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Introdução

Devido a escassez de água e estacionalidade das 
chuvas no Nordeste Brasileiro, a região semi-árida 
necessita de formas alternativas de alimentação para 
manter a produção de seus rebanhos constante e viável 
durante todo o ano. O uso de forragens nativas é a 
forma mais ecônomica para a exploração de caprinos e 
ovinos no Nordeste do Brasil.

O capim-de-Raiz (Chloris orthonoton, Doell), é uma 
planta nativa do semi-árido brasileiro, presente em 
grande quantidade no Agreste e Sertão de Pernambuco, 
tornando-se promissora para a região. É uma planta 
resistente a seca, porém apresenta limitações quanto a 
viabilidade das sementes, pois se propaga por meio 
vegetativo Cruz [1]. 

O valor nutritivo de uma forragem não depende 
apenas dos teores de nutrientes nela presentes, mas, 
também, da sua digestibilidade, dos produtos da 
digestão e do consumo pelos animais. O estudo da 
digestibilidade tem o objetivo de avaliar a utilização de 
um nutriente ou alimento, e quantificar as substâncias 
digestíveis do alimento estudado. Church [2]

Este trabalho tem como objetivo quantificar a 
digestibilidade da Matéria Seca e de nutrientes do 
capim-de-raiz (Chloris orthonothon Doell). 

Material e métodos

O Capim-de-raiz, em estádio vegetativo de floração, 
foi proveniente de fazenda particular localizada no 
município de São Caetano, Agreste de Pernambuco. O 
material foi espalhado sobre lona de plástico para 
desidratação parcial ao sol, por três dias e depois de 
desidratados foram picados em máquina forrageira.  

Retiraram-se amostras para análises de Matéria Seca, 
matéria Mineral, proteína Bruta, Extrato Etéreo, e 
Nitrogêncio Indigestível em Detergente Ácido, 
seguindo metodologias descritas por Silva & Queiroz 
[3] e Fibra em Detergente Neutro, Fibra em Detergente 
Ácido e Lignina segundo Van Soest [4]. As análises 
foram realizadas no Laboratório de Análise de 

Alimentos do Departamento de Zootecnia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.  

O ensaio de digestibilidade foi conduzido nos 
meses de maio e junho de 2009 no Setor de Caprino-
ovinocultura do Departamento de Zootecnia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para a 
determinação da digestibilidade da matéria seca e 
demais nutrientes foi empregado o método de equação 
(60% feno e 40% concentrado; 50%feno e 50% de 
concentrado) descrito por  Givens [5]. Foram utilizados 
5 ovinos, castrados, sem padrão racial definido, com 
peso médio de 28,34 Kg que foram alojados em gaiolas 
metabólicas individuais, providas de comedouro e 
bebedouro. O experimento foi dividido em dois 
períodos, totalizando em 20 dias. Cada período teve 
duração de 10 dias, destes, 7 foram para adaptação à 
dieta e 3 de coleta de dados. Os animais foram 
alimentados duas vezes ao dia (8 e 14 horas), com 
quantidades que permitiam sobras de aproximadamente 
10% do ofertado, para que houvesse o controle do 
consumo. A água e a mistura mineral  estavam á 
disposição dos animais. No período de coleta, o 
fornecimento de alimento foi reduzido em 10% do 
consumo médio controlado no período de adaptação, 
para que as sobras fossem as mínimas ou mesmo nulas. 
Diariamente, no período da manhã, foram pesadas as 
fezes totais de cada animal e  recolhidas alíquotas de 
10% destas, (para realizar a determinação da 
digestibilidade aparente) e 5% de amostras dos 
alimentos, sendo acondicionadas em recipientes 
apropriados. As sobras totais por animal foram pesadas 
e devidamente armazenadas em freezer. Após o 
término do período, todas as amostras foram 
descongeladas e secas em estufa com ventilação 
forçada a 65° C por 72 horas, em seguida foram 
moídas, passando por peneiras de 1mm para posteriores 
análises. Para estimativa do coeficiente de 
digestibilidade da Matéria Seca (CDMS), Matéria 
Orgânica (CDMO), Proteína Bruta (CDPB), Fibra em 
Detergente Neutro (FDN), Carboidrato total (CDCT), 
carboidratos Não Fibrosos (CDCNF) e nutrientes 



digestíveis Totais do capim de raiz foi utilizada 
equação descrita por Givens [5].

Resultados

Na tabela 1 encontra-se as médias dos valores de 
Matéria Seca, Matéria Mineral, Extrato Etéreo, 
Proteína Bruta, Fibra em Detergente Neutro, Fibra em 
Detergente Ácido, Nitrogêncio Insolúvel em 
Detergente Ácido e Nitrogênio Insolúvel em 
Detergente Neutro do  Feno de Capim de raiz. 

Na tabela 2 encontra-se as médias dos Coeficiente de 
Digestibilidade da Matéria Seca, Coeficiente de 
Digestibidade Matéria Orgânica (CDMO), Coeficiente 
de Digestibilidade Proteína Bruta (CDPB), Coeficiente 
de Digestibilidade Extrato Etéreo (CDEE), Coeficiente 
de Digestibilidade Carboidratos Totais (CDCT), 
Coeficiente de Digestibilidade Fibra em deternete 
Neutro (CDFDN) e Coeficiente de Digestibilidade 
Carboidratods Não Fibrosos (CDCNF) do Capim de 
raiz. 

Discussão
Considerando a composição Bromatólogica do 

capim de raiz, pode-se dizer que esta gramínia 
apresenta teor de PB suficiente para manter a 
população  microbiana ruminal, já que os ruminantes 
necessitam de no mínimo 7% de Proteína Bruta em 
sua dieta Van Soest [6]. No entanto cabe ressaltar que 
o 13,42% do nitrogênio total estava indispoível aos 
animais (NIDA, Tabela 1). Essa fração pode estar 
presente naturalmente nas plantas, entretanto, pode 
ser empregada para estimar danos causados pelo calor 
durante o armazenamento ou processamento Silva & 
Queiroz [3]. O teor de FDN encontrado foi acima do  
teor de de FDN de feno de mororó (60,5%)  porém 
não teve diferença com o teor do feno de sabiá 
(65,5%) encontrado por Goyanna [7]. Já o teor de 
FDA encontrado por este mesmo autor foi de 52,52 % 
para mororó e 59,5% para sabiá maior do que o valor 
relatado neste trabalho. Segundo Reis & Rodrigues
[8] os teores de FDN aumentam com a maturidade 
das plantas, e altas temperaturas assumem papel 
fundamental nesse procceso, refletindo na qualidade 
da planta.  A FDA é constituída, em sua quase 
totalidade, de celulose e lignina (lignocelulose), de 
proteína danificada pelo calor e parte da proteína da 
parede celular e de minerais insolíveis (cinzas), é 
também considerada a porção menos digerível da 
parede celular das forrageiras pelos microrganismos 
do rúmen Silva & Queiroz [3].

Os valores de coeficientes de digestibilidades 
encontrados neste estudo (Tabela 2) foram menores aos 
encontrados por Goyana [7] quando avaliou os 
coeficientes de digestibilidade das leguminosas nativas 
sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth) e mororó 
(Bauhinia cheilantha (Bomg) Steud). Os baixos valores 
encontrados para a digestibilidade da maioria dos 
nutrientes do capim-de-raíz (Tabela 2) podem ser 
explicados pelo alto teor de FDN e FDA em sua 
composição. SegundoVan Soest [6], concentrações de 
FDN acima de 60% pode limitar o consumo do 

alimento além de alterar na digestibilidade dos 
nutrientes. Cabe destacar que o efeito associativo da 
adição do farelo de soja ao feno de capim de raiz pode 
ter favorecido a digestibilidade d da PB. 

A partir deste estudo, pode-se concluir que o 
feno de capim-de-raiz (Chloris orthonoton Doell), 
quando confeccionado em estadio de florescimento, 
apresenta baixos valores de digestibilidade dos 
nutrientes, o que restringe seu emprego como alimento 
exclusivo na dieta de ovinos.  
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Tabela 1 – Média dos valores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), fibra 
em detergente neutro (FDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) e nitrogênio insolúvel em 
detergente neutro do capim de raiz (Chloris orthonoton Doell), farelo de soja e dietas dos animais

Tabela 2–Coeficientes médios de Digestibilidade da Matéria Seca (CDMS), Matéria Orgânica (CDMO), Proteína Bruta 
(CDPB), Fibra em deternete Neutro (CDFDN), Carboidratos Totais (CDCT), Coeficiente de Digestibilidade e 
Não Fibrosos (CDCNF) dos alimentos e das dietas.

Alimentos Dietas (feno capim-de-raíz: farelo de soja)
Feno Capim-de raíz Farelo de soja Dieta 1(60:40) Dieta 2 (50:50)

CDMS 52,8 75,88 62,70 59,85
CDMO 53,12 81,6 65,14 63,34
CDPB 70,55 82,98 81,27 81,23
CDFDN 40,39 66,73 61,99 53,54
CDCT 55,74 65,09 60,18 55,56
CDCNF 56,32 68,78 61,04 61,95
NDT 56,48 81,32 64,96 65,82

% na MS
Alimento

MS (%) MO MM EE PB FDN FDA CT CNF NIDA1 NIDA2 NIDN1

Capim-de-raiz 90,66 91,41 8,59 1,52 7,16 65,34 37,9 82,25 16,91 0,15 13,42 0,25

Farelo Soja 89,33 93,84 6,16 3,34 45,07 24,23 - 45,43 21,2 - - -

Dieta 13 90,13 92,38 7,62 2,25 22,32 48,89 - 67,81 18,91 - - -

Dieta 24 89,95 92,63 7,38 2,43 26,15 44,78 - 64,08 19,29 - - -

1. Resultados expressos na matéria seca; 2. % do N total; 3. Relação feno capim-de-raíz : farelo de soja de 60:40;  4. Relação 
feno capim-de-raíz : farelo de soja de 50:50


