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Introdução

A produção de bovinos nos trópicos é caracterizada 
principalmente sob a forma de pastejo, onde as 
pastagens são substratos básicos, constituindo 99% da 
dieta dos animais (Paulino et al., 2003) [1], 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 de forragem pelos animais e 
conversão da forragem em produto animal 
(desempenho animal) (Valadares Filho et al., 2006) [2].

Dos 100 milhões de hectares de pastagens cultivadas 
no Brasil (Ferreira, 2006) [3], aproximadamente 70% 
são constituídos por espécies de gênero Brachiaria, 
com destaque para B. decumbens, B. humidicola, B. 
brizantha e B. ruziziensis. Além disso, o capim elefante 
(Pennisetum purpureum, Schumack) tem merecido 
especial atenção, sendo recomendado para sistemas 
intensivos de produção de leite a pasto (Deresz et al., 
1994) [4]. 

A amostragem de dietas de animais em condições de 
pastejo tem sido alvo de inúmeras investigações, para 
buscar a acurácia dos componentes ingeridos pelos 
animais. A massa de bocado, por sua vez tem sido 
determinada por procedimentos que utilizam animais 
fistulados no esôfago (Trindade, 2007) [5] e através do 
método de pastejo simulado.

Desta forma, o presente projeto visou avaliar a 
composição bromatológica de pastagens das espécies 
Brachiaria decumbens e clones de capim-elefante 
(Pennisetum purpureum, Schum.) em Pernambuco, sob 
sistema de pastejo rotacionado.

Material e métodos

O experimento foi realizado na Estação 
Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa 

Agropecuária - IPA, ltambé – PE. 
O experimento foi realizado em piquetes da Estação 

Experimental de Itambé-PE, do IPA. A área foi dividida em 
blocos experimentais, devido à heterogeneidade do terreno. 
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 (Figura 1). Na 
pastagem de Brachiaria decumbens os tratamentos foram 
constituídos por diferentes taxas de lotação (2, 4 e 6 UA) e 
na pastagem de Capim elefante o genótipo de Pennisetum
sp. avaliado foi o IRI 381, nas diferentes alturas de resíduo 
pós-pastejo (40, 80 e 120 cm). 

Para amostragem da quantidade de forragem consumida 
e composição químico-bromatológica do pasto foram 
utilizados dois métodos, pastejo simulado e animal 
esôfago-fistulado. 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 cada ciclo de pastejo. Antes de serem colocados no 
piquete experimental, os animais passaram por um período 
de jejum de 12h.

Após o trabalho de amostragem, as fistulas foram limpas 
para posterior recolocação das cânulas. Assim, as cânulas 
foram removidas e substituídas por bolsas coletoras, 
confeccionadas com lona impermeável, contendo uma 
malha de náilon ao fundo para drenagem do excesso de 
saliva. Posteriormente, os animais foram colocados em 
pastejo por 15 minutos e em seguida contido para coleta 
das amostras.

As amostras coletadas foram pesadas e feitas três sub-
amostras: uma para determinação da proporção relativa das 
frações da planta na dieta (folha, caule e material 
senescente); outra para determinação da composição 
quimíca-bromatológica; e para determinação da 
composição botânica foram utilizados 400 gramas. Estas 
sub-amostras foram congeladas e posteriormente utilizadas. 



A cada dia da entrada do animal fistulado no piquete 
foram coletadas amostras obtidas pelo método do 
pastejo simulado. A obtenção dessas amostras foi 
realizada após um período prévio de observação do 
comportamento de pastejo dos animais, manualmente, 
objetivando obter uma porção da planta similar àquela 
selecionada pelos animais. A sub-amostra da extrusa 
esofágica para avaliação da composição químico-
bromatológica, bem como as amostras de pastejo 
simulado, por dia e por período, foram descongeladas à 
temperatura ambiente, secas a 65°C por 72 horas, em 
estufa de ventilação forçada, moídas em moinho tipo 
Willey, em peneira de 1mm, e analisadas no 
Laboratório de Nutrição Animal da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, quanto ao seu teor de 
matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra de 
detergente neutro (FDN) (Silva e Queiroz, 2002) [6]. 

A avaliação estatística dos dados foi feita 
verificando o efeito das variáveis independentes, bem 
como interação significativa, utilizou-se o teste de 
Tukey ao nível de significância de 10%.

Resultados

No ciclo analisado de Brachiaria decumbens, foi 
verificada diferença significativa nos teores de MS, PB 
e FDN.

Analisando os dados das médias do material 
coletado de capim elefante foi observado que os teores 
de MS e PB foram maiores na utilização do método de 
pastejo simulado com valores de 16,73% e 15,4%, 
respectivamente (Tabela 1). 

Avaliando a composição bromatológica, obtendo-se 
os teores de MS, PB e FDN em dois métodos de 
amostragem da Brachiaria decumbens, em diferentes 
taxas de lotação (2UA, 4UA e 6UA), foram obtidos 
maiores médias de MS na taxa de lotaçao de 6UA com 
17,89% na metodologia de pastejo simulado em relação 
ao da extrusa 13,33%.

Nos teores de PB e FDN, os maiores valores 
encontrados foram nas amostras de extrusa, tendo como 
maior média 14,53% na taxa de lotação 2UA no teor de 
PB e 76,59% também na taxa de lotação de 2UA 
havendo diferença significativa entre todas as taxas de 
lotação e entre os métodos de amostragem (Tabela 2).

Discussão

Euclides (1992) [7], ao comparar extrusa com 
amostras obtidas por pastejo simulado, não 
encontraram diferença no teor de PB entre as duas 
metodologias.

Detmann (1999) [8] observaram valores mais altos 
para a extrusa quanto ao teor de FDN (71,7% vs. 
65,5% no pastejo simulado), atribuindo essa diferença 
à metodologia de amostragem. 

Teores inferiores de MS nas amostras obtidas pelo 
metodo de extrusa estão relacionados ao fato delas 
conterem alta proporção de umidade oriunda da adição 

de saliva, mesmo quando se utilizam bolsas coletoras 
providas de tela.
Conclusão

A contaminação da extrusa pela saliva e o método de 
pastejo simulado alteram os teores de MS, PB e FDN em 
amostras obtidas por essas metodologias, mas são de 
extrema importância para o estudo da qualidade das plantas 
forrageiras, por representarem resultados qualitativos de 
pastagens.
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Tabela 1. Médias dos teores (%) de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN) das 

amostras de capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum.).

Material MS PB FDN

Pastejo 16,73a 15,40ª 60,94a

Estrusa 13,54b 13,17b 66,36b

CV (%) 8,84 21,33 6,86

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, 10%).

Tabela 2. Médias dos teores (%) de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN) das 

amostras de Brachiaria decumbens, em diferentes tipos de altura de resíduo.

MS PB FDN

Taxa de Lotação

6UA 4UA 2UA 6UA 4UA 2UA 6UA 4UA 2UA

Pastejo 17,89a 16,80a 16,22a 11,30a 11,03a 11,11a 64,56a 60,56a 61,11a

Extrusa 13,33b 13,60b 13,94b 14,36b 14,20b 14,53b 75,40b 73,80a 76,59b

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, 10%).


