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Introdução

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) tem 
sido bastante estudado em programas de melhoramento 
genético no Brasil inteiro com o objetivo de selecionar 
materiais superiores aos atualmente cultivados, 
adaptados a cada região do país. Dentre os vários 
estudos visando melhorar o valor nutritivo das 
forrageiras, e entender os fatores que limitam a sua 
digestibilidade, destaca-se os estudos histológicos, que
permite tanto a comparação de espécies ou cultivares, 
como o acompanhamento do envelhecimento dos 
tecidos com a maturidade da planta. Atualmente, a 
anatomia dos vegetais tem se tornado uma ferramenta 
importante para os estudos de diversas gramíneas, pois 
permite o conhecimento de suas estruturas para realizar 
uma correlação com a composição química e o seu uso 
pelo animal [2]. Entre os constituintes da parede celular
dos tecidos, a celulose e a hemicelulose fazem parte da 
maior fonte de substrato disponível para fermentação 
no rúmen e constituem a principal fonte de energia para 
o ruminante. No entanto, a presença de lignina 
influencia a digestibilidade dessas substâncias [1].

Dessa forma, o estudo da anatomia, qualitativa e 
quantitativa das forrageiras pode contribuir para melhor 
compreender os fatores que envolvem a digestão dos
tecidos das mesmas pelos ruminantes, e a proporção 
dos tecidos pode explicar as diferenças encontradas na 
digestibilidade da parede celular de acordo com a 
quantificação do volume dos tecidos com elevado 
conteúdo solúvel e/ou delgada parede primária (não 
lignificada), que apresentam alta digestibilidade, 
relacionados aqueles tecidos com baixo conteúdo 
solúvel e espessa parede celular (lignificada).

Objetivou-se com este trabalho caracterizar 
estruturalmente a morfologia de colmos e folhas de 
clones de capim-elefante em três estratos (basal, 
mediana e apical) da planta.

Material e métodos

Foram avaliados clones de capim-elefante (IRI 381-
1.46, Pusa Napier ou 412-76 X Buaçu/122-8.22, S2 e Taiwan 
A-146 ou 586-76 X Pusa Napier ou 419-76-2.2 ) já 
estabelecidos da Estação Pernambucana de Pesquisa 
Agropecuária (IPA), localizada no município de São 
Bento do Una – Pernambuco. Foram retirados três 
perfilhos como amostras de cada touceira, com idade 
de 75 dias, no dia 05 de agosto de 2008. Cada perfilho 
foi dividido em três partes (apical, mediano e basal), 
considerando-se o primeiro (basal) e o último (apical) 
nó visível no perfilho.

As amostras ficaram imersas em solução (FAA) por 48 
horas e após foi adicionado álcool 70° para a realização de 
futuras avaliações. Iniciou-se a desidratação dos colmos e 
folhas onde foi removida gradualmente a água com o 
objetivo de evitar que ocorresse a plasmólise celular. Para 
cada amostra foram feitos cortes de aproximadamente 
70μm de diâmetro em um micrótomo manual e, em 
seguida, os cortes foram incubados em solução de fasga 
diluída a 1/8 [4] e colocados individualmente entre lâmina 
e lamínula para as futuras mensurações. As capturas das 
imagens foram realizadas com a ajuda de câmera montada 
sobre microscópio. Com o uso da lupa foi feito a avaliação 
subjetiva da visão geral dos colmos através da 
determinação da proporção de celulose e lignina presente 
nos tecidos entre os feixes vasculares, em seguida com uso 
do microscópio foi determinada a quantidade de lignina e 
celulose na região do córtex e medula do colmo. As 
quantidades de células vermelhas e células azuis da visão 
geral, do córtex, região medular, nervura central e tecido 
foliar foram avaliados, através de pontuações variando de 1 
a 5 [2]. Sendo 1 para regiões totalmente cobertas por 
células vermelhas (ricas em lignina) e 5 para regiões 
totalmente cobertas por celulose azuis (ricas em celulose) 
entre os feixes vasculares com a ajuda de três avaliadores 
devidamente treinados (Figura 1). Foi utilizado o programa 
Sigma Scan Pró 5 para mensurar as proporções de cada 
tecido encontrado no colmo (%floema no córtex e na região 
medular, %xilema e fibras de esclerênquima no córtex e na 
região medular, %parênquima no córtex e região medular).

Os quatro clones de capim-elefante foram 
distribuídos em delineamento experimental inteiramente 
casualizado em fatorial 4 x 3 x 3 (quatro clones, três 
estratos de colmo e três perfilhos), segundo o modelo:

Yijk= µ + Ci + Pj + Ek + Ci*Pj + Ci*Ek + eijklm

Yijk = efeito de todas as observações; µ = constante geral; 
Ci = efeito do clone i; i = 1, 2, 3 e 4; Pj = efeito da 

variável aleatória  - perfilho j; j = 1, 2 e 3; Ek = efeito do 
estrato k; k = 1, 2 e 3; Ci*Ek = efeito da interação do clone i 
com o estrato k; Ci*Pj = efeito da interação do clone com o 
perfilho j; eijkl = erro aleatório associado a cada observação 
Yijk. 

Resultados e Discussão

Observa-se na Tabela 1 que não houve diferença
significativa (P>0,05), entre os clones avaliados quanto às 
proporções de celulose e lignina na região do córtex. 
Entretanto, o clone Taiwan A-146 ou 586-76 X Pusa Napier ou 
419-76-2.2 apresentou maior valor (P<0,05) de lignina na região 
medular (3,18), porém, não diferindo (P>0,05) do clone S2. Os 
clones IRI 381-1.46 e Pusa Napier ou 412-76 X Buaçu/122-8.22
foram os que apresentaram maiores valores de celulose tanto no 
córtex quanto na região medular. 



O maior grau de lignificação presente no clone 
Taiwan A-146 ou 586-76 X Pusa Napier ou 419-76-2.2 pode 
ocasionar menor digestibilidade ruminal para essa 
região anatômica.

Observa-se (Tabela 1) que não ouve efeito 
significativo (P>0,05) entre os clones avaliados quanto 
a %floema no córtex e na região medular, %xilema e 
fibras de esclerênquima no córtex e na região medular, 
%parênquima no córtex e região medular. 

Embora não apresentando efeito significativo o clone 
S2 apresentou maior % de floema nos feixes vasculares 
presentes no córtex e na região medular. Santos et al. 
(2009) trabalhando com clones de capim-elefante sobre 
as mesmas condições do presente trabalho registrou 
diferença para a % de floema e xilema entre os clones 
estudados. Os mesmos autores destacam maiores 
valores de floema para o Cuba-116-29.3 (20,63%) em 
relação aos demais clones estudados.

Embora Taiwan A-146 ou 586-76 X Pusa Napier ou 
419-76-2.2 apresentou maior valor de células 
lignificadas na região medular, não foi verificado 
diferença entre as demais variáveis observadas (Tabela 
1), o que leva-se a inferir que somente a avaliação da 
proporção de lignina nos tecidos e as % de tecidos não 
sejam suficientes para predizer a qualidade do colmo, 
pois, outros efeitos estão envolvidos, como exemplo, as 
correlações entre as variáveis estudadas com a 
digestibilidade. Ferreira et al. (2007) avaliando 
genótipos de milho verificaram correlação negativa 
entre a digestibilidade da parede celular e a proporção 
de células lignificadas no parênquima medular e células 
lignificadas no córtex.

Observa-se que todos os clones avaliados 
apresentaram maiores valores médios de celulose para 
o estrato apical (Tabela 2). Sendo que os clones Pusa 
Napier ou 412-76 X Buaçu/122-8.22 e S2 apresentaram 
todas as células entre os feixes vasculares com parede 
celular primária. Entretanto, o estrato basal de todos os 
clones apresentou maiores proporções de células 
lignificadas. Sendo que os clones Pusa Napier ou 412-76 
X Buaçu/122-8.22, S2 e Taiwan A-146 ou 586-76 X Pusa 
Napier ou 419-76-2.2 apresentaram células do estrato basal 
da região do córtex bastante lignificadas. 

As paredes celulares primárias são formadas pelo 
crescimento celular e neste estádio não ocorre 
deposição de lignina. No entanto, com a expansão 
celular, o mecanismo favorece a mudanças na parede 
celular. Esta transição é devido ao acúmulo de 
polissacarídeos distintos daqueles da parede primária 
(não pectina, mas um incremento na soma de celulose 
altamente cristalina e hemicelulose) e deposição de 
lignina.

Observa-se (Tabela 2) que os clones S2 e Taiwan A-
146 ou 586-76 X Pusa Napier ou 419-76-2.2 apresentaram 
diferenças (P>0,05) entre os estratos avaliados para a 
porcentagem de floema no córtex. Esta menor 
porcentagem de floema no estrato basal não apresenta 
valor qualitativo, uma vez que, recomenda-se que o 

capim-elefante seja pastejado pelos animais a uma altura de 
60 a 70 cm do solo.

Os resultados significativos entre as proporções de 
celulose, lignina e mensurações dos tecidos dos colmos 
evidenciam a importância dos estudos histológicos nas 
avaliações de plantas forrageiras destinadas à alimentação 
animal
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Tabela 2. Avaliações qualitativas e quantitativas do colmo de clones de capim-elefante em três estrados da planta.

Variáveis

Estrados VG1 CVC2 CVRM3                                        FLOC4 FLORM5 XFEC6 XFERM7 PAREC8 PARERM9

IRI 381-1.46 

Apical 5,00a 4,94a 5,00a 1,46 a 1,43 a 10,07 a 7,15 a 55,12 a 91,40 a

Mediano 3,72a 2,88a 4,55a 2,05 a 1,30 a 16,05 a 9,11 a 81,89 a 89,58 a

Basal 3,55a 2,88a 4,56a 1,28 a 1,08 a 15,39 a 12,65 a 83,32 a 86,26 a

Pusa Napier ou 412-76 X Buaçu/122-8.22

Apical 5,00a 5,00a 5,00a 1,78ª 1,77a 13,72 a 12,93 a 84,48 a 85,29 a

Mediano 3,99ab 3,2ab 4,88a 1,40ª 1,23a 19,50a 10,60 a 82,84 a 88,07 a

Basal 2,77b 2,05b 4,27a 1,19ª 0,97a 15,96a 9,09 a 80,67 a 89,93 a

S2

Apical 5,00a 5,00a 5,00a 2,55 a 2,32 a 20,64 a 12,13 a 76,80 a 85,53 a

Mediano 3,11b 1,61b 4,51a 1,01 b 1,30 a 18,92 a 12,28 a 80,06 a 86,40 a

Basal 3,27b 1,33b 3,41a 1,06 b 0,83 a 17,73 a 9,53 a 81,20 a 89,62 a

Taiwan A-146 ou 586-76 X Pusa Napier ou 419-76-2.2 
Apical 4,11a 3,66a 4,11a 2,52 a 1,70 a 23,91 a 9,67 a 73,55 a 88,62 a

Mediano 2,61a 1,72a 3,11a 1,55 ab 1,33 a 14,71 a 9,22 a 84,71 a 89,43 a

Basal 2,55a 1,50a 2,33a 1,13 b 1,01 a 13,73 a 9,25 a 84,15 a 89,72 a

Médias com letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (P<0,05) pelo teste de Tukey. 1VG= proporção de lignina e celulose na 
superfície do tecido, visão geral; 2CVC= proporção de células vermelhas (lignina) e azuis (celulose) no córtex; 3CVRM= células vermelhas 
(lignina) e células azuis (celulose) na região medular 4FLOC: %floema no córtex, 5FLORM: %floema região medular 6XFEC: %xilema e fibras de 
esclerênquima no córtex, 7XFERM: %xilema e fibras de esclerênquima na região medular, 8PAREC: %parênquima e esclerênquima no córtex, 
9PARERM: %parênquima e esclerênquima na região medular.
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    Figura 1. Imagens da região medular (1A) e córtex (1B) do clone S2.

Tabela 1. Avaliações qualitativas e quantitativas do colmo de clones de capim-elefante.
Variáveis

Clones
VG¹ CVC² CVRM FLOC

4
FLORM5 XFEC6 XFER

7
PAREC
8

PARERM9

IRI 381-1.46 4,09a 3,57a 4,71a 1,60a 1,27a 13,84a 9,64a 73,44a 89,08a
Pusa Napier ou 412-76 X Buaçu/122-
8.22 

3,92ab 3,43a
4,72a

1,46a 1,32a 16,39a 10,87a 82,66a 87,76a

S2 3,79ab 2,65a 4,31ab 1,54a 1,49a 19,10a 11,32a 79,35a 87,18a

Taiwan A-146 ou 586-76 X Pusa 
Napier ou 419-76-2.2 

3,09b 2,29a
3,18b

1,73a 1,35a 17,45a 9,38a 80,80a 89,26a

Efeitos
Clones 0,0501 0,0671 0,0039 0,6226 0,8936 0,3307 0,4920 0,6215 0,5209

Extrado 0,0001 0,0001 0,0156 0,0005 0,0143 0,8695 0,9635 0,2217 0,7062

Perfilho 0,4127 0,9463 0,9819 0,4554 0,7171 0,8724 0,0262 0,4240 0,0371

Clone*Região 0,7068 0,7339 0,7611 0,0254 0,7938 0,2595 0,2515 0,6414 0,2911

Clone*Perfilho 0,6662 0,5169 0,7555 0,0287 0,6941 0,1854 0,9788 0,5551 0,9808

CV (%) 19,6805 36,18582 19,8518 28,4502 45,1165 35,6995 29,8315 19,4574 3,8735

Médias com letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (P<0,05) pelo teste de Tukey. 1VG= proporção de lignina e celulose na 
superfície do tecido, visão geral; 2CVC= proporção de células vermelhas (lignina) e azuis (celulose) no córtex; 3CVRM= células vermelhas 
(lignina) e células azuis (celulose) na região medular 4FLOC: % floema no córtex, 5FLORM: % floema região medular 6XFEC: % xilema e fibras 
de esclerênquima no córtex, 7XFERM: % xilema e fibras de esclerênquima na região medular, 8PAREC: % parênquima e esclerênquima no 
córtex, 9PARERM: % parênquima e esclerênquima na região medular.


