose 71 

and fraction "A + B1" of carbohydrates. The T3 proposed for cutting had higher dry matter 72 

yield (PMS) per cut (T1-3.06, T2-4.89 and T3-8.34 ton / ha), interval between cuts (IEC), 73 

yield of (NNP), neutral detergent insoluble fiber (NDF, T1- 60.07, T2-60.55 and T3- 62.74% 74 

DM) and acid (ADF), cellulose, total carbohydrates (TC) and "C" fraction of carbohydrates. It 75 

also showed lower values of ethereal extract (EE), crude protein (CP, T1-16,55, T2-14,94 and 76 

T3-12,98% DM) and digestibility coefficients for dry matter (DM) and NDF in 24 and 48 77 

hours. Both treatments proposed for grazing (T1 and T2) presented some significant effects in 78 

some isolated fractions, such as the higher CP content of T1, but did not reflect on protein 79 

quality and carbohydrates, as well as on the digestibility coefficients. These findings indicate 80 

that BRS Kurumi elephantgrass, due to its growth characteristics, allows greater flexibility of 81 

handling without drastically affecting its nutritional value. 82 

 83 

 1. Introdução 84 

As estreitas margens de lucro vivenciadas no setor pecuário brasileiro e a competição 85 

por áreas agricultáveis aumentam a necessidade de intensificação dos sistemas produtivos, 86 

seja na geração de produtos cárneos ou lácteos. A alimentação é a responsável pela maior 87 

parte dos custos de produção e tratando-se de ruminantes, é de fundamental importância a 88 

oferta de uma base alimentar a partir de plantas forrageiras capazes de produzir grandes 89 

volumes de biomassa, com altos teores de nutrientes digestíveis, de modo a propiciar elevado 90 

desempenho produtivo dos animais.      91 

 No geral, as plantas forrageiras, sobretudo as C4, apresentam com o aumento da idade 92 

elevação no teor de parede celular, redução da digestibilidade e do valor nutritivo (VAN 93 

SOEST, 1994), o que torna importante a determinação do momento mais adequando para 94 

utilização da forrageira, a fim de maximizar sua qualidade nutricional sem afetar sua 95 

capacidade produtiva. Essa condição pode variar entre espécies e cultivares, em razão dos 96 
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efeitos genéticos, ambientais, mas em especial pelas condições de manejo e da interação entre 97 

esses fatores.  O manejo da pastagem é, na sua essência, o compromisso entre a necessidade 98 

de se manter área foliar para fotossíntese e a de se colher grandes quantidades de tecido foliar 99 

de alta qualidade antes que esse tecido morra (PARSONS, 1988). 100 

 Diferentemente das cultivares de porte alto o capim-elefante anão (Pennisetum 101 

purpureum Schumach) é caracterizado pela pequena distância entre os nós, que retarda a 102 

elevação de seu meristema apical, proporcionando maior relação folha/colmo (SILVA et al. 103 

2009), permitindo maior persistência da cultura e contribuindo para manutenção de seu valor 104 

nutritivo com o avanço da maturidade. Em especial, o cultivar BRS Kurumi apresenta alta 105 

produção de forragem e excelente estrutura do pasto, caracterizada pela elevada proporção de 106 

folhas e pequeno alongamento do colmo. Essas características favorecem o consumo de 107 

forragem pelos animais em pastejo, além de facilitar o manejo do pasto, sem necessidade de 108 

roçadas freqüentes (GOMIDE et al. 2015), o que pode torná-lo uma alternativa para 109 

intensificação dos sistemas produtivos, aliando produtividade e qualidade nutricional. 110 

   Informações sobre as frações de carboidratos e proteínas dessa forrageira sob 111 

diferentes estratégias de utilização são importantes, visto que, segundo Fox et al. (1992), além 112 

de possibilitar estimar com maior exatidão o desempenho dos animais, as estimativas das 113 

frações de carboidratos e proteínas permitem aumentar a eficiência de utilização dos 114 

nutrientes. De acordo com o CNCPS, os alimentos são subdivididos em decorrência de suas 115 

características químicas, físicas, de degradação ruminal e digestibilidade pós-rúmen, visando 116 

minimizar as perdas de nutrientes, maximizando a eficiência de crescimento microbiano 117 

através da sincronização da degradação de carboidratos e proteínas para que ocorra o máximo 118 

desempenho teórico dos microrganismos, a fim de reduzir as perdas no rúmen, e também 119 

estimar o escape de nutrientes (MELLO & NORNBERG, 2004). 120 

 Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o fracionamento de carboidratos, proteínas 121 

e a digestibilidade in situ do capim elefante BRS Kurumi manejado sob diferentes estratégias 122 

de manejo no primeiro ano de implantação. 123 

 124 

 2. Material e Métodos 125 

 2.1. Local, condições climáticas e de solo 126 

 O experimento de campo foi conduzido no Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento 127 

em Pecuária Leiteira – SISPEL, localizado na Estação Experimental de Terras Baixas (EETB) 128 
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da EMBRAPA Clima Temperado, situada no município de Capão do Leão – RS, latitude 129 

31º45’S, longitude 52º21’W e altitude de 13,2m acima do nível do mar. O Clima da região é 130 

subtropical úmido (Cfa segundo Köeppen), com precipitação média anual de 1366,9 mm, 131 

umidade relativa do ar de 80,7%, temperaturas mínima e máxima entre 13,8 e 22,9ºC 132 

respectivamente, segundo dados da Estação Agroclimatológica de Pelotas (Capão do Leão). 133 

 As condições climáticas durante o período experimental (Tabela 1) foram obtidas de 134 

uma estação meteorológica localizada a 1000m do local do experimento.  O solo no local do 135 

experimento é caracterizado como hidromórfico, classificado como Planossolo Háplico 136 

Eutrófico solódico, pertencente à unidade de mapeamento Pelotas (STRECK et al. 2008). O 137 

preparo de solo foi mínimo baseado em uma gradagem leve e aplicação de 400 kg de adubo 138 

(05-30-15 NPK) antes da implantação. Durante o período experimental foram realizadas 139 

quatro adubações nitrogenadas, totalizando 400 kg N/ha na forma de uréia, em 21/12/2016, 140 

01/02/2017, 21/02/2017 e 10/04/2017.  141 

 As mudas para implantação da área experimental foram preparadas em copos plásticos 142 

descartáveis, com fundo vazado, sendo mantidas em casa de vegetação até o momento do 143 

transplante, em 29/11/2016 quando apresentaram altura média de 50 cm, sendo respeitado um 144 

espaçamento de 80 cm entre plantas e entre linhas. 145 

Previamente ao transplante, foram instalados e calibrados, em cada bloco, medidores 146 

manuais de tensão de água no solo, Watermark ®. Foram realizadas leituras periódicas sendo 147 

avaliada a deficiência de umidade do solo e realizada a rega com auxilio de regadores 148 

manuais, quando as leituras atingiam 60 kPa, respeitando volumes específicos por parcela, 149 

conforme apresentado na Tabela 1. 150 

 151 

 2.2. Tratamentos, delineamento experimental e análise estatística  152 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três tratamentos e 153 

quatro repetições sendo feitas medidas repetidas ao longo do tempo (cortes). Os tratamento 154 

foram constituídos das combinações entre altura do dossel e de resido respectivamente: T1 – 155 

80cm x 25cm, T2 – 100cm x 40cm e T3 – 100cm x 10cm. Os tratamentos T1 e T2 foram 156 

escolhidos considerando manejos potencias e praticados em sistemas de pastejo, já o 157 

tratamento T3 foi avaliado considerando a possibilidade de uso dessa cultivar como capineira 158 

ou mesmo o uso para ensilagem. Em cada parcela foram utilizadas quatro plantas centrais 159 

para as avaliações.  160 
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As análises estatísticas foram realizadas no aplicativo SAS® - Statistical Analysis 161 

System versão 9.0 (SAS, 2002). Os dados foram  testados quanto à normalidade residual pelo 162 

teste de Shapiro-Wilk e quanto à homocedasticidade pelo teste de Levene. Posteriormente, 163 

foram submetidos à análise de variância univariada (ANOVA) sendo as médias ajustadas pelo 164 

método dos quadrados mínimos ordinários com o comando LSMEANS (Least Squares 165 

Means) e comparadas entre si pelo teste Tukey com nível de significância de 5% pelo 166 

procedimento MIXED. Foram considerados para as análises efeitos de tratamento e dos 167 

cortes. 168 

 169 

 2.3.  Análises e avaliações 170 

 As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Bromatologia e 171 

Nutrição Animal (LABNUTRI) da EMBRAPA Clima Temperado e no Núcleo Integrado em 172 

Desenvolvimento de Análises Laboratoriais (NIDAL) do Departamento de Tecnologia e 173 

Ciência dos Alimentos (DTCA) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 174 

 A altura de dossel e de resíduo foram medidas com régua graduada sendo cortadas 175 

quatro plantas de cada parcela onde foi determinada a produção de matéria verde no extrato 176 

colhido por pesagem direta, foi considerado o espaçamento entre plantas de 80 cm, no plantio, 177 

o que estabelece uma área de 0,64 m2/planta ou 15.625 plantas/ha. Com base nos dados 178 

climáticos estimou-se a soma térmica ou Graus-dia (GD) a partir da média entre a temperatura 179 

máxima e minima diária menos a temperatura basal inferior (10°C), conforme equação: 180 

GD=[(T°Máxima + TºMínima)/2] -10.  O material foi fracionado para determinação do teor 181 

de matéria parcialmente seca em estufa com circulação de ar forçado a 55ºC até peso 182 

constante. Posteriormente foram moídas em moinho do tipo Wiley com peneira de crivo de 183 

dois e um mm e analisadas para: Matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta 184 

(PB), extrato etéreo (EE), foram determinados segundo a AOAC (1996, métodos 967.03, 185 

942.05, 954.05 e 920.39 respectivamente), e fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), com 186 

adição de α-amilase termoestável, mas sem uso de sulfito de sódio, fibra insolúvel em 187 

detergente ácido (FDA) segundo Van Soest et al. (1991) e adaptações para autoclave 188 

conforme descrito por Senger et al. (2008). Lignina em detergente ácido (LDA) segundo Van 189 

Soest & Robertson (1985), teores de Hemicelulose e Celulose foram determinados por 190 

diferença sendo as analises de FDN, FDA e LDA efetuadas seqüencialmente. O nitrogênio 191 

insolúvel em detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), 192 
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nitrogênio não protéico (NNP), usando a metodologia descrita por Licitra et al. (1996) e 193 

nitrogênio solúvel em tampão borato-fosfato (NS) conforme Krishnamoorthy et al. (1982). 194 

 A proteína foi divida em cinco frações (A, B1, B2, B3 e C) estimadas através de 195 

equações descritas no NRC (2001) e sistema CNCPS, descritas por Sniffen et al. (1992), 196 

onde: a fração “A” é constituída de nitrogênio não protéico (NNP), que é de alta e rápida 197 

solubilidade no rúmen, “B” representa a proteína verdadeira que é subdividida em três 198 

frações, baseadas na velocidade de degradação ruminal, sendo a “B1” rapidamente solúvel no 199 

rúmen, solúvel em tampão Borato-Fofato (albumina e globulina), “B2” com taxa de 200 

degradação intermediária (maioria das albuminas e glutelinas), “B3” é a proteína associada à 201 

parede celular e de degradação lenta (prolaminas, extensinas e proteínas desnaturadas) e por 202 

fim, a fração” C” que é composta de proteínas insolúveis em detergente ácido, ou seja, que 203 

não é digerível no rúmen e intestino. 204 

 Os carboidratos foram fracionados da seguinte forma: as frações “A+B1” que 205 

correspondem aos carboidratos solúveis (Fração “A” - prontamente fermentado no rúmen), 206 

amido e pectina (fração “B1” – taxa intermediária de degradação) foram estimados a partir 207 

dos carboidratos não-fibrosos (CNF), conforme equação descrita por Hall (2003). Já a fração 208 

“C”, foi estimada pela FDN indigestível, após 240 horas de incubação in situ e a fração “B2” 209 

(celulose e hemicelulose), que corresponde à fração de degradação lenta e potencialmente 210 

digerível da fibra, foi obtida pela diferença entre a FDNcp e a fração “C”.  211 

 A degradabilidade in situ foi determinada utilizando quatro vacas da raça Jersey, 212 

fistuladas ruminalmente e recebendo forragem e sal mineral à vontade. Para a incubação, foi 213 

pesado 1 g de amostra parcialmente seca, moída a 2mm, em sacos de poliéster (5 x 5 cm e 214 

porosidade de 50 µm). Estas foram incubadas durante 24, 30, 48 e 240 horas. Os resíduos pós 215 

incubação foram lavados em água corrente até a água fluir límpida, e mantidos em solução 216 

para dissociação de bactérias por 15 minutos, conforme Whitehouse et al. (1994). Estas foram 217 

secas em estufa 105°C por 8 horas e pesadas. Posteriormente, foram submetidos ao 218 

solubilização em detergente neutro descrito anteriormente para predizer a digestibilidade total 219 

desta técnica. 220 

  221 
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 3. Resultados e Discussão 222 

 3.1. Produção e composição 223 

 Na tabela 2 são observados os teores de MS, EE, MM, produção de MS por corte, 224 

intervalos entre cortes, graus-dia e as datas dos cortes. Eram esperados efeitos significativos 225 

entre cortes, pois foram incluídos o primeiro corte, que apresenta grande intervalo desde a 226 

implantação, assim como os últimos cortes que foram influenciados pelas condições 227 

climáticas. Como pode ser observado na tabela 1, os meses de março, abril e maio, 228 

apresentaram redução tanto nas temperaturas médias, como na radiação solar acumulada. 229 

Os teores de MS apresentaram efeito tanto para tratamento como para corte, os 230 

valores observados são semelhantes aos descritos na literatura, se observa redução nos teores 231 

à medida que são colhidas plantas mais jovens ou se diminui o resíduo pós corte, 232 

provavelmente pela maior participação de colmo, que apresenta um teor de MS 41% menor. 233 

Os teores de EE seguem o mesmo comportamento, sendo observados maiores 234 

valores em plantas mais jovens, provavelmente por apresentar maior participação de folhas no 235 

material colhido, com maior concentração dessa fração em relação aos colmos. Os teores de 236 

MM não apresentaram efeito de tratamento, mas sim de corte, numericamente, o primeiro 237 

corte, em todos os tratamentos, apresentaram menor concentração desta fração, o que 238 

provavelmente esta relacionado à capacidade de absorção visto que as plantas provavelmente 239 

apresentavam nesse momento um sistema radicular menos desenvolvido e de menor 240 

distribuição.  241 

A PMS por corte diferiu entre os tratamentos sendo superior no T3, intermediário em 242 

T2 e menor em T1, respectivamente 8,34, 4,89 e 3,06 ton/ha. Comportamento esperado à 243 

medida que se aumenta o extrato colhido e o intervalo entre cortes. O mesmo comportamento 244 

foi observado na produção total de matéria seca durante o período de avaliação, sendo 16,34 245 

ton/ha (T1), 13,67 (T2) e 12,23 (T3). Entretanto, os IEC assim como os GD foram menores 246 

em T1 intermediários em T2 e superiores no T3. Essas variáveis mesmo apresentando 247 

comportamento normal devem ser analisadas com cuidado, pois as médias não 248 

necessariamente representam a forrageira em questão. Os resultados são fortemente 249 

influenciados pelo primeiro corte, que foi o tempo necessário para que as plantas atingissem a 250 

altura do dossel estipulado (80 e 100cm) após a implantação. Também sofrem influencia 251 

marcante das condições climáticas que podem ser observadas na Tabela 1, que deixam claro 252 
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as reduções de temperatura mas principalmente da radiação solar a partir de março. Essas 253 

condições afetam principalmente o quarto corte do T1 e o terceiro corte do T2.  254 

  255 

 3.2. Frações protéicas  256 

 Quando observamos os teores de PB (Tabela 3) vemos que essa fração segue um 257 

comportamento normal para gramíneas, onde plantas  mais altas ou com maior intervalo entre 258 

cortes, como em T2 e T3 apresentam menor teor de PB assim como resíduos menores pós 259 

corte (T3) reduzem o percentual dessa variável na MS colhida, provavelmente pela menor 260 

participação de folhas no material. Entretanto, ao avaliarmos a PPBC, o comportamento é 261 

inverso sendo o aumento no teor de proteína menos expressivo que a produção de matéria 262 

seca por corte. Assim podemos analisar essa dinâmica de forma independente ao número de 263 

dias necessários para cada corte, considerando a PPBD que não apresenta diferença estatística 264 

entre os tratamentos avaliados. Essa variável também demonstra que a capacidade absortiva e 265 

de síntese dessa fração é constante nos tratamentos em estudo.  266 

Em sistemas de pastejo é interessante que o material colhido tenha maior 267 

concentração de nutrientes, o que pode ser alcançado diminuindo o extrato pastejado 268 

(aumentando o resíduo de plantas mais jovens) e, conseqüentemente, a freqüência entre 269 

pastejos. Se tratando de PB, que representa um dos principais fatores limitantes e onerosos 270 

das dietas de animais de alta exigência, essa estratégia pode ser uma alternativa para reduzir 271 

custos com concentrado, que atualmente são caracterizados e qualificados quanto ao teor de 272 

PB. Já quando o material for utilizado como capineira e/ou para ensilagem é interessante que 273 

se tenha um maior volume por corte para otimizar os recursos humanos e de maquinário para 274 

execução da atividade. No entanto, mais estudos bioeconômicos são necessários para 275 

determinar o ponto de equilíbrio entre a redução da qualidade do material e o custo 276 

operacional do processo.     277 

Os teores de NIDN foram maiores no T1 quando comparados com T3 e ambos não 278 

diferiram do T2, aparentemente essa variável apresentou maior relação com o teor de PB do 279 

que com o teor de FDN propriamente dito. Já o NS foi superior em T3 e não diferiu entre T1 e 280 

T2, apresentando mesmo comportamento do NNP (fração “A”; Tabela 4). 281 

Na Tabela 4 é apresentado o fracionamento protéico quanto a taxa e velocidade de 282 

degradação ruminal segundo Sniffen et al. (1992). O NT foi superior em plantas mais jovens 283 

(T1) seguido das plantas com maior resíduo (T2) tendo menor teor nas plantas de T3 onde se 284 
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tem plantas com maior intervalo entre cortes e menor resíduo, o que parece um 285 

comportamento normal e dependente da maturidade fisiológica da planta assim como a menor 286 

participação de folhas no estrato avaliado. A fração “A” que representa o NNP é considerada 287 

de rápida e total degradação ruminal em dietas bem balanceadas. Essa fração foi afetada pelos 288 

tratamentos estudados sendo maior no T3 e não diferindo entre T1 e T2. O conhecimento 289 

desta fração em plantas forrageira é considerado importante principalmente quando uréia é 290 

componente da dieta, por ser considerada em sua totalidade NNP, podendo quando 291 

consumido em excesso acarretar distúrbios metabólicos e perdas indiretas pelo gasto 292 

energético necessário para excretar o excesso de amônia ruminal.  A fração “B” é considerada 293 

proteína verdadeira e é subdividida considerando a velocidade de degradação ruminal. As 294 

frações “B1” de rápida degradação e “B2” de degradação intermediária não foram afetadas 295 

pela altura do dossel e do resíduo pós corte. A fração “B1” representou em média 5,38 e a B2 296 

31,08% do NT.       297 

A fração “B3” foi superior no T1 e não diferiu entre T2 e T3, esse valor superior 298 

segue o mesmo comportamento do NIDN sendo provável reflexo do maior teor protéico na 299 

planta. Essa fração apesar de digestível, possui taxa de degradação ruminal de 0,02 a 1,0% h-1 300 

(SNIFFEN et al. 1992) sendo a sua utilização dependente da dieta e principalmente da taxa de 301 

passagem da mesma.  302 

Umas das frações protéicas que merece especial atenção, principalmente em 303 

gramíneas tropicas, é a fração “C”, correspondente ao nitrogênio insolúvel em detergente 304 

ácido, pois está associadas à lignina, complexos tanino/proteína e produtos oriundos da reação 305 

de Maillard, altamente resistentes às enzimas microbianas e indigestíveis ao longo do trato 306 

gastrintestinal (LICITRA et al. 1996). No presente estudo não foram observadas diferenças, 307 

fato que ratifica que, além de apresentar um bom teor protéico a qualidade do material 308 

apresenta razoável constância, independente da estratégia de manejo adotada.    309 

 310 

 3.3. Fracionamento de carboidratos 311 

 O decréscimo na qualidade das forrageiras com o avanço da idade deve-se à queda no 312 

teor de proteína, ao aumento da parede celular e ao acúmulo de lignina indigerível. Essas 313 

alterações ocorrem com maior intensidade em forrageiras tropicais em função do rápido 314 

crescimento, o que reflete em baixo desempenho dos rebanhos, devido principalmente ao 315 

menor consumo limitado pela fração fibrosa da forrageira (VAN SOEST, 1994).  316 



 

 

 

 

49 

 

 

No presente estudo foram observados efeitos dos tratamentos para FDN, FDA e 317 

celulose. Esses foram maiores no T3, provavelmente pela maior participação de colmo 318 

decorrente do menor resíduo pós corte. Os teores encontrados estão próximos aos descritos 319 

por Pereira et al. (2014) ao considerar a planta inteira do BRS Kurumi. Já Gomide et al. 320 

(2011) não observou efeito dos resíduos (25 e 45cm) para FDN, FDA e DIVMS, no entanto, 321 

observou aumento no teor de FDN com o prolongamento dos intervalos de pastejo 322 

justificando o fato por uma menor ralação folha colmo.  323 

 Os teores de LDA foram numericamente superiores em T3 o que era esperado, mas 324 

não foram suficientes para causar diferenças significativas. Os teores de hemicelulose também 325 

não foram afetados pelos tratamentos. Ficando os valores superiores de FDN e FDA 326 

justificados por um aumento nos teores de celulose, principalmente.  327 

Nas forrageiras, os carboidratos perfazem cerca de 60 a 80% da matéria seca, sendo a 328 

principal fonte de energia para os seres vivos compreendidos nos primeiros níveis tróficos 329 

(FERNANDES et al. 2003). Nos ruminantes, a energia proveniente dos carboidratos se torna 330 

disponível indiretamente, na forma de ácidos graxos voláteis, gerados pela ação microbiana 331 

nos compartimentos fermentativos e, diretamente, pela absorção de seus monômeros 332 

constituintes, no intestino desses animais (VAN SOEST, 1994).  333 

Assim para maximizar a multiplicação microbiana ruminal, e conseqüentemente a 334 

digestão de carboidratos é necessário um sincronismo quantitativo, qualitativo e constante 335 

entre carboidratos (energia) e proteínas (nitrogênio). Talvez essa seja uma das maneiras mais 336 

efetivas de otimizar os sistemas produtivos a fim de manter sua viabilidade e sustentabilidade.  337 

Na tabela 6 são apresentados os teores de carboidratos totais e suas frações. Os teores 338 

de CT apresentaram efeito dos tratamentos sendo maiores nas plantas com maior idade (T2) e 339 

menor resíduo pós corte (T3), em decorrência dos maiores valores de fibra e menores de 340 

concentrações de PB e EE. As frações “A” e “B1” foram avaliadas juntas e não apresentaram 341 

diferença estatística decorrentes da altura do dossel e do resíduo pós corte. Segundo Carvalho 342 

et al. (2007), alimentos com elevada fração A+B1 são considerados boas fontes energéticas 343 

para aumento dos microrganismos ruminais. No entanto animais consumindo grandes 344 

quantidades de concentrado, principalmente grãos energéticos, podem apresentar distúrbios 345 

relativos à acidificação do meio ruminal por excesso dessas frações na dieta. O que justifica a 346 

necessidade de sua real participação principalmente em forrageiras.  347 
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O capim elefante é descrito por conter baixas concentrações de carboidratos solúveis, 348 

representantes da fração “A”, no entanto novas cultivares em estagio vegetativo tem 349 

apresentado teores bastante superiores aos normalmente considerados chegando a 20 % da 350 

MS, que devem ser considerados na formulação de dietas.  351 

A fração “B2” que representa os carboidratos potencialmente degradáveis (celulose e 352 

hemicelulose) mas de lenta degradação são os maiores representantes do capim elefante e da 353 

maioria das forrageiras tropicais que não apresentam grande participação de grãos em sua 354 

composição. Essa foi superior em T1 (72,70%) e não diferiu entre T2 (69,0%) e T3 (66,52%). 355 

A Fração “C” dos carboidratos (fração indigestível) também é de fundamental importância, 356 

pois, juntamente com a fração “B2” apresentam efeito sobre a capacidade de consumo 357 

podendo ter grande reflexo no desempenho animal. Essa não diferiu entre T1 e T2 e foi maior 358 

em T3, refletindo o efeito da redução da altura do resíduo sobre a qualidade do material 359 

colhido. Segundo Russell et al. (1992) alimentos com elevado teor de fração B2 demandam 360 

maiores teores de NNP para atender aos requisitos em N dos microrganismos fermentadores 361 

de carboidratos estruturais. 362 

 363 

 3.4. Coeficientes de digestibilidade 364 

 Todas as frações discutidas anteriormente e suas inter relações determinam os 365 

coeficientes de digestibilidade da MS e FDN observados na tabela 7. Os dois manejos 366 

estabelecidos para representar situações de pastejo (T1 e T2) não diferiram quanto a 367 

digestibilidade da MS e FDN em 24 e 48 horas sendo superiores ao T3. 368 

 Apesar das diferenças estatísticas observadas quanto às frações nutrientes e ao 369 

fracionamento dos carboidratos e proteínas essas não foram suficientes para afetar os 370 

coeficientes de digestibilidade nos tratamentos T1 e T2, fato que reforça as recomendações  371 

de que o capim elefante anão é indicado para pastejo e que suas características de crescimento 372 

permitem maior flexibilidade de manejo quanto ao momento de entrada (altura do dossel) e 373 

saída (resíduo pós corte) dos animais, ficando os intervalos entre pastejo dependentes das 374 

condições climáticas, fertilidade do solo e estratégias de utilização, principalmente. Mesmo o 375 

T3 apresentando menores coeficientes de digestibilidade, estes são aceitáveis e podem ser 376 

considerados para o propósito do manejo. Esses provavelmente são decorrentes da menor 377 

digestão de parte da fibra, que corrobora com um aumento na fração “C” (tabela 6) em 378 

decorrência dos maiores valores de celulose e numericamente de lignina (Tabela 5). Pois 379 
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segundo Van Soest (1994) o valor nutritivo dos alimentos é determinado por dois fatores: a 380 

proporção de parede celular vegetal e o grau de lignificação, sendo a utilização da celulose 381 

limitada pelo processo de lignificação.              382 

 383 

 4. Conclusões 384 

 O capim elefante anão BRS Kurumi apresenta capacidade de manter o valor nutritivo 385 

sob diferentes estratégias de manejo referentes à altura de dossel e de resíduo pós corte. Sua 386 

utilização como capineira permite a obtenção de grande produção por corte com pequenos 387 

prejuízos no valor nutricional pela redução da altura do resíduo pós corte. 388 
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Tabela 1. Condições climáticas durante o período experimental 

Mês 
Temperatura (°C) Umidadea 

(%) 

Precipit.b 

(mm) 

Irrigaçãoc 

(mm) 

Radiaçãod 

Solar Média Mínima Máxima 

out/16 17,2 13,6 21,5 86,2 178 0 320,5 

nov/16 19,5 14,4 24,9 77,8 200 6 451,2 

dez/16 22,5 17,9 28,0 78,7 138 45,5 423,6 

jan/17 23,5 19,5 28,2 85,0 125 30 405,1 

fev/17 24,4 20,6 29,6 85,5 234 5 369,1 

mar/17 21,5 17,1 26,0 83,9 159 0 379,3 

abr/17 18,7 14,7 23,0 83,0 108 0 285,4 

mai/17 16,3 12,9 20,0 83,9 325 0 187,9 

jun/17 14,1 10,3 19,2 80,6 159 0 217,5 

a – Umidade relativa do ar média; b – Precipitação pluviométrica média; c – realizada quando a tensão 
de água do solo atingiu 60 kPa; d – Radiação solar (cal/cm²/dia).  
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Tabela 2. Efeito da altura do dossel e do resíduo pós corte sobre as características produtivas e 
bromatológicas do capim elefante anão BRS Kurumi em diferentes cortes 

Dossel 
(cm) 

Resíduo  
(cm) 

Corte 
MS          

(% AI) 

% MS 

 PMS 

(ton/ha) 

IEC 
GD 

(°C) 

Data 

do 

corte EE MM 

80 25 

1º 13,51 2,46 13,74 2,74 59 779,1 27-jan 

2º 10,19 2,56 15,82 3,63 23 350,7 19-fev 

3º 8,54 2,55 16,44 1,79 15 233,4 6-mar 

4º 13,23 2,43 16,01 4,07 66 610,6 11-mai 

T1 - Média 11,37 b 2,50 a 15,50 3,06 c 40,75 493,4  

100 40 

1º 14,67 2,71 13,36 4,58 79 1083,3 16-fev 

2º 9,23 2,14 15,86 4,27 20 325,5 8-mar 

3º 12,85 2,10 15,64 4,81 56 522,0 3-mai 

T2 - Média 12,87 a 2,29 b 15,12 4,89 b 60,08 643,6  

100 10 
1º 12,37 2,29 13,73 8,74 79 1083,3 16-fev 

2º 11,15 1,99 15,44 7,62 47 595,1 4-abr 

T3 - Média 11,98 ab 2,06 c 15,21 8,34 a 68,17 839,2  

EPM 0,4448 0,00622 0,3140 0,2811    

P-valor (Tratamento) 0,0364 0,0002 0,5944 <0,0001    

P-valor (Corte) <0,0001 <0,0073 <0,0001 0,0379    

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade de erro 
pelo teste Tukey; EPM – erro padrão da média; MS - Matéria Seca; AI – amostra integral; EE – 
extrato estéreo; MM – matéria mineral; Prod MS – produção de matéria seca por área e por corte; IEC 
– intervalo entre cortes; GD – Graus dia 
 486 

  487 



 

 

 

 

57 

 

 

Tabela 3. Efeito da altura do dossel e do resíduo pós corte sobre o teor de proteína bruta (PB) 
nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN), nitrogênio solúvel em tampão borato-
fosfato (NS) e a produção de proteína por corte e por dia do capim elefante anão BRS Kurumi 
em diferentes cortes 

Dossel 
(cm) 

Resíduo
(cm) 

Corte 
PB                   

(% MS) 
PPB 

kg/ha/corte 
PPB 

kg/ha/dia 

% do Nitrogênio Total 

NIDN NS 

80 25 

1º 14,47 395,04 6,70 31,37 33,22 

2º 16,40 591,12 25,70 42,02 31,30 

3º 20,81 372,01 24,80 34,88 37,40 

4º 14,54 590,39 8,95 29,49 38,50 

T1 - Média 16,55 a 487,14 c 16,54 34,44 a 35,10 b 

100 40 

1º 14,93 683,09 8,65 38,39 30,23 

2º 16,57 709,12 35,46 31,74 35,38 

3º 15,34 738,92 13,19 30,57 39,77 

T2 - Média 14,94 b 744,79 b 16,57 31,92 ab 36,26 b 

100 10 
1º 13,81 1200,70 15,20 33,12 35,44 

2º 11,84 903,69 19,23 31,15 37,51 

T3 - Média 12,98 c 1073,57 a 14,64 29,43 b 39,62 a 

EPM 0,5226 44,1361 2,0202 1,2289 0,6660 

P-valor (Tratamento) 0,0003 <0,0001 0,7763 0,0287 0,0003 

P-valor (Corte) 0,0008 0,3065 <0,0001 0,0111 <0,0001 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade de erro 
pelo teste Tukey; EPM – erro padrão da média; MS – matéria seca; PPB – produção de proteína bruta 
por área e por corte;  
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Tabela 4. Efeito da altura do dossel e do resíduo pós corte sobre as frações protéicas do capim 
elefante anão BRS Kurumi em diferentes cortes 

Dossel 
(cm)  

Resíduo 
(cm) 

Corte 
NT 

(%MS) 

% do Nitrogênio Total 

A B1 B2 B3 C 

80 25 

1º 2,32 29,13 4,09 35,41 13,99 17,38 

2º 2,62 24,62 6,69 26,68 18,57 23,45 

3º 3,33 34,36 3,04 27,72 13,41 21,47 

4º 2,33 32,11 6,39 32,02 11,03 18,45 

T1 - Média 2,65 a 30,05 b 5,05 30,46 14,25 a 20,19 

100 40 

1º 2,39 25,95 4,28 31,38 15,92 22,46 

2º 2,65 29,24 6,14 32,88 11,39 20,35 

3º 2,45 35,22 4,55 29,66 9,77 20,80 

T2 - Média 2,39 b 30,82 b 5,44 31,83 11,29 b 20,63 

100 10 
1º 2,21 30,00 5,44 31,44 14,15 18,96 

2º 1,90 31,52 5,99 31,34 10,93 20,22 

T3 - Média 2,08 c 33,96 a 5,66 30,95 10,35 b 19,08 

EPM 0,0836 0,6903 0,4951 0,9768 0,7543 0,7083 

P-valor (Tratamento) 0,0003 0,0018 0,6757 0,5334 0,0018 0,3401 

P-valor (Corte) 0,0008 <0,0001 0,0037 0,0273 0,0006 0,0831 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade de erro 
pelo teste Tukey; EPM – erro padrão da média; NT – Nitrogênio Total; MS - Matéria Seca; A - 
Nitrogênio não protéico, rápida degradação; B1 - globulinas e albuminas, de rápida degradação; B2 - 
maioria das albuminas e glutelinas, intermediária degradação; B3 - prolaminas, extensinas e proteína 
desnaturada, lenta degradação; C - proteína insolúvel em detergente ácido, não digestível (SNIFFEN et 
al. 1992).  
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Tabela 5. Composição da fibra do capim elefante anão BRS Kurumi em diferentes alturas de 
dossel e resíduo em diferentes cortes 

Dossel 
(cm)  

Resíduo 
(cm) 

Corte 
% MS 

FDN FDA LDA Celulose Hemicelulose 

80 25 

1º 63,70 37,52 3,43 33,09 26,17 

2º 61,80 37,54 4,31 32,23 24,26 

3º 56,44 36,27 4,75 30,23 20,17 

4º 58,36 34,30 3,68 30,87 24,06 

T1 - Média 60,07 b 36,41 b 4,04 31,61 b 23,67 

100 40 

1º 65,76 38,16 4,26 33,90 27,59 

2º 58,80 37,13 4,44 33,10 21,67 

3º 58,82 34,56 3,24 31,32 24,26 

T2 - Média 60,55 b 35,92 b 3,86 32,53 b 24,64 

100 10 
1º 66,72 40,28 5,57 34,71 26,44 

2º 63,17 39,61 4,23 35,39 23,56 

T3 - Média 62,74 a 38,52 a 4,73 34,03 a 24,22 

EPM 0,6189 0,4543 0,3097 0,3785 0,5288 

P-valor (Tratamento) 0,0184 0,0016 0,1603 0,0006 0,3153 

P-valor (Corte) <0,0001 0,0002 0,8222 0,0005 <0,0001 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade de 
erro pelo teste Tukey; EPM – erro padrão da média; MS - Matéria Seca; FDN - Fibra insolúvel em 
detergente neutro; FDA - Fibra insolúvel em detergente ácido; LDA - Lignina em detergente ácido.  
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Tabela 6. Efeito da altura do dossel e do resíduo pós corte sobre fracionamento de carboidratos 
do capim elefante anão BRS Kurumi em diferentes cortes 

Dossel 
(cm)  

Resíduo 
(cm) 

Corte 
CT              

(% MS) 

% dos Carboidratos Totais 

A + B1 B2 C 

80 25 

1º 69,33 11,63 72,15 16,21 

2º 65,22 9,33 77,05 13,62 

3º 60,20 11,37 74,95 13,68 

4º 67,02 17,41 66,64 15,94 

T1 - Média 65,44 c 12,44 72,70 a 14,86 b 

100 40 

1º 69,01 9,10 74,60 16,30 

2º 65,43 13,66 71,79 14,55 

3º 66,92 16,59 66,67 16,74 

T2 - Média 67,65 b 14,77 69,00 b 16,22 b 

100 10 
1º 70,18 8,13 72,81 19,05 

2º 70,72 14,21 66,32 19,47 

T3 - Média 69,75 a 13,85 66,52 b 19,63 a 

EPM 0,6620 1,0336 1,1679 0,5615 

P-valor (Tratamento) 0,0004 0,2079 0,0229 <0,0001 

P-valor (Corte) 0,0001 0,0006 0,0013 0,1552 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade de erro 
pelo teste Tukey; EPM – erro padrão da média; MS - Matéria Seca; CT – carboidratos totais; A + B1 – 
carboidratos não fibrosos; B2 – fração potencialmente degradável; C – fração indigestível da parede 
celular;  
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Tabela 7. Digestibilidade in situ da matéria seca (MS) e da fibra insolúvel em detergente 
neutro (FDN) do capim elefante anão BRS Kurumi em diferentes alturas de dossel e de 
resíduo pós corte  

Dossel 
(cm) 

Resíduo
(cm)  

Corte 
Dig. MS   Dig. FDN (% FDN) 

24 hs 48 hs 
 

24 hs 48 hs 

80 25 

1º 75,47 83,48 61,49 74,07 

2º 76,31 87,23 61,67 79,33 

3º 82,62 89,56 69,20 81,50 

4º 76,92 84,77 60,45 73,91 

T1 - Média 77,83 a 86,26 a   63,20 a 77,20 a 

100 40 

1º 74,45 84,50 61,15 76,43 

2º 79,98 87,76 66,95 79,19 

3º 75,44 84,89 58,24 74,31 

T2 - Média 76,32 a 85,22 a   60,86 a 75,54 a 

100 10 
1º 72,21 82,38 58,34 73,58 

2º 71,21 80,76 54,43 69,54 

T3 - Média 72,23 b 81,57 b   55,85 b 70,68 b 

SEM 1,0367 0,5759  1,6078 0,9111 

P-valor (Tratamento) 0,0034 <0,0001  0,0145 0,0001 

P-valor (Corte) 0,1564 0,0090  0,5799 0,0441 

Dig. MS - Digestibilidade in situ da matéria seca após 24 e 48 horas de incubação; Dig. FDN - 
Digestibilidade in situ da fibra insolúvel em detergente neutro após 24, 48 e 240 horas de incubação. 
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Resumo 31 

 Esse estudo foi conduzido objetivando avaliar os efeitos da desidratação, do processo 32 

de ensilagem e da inclusão de inoculante microbiano (IM) sobre as características 33 

fermentativas e nutricionais do capim elefante anão BRS Kurumi. Foram avaliados em um 34 

delineamento inteiramente casualizado amostras do material antes da ensilagem in natura e 35 

desidratado por 10 horas ao sol, assim como suas respectivas silagens com e sem inoculante 36 

microbiano. Não foram observados efeitos para nitrogênio amoniacal (N-NH3) das silagens. 37 

As perdas por efluentes (PE) aumentaram o teor de matéria seca (MS) e reduziram a matéria 38 

mineral (MM) das silagens in natura. A desidratação aumentou o teor de MS (10,5 vs 16,4%), 39 

proteína bruta (PB), pH e reduziu as concentrações de carboidratos solúveis em água (CHO’s; 40 

18,85 vs 12,55% MS) antes da ensilagem.  O processo fermentativo durante a ensilagem 41 

reduziu o teor CHO’s e fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e aumentou capacidade 42 

tampão (CT), PB, extrato etéreo (EE) e conseqüentemente a digestibilidade in situ da MS 43 

(Dig MS). O inoculante microbiano proporcionou silagens com maior MS, PB (14,18% MS), 44 

Dig MS (85,11%) e a digestibilidade in situ da FDN (Dig FDN; 71,88%) que justificam sua 45 

utilização. A desidratação do material antes da ensilagem deve considerar o possível aumento 46 

no custo operacional. Todos os materiais apresentaram características que permitem a 47 

ensilagem e silagens com boas condições de conservação, mesmo com baixos teores de MS. 48 

Se destaca a qualidade nutricional dos materiais em estudo que servem como alternativa para 49 

intensificação dos sistemas produtivos.  50 

 51 

Palavras-chave: BRS Kurumi, silagem, inoculante, valor nutricional 52 

 53 

Abreviaturas: MS, matéria seca; MM, matéria mineral; PE, perdas por efluente; PB, proteína 54 

bruta; FDN, fibra insolúvel em detergente neutro; EE, extrato etéreo; CHO’s, carboidratos 55 

solúveis em água; CT, capacidade tampão; Dig MS, digestibilidade in situ da matéria seca; 56 

Dig FDN, digestibilidade in situ da fibra insolúvel em detergente neutro;  57 
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Abstract 60 

 This study was conducted to evaluate the effects of dehydration, silage process and 61 

inclusion of microbial inoculant (IM) on the fermentative and nutritional characteristics of 62 

BRS Kurumi dwarf elephantgrass. Samples of the material prior to ensiling in natura and 63 

dehydrated for 10 hours in the sun, as well as their respective silages with and without 64 

microbial inoculant, were evaluated in a completely randomized design. No effects were 65 

observed for ammoniacal nitrogen (N-NH3) from the silages. The effluent losses (PE) 66 

increased the dry matter content (DM) and reduced the mineral matter (MM) of the in natura 67 

silages. Dehydration increased DM (10,5 vs 16,4%), crude protein (CP), pH and reduced 68 

water soluble carbohydrate concentrations (WSC, 18.85 vs 12.55% MS) before ensiling. The 69 

fermentation process reduced WSC and neutral detergent fiber (NDF) and increased buffer 70 

capacity (BC), CP, ethereal extract and consequently the in situ digestibility of DM (DM 71 

Dig). The microbial inoculant provided silages with higher DM, CP (14,18% DM), DM and 72 

NDF digestibility (85,11 and 71,88%, respectively), that justify its use. Dehydration of the 73 

material before silage should consider the possible increase in operating cost. All the 74 

materials presented characteristics that allow silage and silage with good conservation 75 

conditions, even with low DM contents. It highlights the nutritional quality of the materials 76 

under study that are an alternative to intensify the production systems. 77 

 78 

 79 

 1. Introdução 80 

As estreitas margens de lucro vivenciadas no setor pecuário brasileiro e a competição 81 

por áreas agricultáveis aumentam a necessidade de intensificação dos sistemas produtivos, 82 

seja na geração de produtos cárneos ou lácteos. A alimentação é a responsável pela maior 83 

parte dos custos de produção e tratando-se de ruminantes, é de fundamental importância a 84 

oferta constante de uma base alimentar a partir de plantas forrageiras capazes de produzir 85 

grandes volumes de biomassa, com altos teores de nutrientes solúveis e baixos teores de 86 

fibras, de modo a propiciar elevado desempenho produtivo dos animais.      87 

A conservação de recursos forrageiros na forma ensilada é inquestionável visto a 88 

necessidade de alimento em quantidade e qualidade constante durante o ano todo, 89 

independente das variações climáticas observadas. A utilização do capim elefante na forma 90 

ensilada já é bastante descrita e estudada. Sua utilização esta respaldada por ser uma 91 
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forrageira perene, o que reduz os custos com implantação anual, por permitir sucessivos 92 

cortes ao longo do ano e apresentar alta produção de matéria seca ao longo da estação 93 

produtiva. 94 

O capim-elefante anão (Pennisetum purpureum Schumach) é caracterizado pela 95 

pequena distância dos nós, que retarda a elevação de seu meristema apical, proporcionando 96 

maior relação folha/colmo (SILVA et al. 2009), permitindo uma maior persistência da cultura 97 

e contribuindo para manutenção de seu valor nutritivo com o avanço da maturidade, diferente 98 

das cultivares de porte alto. No entanto, um dos principais obstáculos para utilização dessa 99 

forrageira na forma ensilada é seu teor de umidade elevado, que, aliado a uma alto poder 100 

tampão, na fase de melhor valor nutritivo, pode resultar em fermentações indesejáveis, com 101 

consideráveis perdas de nutrientes (ZANINE et al., 2006), incrementando as perdas por 102 

drenagem de efluentes e deprimindo o consumo voluntário do alimento fermentado 103 

(SILVEIRA et al. 1980). 104 

 Nessas condições, formas de elevar o teor de matéria seca do material, como a 105 

desidratação e a utilização de inoculantes microbianos, podem favorecer o processo 106 

fermentativo e apresentam-se como alternativas em potencial. Assim, o objetivo desse 107 

trabalho foi avaliar o efeito da desidratação e o uso de inoculante microbiano na ensilagem do 108 

capim elefante anão BRS Kurumi, sobre as principais características fermentativas e 109 

nutricionais. 110 

 111 

2. Material e Métodos 112 

2.1. Local, manejo e tratamentos 113 

O experimento de campo foi conduzido no Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento 114 

em Pecuária Leiteira – SISPEL, localizado na Estação Experimental de Terras Baixas (EETB) 115 

da EMBRAPA Clima Temperado, situada no município de Capão do Leão – RS, latitude 116 

31º45’S, longitude 52º21’W e altitude de 13,2m acima do nível do mar. O Clima da região é 117 

subtropical úmido (Cfa segundo Köeppen). O solo no local do experimento é caracterizado 118 

como hidromórfico, classificado como Planossolo Háplico Eutrófico solódico, pertencente à 119 

unidade de mapeamento Pelotas (STRECK et al. 2008).  120 

 A área utilizada para o experimento foi implantada utilizando mudas enraizadas com 121 

50 cm de altura em 29/11/2016, respeitando um espaçamento de 80 cm entre linhas e entre 122 

plantas. Na implantação foi realizada adubação com 400 kg de 05-30-15 (NPK) por hectare e 123 
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gradagem leve. Como adubação nitrogenada utilizou-se uréia em três aplicações equivalentes 124 

a 100 kg de N cada.  Foi realizado um corte de uniformização a 10 cm do solo, quando as 125 

plantas atingiram 80 cm de dossel (27/01/2017).  A forragem utilizada para ensilagem foi 126 

cortada a 10 cm do solo quando atingiu 100 cm de dossel (14/03/2017), 46 dias após a 127 

uniformização. 128 

Foi testado em um delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 4 129 

repetições (silos), o efeito do material (ensilagem da forragem in natura e após desidratação 130 

de 10 horas sob exposição ao sol) e o efeito do inoculante microbiano (com e sem adição). 131 

Para a desidratação as plantas foram mantidas nas áreas especificas das 9h as 19h, sendo 132 

viradas após cinco horas de exposição ao sol. As condições de temperatura (°C) e umidade 133 

(%) observadas no dia da ensilagem são apresentadas no Grafico1.         134 

 Depois de fragmentado em picador estacionário em partículas de tamanho médio 135 

teórico de 2 a 3 cm, o material de cada tratamento in natura e desidratado foi homogeneizado 136 

e dividido em duas porções, sendo uma delas adicionado inoculante. O material foi 137 

novamente homogeneizado e ensilado, em quatro microsilos de PVC equipados com válvula 138 

para liberação de gases e dreno de efluentes, pesando aproximadamente dois quilogramas 139 

cada. 140 

 O inoculante microbiano utilizado no experimento (Kerasil®) continha como níveis de 141 

garantia, Lactobacillus plantarum (4x1010UFC/g) e Pediococcus acidilactici (4x1010UFC/g), 142 

esse foi diluído em água, seguindo as proporções recomendadas pelo fabricante, de 100g de 143 

inoculante, dissolvidos em 40L de água, 5 kg de açúcar, suficiente para 25 toneladas de 144 

forragem picada. Nessas proporções estimou-se a concentração de 320.000 UFC/g de material 145 

ensilado.  146 

   147 

2.2.  Análises e avaliações 148 

Depois de compactados e devidamente vedados, os microsilos foram posicionados 149 

com a válvula disposta em uma das tampas para baixo, através dela foram coletados os 150 

efluentes no 1º, 2º, 3º, 5º, 12º e 20º dia pós ensilagem, quando não foi mais obtido líquido de 151 

drenagem. A partir do acumulado de liquido colhido foi estipulada a perda por efluentes (PE). 152 

A abertura dos silos ocorreu 100 dias após o fechamento, nesse momento foram 153 

determinados pH e capacidade tampão (CT) conforme Playne & McDonald (1966), nitrogênio 154 

amoniacal (N-NH3) conforme técnicas propostas por Bolsen (1992) e Vieira (1980). Amostras 155 
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representativas do pré-ensilado, assim como das silagens, foram pré-secas em estufa com 156 

circulação de ar forçado a 55ºC até peso constante, outra porção foi congelada a -20ºC para 157 

análise dos teores de carboidratos solúveis em água conforme metodologia por Dubois et al. 158 

(1956).    159 

 As amostras parcialmente secas foram moídas em moinho do tipo Wiley com peneira 160 

de crivo de um e dois mm e analisadas para: Matéria seca (MS) em estufa a 105ºC, matéria 161 

mineral (MM) por incineração em mufla a 550ºC durante 5 horas, proteína bruta (PB) pelo 162 

método micro Kjeldahl e extrato etéreo segundo AOAC (1996), e fibra insolúvel em 163 

detergente neutro (FDN), com adição de α-amilase termoestável, mas sem uso de sulfito de 164 

sódio, segundo Van Soestet al. (1991) e adaptações para autoclave conforme descrito por 165 

Senger et al. (2008). 166 

 A degradabilidade in situ foi determinada utilizando quatro vacas da raça Jersey, 167 

fistuladas ruminalmente e recebendo forragem e sal mineral à vontade. Para a incubação, foi 168 

pesado 1 g de amostra parcialmente seca, moída a 2mm, em sacos de poliéster (5 x 5 cm e 169 

porosidade de 50 µm). Os resíduos pós incubação foram lavados em água corrente até a água 170 

fluir límpida, e mantidos em solução para dissociação de bactérias por 15 minutos, conforme 171 

Whitehouse et al. (1994). Estas foram secas em estufa 105°C por 8 horas e pesadas. 172 

Posteriormente, foram submetidos ao solubilização em detergente neutro descrito 173 

anteriormente para predizer a digestibilidade total desta técnica. 174 

 175 

2.3. Analises estatística 176 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 4 177 

repetições, nas avaliações do efeito do inoculante microbiano e do material sobre as 178 

características das silagens. Nas avaliações do efeito da desidratação antes da ensilagem 179 

foram considerados dois tratamentos e 4 repetições. As análises estatísticas foram realizadas 180 

no aplicativo SAS® - Statistical Analysis System versão 9.0 (SAS, 2002). Todos os dados 181 

foram testados quanto à normalidade residual pelo teste de Shapiro-Wilk e quanto à 182 

homocedasticidade pelo teste de Levene. Os dados foram submetidos à análise de variância 183 

univariada (ANOVA) sendo as médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos 184 

ordinários com o comando LSMEANS (Least Squares Means) e comparadas entre si pelo 185 

teste Tukey a um nivel de significância de 5% pelo procedimento MIXED. Para as silagens 186 
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foi considerado no modelo efeito de material (in natura e desidratado), efeito de inoculante 187 

(COM e SEM) e a interação entre material e inoculante.  188 

 189 

3. Resultados e Discussão 190 

 Na tabela 1 podem ser observadas as características fermentativas e nutricionais dos 191 

materiais antes da ensilagem e o efeito do processo de desidratação. Já na tabela 2 e 3 são 192 

apresentados os efeitos do tipo de material ensilado, do uso ou não de inoculante microbiano e 193 

a interação entre esses fatores sobre a características fermentativas e nutricionais do capim 194 

elefante anão BRS Kurumi. 195 

Respostas científicas utilizando capim elefante de porte anão para ensilagem ainda são 196 

escassas, entretanto, de forma geral esses materiais apresentam a mesma dificuldade de 197 

conciliar teor de matéria seca e qualidade nutricional no momento da ensilagem observado 198 

nas de porte alto.  199 

  Segundo McDonald et al. (1991) uma grande variedade de forrageiras podem ser 200 

utilizadas para produção de silagem, mas é recomendado que tenham níveis adequados de 201 

substratos fermentáveis na forma de carboidratos solúveis, capacidade tampão relativamente 202 

baixa e conteúdo de matéria seca acima de 20%. Pelos dados obtidos no presente estudo se 203 

observa que o capim elefante anão BRS Kurumi, mesmo sendo cortado quando atingiu 100 204 

cm de altura, apresentou 10,46% de MS, valor muito inferior ao descrito anteriormente e que 205 

pode ser considerado limitante para sua utilização na forma ensilada. Nesse contexto, 206 

estratégias para aumentar o teor de matéria seca são aconselhadas e nesse trabalho foi testado 207 

o efeito da desidratação com resposta significativa (p<0,05). Segundo Santos et al. (2013) 208 

clones de porte anão são mais propensos a se tornarem desidratados, em comparação com o 209 

capim elefante de porte alto, e exigem menos tempo de murcha. Fato justificável pela maior 210 

participação de folhas em relação a colmos, que possuem uma maior capacidade de retenção 211 

de água, sendo observados nesse trabalho 54,2% de laminas foliares, 40,6 % de colmos mais 212 

bainha e 5,2% de material senescente. 213 

No presente estudo desidratação do material antes da ensilagem mesmo promovendo 214 

aumento de 56,35% no teor de MS (10,47 para 16,37% da AI), não atingiu as recomendações 215 

descritas anteriormente. Isso provavelmente aconteceu devido às condições climáticas de 216 

temperatura e umidade (Gráfico 1), tendo apresentado nas ultimas três horas de desidratação 217 

redução de 6ºC na temperatura e elevação de 14% na umidade relativa do ar. Nesse sentido é 218 
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importante avaliar os benefícios e a efetividade do processo de desidratação, uma vez que 219 

necessita de maiores recurso de mão de obra e/ou maquinário para execução do processo. 220 

Foi observado um teor de MS superior nas silagens in natura (Tabela 2) quando 221 

comparado com seu material de origem (Tabela 1), fato explicado pela perda de efluentes 222 

(PE) que apresentaram valor médio de 119,41 kg por tonelada de silagem (Tabela 2). 223 

Bernardino et al. (2005) trabalhando com cultivar Cameroon com 12,4% de MS no momento 224 

da ensilagem observou produção de 123,5 litros de efluente por tonelada de silagem. Esses 225 

efluentes além de apresentar potencial poluidor podem carrear nutrientes altamente 226 

digestíveis, açúcares, ácidos orgânicos, diminuindo o valor nutritivo da silagem. Castle & 227 

Watson (1973) relatam a inexistência da produção de efluente em silagens de alfafa, azevém e 228 

centeio, quando o teor de matéria seca destas foram superiores a 23%, no presente estudo as 229 

silagens com desidratação prévia mesmo tendo teor médio de MS de 17,16 % não 230 

apresentaram perdas por efluentes. 231 

Os teores de MS das silagens (Tabela 2) apresentaram interação (p<0,05) entre o tipo 232 

de material e o uso de inoculante. Sendo observados maiores teores para silagens com uso de 233 

inoculante. Zopollatto et al. (2009)  em sua revisão também encontrou aumento médio nos 234 

teores de MS (1,8%) e PB (8,0%) para silagens tratadas com inoculante contendo bactérias 235 

homofermentativas.  236 

 Os teores de carboidratos solúveis em água (CHO’s) foram reduzidos pelo processo de 237 

desidratação antes da ensilagem (p<0,05). Geralmente gramíneas tropicas são caracterizadas 238 

por apresentar baixos teores de carboidratos solúveis, esses são os substratos prontamente 239 

disponíveis para o desenvolvimento das bactérias desejáveis, sobretudo as láticas, 240 

viabilizando a adequada produção de ácido lático e a rápida redução do pH, condição 241 

necessária para a inibição da atividade proteolítica das enzimas vegetais e do 242 

desenvolvimento das bactérias indesejáveis (MUCK, 1988). Os teores de CHO’s descritos na 243 

literatura como mínimos necessários são divergentes e dependentes de outras características 244 

como CT e teor MS, mas não superiores a 15% da MS, assim, mesmo apresentando redução 245 

de 33,42% nos teores de CHO’s pelo processo de desidratação antes da ensilagem, as 246 

quantidades observadas podem ser consideradas satisfatórias, o que aliado aos teores residuais 247 

observados nas silagens (Tabela 2), não caracterizam essa fração como limitante para um 248 

adequando processo fermentativo. Nas silagens essa fração apresentou efeito significativo 249 

para material (p<0,05), sendo observado maiores concentrações no material in natura, 250 
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provavelmente pela maior disponibilidade antes do processo fermentativo. O processo 251 

fermentativo apresentou um consumo médio de 48,19% dos CHO’s nas silagens in natura e 252 

49,97% dos CHO’s nas silagens desidratadas, representando 9,76 e 6,28% da MS 253 

respectivamente.      254 

 A capacidade tampão da massa a ser ensilada representa outro fator diretamente 255 

relacionado com a efetividade fermentativa, uma vez que forrageiras que apresentam valores 256 

elevados dificultam a rápida redução do pH a níveis aceitáveis, o que diretamente representa 257 

maior consumo de carboidratos e desenvolvimento de microorganismos indesejáveis como 258 

fungos, leveduras e clostridium que podendo prejudicar a qualidade da silagem. O processo de 259 

desidratação não afetou (p>0,05) essa característica e ambos os materiais apresentaram 260 

valores razoavelmente baixos, pois Playne & McDonald (1966) afirmam que a maioria das 261 

gramíneas apresentam capacidade tampão entre 25 e 40 Meq/100g de MS. A literatura 262 

apresenta uma grande variação quanto às formas de expressar e determinar essa variável, 263 

assim como para as diferentes cultivares de capim elefante. 264 

Segundo Jobim et al. (2007) a capacidade tampão depende basicamente do teor de 265 

proteína bruta, íons inorgânicos (Ca, K, Na) e combinação de ácidos orgânicos e seus sais. No 266 

entanto, Playne & McDonald (1966) afirmam que 68 a 80% da magnitude da capacidade 267 

tampão é determinada pela fração ânion da forragem, representados pelos sais de ácidos 268 

orgânicos, ortofosfatos, sulfatos, nitratos e cloretos, sendo que entre os pHs 6 e 4, somente os 269 

ânions de sais orgânicos e os ortofosfatos são tamponantes, sendo o efeito do ortofosfato 270 

menor. Nessas condições são justificados os valores superiores observados nas silagens 271 

(Tabela 2), que apresentaram efeito significativo (p<0,05) para o material e para inoculante, 272 

mas, não foram observadas interações. Os valores superiores no material in natura podem 273 

estar relacionados a uma maior disponibilidade de CHO’s para o processo fermentativo, um 274 

menor teor de MS e uma redução mais lenta do pH no inicio do processo fermentativo 275 

gerando maior concentração de ácidos orgânicos como acético e butírico, que segundo Playne 276 

& McDonald (1966) apresentam as maiores contribuições na capacidade tampão do material,  277 

80 e 84% respectivamente. Da mesma maneira podemos justificar a menor capacidade tampão 278 

das silagens com inoculante, uma vez que esse contendo bactérias homofermentativas 279 

objetiva redução rápida do pH a partir de ácido lático, que contribui com 33% da capacidade 280 

tampão.  281 
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 Os valores de pH em silagens são um indicativo da capacidade tampão, da 282 

disponibilidade de CHO’s, da quantidade e qualidade dos microrganismos presentes ou pré-283 

existentes na cultura. Durante o processo de desidratação houve efeito significativo nos 284 

valores de pH (p<0,05) sendo esse superior no material desidratado, fato que provavelmente 285 

ocorre devido a utilização dos hidrogênios livres durante a respiração celular que não é 286 

interrompida. Nas silagens esse parâmetro sofreu efeito somente de material (p<0,05), sendo 287 

menor nas silagens in natura provavelmente pela maior disponibilidade de CHO’s e 288 

numericamente menor CT. No entanto, todas as silagens apresentam valores inferiores ao 289 

limite de 4,2 descrito por McDonald et al. (1991) para silagens de boa qualidade. Reforçando 290 

esse achado não foram observados efeitos (p>0,05) para os teores de N-NH3 sendo inferiores 291 

a 12% do NT, descritos pelo mesmo autor como limite máximo. A presença de amônia é 292 

considerada um indicativo da atuação de bactérias do gênero Clostridium, principalmente 293 

aquelas com atividade proteolítica, uma vez que esse composto é produzido em pequenas 294 

quantidades por outros gêneros que estejam presentes na massa (PAHLOW et al. 2003). 295 

 Poucos efeitos da inclusão de inoculante foram observados para as características 296 

fermentativas, mas essas podem ser consideradas satisfatórias para silagens de boa qualidade, 297 

mesmo apresentando baixos teores de MS. Conforme descrito Zopollatto et al. (2009) 298 

seguindo observações Muck & Kung Jr.  (1997) e Kung Jr. et al. (2003), existem algumas 299 

hipóteses para o insucesso da utilização de inoculantes em silagens, algumas podem ser 300 

observadas no presente trabalho. Dentre elas se destacam: a atividade competitiva de 301 

população epífita da planta originada a partir de cepas selvagens (possível), o baixo teor de 302 

açúcares da forragem (improvável), os efeitos do antecedente histórico da cultura agrícola 303 

utilizada como fonte de forragem (possível), excesso de oxigênio (improvável), extremos de 304 

atividade de água na massa ensilada (possível), problemas na aplicação do produto 305 

(improvável). Os micro silos apresentaram densidade média de 837 kg/m3, superior as 306 

recomendações tradicionais, mas possível pelo padrão de picado (entre 2 e 3cm) e pelo 307 

elevado teor de umidade do material. Outra teoria possível para a ausência de respostas 308 

positivas do uso de inoculante microbiano esta na possível baixa contaminação por bactérias 309 

do gênero Clostridium, uma vez que cuidados mínimos para a confecção de uma silagem 310 

foram tomados durante o processo, e o uso de silos laboratoriais diminuem as contaminações 311 

exercidas pelos implementos agrícolas normalmente utilizados para transporte e compactação 312 

do material, além de reduzir o tempo de exposição do material antes do fechamento do silo.      313 
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 Na tabela 3 são apresentadas as principais características nutricionais das silagens do 314 

estudo. Observa-se efeito de material (p<0,05) com uma redução no teor de minerais nas 315 

silagens in natura reforçando um dos prejuízos que ocorrem devido às perdas por efluentes 316 

(Tabela 2). Os percentuais de EE não foram afetados pelo processo de desidratação assim 317 

como não apresentaram variações significativas nas silagens (p>0,05). No entanto os teores 318 

foram superiores nas silagens, quando comparado ao material de origem provavelmente pela 319 

redução de outros constituintes como CHO’s e FDN.  320 

 Os teores de FDN não foram afetados pelo processo de desidratação, mas, foi 321 

observado uma redução média de 12,9% no teor de FDN nas silagens in natura e de 14,5% 322 

nas silagens desidratadas quando comparadas com seus respectivos materiais antes da 323 

ensilagem. Esse acontecimento pode estar relacionado a ação enzimática ocorrida durante o 324 

processo. A maioria dos relatos direcionam atenção para a hidrolise da hemicelulose, que 325 

segundo McDonald et al. (1991), resulta da atividade da enzima hemicelulase presente na 326 

forragem. Essa enzima é produzida pelas bactérias (homo e heterofermentativas) e a hidrólise 327 

ocorre por causa da presença de ácidos orgânicos produzidos durante a fermentação. Segundo 328 

esses autores, metade da hemicelulose contida na forragem pode ser hidrolisada e a maior 329 

parte da hidrólise ocorre na fase inicial da ensilagem. 330 

 Nas silagens foi observado efeito de material (p<0,05) sendo superiores os valores 331 

encontrados na silagem in natura , mesmo efeito observado na digestibilidade da FDN, essa 332 

silagem apresentou menor redução nos teores de FDN durante o processo fermentativo, e que 333 

seguindo essa teoria manteve maior participação de hemicelulose na fração fibra, justificando 334 

a maior digestibilidade.  335 

No entanto, a digestibilidade da FDN também foi superior nas silagens com 336 

inoculante, mas não apresentou interação entre os fatores. Como descrito por Sullivan, (1966) 337 

citado por Van Soest (1994) a hemicelulose é o carboidrato mais intimamente ligado com a 338 

lignina, e essas juntas formam uma espessa parede secundária. Assim durante a hidrólise da 339 

hemicelulose provavelmente as ligações entre a lignina e celulose tenham sido desestruturadas 340 

e favorecidas pelo tipo microorganismos e de ácido produzido nos tratamentos com uso de 341 

inoculante, permitindo maior digestão da mesma no ambiente ruminal.     342 

 Os teores de PB foram afetados pelo processo de desidratação (Tabela 1), pela 343 

ensilagem e pelo uso de inoculante. No processo de desidratação deve estar relacionado a uma 344 

redução nos teores de CHO’S, e os maiores teores de PB observados nas silagens foram 345 
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favorecidos pela redução da FDN, assim como observado para EE. Essa mesma observação 346 

justifica os maiores teores nas silagens com inoculante, onde foram observadas as maiores 347 

reduções de FDN, pois segundo Van Soest (1994), o teor de PB não varia com o processo de 348 

ensilagem, apesar da possibilidade das diferentes frações nitrogenadas serem alteradas. 349 

Entretanto, Zopollatto et al. (2009) ao revisar a adição de aditivos microbianos em silagens 350 

brasileiras encontrou aumento do teor de PB em 10% dos estudo avaliados e também atribuiu 351 

esse achado a um  efeito de concentração, ou seja, a redução no conteúdo de outras frações.  352 

Além disso, o autor atribuiu esse fato e a redução nos teores de hemicelulose a uma 353 

maior digestibilidade in vitro. Caso semelhante ao presente trabalho, onde houve efeito 354 

significativo para inoculante (p<0,05), sendo as silagens com maior teor de PB, com adição de 355 

inoculante, que apresentaram maior digestibilidade in situ da MS.  356 

 Apesar das variações estatísticas, é interessante uma avaliação global dos materiais 357 

testados, pois se tratando de forrageira de clima tropical, com elevado potencial produtivo e 358 

apresentando características nutricionais como as descritas, a tornam uma alternativa 359 

importante em um planejamento forrageiro podendo colaborar para intensificação dos 360 

sistemas produtivos sejam eles para produção de carne ou leite.  Aliado a isso as 361 

características fermentativas permitem a indicação da conservação desse material na forma 362 

ensilada, ficando a escolha pela utilização do material in natura ou emurchecido atrelada as 363 

condições estruturais de cada propriedade. Apesar de não apresentar efeitos marcantes sobre 364 

as características fermentativas estudadas o inoculante microbiano proporcionou silagens com 365 

maior teor de PB, e de melhor digestibilidade da MS e FDN, fatos que potencializam a sua 366 

utilização no processo de ensilagem de capim elefante anão BRS Kurumi. 367 

368 
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 4. Conclusões 369 

 O processo de desidratação aumenta as operações do processo, mas evita as perdas por 370 

efluentes e pode aumentar o teor de matéria seca do material com mais ou menos efetividade 371 

dependendo das condições climáticas no momento da desidratação.  Os materiais 372 

apresentaram características fermentativas satisfatórias que refletiram em silagens bem 373 

conservadas e de bom valor nutricional. O inoculante microbiano favoreceu a obtenção de 374 

silagens de melhor valor nutritivo.   375 
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Tabela 1. Efeito da desidratação sobre as características bromatológicas e fermentativas 
do material antes da ensilagem 

Variáveis 
Material 

p-valor EPM 
In natura Desidratado 

Matéria Seca (% AV) 10,46 b 16,37 a <0,0001 0,2183 

Carboidratos Solúveis em Água1 18,85 a 12,55 b <0,0001 0,3095 

Capacidade Tampão (Meq NaOH)2 20,20 23,65 0,1662 1,5502 

pH 6,06 b 6,34 a <0,0001 0,0135 

Matéria Mineral1 15.09 15,32 0,5129 0,2337 

Extrato Etéreo1 2,33 2,26 0,7581 0,1535 

Fibra Insolúvel em Detergente Neutro1 60,86 59,57 0,0578 0,3897 

Proteína Bruta1 12,55 b 14,07 a 0,0025 0,2171 

Digestibilidade in situ da MS3 82,15 82,40 0,6440 0,3603 

Digestibilidade in situ da FDN3 70,27 70,46 0,8536 0,7047 

AV – Amostra verde; 1 - % da Matéria Seca; 2 – Miliequivalentegrama de hidróxido de sódio necessário 
para elevar o pH de 4 para 6; 3 – Coeficiente de digestibilidade; EPM – Erre padrão da média; 
 482 
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Tabela 2. Efeito da desidratação e do uso de inoculante microbiano sobre as características 
fermentativas das silagens de capim elefante anão BRS Kurumi 

Material 
Inoculante 

Média Com  Sem  
Matéria Seca (% da AV) 

In natura 13,10 Ba 13,41Ba 13,25 
Desidratado 17,43 Aa 16,88 Ab 17,16 

Média 15,26 15,14 0,1157*  

 Carboidratos Solúveis em Água (% MS)  
In natura 9,41 8,74 9,08 A 

Desidratado 6,25 6,30 6,27 B 
Média 7,83 7,52 0,2168*  

 Capacidade Tampão (Meq NaOH)1  
In natura 96,27 105,24 100,76 A 

Desidratado 78,97 82,83 80,90 B 
Média 87,62 b 94,03 a 1,3618* 

 pH  
In natura 4,04 4,05 4,05 B 

Desidratado 4,18 4,17 4,17 A 
Média 4,11 4,11 0,0074* 

 Nitrogênio Amoniacal (% NT)  
In natura 7,45 9,75 8,60 

Desidratado 7,55 7,96 7,76 
Média 7,50 8,86 0,7334* 

 Perdas por Efluente (Kg/ton AV)  
In natura 115,93 121,37 118,65 

Desidratado - -  
Média 115,93 121,37 6,1748* 

MS - Matéria Seca; AV – Amostra Verde; NT – Nitrogênio Total; 1 - Miliequivalentegrama de hidróxido de 
sódio necessário para elevar o pH de 4 para 6;  a > b médias seguidas de letras minúsculas na linha e máscula na 
coluna diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. *  EPM – erro padrão da média; 
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Tabela 3. Efeito da desidratação e do uso de inoculante microbiano sobre as características 
nutricionais das silagens de capim elefante anão BRS Kurumi 

Material 

Inoculante 

Média Com  Sem  

Matéria Mineral (% MS) 

In natura 10,82 11,32 11,07 B 
Desidratado 15,78 14,88 15,03 A 

Média 13,00 13,10 0,1484* 

 Extrato Etéreo (% MS)  

In natura 4,14 4,07 4,11 
Desidratado 3,77 3,80 3,78 

Média 3,95 3,93 0,1038* 
 Fibra Insolúvel em Detergente Neutro (% MS)  

In natura 52,37 53,72 53,03 A 
Desidratado 50,95 50,88 50,92 B 

Média 51,65 52,30 0,2943* 
 Proteína Bruta (% MS)  

In natura 13,36 13,19 13,27 B 
Desidratado 14,99 14,58 14,78 A 

Média 14,18 a 13,89 b 0,0537* 
 Coeficiente de Digestibilidade in situ da MS (%)  

In natura 85,40 83,60 84,49 
Desidratado 84,84 83,27 84,05 

Média 85,11 a 83,44 b 0,1957* 
 Coeficiente de Digestibilidade in situ da FDN (%)  

In natura 73,52 69,46 71,49 A 
Desidratado 70,24 67,13 68,68 B 

Média 71,88 a 68,29 b 0,4654* 
MS - Matéria Seca; FDN – Fibra insolúvel em detergente neutro a > b médias seguidas de letras minúsculas na 
linha e máscula na coluna diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. *EPM – erro padrão da 
média; 
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Gráfico 1. Condições de temperatura e umidade no dia do emurchecimento490 
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5  Conclusões e considerações finais 

 

 O capim elefante anão cv BRS kurumi, apresenta estabilidade quanto ao valor 

nutricional e qualidade bromatológica em diferentes alturas de dossel e de resíduo 

pós corte.  

 O corte dessa cultivar a 10 cm do solo quando atinge 100 cm de dossel pode 

ser uma opção para sua utilização como capineira ou para ensilagem, nessa 

situação o valor nutritivo e a composição bromatológica são afetados negativamente 

quando comparado a estratégias de pastejo, entretanto, permite maior rendimento 

de massa por corte, que pode ser determinante para viabilidade do processo. 

 A desidratação pode ser uma pratica aconselhada para melhorar os teores de 

matéria seca do capim elefante anão cv BRS Kurumi, no entanto as condições 

ambientais de temperatura e umidade no dia devem ser consideradas a fim de se 

obter efetivamente uma melhora, sem causar perdas excessivas. 

 O inoculante microbiano pode ser uma alternativa para manutenção e até 

melhorias no valor nutritivo original da forragem utilizada para ensilagem. 

 Mais avaliações são necessárias quanto ao fracionamento e testando o 

desempenho animal com os materiais do estudo.   
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