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RESUMO 

 Objetivou-se estudar a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) e os teores de 

proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN) do capim Panicum maximum cv. BRS 

Tamani em quatro idades de rebrota em três crescimentos sucessivos, defasados de 21 dias e com 

idades de cortes variando de 21 a 42 dias. Utilizou-se delineamento experimental em blocos ao 

acaso com parcelas subdivididas com quatro repetições, sendo os Crescimentos (C1; C2 e C3) 

alocados nas parcelas e as idades de cortes (21; 28; 35 e 42) nas sub-parcelas. Empregou-se 

análise de variância e teste de Tukey para avaliar os efeitos de idade de corte. O ensaio foi 

realizado em uma pastagem previamente estabelecida, onde o solo era do tipo Latossolo 

Vermelho Escuro. Foi realizada uma adubação em cobertura com o fertilizante NPK 04-30-16 

complementado com cloreto de potássio e uréia, visando proporcionar 110 kg de P2O5/ha; 70 kg 

de K2O/ha e 150 kg de N/ha. Os cortes de avaliação foram realizados a 15 cm de altura, 

utilizando-se um quadrado de área delimitada de 0,5m
2
, foram cortados 1,5 m

2
, com o 

posicionamento de três quadrados no centro da sub-parcela, para retirar o efeito da bordadura. 

Para a determinação da PB foi utilizado o método de Kjeldahl (1883). A determinação da FDN 

foi feita segundo Van Soest et al. (1991) e DIVMS segundo Tilley & Terry (1963). O capim 

Panicum maximum cv. BRS Tamani apresenta os melhores valores de digestibilidade aos 28 e 35 

dias de idade. Os teores de PB decrescem com aumento da idade da planta, sendo maiores aos 21 

dias. Os menores valores de FDN ocorreram aos 21 dias de idade, sendo que variações na 

incidência de chuva podem influenciar na composição bromatológica da forrageira.  

Palavras chave: diferimento, fermentação, qualidade da forragem.  
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ABSTRACT 

It was aimed to study the in vitro dry matter digestibility (IVDMD) and crude protein and 

neutral detergent fiber  of the grass Panicum maximum cv. BRS Tamani in four ages of regrowth 

in three successive growths, lag of 21 days and with ages of cuts ranging from 21 to 42 days. The 

experimental design was in randomized blocks with subdivided plots with four replications, being 

the growths (C1, C2 and C3) allocated in the plots, and the ages of cuts (21; 28; 35 and 42) In the 

sub-plots. We used analysis of variance and Tukey test to evaluate the effects of cutting age. The 

test was performed at a previously established pasture, where the soil was type Dark Red Latosol. 

Fertilization was performed in coverage with the fertilizer NPK 04-30-16 complemented with 

potassium chloride and urea, aiming to provide 110 kg P2O5/ha; 70 kg K2O/ha and 150 kg N/ha. 

The cuts of evaluation were performed at 15 cm height, using a square delimited area of 0.5m2, 

were cut 1.5 m2, with the placement of three squares in the center of the sub-plot, to remove the 

effect of surround. For the determination of crude protein was used the Kjeldahl method (1883). 

The determination of the neutral detergent fiber was performed according to Van Soest et al. 

(1991) and IVDMD second Tilley & Terry (1963). The grass Panicum maximum cv. BRS 

Tamani offers the best values of digestibility for 28 and 35 days of age. The levels of BP decrease 

with increasing age of the plant, being higher for 21 days. The lowest values of neutral detergent 

fiber occurred at 21 days of age, with variations in the incidence of rain can influence the 

composition of the forage harvester. 

Keywords:  deferment, fermentation,forage quality.  
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INTRODUÇÃO 

Os sistemas de produção de bovinos no Brasil baseiam-se na utilização de pastos de clima 

tropical. As gramíneas forrageiras de clima tropical constituem-se em uma alternativa bastante 

viável na alimentação animal, dado o seu alto potencial de produção. Entretanto é necessário 

conhecer o valor nutritivo dessas gramíneas durante o avanço da sua maturidade com a finalidade 

de se realizar um manejo adequado atingindo assim resultados satisfatórios. 

Valores altos de digestibilidade não são facilmente apresentados por forrageiras tropicais, 

que, em compensação, apresentam elevada taxa de acumulo de massa seca em relação às espécies 

temperadas (Laetsch, 1974; Bogdan, 1977). Segundo Van Soest (1994), a digestibilidade de 

gramíneas de clima tropical diminui continuamente durante o seu desenvolvimento, sendo 

também influenciada pelo componente morfológico da planta analisado, clima, entre outros 

fatores.  

A digestibilidade pode ser definida como a proporção do alimento consumido que é 

ingerida e metabolizada pelo animal. A princípio, a digestibilidade potencial de todos os 

componentes da planta, exceto a lignina, é de 100%, contudo, a digestão completa nunca 

acontece devido às incrustações de hemicelulose e celulose pela lignina, que tem efeito protetor 

contra a ação dos microrganismos do rúmen (Whiteman, 1980). Um dos métodos para se avaliar 

a digestibilidade de forrageiras é a técnica in vitro, desenvolvida por Tilley & Terry (1963), que 

simula a digestão no trato gástrico dos ruminantes, permitindo fazer estimativas de 

digestibilidade in vitro da matéria seca dos alimentos.  

O intervalo entre cortes/pastejo é um dos pontos do manejo que contribui para determinar 

a produção e a qualidade da forragem (Ferreira et al., 2005). Cortes com mais frequência 

apresentam menores acúmulos de massa seca, entretanto de melhor valor nutritivo que cortes a 
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intervalos de tempo maiores, onde ocorre grandes acúmulos de massa seca, contudo de menor 

qualidade (Alvim et al., 1998).  

Visando a busca por um híbrido que consiga manter a qualidade por mais tempo no 

período seco, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) lançou em 2015 o 

primeiro híbrido de Panicum maximum cv. BRS Tamani (capim-tamani), resultado do 

cruzamento entre a planta sexual S12 e o acesso apomítico T60 (BRA-007234), realizado na 

Embrapa Gado de Corte em 1992, com apoio da UNIPASTO (Associação para Fomento à 

Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras) (Embrapa,2015). Assim, este trabalho objetivou 

avaliar a digestibilidade in vitro da matéria seca e os teores de proteína bruta e fibra em 

detergente neutro de gramínea Panicum maximum cv. Tamani em quatro idades de rebrota (21, 

28, 35 e 42 dias) em três crescimentos (C1,C2 e C3) sucessivos a fim de contribuir para 

determinação da melhor época de utilização.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento e análises foram realizados na Fazenda Água Limpa (FAL) da Universidade de 

Brasília, localizada no Núcleo Rural Vargem Bonita – Distrito Federal. Com 15º56’43’’de latitude sul e 

47º55’44’’de longitude oeste, a altitude de 1010 metros. Os dados de precipitação pluviométrica 

e temperatura média, mínima e máxima no período experimental que abrangeu de Janeiro a 

Março de 2017, foram registrados pela Estação Meteorológica da FAL (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Precipitação pluviométrica, temperatura média, mínima e máxima do período 

experimental 

Período (mês) 
Precipitação 

(mm) 

T. Média 

(ºC) 

T. Mínima 

(ºC) 

T. Máxima 

(ºC) 

Janeiro 128,0 21,6 16,1 28,9 

Fevereiro 177,2 21,0 16,5 27,5 

Março 172,8 21,5 15,9 29,2 

 

O experimento ocorreu entre quatro de Janeiro de 2017 e vinte e nove de Março de 2017. 

O ensaio foi realizado em uma área com pastagem previamente estabelecida (Figura 1), onde o 

solo era do tipo Latossolo Vermelho Escuro. Inicialmente foi realizado o corte geral de  

uniformização (CGU) do pasto e em seguida uma adubação em cobertura com o fertilizante NPK 

(04-30-16),  após o corte de uniformização (CU) de cada período de crescimento era realizada a 

adubação de cobertura com ureia, visando proporcionar 105 kg de P2O5/ha; 56 kg de K2O/ha e 

164 kg de N/ha. 

 

 
Figura 1: Área experimental 

Fonte: arquivo próprio. 
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 Utilizou-se delineamento experimental em blocos ao acaso com parcelas subdivididas 

com quatro repetições (Figura 2), sendo os Crescimentos (C1; C2 e C3) defasados de 21 dias 

alocados nas parcelas e as idades de cortes (21; 28; 35 e 42 dias) nas sub-parcelas (Leite et al., 

2001).  

Avaliou-se três períodos de crescimento e com idades de 21 a 42 dias. O experimento 

iniciou-se em quatro de Janeiro de 2017 com o Corte Geral de Uniformização (CGU), que foi o 

corte uniforme de todas as sub-parcelas, 21 dias após o CGU houve o Corte de Uniformização 

(CU) do Crescimento 2 (C2), marcando o início do C2, e 42 dias após o CGU houve o CU do 

Crescimento 3 (C3), marcando o início do C3 (Figura 3). 

As sub-parcelas mediam 6 m
2
, na qual com auxílio de um quadrado (0,5 m

2
) foram 

cortadas a 15 cm de altura. Foram amostrado em cada sub-parcela 1,5 m
2
, área de três quadrados 

no centro da sub-parcela, para retirar o efeito da bordadura. Os cortes foram feitos em 4 idades 

(21, 28, 35, 42 dias), em cada período de crescimento. 

 
Figura 2: Croqui da área experimental. 
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Figura 3: - CGU (Corte Geral de uniformização); CU (Corte de Uniformização); Dias de crescimento: 21, 

28, 35, 42 dias. Fonte: Leite (2001). 

 

As amostras cortadas no campo foram pesadas para determinar o peso total da matéria 

natural, e retirado sub-amostras que eram e identificadas e armazenadas em sacos de papel 

(Figura 4) e levados para o Laboratório de Nutrição Animal (LNA). Em seguida, as amostras 

foram pesadas e pré-secadas em estufa de ventilação forçada à 65ºC por 72 horas. O material foi 

moído em moinho com peneira com crivo de 5 mm e acondicionado em frascos de vidro. 

 
Figura 4: Amostras de forragem para serem secas no LNA.  

Fonte: arquivo próprio. 
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Para a determinação do nitrogênio total foi utilizado o método de Kjeldahl (1883) que se 

baseia na digestão da amostra e o isolamento do nitrogênio orgânico. Sendo dividido 

principalmente em três etapas: 

 1) digestão da amostra em ácido sulfúrico com um catalizador, que resultam conversão 

do nitrogênio em amônia; 

2) destilação da amônia em uma solução receptora;   

3) quantificação da amônia por titulação com uma solução padrão. 

No início do procedimento (a digestão) pesou-se 0,25 gramas de amostra da forrageira a 

qual foram dispostas em tubo de digestão, adicionando 1,0 grama de mistura digestora 

catalisadora (composta de sulfato de sódio e sulfato de cobre pentaidratado em uma relação de 

10:1) que tem função de aumentar a temperatura de ebulição do ácido e fornecer oxigênio para 

tornar a reação mais rápida. Também acrescentou 5 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) para a 

oxidação dos composto orgânicos. Os tubos foram colocados em bloco digestor com temperatura 

inicial de 100ºC, no interior de uma capela. De forma gradativa, a temperatura do bloco digestor 

era aumentada em 50°C, a cada 30 minutos atingindo 450°C como temperatura critica, 

mantendo-a até a mudança de coloração da solução para verde claro (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Amostras após serem digeridas 

   Fonte: arquivo próprio. 
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O produto final da fase de digestão foi o sulfato de amônio ((NH4)2SO4), substância não 

volátil em que todo o nitrogênio está fixado. Após o substrato ser completamente digerido, 

espera-se alguns minutos e acrescenta-se água para total resfriamento.  

No procedimento seguinte, houve a transferência do tubo digestor com a amostra digerida 

para o aparelho de destilação (Figura 6). Essa etapa converte o nitrogênio em forma química 

facilmente quantificada, e é realizada pelo arraste por vapor em meio básico. A seguir foi inserido 

na saída do equipamento um becker contendo 7,5 mL de ácido bórico (H3BO3) e 3 gotas de 

indicador (vermelho-de-metila e verde do bromocressol). No funil do conjunto adicionou-se 10,5 

mL de hidróxido de sódio (NaOH) que foi liberado lentamente ocorrendo a reação de 

neutralização que libera amônia, esta é levada por arraste de vapor até o Becker com a solução 

receptora (H3BO3). A reação da amônia com o H3BO3 produz o borato ácido de amônia 

(NH4H2BO3), que é estável e facilmente quantificado.  É importante sempre manter o terminal do 

condensador mergulhado na solução receptora até que toda a amônia seja liberada, sendo que o 

volume do destilado é de aproximadamente 60 mL.  

 

          
Figura 6: Aparelho de destilação                  Figura 7: Etapa de titulação 

Fonte: arquivo próprio.                      Fonte: arquivo próprio.     
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Na titulação quantifica-se o nitrogênio total por volumetria (Figura 7). O becker com o 

indicador colocado anteriormente e o volume destilado (NH4H2BO3) que é um sal básico, foi 

titulado com ácido clorídrico (HCl) 0,1 N. Registrou-se o volume gasto do ácido (HCl) até a 

viragem do indicador voltando a coloração original (rosada). É importante lembrar que a titulação 

deve ser realizada no máximo duas horas após a destilação, pois o nitrogênio poderá se perder por 

volatilização.  

Com posse desses volumes gastos na titulação, com a normalidade do HCl e o fator de 

diluição, encontra-se o valor de nitrogênio presente na amostra.  

Para fazer as análises laboratoriais foi utilizado a metodologia sequencial descrita por Van 

Soest et al., (1991) para a determinação da fibra em detergente neutro (FDN). A solução de 

detergente neutro é utilizada para dissolver todas as substâncias facilmente digeridas como: 

açúcares, proteínas, pectina e outros, em resultado a isso restam apenas um resíduo fibroso que é 

composto por lignina, hemicelulose e celulose, que são os principais componentes da parede 

celular das plantas, restando também as proteínas da parede celular e as danificadas pela 

temperatura elevada.  

No preparo da solução para FDN utilizou-se 186,1 gramas de EDTA, que é utilizado para 

quelatar o cálcio e remover a pectina na temperatura de refluxo, 300 gramas de Lauril sulfato de 

sódio, 68,1 gramas de borato de sódio deca-hidratado, 45,6 gramas de fosfato de sódio anidro, 

100 mL de trietilenoglicol e 4L de água destilada. Essas substâncias foram misturas em agitador 

com aquecimento.  

Para determinação da FDN pesou-se a amostra, foi colocada em potes e acrescentada 60 

ml de solução de FDN, posteriormente foi levada para autoclave para que ocorresse a 

solubilização das demais frações e deixar apenas celulose, hemicelulose e lignina (Figura 8), 

onde permaneceu durante 60 minutos. A amostra foi filtrada em cadinhos previamente pesados e 
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lavados com água quente até a retirada total do detergente (Figura 9), logo após foi lavado com 

acetona para auxilio na retirada de materiais como gordura e clorofila. Em seguida os cadinhos 

foram secos a 105
o
C, permanecendo durante uma noite, sendo retirados e postos no dessecador 

para total resfriamento até a pesagem e determinação da FDN.  

            
  Figura 8: Amostras para serem autoclavadas           Figura 9: Amostra sendo filtrada. 

        Fonte: arquivo próprio.              Fonte: arquivo próprio. 
 

Para realização dos ensaios de digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) foi 

utilizada a metodologia descrita por Tilley & Terry (1963) modificada segundo Silva & Queiroz 

(2002), através do uso da incubadora in vitro, da Tecnal® (TE-150) (Figura 10), utilizando 

saquinho (5,0 x 5,0 cm) confeccionado de tecido não-tecido (TNT -100 g/m2) conforme Casali et  

al.(2008). 

O líquido ruminal utilizado para a avaliação foi coletado de três ovinos mestiços adultos, 

providos de cânula ruminal. A coleta era realizada pela manhã, com auxilio de um Becker de 

plástico e uma tela para coar. Após coletado era armazenado em uma garrafa térmica 

(previamente aquecida com água morna) e levada imediatamente para o laboratório.  

 Em cada jarro da incubadora artificial foram colocados os saquinhos contendo 0,5g de 

amostra cada, 1200 ml de solução tampão de McDougall (1948) (g/litro – 9,8 de NaHCO3; 7 de 

Na2HPO x 7H2O ; 0,57 de KCl; 0,47 de NaCl; 0,12 de MgSO4 x 7H2O e 0,04 de CaCl2) e 300 ml 
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de líquido ruminal (Figura 11). Antes da incubação, adicionou-se 1200 ml de solução tampão de 

McDougall, 20 ml de solução de ureia (5,5 g de ureia/100 ml H2O) e 20 ml da solução de glicose 

(5,5 g de glicose/100 ml H2O). Após o preparo da solução, foi borbulhada com CO2 com o 

objetivo de abaixar o seu pH à 6,9 e em seguida houve a incubação dos materiais por 48 horas. 

Após as 48 horas inicias os potes foram abertos e adicionou-se 8 gramas de Pepsina e 40mL HCl 

6N em cada jarro. Após o período de incubação, os jarros foram retirados da incubadora artificial, 

abertos e os saquinhos de TNT, contendo os resíduos da digestão, foram lavados em água 

corrente e em seguida colocados em estufa a 105ºC durante 24 horas, resfriados em dessecador e 

pesados.  

                           
Figura 10: Incubadora in vitro                     Figura 11: Jarro pronto para incubação 

Fonte: arquivo próprio.         Fonte: arquivo próprio.   
 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa computacional ASSISTAT 

versão 7.7 (2016). Foram realizadas análises de variância e após verificação da significância do 

teste F as médias foram submetidas ao teste de Tukey, adotando-se 5% de significância, de 

acordo com o seguinte modelo:  

y b t t
ijl j i l il ijl
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em que com: i = idade; j = blocos; k = crescimentos; yijk é  o valor observado na subparcela 

correspondente ao k-ésimo crescimento, dentro da i-ésima idade, no j-ésimo bloco;  representa a 

média geral; bj é o efeito do j-ésimo bloco; ti é o efeito do i-ésima idade; t k

*

 é o efeito do k-ésimo 

crescimento; ik é o efeito de interação entre a i-ésima idade e o k-ésimo crescimento; ijk é o 

erro aleatório atribuído a observação yijk , considerado como o componente do resíduo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

À medida que a planta envelhece a qualidade da forragem tende a diminuir em termos de 

digestibilidade. A avaliação do intervalo entre cortes é um fator que pode contribuir para 

determinar a melhor época de utilização da forragem. Observa-se na Tabela 2 que a DIVMS foi 

influenciada pelo crescimento e também pela idade de corte (P<0,05), onde os maiores valores de 

digestibilidade ocorreram em 28 e 35 dias em todos os crescimentos e aos 42 dias em C2. Não 

foram verificadas diferenças estatísticas nos valores de digestibilidade entre crescimentos nas 

idades de 21 e 42 dias, porém os valores foram menores em relação a 28 e 35 dias.  

Mesmo com a redução nos teores de PB com aumento da idade e as variações nos teores 

de FDN observamos que a digestibilidade da forragem foi elevada aos 42 dias.  
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Tabela 2: Digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) em porcentagem (%) do capim 

Panicum maximum cv. BRS Tamani em função de diferentes idades de rebrota 

Idades (dias) 

CV% = 9,12 

Crescimentos 

C1  C2  C3  

21 45,93
bA 

39,72
bA 

41,86
bA 

28 54,48
aA 

46,74
abB 

53,83
aA 

35 49,82
abB 

41,97
abC

 59,23
aA

 

42 43,96
bA

 47,50
aA

 46,13
bA

 

C1 - crescimento 1, C2 - crescimento 2 (21dias após C1), C3 - crescimento 3 (42 dias após C1). As 

médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas (crescimentos) ou maiúsculas na linha (idades) 

não diferem estatisticamente entre si (P<0,05).  

 

Com o avanço no estádio de desenvolvimento, as forrageiras apresenta maiores teores de 

matéria seca, com redução nos teores de proteína e de energia disponíveis e, consequentemente, 

altos teores de parede celular (Van Soest, 1994). Assim, os menores valores de digestibilidade 

aos 42 dias em C1 e C3 podem ser explicados pela redução nos valores de PB (Tabela 3).  

A tabela 3 apresenta os valores de PB. Não ocorreu interação entre crescimento e idade de 

corte. 

Tabela 3: Teores de Proteína Bruta (PB) em g/kg em função das idades de corte do capim 

Panicum maximum cv. BRS Tamani 

Idades (dias) 

CV% = 8,77 

Crescimentos 

C1  C2  C3  

21 185,48ª 182,77ª 181,28ª 

28 155,07
b
 166,70

b
 143,94

b
 

35 131,31
bc

 158,77
bc

 132,83
bc

 

42 142,05
c
 135,50

c
 110,79

c
 

C1 - crescimento 1, C2 - crescimento 2 (21dias após C1), C3 - crescimento 3 (42 dias após C1). As 

médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas (crescimentos) ou maiúsculas na linha (idades) 

não diferem estatisticamente entre si (P<0,05).  
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Segundo Smith (1966), o teor proteico constitui um dos índices de maior destaque na 

avaliação do valor nutritivo das gramíneas. Andrade et al., (1971) relata que o teor de proteína 

bruta na matéria seca é decrescente com o avanço da idade de várias gramíneas tropicais.  

Aos 21 dias de idade, a forragem atingiu 185,48 g/kg, valor superior ao Panicum 

maximum cv. Tanzânia, conforme observado por Bernardes (2014). 

 Souza et al., (2006) trabalhando com três cultivares de Panicum maximum obtiveram teor 

médio de PB de 127,0 g/kg para o capim Massai que podem ser considerados satisfatórios para 

cultivares desse gênero, uma vez que se encontram acima de 120 g/kg Cecato et al., ( 2001). Já 

aos 42 dias em C3, o teor de PB reduziu para 110,79 g/kg, seguindo o mesmo comportamento em 

C1 e C2. Isso pode ser explicado pela maturidade fisiológica da planta que faz com que haja 

redução nos teores de PB.  Contudo, excetuando-se o valor de PB aos 42 dias em C3, todos os 

demais foram superiores aos valores encontrados por Souza et al., (2006). Observa-se que a 

forragem do capim Panicum maximum cv. BRS Tamani apresenta comportamento similar ao da 

maioria das gramíneas tropicais cultivadas no Brasil, onde sistematicamente perdem valor 

nutricional com o avanço da idade. Assim, os maiores valores de PB ocorreram aos 21 dias, 

seguido por 28 dias e menores e iguais em 35 e 42 dias para todos os crescimentos. 

Tabela 4: Teores de Fibra em Detergente Neutro (FDN) em g/kg em função das idades de corte 

do capim Panicum maximum cv. BRS Tamani 

Idades (dias) 

CV% = 5,12 

Crescimentos 

C1  C2 C3  

21 636,49
bB

 678,86
bB

 768,00
aA

 

28 766,39
aA

 712,25
abA

 778,76
aA

 

35 705,29
abB

 733,97
abAB

 788,62
aA

 

42 745,00
aAB

 780,29
aA

 675,75
bB

 

C1 - crescimento 1, C2 - crescimento 2 (21dias após C1), C3 - crescimento 3 (42 dias após C1). As 

médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas (crescimentos) ou maiúsculas na linha (idades) 

não diferem estatisticamente entre si (P<0,05).  
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Com relação aos teores de FDN, observa-se na Tabela 4 que os menores valores de FDN 

ocorreram em 21 dias em C1 e C2 e os maiores aos 42 dias também em C1 e C2.  

Aos 28 dias foi verificado altos valores de FDN em todos os crescimentos. Isso pode ter 

ocorrido devido ao fato de que os períodos anteriores a esses cortes sofreram com estiagem por 

pelo menos 5 dias (Anexo), o que causou desidratação das plantas com possíveis perdas de 

nutrientes e aumento do teor de FDN. Aos 35 dias de idade os valores de FDN foram iguais 

(P<0,05) aos valores encontrados aos 21 dias em todos os crescimentos com maiores valores em 

C3.  

Os maiores valores de FDN foram encontrados aos 42 dias em C1 e C2. Já em C3 ocorreu 

redução, que pode ter ocorrido devido as fortes chuvas ocorridas poucos dias antes do corte. 

 

CONCLUSÕES 

 

 O capim Panicum maximum cv. BRS Tamani apresenta melhores valores de 

digestibilidade aos 28 e 35 dias de idade. Os teores de PB decrescem com aumento da idade da 

planta, sendo maiores aos 21 dias. O capim também apresenta menores valores de FDN quando 

utilizados aos 21 dias de idade. O melhor período para utilização da forragem do capim Tamani 

deve ser entre 28 e 35 dias, porém variações na incidência de chuvas podem influenciar a 

composição bromatológica. 
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ANEXO 

Dados de precipitação durante período de avaliação. 

Janeiro Fevereiro Março 

Dia Prec. (mm) Dia Prec. (mm) Dia Prec. (mm) 

1 0,0 1 0,8 1 4,4 

2 0,0 2 4,0 2 11,0 

3 0,8 3 8,6 3 0,2 

4 2,8 4 3,6 4 0,0 

5 0,0 5 0,4 5 0,0 

6 0,0 6 0,6 6 0,0 

7 0,0 7 12,6 7 0,0 

8 0,0 8 26,8 8 0,0 

9 0,0 9 0,0 9 0,0 

10 15,8 10 4,6 10 0,0 

11 0,6 11 8,4 11 0,0 

12 9,8 12 1,4 12 0,0 

13 16,2 13 2,0 13 0,0 

14 7,2 14 2,6 14 3,8 

15 1,4 15 0,0 15 0,4 

16 3,0 16 0,4 16 0,0 

17 7,8 17 0,0 17 0,0 

18 8,6 18 0,0 18 5,6 

19 9,8 19 0,0 19 0,0 

20 1,6 20 2,0 20 20,8 

21 0,0 21 0,6 21 20,2 

22 0,2 22 0,0 22 0,0 

23 13,2 23 1,6 23 0,0 

24 6,8 24 11,4 24 0,0 

25 4,4 25 17,0 25 0,0 

26 17,8 26 12,0 26 12,6 

27 0,2 27 54,6 27 2,8 

28 0,0 28 1,2 28 41,2 

29 0,0     29 24,0 

30 0,0     30   

31 0,0     31   

Total 128,0 Total 177,2 Total 147,0 

Máximo 17,8 Máximo 54,6 Máximo 41,2 

Mínimo 0,0 Mínimo 0,0 Mínimo 0,0 

 

Precipitação em milímetro (mm), células verdes significam o período de duração do experimento. 


