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Introdução

As gramíneas são constituídas por um complexo 
arranjo de folhas, colmo, inflorescência e raízes, cada
fração formada de tecidos designados para funções
específicas. Tecidos individuais diferem química e 
fisicamente, dependendo de seu papel de assimilação,
transporte, sustentação, acúmulo de reservas etc. A 
organização estrutural, ou anatomia dos órgãos da 
planta, e seus tecidos constituintes, além de 
influenciarem o consumo da forragem pelo animal, em 
razão do efeito que produzem sobre a facilidade de 
fragmentação das partículas da forrageira, a natureza
das partículas produzidas e sua taxa de passagem pelo 
rúmen, influem também na digestibilidade da parede 
celular, proporcionando maior ou menor acessibilidade 
de seus polissacarídeos aos microrganismos do rúmen 
[1].

A pastagem é um ambiente caracterizado por 
uma grande heterogeneidade espacial e temporal na
distribuição da quantidade e qualidade da forragem 
disponível em que a composição botânica e 
morfológica da massa de forragem varia com a época 
do ano e com o estádio fenológico das plantas 
(variação temporal) e com o arranjo ou arquitetura do
dossel forrageiro tanto na direção vertical como na 
horizontal (variação espacial) [2].

A produção de bovinos nos trópicos é 
caracterizada principalmente sob a forma de pastejo, 
onde as pastagens é substrato básico, constituindo 99% 
da dieta dos animais [3], sendo as principais e mais 
econômicas fontes de nutrientes para os bovinos.  
Neste sentido, a produção animal a pasto é o resultado 
da eficiência de três processos: produção de forragem, 
consumo e conversão da forragem em produto animal 
(desempenho animal) [4].

O objetivo deste trabalho foi comparar o 
percentual dos componentes estruturais (folha, colmo e 
material senescente) da planta em pastagens de 
Brachiaria decumbens e Pennisetum sp.

Material e métodos

O experimento foi realizado na Estação 
Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa 
Agropecuária - IPA, Itambé – PE, no período de março a 
julho de 2008. O município encontra-se na microregião 
fisiográfica da Zona da Mata Norte do Estado de 
Pernambuco.

A área experimental foi dividida em três blocos, 
para avaliação de respostas de plantas de experimentos de 
forma concomitante, pois apresenta um relevo com 
declínio. Em cada bloco temos três piquetes de Brachiaria
decumbens Stapf. e nove piquetes de clones de capim 
elefante (Pennisetum purpureum, Schum.), com área 
aproximada de 800m2 com a presença de bebedouros 
artificiais em cada um dos piquetes. 

Foram utilizadas para a coleta da extrusa duas 
novilhas Girolanda, fistuladas no esôfago. Os animais 
tiveram acesso à área experimental por 9 dias consecutivos, 
em três ciclos de pastejo, período em que se realizava as 
coletas. Antes de serem colocados no piquete experimental, 
os animais passaram por um período de jejum de 12h.

As amostras de extrusa coletadas foram pesadas e 
sub-amostradas (cerca de 150g), sendo mantidas 
congeladas até a realização da separação dos componentes 
estruturais (folha, colmo e material morto). A separação 
dos componentes foi feita após o descongelamento da sub-
amostra, de forma manual a olho nu. Após a separação fez-
se a pesagem dos componentes e dessa forma possibilitou-
se a determinação do percentual médio para os diferentes 
capins.

Resultados e Discussão

Na Figura 1, encontra-se os valores percentuais dos 
componentes estruturais da planta (folha, colmo e material 
senescente) presentes na extrusa de animais em pastagens 
de Brachiaria decumbens e Pennisetum sp.

A componente estrutural folha foi a que representou 
maior porcentagem em ambos as espécies de capim
(Brachiaria 84% e Pennisetum sp. 73%), devido à
seletividade dos animais na pastagem e em função de sua 
maior disponibilidade. Comportamento semelhante ao 
observado por Lira et al. 2008, que encontrou maiores 
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percentuais de folhas na extrusa dos animais com 
valores de 87% e 77%, em capim Brachiaria e
Pennisetum sp., respectivamente.

O animal pode selecionar partes do componente 
do dossel forrageiro, na tentativa de compensar 
diferenças encontradas no valor nutricional do pasto 
[5]. Além disso, o comportamento seletivo pode ser 
influenciado por características ligadas á planta, ao 
ambiente e ao próprio animal.

O animal ajusta seu comportamento em pastejo 
de acordo com a oferta da fração preferida da forragem 
e a sua distribuição espacial no relvado [6].

A quantidade de colmo (25%), apresentou 
maior valor para o Pennisetum sp., o que pode ser 
explicado pela própria estrutura morfológica do capim.

Para ambos os capins o percentual de material 
senescente, apresentou valores entre 3% e 2%, valores 
baixos, que ocorre em função da seletividade animal, 
por partes mais nutritivas, como por exemplo, as 
folhas.

A determinação da quantidade dos componentes 
estruturais da planta é de grande importância para a 
nutrição animal, e consequentemente para a produção 
animal, sendo necessária a adoção de um manejo de 
pastagem que favoreça ao animal a consumir as partes 
mais nutritivas da planta. 
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Figura 1. Valores percentuais dos componentes estruturais da planta (folha, colmo e material senescente) da extrusa de novilhas em 

pastagens de Brachiaria decumbens e Pennisetum sp.

                                                          


