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1 - R E S U M O

Utilizando 5 (cinco) novilhos fistu-lados no esôfago, 

foram colhidas as dietas selecionadas da pastagem mista de col2 

nião Pani�um maximum), soja perene {Glyeine wightii) invadida 

por grama batatais (Pa-0pa.lum natatum) e ocorrência de capim an 

gola {.B1taehia1tia muti.ea} do Departamento de Zootecnia da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de 

são Paulo. 

As amostras ingeridas colhidas durante quatro perío 

dos (I- 26-30/01; II- OÍ-05/03; III- 05-09/04 e ·,v- 10-14/05),fo 

ram analisados os seguintes componentes químico�: p�ote!na bru 

ta, neutro detergente fibra (NDF) , ·ácido dete:rgente fibra (ADF), 

celulose, sílica total, lignina e.determ�nada a digestibilidade 

"in vitJr..a" da matéria orgânica �DIVMO). Não ho�ve variação nos 
\ 

teores de NDF, ADF, sílica total, celulose e DIVMO nos 4 per!o 

dos. 

Os animais selecionaram uma dieta �ica em proteína 

bruta, decrescendo no período IV (P<0,05). O teor de lignina du 
.-

�ante os três primeiros períodos foram semelhantes entre si, ha 
1 
vendo redução no pe!Íodo IV (P<0,05). 

Foram verificadas alterações na composição química e 

DIVMO da forragem ingerida, devido aos efeitos da mastigàção, 

contaminação salivar e preparação das amostras. 

Houve aumentos nos teores de NDF, ADF, celulose, síli 

ca total e lignina e redução no teor de proteína bruta em rela 
çao a forragem ofertada. 
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2 - INTROI?UÇAO

A exploração pecuária nos trópicos, baseia-se quase 

que exclusivamente na produção das pastagens, que constituem a 

principal fonte e forma econômica de alimentos para os bovinos. 

Um dos aspectos de maior importância na exploração pe 

cuária que deve ser considerada é a qualidade das pastagens. O 

estádio de maturação, condições climáticas, solo e manejo sao 

fatores que afetam o consumo voluntário e sua composição quími 

ca, por conseguinte, a digestibilidade de seus nutrientes e a e 

ficiência de utilização (BRESSANI .eA:. a.l,i,,i, 1968; MILLER, 1969 e 

VAN SOEST, 1965a). 

A avaliação da qualidade das pastagens através dos mé 

todos de corte, arrancamento manual (ha.nd pluc..k,i,ng)e a se 

paraçao da planta em caule e folha, tem sido bastante utiliza 

dos. Esses métodos de colher amostras de plantas forrageiras 

que procuram simúlar ou se aproximar do pastejo são de precisão 

questionável, pois não representam o que os animais normalmente 
,':. 

ingerem, porque eles pastejam ao acaso selecionado entre pla_!! 

tas e parte delas a altura variáveis (HARDISON ez a..t,i,,i,1954;COOK 

ez a.li,[ 1958; WHITE 1973; COLEMAN e BARTH 1973) e esse problema 

se torna mais complexo a medida que a composição botânica da 

pastagem se torna variada (BOHMAN e LESPERANCE 1967). WALLACE 

ez al,i,,i, (1972a)mostraram que os bovinos preferem o tecido foli 

ar ao tecido caulinar, plantas em desenvolvimento a plantas ma 

duras e material verde ao material seoo, fazendo oom que sua dieta se 
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ja alta em qualidade do que a forragem ofertada. Esse fato foi 

cmnprovado por LANGLANDS e HOLMES (1978) e LANGLANDs:.: e SANSON 

(1976) ,que concluiram atribuindo o aumento do valor nutritivo 

da dieta selecionada por bovinos e ovinos, devido ao awnento. 

dos componentes verde das dietas. No Brasil LOURENÇO (1979), en 

centrou maior percentagem de folhas verdes na dieta selecionada. 

do que na pastagem disponível.JOHNSTONE-WALLACE (1937), observa 

ram que as folhas eram mais consumidas pelo gado em comparaçao 

com as partes do caule. JOHNSTONE-WALLACE e KENNEDY (1944), a 

crescentaram que os bovinos selecionam as folhas mais novas em 

· relação as maduras·. HEADY e TORELL (1959), · relatam que os ovi 

nos mostraram preferência por diferentes plantas,. 'e partes de 

las, dependendo da estação do ano. ENGDAHL (1976),citado por 

ELLIS (1978), mostrou que a digestibilidade da matéria· orgânica 

de partes da forragem disponível tendia ser menor do que a sua 

correspondente no material consumido, sugerindo alguma seleção 

para partes mais digestíveis dentro das própfias partes das 

plantas. 

A técnica da fistulação esofágica aesenvolvida por 

TORELL em 1954, abriu novas perspectivas para urna medida mais .a 

burada da avaliação da dieta.de animais em pastejo. WEIR e TO 
-�

RELL (1959), mostraram que ovinos fistulados no esôfago foram 

capazes de selecionar uma dieta que continha 4,1% a mais de pro 

teína e 3, 50% menos de fibra bruta do que a forrager,1 colhida 

por corte manual. Semelhantes resultados foram obtidos por WEIR 

e� a..tii (1959), onde além dos valores da dieta para proteína 
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bruta tenham sido consistentemente mais alto e fibra bruta mais 

baixo que a forragem cortada manualmenteº A lignina e extrato� 

téreo nao mostraram um resultado consistente, enquanto que a si 

lica tendia ser alta no material ingerido. 

No Brasil, SIMÃO NETO (1976), usando novilhos mesti 

ços guzerá fistulados no esôfago em pastagens de cerrado da Zo 
� 

na Metalúrgica do Estado de Minas Gerais, mostrou que os ani 

mais selecionaram uma dieta com valores superiores em proteína. 

bruta e digestibilidade da matéria orgânica do que aos ·da pasta 

g� disponível. Ainda em Minas Gerais LOURENÇO (1979), utiliza_g 

do diversas cargas animais, em past�gens de 

b�n-6 e·analisando. em separado, a planta inteira,,-fólha e caule 
,: 

da pastagem disponível, concluiu que a proteína bruta da dieta 

selecionada foi superior ao da planta inteira e caules e inferi 

or a das folhas, a digestibilidade da matéria orgânica da dieta 

selecion�da foi superior ao da planta inteira e caules, em to 

das as carga�. 

A li ter atura'• não relata pesquisa de· seletiv,idade us an 

do animais fistulados no esôfago em pastagens mistas no Brasil. 

Daí partimos para o presente trabalho com os seguintes obiet·i 
-

-

vos: 

1 - Avaliar a composição química e digestibilidade 

"-ln v,i.,:t1e.o" da dieta selecionada por novilhos 

com fístula esofágica em pastagem m!sta de co 

lonião· (Pan,i.,cwn max,i.,mum} e soja perene(Glyc-lne 

w-lgh;t,i.,,i.,), invadida por grama batatais(Pa-6palum 
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notatum) e ocorrência de capim angola (B11.achia 

!Lia m ut.i e.a) 

2 - Verificar às alterações.na composição química 

e na digestibilidade ",ln _vLt.11.0" · de amostras co 

lhidas por novilhos com fístula esofágica. 
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3 - REVISAO DA LITERATURA 

3.1 Uso de animais ·fistulados no esôfago para avaliar a 

composição química e digestib_ilidade "in. v,l:t..11.0" da 

dieta em pastejo. 

Amostras de forragens colhidas por animais com fistu 

la esofágica em pastejo, tem sido amplamente analisadas por di 

ferentes métodos químicosª 

Vários trabalhos analisam as amostras pelo processo 

convencional ou anãlise pr�ximal - �squema ·de Ween?e: proteína 
J 

bruta, extrato etéreo,. cinza bruta, fibra bruta e extrato nao 

nitrogenado e outros como constituintes da parede celular (NDF), 

ácido detergente fibra (ADF) , lignina, celulose, síl-ica, 

gia bruta, como também a parte mineral. 

ener 

ORADO e HARRINGTON (1972), utilizando 4(quatro} novi 

lhos ankole com fístula esofágica em pastagens nativas em Ugan 

da, mediram o teor de proteína no período de agosto de 1966 a 

julho de 1967. As colheitas eram feitas as 8:00, 11:00, 14:00, e 

17:00 horas. Os dados demonstraram que não houve diferenças si� 

ilificativas em proteína bruj:a do material consumido entre novi 
1 

-

lhos e tempo de amostragem. O teor de proteína bruta nos dife 

rentes meses foi altamente significante (P < 0,01}. Assim em .a 

gosto o teor apresentado foi de 5,5%, aumentando para 11,9% em 

setembro de 1966, baixando para 7,0% em janeiro, alcançando o 

pico de 16,6% em maio e haixando novamente para 7,2% em julho 
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de 19 67. Os autores concluiram que o método é satisfatório para 

avaliar a qualidade das pastagens, podendo o mesmo ser usado pa 

ra ,medir: o conteúdo protêico da dieta de animais em pastagens 

nativas, cujas espécies forrageiras são numerosas. 

�1McCLUNG e..t a.l,l,l · (197 6) , determinam a composição qui 

mica da dieta no período de verão (junho a setembro de 1969) de 

animais em pastagens nativas da planície do Texas, utilizando 

bovinos mestiços Angus X Holstein fistulados no esôfago. O con 

teúd6 de proteína bruta em junho era alto (14,6%),mas decrescia 

progressivamente em julho e agosto chegando ao mais baixo indi 

ce (7,8%) em setembro. Os autores atribuem esse fato a maturida 

de das plantas. Para� teor de cálcio, ocorreu situação idênti 

ca ao de proteína bruta, isto é, em junho a dieta apresentou 

O, 6 8%, caindo verticalmente nos meses subsequentes,· com um índi 

ce de 0,17% em setembro. A percentagem de fósforo não variou 

significativamente durante os quatros meses e o teor mai� alto 

foi de 0,20% e o mais baixo foi de 0,16%, este último verifi 

cou-se em junho coincidindo com o mais alto teor d·e proteína. 
j 

HUNTER e..t a.R..,l,l (1976) , estudaram a compbsição botâni 

ca e química da dieta selecionada por animais� pastagens nati 

vas e melhoradas do sul de Townsville na Austrália. Os autores 

utilizaram duas áreas de 4,8 ha. Uma era constituida principal 

mente pelas gramíneas: He..te.Jtapogon c.on.toJt.tu.6· e· Bo.thJtioc.hloa. de 

c.J..p.l�n.6 e nunca tinha sido ad�ada, a outra' era também nativa 

com predominância das gramíneas He..te.Jtopogon c.on.toJt.tu.6 e. V,lg,i,.ta. 

Jtia. c.Lf..-la.1L.l6 e mais a leguminosa introduzida Townsville stylo 
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(S.tylo.6an..the.J.i h.ú.rnil.lJ.i), sendo que esta pastagem sofreu uma adu 

b�ção de 125 kg/ha de superfosfato simples nos três anos anteri 

ores. Os animais fistulados no esôfago foram utilizados· apenas 

corno amestradores das duas pastagens, no período de fevereiro a 

junho de 1975. Na pastagem nativa o conteúdo de nitrogênio para 

fevereiro-� foi de 2, 26 g/l00g/rn. s., se mantendo mais ou menos 

constante até meados de abril, passando a cair no fim do mesmo 

mês e apresentando 0,73 g/l00g/rn.s. no mês de junho. Para valq 

res dos constituintes da parede celular, apresentou 68,-0(g/100/ 

m. s.) para fevereiro, aumentando nos meses seguintes e atingiu

o seu valor máximo (81,4%) em junho� Para a pastag:em Townsville

x capins nativos o-teor de nitrogênio quase sem�re se mostrou 

superior ao teor de nitrogênio do pasto nativo puro, ocorrendo 

o inverso com os valores para parede celular. Hav.ia ·urna tendên

eia de que quanto maior a percentagem da legum�nosa da dieta me 

nor era q parede celular. 

No centro do Texas . (.U. S .A.) , durante o inverno (deze� 

bro/76 a abril/77) ,STtrTH e KIRBY (1979), estuda:r:arn a qualidade 

da dieta de vacas com fistulas esofágicas em pastagens nativas 

sob condições de média e elevada pobreza, esta situação era de 
'. 

finida pela composição botân-ica, assim para as pastagens nati 

vas de mediana pobreza (a) , as espécies predominantes eram 

· Bu.c.hf.oe da.c..tylo.lde:,:, (37%}, Cyn.odon. dac..tylon ( 74%), S.t.lpa. leu.e.o

.tJt-i.c.h a. ( 7 3 % ) , · S po lto b u1. u..6 a..6 p elt va./t. d1t.u.mm o nd.l ( 11 t) , Pan-i.c.u.m 

ha.ll.l.l (77%), AJt.l-6.t.lda pu.Jtpu.Jtea (70%) e outras espécies de me 

nor importância. Para as c�ndições de alta pobreza (b), as espé 
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cies que se apresentavam com maior frequência eram Spoltobu.f.u-6 

�p�� va.Jt. d1tu.mmondi (51%), Stipa. f.�ucot1ticha. (78%), Buchf.oe 

da.ctyf.oi..del.> (7%) e Cyn.odo'n. da.ctyR..on (4%). A percentagem-de pr-9. 

teína bruta era alta na pastagem (b) sendo superior em 2,5% do 

que ao da dieta da pastagem {a) (P<0,05). O mais baixo teor de 

proteína bruta na pastagem (b) se verificou em janeiro (5,65%) 

enquanto em abril apresentou o mais alto valor (16,04%). Para a 

pastagem (a) o menor e maior índices foram atingidos em dezem 

bro (4,67%) e abril (11,8%) respectivamente •. Todos os valores 

para proteína bruta foram significantes entre pastagens e entre 

datas de colheitas(P<O, 05) • · A digesti:bilidade "in v_itJto" de maté 
J 

ria orgânica (DIVMO} era geralmente mais alta na,-pastagem (b) 

do que a pastagem (a} em todos os meses do período experime.!l 

tal. A grande diferença em.digestibilidade "in vUJto." da. maté 

ria orgânica (DIVMO) entre pastagens ocorreu em março e abril, 

sempre a _favor da pastagem (b) e esse fato é explicado pelo apa 

recimento repentino no início da primavera de gramíneas anuais 

de inverno. A média da· PIVMO da pastagem (b) foi 10% mais alto 

do que a outra pastagem. Os níveis de fósforo foram similares 

até janeiro. Após fevereiro, a percentagem de fósforo (P) era 
1. mais alto na pastagem (b) • Os-· níveis de fósforo (P) na dieta de 
1 

- . 

clinou na pastagem (a) enquanto que na outra estava sempre au 

mentando. As diferenças entre o conteúdo de fósforo nas dietas 

foram mais evidentes em março. 

A composição química e digestibilidade da matéria se 

ca de amostras provenientes de plantas cortadas a altura de pas 
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tejo, da forragem disponível e da dieta de novilhos foram estu 

dadas por WALLACE e..t al,Li. (1972a.)11em pastagens nativas do Colora 

do (U.S.A.),durante a época de crescimento e após a dormência 

(junho, julho, setembro e dezembro). Para as plantas cortadas 

houve um decréscimo em percentagem de proteína bruta e digesti · 

bilidade da matéria seca e, acréscimo em ácido detergente fibra 

(ADF), lignina e extrato etéreo com o avanço do estádio de matu 

raçao. Marcadas diferenças em composição química foram eviden 

tes entre espécies no início do verão, mas essa diferença foram 

mínimas no inverno. Os valores para a dieta e aqueles para plag 

tas cortadas simulando pastejo, foram similares em composição 

química e digestibilidade da matéria seca durante cada período 

de amostragem. No início do verão, a qualidade da dieta foi con 

sideravelmente mais alta 4%, 4,5% e 2,2% mais baixa em proteína 

bruta, ácido detergente fibra (ADF) e lignina respectivamente 

da forragem disponível, mas essas diferenças se tornariam prS?_ 

gressivamente pequena,mais tarde no verao. 

KOTHMANN (1966), comparou os nutrientes :ingeridos por 

ovinos fistulados no esôfago em dois períodos do dia: de manhã 

e à tarde. Os valores para proteína bruta, extráto etéreo, cin 

za bruta, lignina, celulose,_.carboidratos e en'ergia bruta para 

os dois períodos foram: 12,1% e 12,7%; 3,5% e 3,6%; 12,0% e 

11,8%; 14,9% e 15,0%; 19,6% e 19,5%; 37,8% e 37,5%; 4,28% e 

.4,33 Kcal/g. A percentagem de proteína bruta foi altamente si� 

n�f�cante (P<0,05) no período da tarde do que de manhã, ocorren 

do o mesmo com energia bruta ao nível de 1%�., Essas diferenças 
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na composição química foi atribuída a seletividade dos animais 

por partes e espécies de plantas forrageiras, além da flutuação 

da composição química das forragens nos dois períodos do dia. 

As diferenças observadas provavelmente foram resultados da com 

binação desses fatores. 

A variação sasonal química e a digestibilidade "ln vi 

t11..o" da matéria orgânica (DIVMO} da dieta áe ovinos e bovinos 

foram estudadas por LANGLANDS e HOLMES (1978), em quatro tipos 

de pastagens. A pastagem 1, era nativa e nunca tinha sido aduba 

da; a pastagem 2 também nativa como a primeira e foi adubada em 

setembro de 1973 com 250 kg de superfosfato/ha e semeado trevo 

branco (T11..lóollu.m 11..epen�), nova adubação foi feita em novembro 

de 1974, com a mesma dosagem e adubo fosfatado de 1973. As ou 

tras duas pastagens, eram mistas de Phata4� aquatlca X Til.ló� 

llu.m 11..epen� e foram estabelecidas.há 20 anos. Neste período fo -

ram aplicados cerca de 3.000 kg de superfosfato/ha, além da a 

plicação de adubo potássico nos primeiros cinco an:os. A dieta 

selecionada pé.los novilhos fistuladàs no esôfago, ,diferiu signi 

ficativamente entre pastagens (P<0,001) e entre meses (P<0,001) 

em DIVMO e nitrogênio (g N/100 gM.P.) nos dois .�nos. As médias 

da DIVMO foram 55,3%; 61,6�.;-68,1% e 69,4% para as pastagens de 

1,2,3 e 4 respectivamente e correspondendo os valores para ni 

trogênio : / ;, 1,49%; 2,35%; 3,49% e 3,92%. Em 1975 foram medi 

dos os teores de nitrogênio e DIVMO paralelamente na �ieta de o 

vinas e bovinos nas quatro pastagens. As diferenças entre pasta 

gens e espécies forrageiras foram altamente significante, assim 

.. caro interação ·pastagens X (ovinos versus bovinos) (P<0 ,001) .Em todas as P3§
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tagens os ovinos selecionaram uma dieta de maior valor nutriti 

vo do que os novilhos, e as diferenç_as entre as espécies ani 

mais diminuíram com as pastagens melhoradas 3 e 4. 

A fim de verificar a inf.luência da intensidade de pa.:!_ 

tejo alto e leve sobre a qualidade da dieta no verão de 1969 e 

1970 nos meses de junho, julho e agosto, VAVF.A e.t a.l,l,l {1973), 

concluíram que não foram observadas diferenças significativas 

entre dieta nas pastagens sob as duas pressões de pastejo para 

proteína bruta, lignina e celulose. No mês de julho/70 a pasta 

gero submetida a carga alta apresentou para ácido detergente fi 

bra (ADF) 43,40% e a baixa 34,2% sendo essa diferença signific� 

tiva (P<0,01). No ano e mês seguinte a digestibilidade da pasta 

gero sob carga baixa aprepentou 60,00% e 53,80% (P<0,05) para a 

pastagem sob a carga alta, enquanto nos outros meses nao houve 

diferenças significativas. ·o consumo de matéria seca diferiu 

significativamente nos meses de julho (P<0,01) e agosto de 1970 

,(P<O ,OS), sempre a favor da carga baixa. Outrqs trabalhos tem a 

presentados resultados justamente ao contrário. COOK 

(1951); PIEl-'ER e.t al,l,l (1959) e BRYANT e.t a.l,l,l (1970), observa 

raro que altas intensidades de ,pastejo resultaram numa dieta de 

inferior qualidade. 

1'.naiisando dietas colhidas por 4 (quatro) novilhas fistu 

ladas no esôfago em pastagens de Ag1t.opyJi.an. .6p.HAMID (1977),·mo_ê. 

trou que a digestibilidad� ",ln. v-l.t1La" qa matéria seca (DIVMS) e 

proteína bruta da dieta era superior da amostra colhida por COE 

t.e manual. Havia alta correlação negativa da DIVMS e energia di 
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gestível com teor de ácido detergente fibra (ADF) . As médias de 

gªnho de peso das novilhas foram correlacionadas positivamente 

com proteína bruta e digestibilidade.· 

3.2 . Alterações na composição química e digestibilidade 

".ln. v.l;t.11.0" de amostras colhidas por animais f istu 

lados no esôfago. 

Mudanças na composição química e digestibilidade ".ln. 

v.l:t.Jz.o" na dieta selecionada por animais com fistul?3, 
! 

em pastejo, são causadas pelos seguintes fatores:· 
A 

esofágica 

- Mastigação e contaminação salivar seguida de drena

gem. (LESPERANCE e:t. a.í...l,l 1960; VAN DYNE e TORELL, 

1964; HOEHNE e:t. al.l.l 1967, BARTH e KAZZAL 1971; 

WALLACE e:t. al.l.l 1972�;SCALES e:t. al.l.l 1974; DAYRELL 

e JAHAN 1978). 

- Modo de preparo de amostras, �p5s colheita.

e:t. al.l.l 1967; �RSHALL e:t. al.l.l 1967; LITTLE

SMITH e WAGGONNER 1979) •·

(HOENNE 

1972; 

- Método e temperatura de secagem. (VAN DYNE e TORELL

1964; GRIMES e:t. al.l.l 1965; BARTH e:t. al.l.l 1970, SCA

LES e.t al.l.l 19 7.4; MINSON e.t al.l.l 19 7 6; 

KOTHMANN 1978).

ACOSTA e
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Incompleta recuperaçao de amostras.(LESPERANCE et 

alii 1960; ARNOLD et alii 1964; STOBBS 1969; LITTLE 

1972) • 

Tipo de sacola usada na colheita em campo (ACOSTA e 

KOTHMANN 1978 e RADDE 1967 citado por COLEMAN e 

BARTH 1973) . 

WALLACE et alii {1972b) ,citando.vários autores rela 

tamque a contaminação por saliva de amostras colhidas por ani 

mais com fístula esofágica em pastejo, varia com um complexo nú 

mero de fatores que influenciam sua produção e c::
1
àmposição. A se 

creçao salivar varia com diferentes tipos de alimentos e com ní 

vel de alimentos consumidos. Assim, em bovinos e ovinos o nível 

de uréia na saliva varia com o nível de. amônia _produzida por di 

ferentes.dietas. O nitrogênio sendo baixo na dieta .consumida, 

os ruminantes conservam o nitrogênio, reduzindo a excreção de 

nitrogênio da uréia na urina pela reciclagem substancial de ni 

trogênio da uréia do sangue para o rume. Segundo os autores, 

poucos são os conhecimentos da secreçao salivar dos. ruminantes 
\. 

em pastejo. 
' 

LITTLE Cl972), utilizando 1·1 novilhos mestiços Here 

ford X Jersey, forneceu aos animais no côcho amostras de forra 

gero sob a forma de feno, verde, conservada em "freezer", moída 

-e peletizada e analisou nitrogênio, conteúdo celular, fósforo e

cinzas. A percentagem de conteúdo celular e nitrogênio no mate
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rial ingerido foram similares ao da forragem oferecida, mas o 

conteúdo de fósforo e cinzas foi contaminado pela saliva_, ele 

vando-se substancial� variavelmente. Assim, os valores mais• al 

tos foram 40 e 120% para cinzas e fósforo respectivamente. 

Além da contaminação salivar, GRIMES e� alii (1965}, 

relatam que para o material ingerido ser representativo da die 

ta em termos de composição botânica e químíca,dependerá de três 

fatores: a) a percentagem de recuperação da amostra; b}mudanças 

na composição química durante a mastigação e c) alterações quí 

micas ocorridas durante a secagem. Os autores utilizaram 36 ovi 

nos com diversos tamanhos de fístulas esofágicas (1,2 a 3,4 cm) 

em 7 colheitas de 20 minutos cada. As amostras de gramíneas e 

leguminosas de clima temperado� ingeridas e oferecidas foram a 

nalizadas e comparadas para os efeitos de "fístula" na composi 

çao química. As amostras ingeridas antes de serem analisadas,fo. 

raro prensadas e secadas ª· temperatura de 809C por 3 horas, bem 

como o líquido drenado. Numa das colheitas, algumas amostras in 

geridas foram deixadas drenar a saliva livremente e posteriOE· 

mente secadas a temperatura de 1009C por 24 horas. Os resulta 

dos demonstraram que a forragem ingerida continha mais umidade� 

que a forragem oferecida. Q.�material ingerido -que não foi pre� 

sado continha um adicional de 10% de umidade. A percentagem de 

recuperação das amostras não parece ser devido ao tamanho da 

fístula, dentro dos limites encontrados, pois as físt:ulas de 

2,9 ';; 2,5:; 3,4.; 1,5,; 2,4 ; 3,4. e 1,2cm apresentaram uma re 

cuperaçao de 53,4%; 54,5%; 69,0%; 68,·2%; 73,2% e E9,6% respecti 
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vamente. O teor de cinzas foi contaminado pela saliva pois a 

forragem ingerida apresentou em média 11,17% e a oferecida 

10,16% na matéria seca. Os resultados confirmaram a necessidade 

de expressar os . �alares· das an�lises químicas em base maté 

ria orgânica ao invés em base matéria seca. Houve alta correla 

çao entre os valores calculados em base matéria orgânica da for 

ragern ingerida sem ser prensada e da forragem ingerida 

da, �sta adicionada da análise do líquido drenado para 

prens� 

carboi 

. - .. 
t 

� dratos. soluveis ,proteina bruta e celulose. Esses .componentes � 

micos da forragem ingerida foram similares aos da forragem ofer 

tada. A secagem a alta temperatura e prolongada (1009C por 24 

horas) mostrou não ser necessária, e além do mais, causam grag 

des perdas e os resulta�os obtidos são duvidosos-. A :mastigação 

da mesma forragem pelos diferentes animais, mostrou ter efei 

tos desiguais na proporção·de carboidratos solúveis drenados no 

"licor". A mastigação prolongada aumentou o conteúdo da fração 

solúvel no líquido. Em urna das amostras em que a saliva era des 

cartada havia grandes perdas da.fração solúvel e consequentemen 

te caus�"'ldv um aumento no teor de celulose. 

BARTH e KAZZAL (.19.71), mencionou que além daqueles fa 

tores referidos por GRIMES jl·:t. a.R..i.i (1965) , adicionam ainda os e 

feitos combinados de drenagem, preparação da amostra e possível 

regurgitação. BARTH e KAZZAL. (.1971), eliminaram esses efeitos a 

fim de verificar a verdadeira seletividade em 2 (duas) pasta 

gens: urna de "Tall Fescue" . (Fe..6.tuc.a. a.Ji.und,Lna.c.ea.eL e outra de 

"Orchardgrass '' ( Va.c.:t.yR.úi gR.omeJt.a..ta.1 • Foram utilizados 3 animais 
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por pastagem. Após um dia do período de colheita da dieta, as 

espécies de forrageiras das 2 pastagens eram cortadas e rnistur� 

das na mesma proporçao que elas apareciam nas pastagens-e eram 

divididas em duas porções: uma er� pesada e guardada para análi 

se_química e DIVMS a outra era pesada e fornecida aos mesmos a 

nimais que tinham sido usados na colheita da dieta. Todas as a 

mostras eram imediatamente conduzidas ao laboratório, secadas a 

459C em estufa de ventilação forçada por três dias. A recuper� 

ção das amostras variou de 33 a 87% para "Fescue" e 41 a 91% pa 

ra "Orchardgrass". Em uma das ocasiões a recuperação foi acima 

de 100%, devido a regurgitação do conteúdo do rume. Os efeitos 

de ''fístula" foi significativo {P<0,05) para cinzas, ácido de 

tergente fibra (ADF) , ác_ido insolúvel lignina (AIL) e extrativo 

nao nitrogenado + extrato etéreo (ENN + EE) e digestibilidade 

".ln. v.l:t.1t.o" da matéria seca· (DIVMS) em relação a forragem oferta 

da. Assim para cinzas, ADF, AIL e DIVMS houve um aumento de 4,6; 

10,0; 3,0 e 2,8 unidades respectivamente, enquanto para ENN +

EE houve ureia diminuição de 10,9 unidades. Para proteína bruta a 

diferença foi de 0,9 não sendo significativa. Essa técnica foi 

usada para ajustar os valore·s para os efeitos de "fístula" da 

dieta a fim de que se pude�pe comparar a seletividade dos ani 
. .

mais em relação a composição química e DIVMS da pastagem dispo 

nível. Para cinzas e DIVMS não houve diferenças significativas 

na dieta e pastagem disponlvel. O cont.�údo de proteína bruta 

foi mais alto (P<0,05) na dieta do que da forragem disponível 

de "Tall Fescue". As amostras da pastagem disponível de ·orchard 



grass apresentaram 30,7% de ENN + EE enquanto a dieta 

tou 26,5 sendo significativo a nível de 5%º 

18. 

aprese.!! 

Seguindo a mesma metodologia de BARTH e KAZZAL (1971), 

que mostraram a necessidade para o ajuste do efeito da"fístula" 

antes se comparar a composição química e digestibilidade "-i.n v-i. 

:Vt.o" da matéria seca (DIVMS) da dieta e pastagem disponível, CO 

LEMANN e BARTH (1973) , utilizaram 4 pastagens consorciadas de 

"Tall Fescue" (FeJ.ituc.a a.Jtundlnac.e.a.e.) X "Korean Lespeza" (Le..6pe. 

dez a. .6.tlpula.c.e.a.l e 4 de ''Orchard grass" ( Va.c..tyLv.,. glome.Jta.ta.1 X 

"Ladino Clover" ( T Jt-i.óollum .!tepen.6} • _Dois novilhos fistulados no 

esôfago por cada pasto foram usados. As amostragens da dieta e 

rarn feitas aproximadamente de duas em duas semanas de interva 

los durante os meses de maio e novembro de 1965,.1966 e 1967. 

As amostras da dieta e pastagem disponível foram.analisadas pa 

ra proteína bruta, ácido detergente fibra (ADF) e digestibilida 

de bi v-l.t1t.o da matéria seca (DIVMS) • ADF, proteína e extrativo 

não nitrogenado e extrato etéreo (ENN + EE) foram expressos em 

base matéria orgânica (M.O.) • Os efeitos de "'fístula" foi signi 

ficativo (:r< 0,001) para ambas pastagens. Assim para as pasta 

gens de "Tall Fescue" X Korean Lespeza" é Orchard grass" X "La 

dine Clover" os aumentos em ADF de diminuição em ENN + EE foram 
�' 

10, 9 e -15, 6 ; 10, 2 e -13:,2-unidades respectivanent�� :Ap5s o. ,ajusta: n� 

cessários para os efeitos de" fístula'; os resultados demonstra 

ram que os animais selecionaram urna fo_rragem mais digestível e 

continha mais proteína e menos ADF e ENN + EE do que a forragem 

disponível das pastagens. 
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A fim de verificar o efeito da mastigação, contamina 

çao salivar e drenagem sobre a composição quími�a e digestibili 

dade ",ln vLttr.o" da forragem ingerida em relação a forr·agem ofer 

tada e determinar junto esses efeitos com diferentes forragei 

ras, métodos de secagem, novilhos, repetições nos anos e tempo 

de exposiçã9 a temperatura ambiente das amostras ingeridas an 

tes de se processar a secagem. SCALES e.t a.l.,l.,l (1974), utiliza 

ram três ensaios em 1970 e 1971 com alfafa (Me.dic.a.go Sa.t.lva.), 

"Bl.ue grama 11 
( Bo u.te.lo u.a. gti.a.c..ll.l.6 ) e feno de "Wheatgrass" ( Agtr.o

pytr.o n de..6 e.11.totr.u.m l e três bovinos Hereford fistulados no esôfa 

go. Os resultados demonstraram que os valores para proteína bru 

.ta da forragem ingerida foi superior a 13,3% (P<0,05) e 5% ao 

da forragem ofertada respectivamente para "Blue grama" e "Wheat 

grass". Para alfafa em 1970 houve um pequeno decréscimo(P<0,05) 

de 2,0%, enquanto que em 1971 houve.um pequeno acréscimo. Foi. 

significante (P<0,01) a variabilidade para proteína bruta entre 

animais e ensaios e interação entre anos. Não. houve diferença 

significativa (P>0,05) para· proteína bruta entre amostras inge 

ridas colocadas imediatamente no congelador após a colheita e 

amostras colocadas no congelador apóa uma hora da colheita, le 

vando os autores a concluí:rern·· que as mudanças ocorridas nas a 

mostras de forragens colhidas via fístula esofagiana sao devidas. 

a mastigação e contaminação salivar e não pelo tempo de exp?si 

ção das amostras a temperatura ambiente. O elevado aumento de 

proteína bruta no material ingerido pode ser devido a contamina 

ção salivar. t possível que as perdas de proteína solúvel devi 
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do a mastigação e drenagem de amostras de forragens com alto te 

or.d� proteína bruta e a adição �e nitrogênio da saliva sao de 

similar magnitude, mas forragens com baixo teor de proteina, a 

contaminação de nitrogênio da saliva é muito maior do que as 

perdas de proteína solúvel das amostras. Os valores para ácido 

detergente fibra(ADF) e ácido insolúvel lignina (AIL) tiveram 

um pequeno aumento e não significante (P>0,05) nos dois anos, 

exceção feita para alfafa em 1970 que aumentou em cerca de 6,6 

unidades em ADF e 1,6 em AIL (P<0,05). Esses aumentos S•egundo os 

autores, são mais devido as perdas do conteúdo celular fazendo 

com que se verifique um aumento em �DF e AIL. Toda� as amostras 
; 

ingeridas apresentaram alto (P<0,01) percentagem:(37% a 51%) de 
./ 

cinzas e fósforo (43% a 210%) do que a forragem ofertada. A se 

cagem em estufa da forragem a temperatura até 559C resultou num 

aumento (P<0 ,.05) em proteína bruta (5,7%), ácido d�te�gemte. 

bra (4,1%.) e DIVMS {2,7%) comparativ.amente com a secagem 

fi 

em. 

"�r.eeze", embqra tenha sido variável e não constante entre expe 

rimentos. A secagem ao· material ingerido na estufa apresentou 

um alto teor de AIL do que a sua correspondente secado no "Jree. 

ze'1 com aumentos de 23 a 30% para alfafa e 36% para "Blue gra 
. 

-

\. 

�a", embora nesta gramínea _não tenha sempre ocorrido. A composJ..

çao mineral das forragens ofertadas,· não foi afetada pelos mét.2,

·dos de secagem (P>0,05). Os autores concluíram, que a secagem

na estufa, a temperatura menor do que 559C das am�stras de for

ragens e daquelas obtidas via fistula esofagiana podem ser usa

das com relativa confiania� Essa conclusão de SCALES e:t al.Li..
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(1974) foi verificada por BARTH et alii (1970), que utilizaram 

duas temperaturas de secagem (459 e 659C) sobre a composição 

qulmica de gramíneas de clima temperad69. utilizando dois novi 

lhos fistulados no esôfago. Cinco (5) kg de cada espécie foram 

divididas em duas porções. Uma era controle e a outra era ing� 

rida pelos animais. Estas, após a colheita, eram deixadas nas 

sacolas por 3 a 4 horas a fim de drenar a saliva, e com isso e 

vitar a fermentação especialmente, aquelas que deveriam ser se 

cadas a temperaturas mais baixas (459C). As amostras 1ngeridas 

levaram 5 e 3 dias, para secar.quando submetidas a temperaturas 

de 459C e 659c respectivamente e foram analisadas �ara proteína 

bruta, cinzas, ácido detergente fibra (ADF) , áciJ:l.o . insolúvel 

lignina (AIL) e digestibilidade "in vit4o" da matéria seca 

(DIVM.S). Os resultados de ADF, e AIL foram expressos em base ma 

téria. orgânica, e outros parâmetros restantes e_m base matéria 

seca. Em todas amostras ingeridas das espécies o teor de cinzas 

foi mais alto (P<0,01) do que as amostras controle. A média do 

aumento foi de 3,5 e 2,2 unidades nas leguminosas e gramíneas 

respectivamente. As amostras ingeridas e controle quanto a per 

centagem de proteína bruta não diferiram significativamente� 
\. 

qo secadas a 459C. Quanto a-AbF e AIL, as amostras colhidas vir. 

fístula continh_am um teor significante (P<0 ,01) maior do que as 

amostras controle, como por exemplo em Le�pedeza 4tipulaeea que 

apresentou 20,3 em ADF e 13,4 unidades em AIL maior do que as 

amostras controle. Esses aumentos os autores atribuíram a perda 

de carboidratos solúveis que foram drenados juntamente com - a 
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saliva das amostras na sacola de colheita e com isso, provocou 

um aumento em ADF e AIL. As amostras passadas p�la fístµla eso 

fagiana, tiveram e�eitos diferentes em DIVMS , sendo maior ·nas 

leguminosas do que nas gramíneas. Quando as amostras ingeridas 

foram secadas a 459C, a DIVMS das leguminosas diferiram signifi 

cativamente (P<0,05) apresentando valores menores do que as a 

mostras controle, enquanto o inverso ocorreu com as grarnineas, 

isto é, as amostras ingeridas das gramíneas foram -mais digestí 

veis que as controle, mas não foram significativas (P>0,05). Ex 

tremes valores foram encontrados em L e..6pe.za. .6-ti.pu.la.ce.a.e., · a 

DIVMS aumentou de 58,8% nas amostras controle para 70,8% nas a 

mostras ingeridas. Os autores desconhecem as causas desses au 

mentos_em DIVMS das amostras ingeridas.das gramíneas, mas pare 

ce estar relacionado com os constituintes químicos das várias 

espécies de gramíneas. t . . .  possível que a mastigação liberte en 

zimas das plantas, as quais na drenagem e secagem das amostras, 

podem causar parcial depressão dos componentes do ADF, fazendo 

com que se torne mais digestível durante a fermen�ação "i.n. vi. 

t�o". As amostras controle não tiveram efeito significativo nas 

temperaturas de secagem (4�9C ou 659C), com exceção em AIL que 

aumentou o seu teor quando,secada a 659C. Esse aumento foi rela 

tado por VAN SOEST (1965b)quando comparou os efeitos das tempe 

raturas de 20 a 1009C. Não houve diferenças ,significativas en 

�re as amostras ingeridas secadas a 459C e 659C, quanto a DIVMS, 

ADF, AIL e proteína bruta, exceção feita ao teor de cinzas que 

foi significativo ao nível de 5%. Amóstras obtida� dos dois no 
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vilhos fistulados diferiram significativamente {_P<0,05) somente 

no teor de cinzas e AIL. 

As alterações nos valores para ADF e lignina, resul 

taro aparentemente pelos danos causados pela temperatura de seca 

gero. Quando alimentos ou forragens úmidos são secados a temper� 

tura acima de 609C, há formação do "a.Jt.:te.óa.:to lignin.a." que é um 

produto artificial formado pela degradação·de proteinas e amino 

ácidos (especialmente lisina) e produtos de açúcares e de ou 

tros carboidratos (VAN SOEST 1975). Além do mais DANLEY e VET 

TER (1971) verificaram que a temperatura de 659C provoca uma e 

levação no teor de lignina da forragem, o que é explicado pelá 

possibilidade da hemicelulose tornar-se córnea e insolúvel sob 

o efeito da temperatura vindo a ser determinada como lignina 

(BLANCHE e GAILARD 1962). Para evitar o "a.n:te.óa.:to l,lgn.,ln.a." THEU 

RER (1970) citado por MINSON e.:t cu.li (1976), recomenda secar as 

amostras colhidas através de fistulà esofagian� a temperatura de 

509C. 

As perdas de carboidratos solúveis de a.n;ostras ingeri 
i 

das, se inicia em campo quando da colheita da dieta, princi?al 

mente se o tipo de sacola usado é com fundo perfurado� que foi 

comprovado por ACOSTA e KO�?MANN (1978). Essas' perdas foram re 

duzidas quando se utilizaram sacolas impermeáveis (RADDE 1967 

citado por BARTH e.:t a.!U 1970). HOEHNE e.:t a.l,l,l (1967), meneio 

4am, a possibilidade de uma digestão de carboidratos solüveis a 

tra�és de bactérias ocorrida durante a secagem das amostras con 

taminadas pela saliva. Uma outra possibilidade é <le enzimas das 
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plantas reagirem com a saliva e causarem a quebra dos carboidra 

tos mais simples, haja visto, que a saliva dos ruminant(;:?s nao 

possue enzimas dig�stivas. Além das perdas de carboidratos solú 

veis, a mastigação liberta o conteúdo celular (STOBBS 1969) fa 

zendo com que aumente o teor de ADF e lignina (SCALES 

1974) • 

e:t a.l,U.

3. 3 - Métodos químicos de .análise.-: de fibra bruta e digestibili

dade ",ln vl:tlLo" de forragens. 

As forragens vem sendo analisadas desde 1800 pelo sis 

tema Weende ou análise proximal� que permite a determinação de 

umidade, proteína, extrato etéreo, fibra, extrativo não nitroge 

nado e cinzas. Este esquema desenvolvido por Henneberg,Stohmann 

e Rauteenberg na Estação .Experimental de Weende na Alemanha 

(VAN SOEST 1965a) propõe a divisão dos carboidratos em 2 fra 

ções: uma denominada fibra bruta (FB) que seriam qs carboidra 

tos extruturais menos digestiveis, portanto o seu teor estaria 

correlacionado negativamen�e com o valor nutritivo e a outra os 

extrativos nãC\ nitrogenados�1ENN) que englobariam os carboidra 

tos mais simples e de fácil digestão.· Contudo, cerca de 20 a· 

30% dos alimentos listados por MORRISON (1956), mostram que FB 
j 

é mais digestível que o ENN. Segundo CRAMPTON e HARRI.S (1969).e_:! 

se fato é devido a determinação de fibra, que através da ebuli 

çao com H2so4 a 1,25% produz ligeiros efeitos na celulose e 
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lignina e extração variável-na hemicelulose e, a subsequente e 

bulição com NaOH a 1,25% também produzindo ligeiros efeitos na 

celulose, mas extração extensa embora muito variável na· hemice 

lulose e lignina. Como se pode con.cluir; a fração bruta estará 

formada por: a) Quase toda celulose (60% a 80%} original;b} ?r� 

porçoes variáveis de hemicelulose e e) Porção muito variável de 

lignina (4% a 67%). 

Na realidade, extrativo nao nitrogenado é obtido pela 

diferença entre o peso original da amostra e a soma dos pesos 

de umidade, extrato etéreo, proteína bruta, fibra bruta e cin 

zas, consequentemente a sua determinação estará sujeita a erros 

químicos da análise das 5 (cinco) frações independentes, e prin 

cipalmente das imprecisões do método de determinação de fibra. 

Por conseguinte extrativo não nitrogenado estará formado pelos 

carboidratos de mais fácil:. digestão corno açúcares, amido e pe 

quenas frações de celulose e muito variável de hemicelulose e 

lignina. 

Apesar de todos esses incovenientes, o método Weende 

até hoje persiste, talvez pela sua facilidade e simplicidade,ou 

devido não se ter encontrado'. qutros métodos que permitam sepa 

rar a porçao fibra bruta dé!s'forragens, que segundo VAN SOEST e 

WINE (1967), fibra seria sob o ponto de vista nutricional, a ma 

téria orgânica insolúvel e nao digerida por enzima animal. 

Devido as restr.içoes à fibra. _bruta de Weende, vários 

métodos tem sido propostos, para melhor caracterizar os 

nentes fibrosos das forragens. 

campo 
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VAN SOEST (1975), divide a matéria seca das forragens 

em 2 (duas) frações: conteúdo e parede celular. A primeira se 

ria constituida de carboidratos solúveis, amido, ácidos. orgâni 

cos, proteína e pectina, que esta�iam quase na sua totalidade 

disponíveis e seriam digeridos por enzimas secretadas pelo apa 

relho digestivo dos animais. A segunda fração estaria composta 

de celulose, hemicelulose, lignina e sílica em quantidades va 

riáv�is. A celulose, hemicelulose seriam digeridos somente por 

microorganismos, produzindo ácidos graxos voláteis e utilizados 

como fonte de energia para o animal,. enquanto a lignina e síli 

ca são importantes porque interferem com a mesma intensidade na 

digestibilidade daqueles carboidratos extruturais (VAN 

1969; RAYMOND 1969) 
' 

SOEST,

A separação dos constituintes da parede celular é fei 

ta usando-se a.solução a 3% de sulfato láurico de sódio com pH 

neutro. A solução de cetil-trimetilamônia brometo dissolvido em 

ácido sulfúrico 1 normal, separa a porção formada lignocelulose 

e esta pode ser obtida sepa�adamente, partindo-se de uma única 

amostra. (VAN SOEST e WINE 1967; VAN SOEST 1963). Esses métodos 

foram :: · 1_· . .. verificados por F�NNESBECK ( 19 69) , comprovando que 

a fibra bruta de Weende er�_sempre menor do que ácido detergeE 

te fibra (ADF) que retém a lignina e menor que os constituintes 

da parede celular, que retém além da lignina a hemicelulose-.COR 

BUNS e EVANS (1967), observaram que 109% da lignina e 91,70% da 

celulose foram recuperadas na fração ácido detergente fibra ADF, 

o gue confere a esse método uma maior precisão, e daí sua utili
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zaçao em trabalhos de pesquisa. 

Consumo e digestibilidade sao dois pa�âmetros da mai 

or importância do valor nutritivo das· forragens (RAY.MOND 1969). 

O método convencional "in v.lv-0 11
· para medir o consumo 

e digestibilidade, empregando ... animais em gaiolas meta:bóii 

cas, são demorados, caros e requer grande quantidade de forra 

gens. Para contornar esses inconvenientes várias técnicas .",ln 

vi:t.ll.o" tem sido propostas (CRAMPTON e MAYNARD 1938; KIVIMAE

1960; VAN SOEST 1966). Dentre elas se destaca a digestibilidade 

".ln v.l:t.fl.o", que em uma prova para predizer a: digestibilidade de 

55 amostras de pastagens de coef iciente'S de digestibilidade ".ln 

v,l.v.0}1
:· conhecidos foi ·a que j;lpresentou menor desfio padrão (±2,1) 

em comparaçao com vários métodos te_stados (MINSON e.t a.R.,i,,l 1976). 

Essa técnica de avaliação em uso para pastagens de clima tempe 

rado é também satisfatória para pastagens tropicais (McLEOD e 

MINSON 1971). Segundo MINSON e McLEOD_ 1976, o número de labora 

tórios são limitados, mas num futuro bem próximo as determina 

ções de digestibilidade "1..n v.i.:t.ll.o" serão tão comuns quanto a de 

terminação de proteína bruta. Atualmente a grande maioria dos 

métodos de digestibilidade ",{.n v.i.:t.ll.o" se baseiam ou são modifi 
\. 

pações da técnica de dois es·tágios de· TILLEY e TERRY (1963) • 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 - Ârea Experimental 

O experimento foi instalado em uma pastagem mista de 

capim colonião (Panlc.um maxlmum}, soja perene (Glyc.lne wlghtll), 

invadida por grama batatais (PMpalum notatum) e ocorrência de 

capim angola ( BILac.hlalL-i.a mut-i.c.a) , estabelecida há .7 anos com 

2,93 ha, pertencente ao Departamento de Zootecnia da Escola Su 

perior de Agricultura "Luiz de Queiroz" localizada em Piracica 

ba, Estado de São Paulo. Esta cidade está situada a uma latitu 

de de 229 42' 301' (S) , longitude 4 79 38' 00 WÇir a uma altitude 

de 576 metros acima do nível do mar. 

De acordo com a classificação de KOEPPEN, a área expe 

rimental está submetida ao tipo climático CWa 1 que se caracteri 

za por apresentar os meses mais chuvosos coincidindo com os me 

ses de temperatura mais elevadas, e os menos chuvosos com os me 

ses de temperatura mais baixas, de acordo com SETZER (1946) e 

com os dados climatológicos observados no período de 1917 a 

1970, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Dados climatológicos observados no período de 1917 a 

1970. 

MESES 

Janeiro 

Fevereiro 

Marçó 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

TEMPERATURA PRECIPITAÇÃO UMIDADE RELATIVA 
( 9C) ( mm) ( % ) 

26,3 223 75 

23,5 189 76 

23,1 132 75 

21,1 61 71 

18,4 47 72 

17,0 41 72 

16,7 24 67 

18,5 29 60 

20,4 60 60 

21,5 104 57 

22,5 131 67 

23,2 206 71 

Fonte: Departamento de Física.e Metereologia da ESALQ 
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A Tabela 2, mostra os dados climatológicos observados 

durante o período experimental. 

Tabela 2 - Dados climatológicos observados no período experirne� 

tal. 

MESES 

Janeiro· 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

TEMPERATURA PRECIPITAÇÃO UMIDÃDE RELATIVA 

(9C) (mm)· (%) 

·22,2 122,4 74,7 

23,7 114,4 77,3 

22,3 84,3 75,7 

20,0 63,9 75,7 

18,5 96,9 80, 7 

Fonte: Departamento de Física e Metereologia da ESALQ 

A área experimental apresenta-se com uma inclinação 

suave ondulaJa com.uma pequena depres�ão ��e atravessa-a trans 

versalmente, a- qual fica sujeitá_� encharcamento ;_ por curtos perio 

dos após fortes chuvas, es�a-depressão é denominada em sua tota 

lidade por capim angola. 

O solo foi caracterizado corno uma mistura de terra ro 

xa estruturada e molissol (DEMATT:t: 198q), cuja análise está con 

tida na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Análise química do solo da área experimental, execu 

tada pelo centro de Estudos de solos da ESALQ. 

pH Carbono Teor trocável, em miliequivalentes/lO0g T.F.S.A+ 
% 

. . 
Fosfato Potássio Cálcio Magnésio Alumínio Hidrogênio 

Ca2+ Al3+

5,9 1,44 0,03 0,11 8,24 2,08 0,08 4,56 

+ T.F.S.A. = Terra fina seca ao ar (.partículas menores que 2mm)

Em 18-01-79 foi feita uma adubação a lanço de 1 20 kg 

de P
2
o5 e 60 kg de k

2
0 respectivamente na forma de superfosfa

to simples e cloreto de potássio. 

Anteriormente ao início deste experimento a pastagem 

foi sub�etida a pastejo de moderada intensidade, tendo ocorrida 

uma queima em quase sua totalidade em 21-10-78. 

�o início da época chuvosa houve um intenso crescimen 

to das espécies da p�stagem, a fim de conter esse crescimento e 

faze·r um rebaixamento, foram colocad9s 1 2 animais. A partir de 

7-01-78, foi estabelecida uma.carga animal idêntica a que seria

imposta no experimento. Durante todo o ensaio, a pastagem foi 

submetida ao pastejo contínuo com carga fixa de 2,3 cab/ha 

novilh::>s/2,93 ha). 

(7 
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4.2 - Animais experimentais 

Usaram-se 7 novilhos sobre ano 5/8 europeu (-raças lei 

teiras) X3/8 zebu, com aproximadamente .214 kg de peso vivo no 

inicio do período experimental e fistulados no esôfago na Seção 

de Nutrição Animal do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 

(CENA) de acordo com a técnica descrita por BISHOP e FROSETH 

(197Q), em 28-11-78 a 03-0.1-79. Apenas 5 (cinco) deles foram u 

tilizados para colheita de amostras ingeridas, os_ demais foram 

considerados como reservas e para completar a carga animal. 

Antes e após da fistulação, foi dispensado um manejo 

de modo que os animais se acostumassem com a presença dos 

rimentadores e manipulaç_ão das cânulas. A adaptação ao manejo 

finitivo e a pastagem variou, mas, se observou um período 

expe 

de 

... . 

mini 

mo de 15 dias da entrada dos últimos animais na área experimen 

tal antes da primeira amostragem. Nesta fase, a metodologia a 

ser utilizada foi treinada e selecionados os 5 (cinco) 

para a colheita do material ingerido. 

animais 

As cânulas utilizadas para o fechamento mecânico das 

fistulas quando não utilizada� para amostragens foram confeccio 

nadas baseadas nos modelos de-VAN DYNE e TORREL (1964) (Fig. 1), 

Em vez de um disco externo de borracha se utilizou um disco 

transparente de acrílico, pois este além de evitar a entrada da 

cânula no esôfago, protege e permite �a melhor visualização de 

anormalidades ao redor da fístula. Inicialmente se utilizaram 

cânulas, onde a peça que ficava inserida na luz do esôfago era 
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Modele da cânula e acess.órios utilizados em novilhos com f.is 

tula esofágica. 

A - Lâmina ou espátula confeccionada de tubo PVC (rígido) de 

2" (comprimento 10 a 12cm, largura 3,0cm). 

B - Rolha de borracha (diâmetro 3,0 a 4,0 cm x 2,0 a J,O cm 

de altura). 

C Disco de acrílico transparente ( 8, 0cm de diâmetro x O ,San) 

D - Parafuso de metal (1/4"). 

E Haste de metal que une A a o.

F Porcas de metal (1/4�). 

G - Arruelas de metal CJ/4�) 
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constituida de material plástico flexível, provida na sua parte 

côncava de uma lâmina de aço inoxidável, presa no material plá� 

tico com "arrebites" de àlumínio. Ainda nessa lâmina de.aço, fi 

cava soldada a haste de latão que liga o parafuso (D) a peça do 

material plástico (A). Essas cânulas sofreram deformações, pri� 

cipalmente pela danificação dos "arrebites", fazendo com que a 

peça plástica ficasse parcialmente "torta", provocadas provave_! 

mente pelo fluxo de material ingerido e regurgitado. As peças 

deformadas, provocaram obstruções parciais do esôfago, -causándo 

modificações no comportamento dos animais e se fazia necessária 

lavagem e remoção diárias das referidas cânulas. � problema se 

tornava mais grave.quando a haste que ficava solaada na lâmina 

de aço inoxidável se desprendia e o conjunto constituído de has 

te, parafuso, rolha de borracha, arruelas, porcas e disco de a 

crílico (Fig. 1) caia para fora do esôfago e a parte 

de plást�co com a lâmina de aço, as vezes os animais 

ou eliminavam. 

flexível 

ingeriam 

Tendo em vista esses problemas, novas cânulas (Fig.1) 

foram confeccionadas em que a peça do material plástico flexí 

vel (espátula) foi substituida por material de PVC rígido e a 

haste de latão por uma peç��correspondente de alumínio (E}. Es 
! 

sas cânulas assim modificadas se adaptaram melhor com a fístu 

la, fazendo com que as lavagens e remoçao das referidas cânulas 

fossem reduzidas para uma vez por semana, além da redução no 

.desconforto dos animais, evitando também alterações no comporta 

mente áo pastejarem. 
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Os animais tiveram na área experimental água e sal mi 

neral à vontade fornecidos em côcho e bebedourosº Foram trata 

dos preventivamente contra aftosa, carbúnculo sintomático, ·ver 

mifugados e combatidos os ectoparasitas. 

4. 3 - Colhei ta· da diêta : .. , selecionada.

Durante 4 (quatro) dias oonsecutivos nos períodos: I-26 

a 30/01; II- 01 a 05/03; III- 05 a 09/04 e IV- 10 a 14/05 de 

1979, foram colhidas as dietas selecionadas dos 5 (cinco) ani 

mais fistulados. Algumas vezes, houve qontaminação por regurgi 

tação ou por ingestão de solo. Neste caso foram descartadas e 

feita nova amostragem. 

As bolsas ou sac::olas (Fig. 2) pc;tr.a colheita da forra 

gem ingerida, foram confeccionadas de lona impermeável (encer� 

do) perfuradas no fundo para drenar o excesso de �,.a.liva, essas 
/ 

bolsas eram presas por meio de quatro pares de correia (Fig. 2). 

Nos dias de amos1:-ragem, os animais erám presos às 13h 

30min, permanef'.'!endo até às _l6h 30min sem água e alimento, quan 

do eram retiradas as cânulas e colocadas as sacolas, em seguida 

os animais eram soltos permanecendo entre 20 a 35 minutos em 

pastejo, (Fig. 3), quando novamente eram presos para . retiradas 

das s-acolas com material ingerido e recolocadas as cânulas. A 

forragem ingerida era colocada em sacos plásticos e conduzida 
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o 

�/ 

/ 

Fig. 2 - Ilustração· dos acessórios utilizados em'novilhos fistu 
/ 

lados no esôfago, durante as colheitas. 

A Bolsa ou sacola. 

B Fístula. 

C Bucha de espuma·de borracha. 

D Cordão de nylon que prende a "bucha" ao cabresto. 

E Correias. 
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ao laboratório, onde após a homogenização, eram retiradas cerca 

de 300 a 500 gramas para análise química, e o restante para anã 

lise botânica. Essas amostras foram guardadas em congelador até 

que fossem processadas as análises. químicas. 

Em 4 (quatro) animais foram utilizadas "buchas" de es 

puma de borracha (MINSON et ali.l 1976) (Fig. 2) as quais 

presas com fio nylon ao cabresto do animal e introduzida 

eram 

pela 

físt�la, ficando localizada logo abaixo no esôfago, permitindo 

uma maior recuperação de material ingerido (cerca de 1800 a 1600 

gramas). 

4.4 - Colheita do material ingerido para verificar os . efeitos 

da mastigação, contaminação salivar e preparação das amos 

tras. 

Â colheita do mat�rial ingerido para verificar os e 

feitos nas análises químicas e digestibilidade ".ln vLt.Jto" da 

mastigação, contaminação sal'i-yar e preparação das amostras, fo 

ram baseadas na técnica de,�ARTH e KAZZAL (1971), que consiste 

em se dividir a forragem em duas partes: uma é. oferecida para 

os animais ingerirem e outra guardada para posterior análises 

qulmicas e digestibilida<:ie "-ln v-l:t.Jto" ,. servindo de controle. Es 

sa técnica menciona que uma quantidade fixa de forragem no 

cho é oferecida aos animais tomando-se o cuidado para que 

co 

toda 



Fig. 3 - Animal equipado com bolsa ou saco 

la, colhendo a dieta selecionada 

da pastagem mista. 

38.
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forragem seja consumida, evitando-se a seletividade, mas isso é 

muito difícil, pois o máximo cuidado que se tome, parte daquela 

forragem fixada se perde passando para o estômago do animal, a 

lém do mais a composição botânica da dieta selecionada deste 

trabalho era variada, e proporcionava uma oportunidade para que 

o animal selecionasse as espécies mais palatãveis. Esse vroble

Ína foi contornado oferecendo-se aos animais, individualmente .as 

espéC?ies com maior porcentagem na dieta selecionada (capim col� 

nião, soja perene, grama batatais e capim angola) (CARVALHO FI 

LHO 1980). 

Após os 4 dias das colheitas das dietas . selecionadas 

de cada periodo, amostras das espécies predominante da dieta e 

rarn obtidas de vários locais da pastagem (cerca de 20}, onde e 

ram cortadas, predominando a parte aérea das forrageiras, com 

excessão da soja perene que foi arrancada. A.forragem assim ob 

tida, uma quantidade variável (2 - 4 �g) de cada espécie predo 

minante da dieta, foi dividida em duas porçõe.s: uma foi·.-. ofere

cida a dois mais dóceis (Fig. 4) dos 5 (cinco} animais e a ou 

tra para servir de controle. 

Antes dos animais ·ingerirem a forragem ofertada, eram 

presos por volta das 8: 00 horas sem água e a1:irnento e entre 15:00 
;� 

e 16:00 horas, quando eram retiradas as cânulas e colocadas nos 

côchos as referidas forragens. Como se tronava dificil e para� 

vitar possível regurgitação, portanto inutilizando a colheita, 

não se utilizou nem as sacolas e "buchas", colhendo-se o materi 

al ingerido com a mao (Fig. 4). Essa fase da colheita do rnateri 



Fig. 4 - Colheita da forragem ingerida para 

verifica��os efeitos �a mastigação, 

contaminação salivar e preparaçao 

das amostras. 

40.
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al ingerido perdurava até que se obtivesse a quantidade sufici 

ente para se proceder as análises (:tSOOgramas). Essas amostras 

e as __ · controle eram acondicionadas em sacos plásticos e gua_E 

dadas em congelador para posterior. análises químicas e determi 

naçao da digestibilidade ".ln. v.l.t..Jto". 

4.5 - Análises químicas e digestibilidade ".ln vi.t..Jto" 

As amostras de forragens ingeridas da dieta,controle, 

e aquelas para verificar os efeitos da· mastigação, contaminação 

salivar e modo de preparação, foram descongeladas e secadas a 

509C (THEURER 1970 citado por MINSON e.t al,i,.l 1976) em· estufa 

com ventilação-forçada, durante aproximadamente 72 horas. Após 

a secagem, a estufa era desligada e as amostras permaneciam por 

24 horas para homogenização da umidade das amostras com a do am 

biente, em seguida eram retiradas da estufa, pesadas e tritura 

das em moinho tipo "Willey" com peneira de 1 mm (40 "mesh"). O 

material obtido passado pela peneira, e o resíduo que ficava en 

tre as lâminas de moinho e_a·peneira era também colocado junto 

com a amostra moída, a seguir o material era reduzido no redu 

tor de "Jones" e as amostras estocadas em vidros védados e·eti 

quetados. 

Antes da secagem as amostras da dieta dos quatro dias 

de colheitas de cada período foram reunidas em uma única amos 
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tra, por animal. 

As amostras para verificar os efeitos da mastigação, 

contaminação salivar e preparação, antes de serem anali�adas fo 

raro recompostas no laboratório, baseando-se na composição botâ 

nica da dieta de cada período experimental. 

Todos os tipos de amostras foram analisados os seguiE 

tes componentes: proteína bruta, cinzas, sílica total, neutro 

detergente fibra (NDF), ácido detergente fibra (ADF}, celulose, 

lignina e determinada a digestibilidade ",ln v,l:t.1to" da 

orgânica (DIVMO }. 

matéria 

Proteína bruta foi determinada pelo método Kjeldahl 

(A. O. A. e. 196 5) , cinzas e sílica segundo A. O .  A. C. ( 19 75) 

e NDF, ADF, lignina, celulose pelo método de GOERING e VAN SOEST 

(1967), descrita por MORAES (1979) e SILVEIRA FILHO (1971). A 

DIVMO foi determinada pelo.método de TILLEY e TERRY (1963), mo 

dificado pela MICHIGAN STATE UNIVERSITY (1974) descrito por 

TINNIMIT (1974}. 

Por causa da influência da saliva todos parâmetros f2 

ram expressos em base matéria orgânica, com excessão de sílica 

e cinzas. 

4.6 - Delineamento experimental 

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramen 

te casualizado, sendo os animais as repetições e os períodos de 
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colheita da dieta, os tratamentos, baseando-se em PIMENTEL GO 

MES (1970). 



5 - RESULTADOS 

5.1 - Composição química e digesttbilidade "-ln v-l:t,Jt.o" dà 

ria orgânica da dieta selecionada. 

44. 

maté 

A análise da variância do teor de proteína bruta mos 

trou diferenças significativas entre os tratamentos ao nível de 

5% (Tabela 1 do Apêndice). 

Os resultados das análises de proteína bruta de amos 

tras colhidas dos 5 (cinco) animais durante os quatro 

e comparaçao das mi§dias estão expost:os na Tabela 3,- Os
/ 

selecionaram uma dieta mais rica em proteína no s·egundo 

períodos 

animais 
...perio 

do, mas os períodos I, II e III não chegavam a ser significan 

tes (P>0,05}. Por outro lado o teor protêico apresentado no 

quarto período diferiu significativamente (P<0,05) de todos os 

períodos .. 

A análise da variância dos teores ãe neutro detergen 

te fibra (NDF}, ácido detergente fibra (ADF), sílica total, ce 

lulose e digestibilidade "-ln v-lt:.11,.0 11 da matéria orgânica (DIV:MO) 

não mostrou diferenças significativas entre os tratamentos d0 

1Üvel de 5% (Tabelas 2, 3, 4I 5 e 6 do Apêndice). 
� r 

A Tabela 4 mostra os valores de neutro detergente fi 

bra (NDF) e comparaçao entre as médias nos quatro períodos de 

amostragens. A menor percentagem de NDF foi obser"t�aão no quarto 

período seguido em ordem crescente relativos aos períodos I, 

III e II. As diferenças Pntre os quatros períodos não foram· si.9. 
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Tabela 3 - Teores de proteína bruta na dieta selecionada nos 

quatro periodos de amostragens (%)
1

Período de Animais Média 
2 

Amostragem A B e D E 

I 12,63 13,09 11,01 12,43 13,74 12,58
ª

II 13,63 13,95 1 3,05 13,14 12,92 13,22
ª

III 11,31 12,17 11,69 11 ,74 13,32 12,os
ª

IV 11,09 9,27 10,79 10,56 11,09 10,5G
b.

1
Em base matéria orgânica 

2
valores seguidos na coluna da mesma letra nao diferem signifi 

cativamente de acordo com o teste de Tukey {P<0,05) 

D M S = 1,3979 
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nificativos (P>0,05). 

As tabelas 5 e 6 apresentam os teores de ácid9 deter 

gente fibra (ADF) � celulose, e comparação das médias nos ·res 

pesctivos periodos de amostragem. Não foram observados diferen 

ças significativas para ADF e nem para celulose (P>0,05}. 

Há urna tendência no aumento no teor de sílica total 

da dieta até o terceiro caindo no quarto período, mas esses au 

mentes e a redução não foram significantes (P> O, O 5.).. 

A digestibilidade ",ln. v,l.t.1to" da matéria orgânica 

(DIVMO) da forragem selecionada pelos animais durante o período 

experimental e comparação das médias está contida na Tabela 8. 

Como se pode observar o período II apresentou o mais alto coefi 

ciente_de digestibilidade (58,97%) seg�indo em ordem decrescen 

te pelos períodos IV, I e III. As diferenças entre os períodos 

nao apresentaram . significância (P>0,05). 

Os resultados das análises de lignina do material in 

, gerido são apresentados na Tabela 9. Observa-se que houve urna 

leve tendência no aumento até o terceiro período. 1
Na quarta a 

mostragem houve urna redução de 30,09% em relação ao teor médio 

nos três primeiros período�, sendo significativo ao nível de 

5%. 



47. 

Tabela 4 - Teores de neutro detergente fibra (NDF) na dieta se 

lecionada nos quatros períodos de amostragens (%)
1

Período de Animais Média 
2 

Amostragem A B e D E 

I 80 ,11 80,27 81,96 84, O 8. 79,32 81 ,14
ª

II 81,39 80,17 85,00 80,67 84,72 82,31
ª 

III 83,68 81,98 76 ,98 81,44 81,80 81 ,18
ª

IV 80,58 77,70 81,40 83,63 81,62 80,99
ª 

1 
Em base matéria orgânica 

2 
Valores �eguidos na coluna da mesma letra nao diferem signifi 

cativamente de acordo com o teste de Tukey (P<0,05) 

D M ·s = 4,0387 



48. 

5.2 - Efeitos da mastigação, contaminação salivar e preparaçao 

de amostras ingeridas, na composição química e digestibi 

lidade ",ln vLt.fw" da matéria orgânica. 

Os resultados dos efeitos da mastigação, contaminação 

salivar e preparação de amostras ingeridas sobre a composição 

química e digestibilidade ",ln vLt.Jto" da matéria orgânica (DIVMO) 

são mostrados na Tabela 10. Como podemos observar todos os parâ 

metros estudados sofreram acréscimos com exceção de 

bruta que apresentou uma redução. 

proteína 
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Tabela 5 - Teores de ácido detergente fibra (ADF) na dieta sele 

cionada nos quatros períodos de amostragens (%) 1

Perlodo de Animais 
---------=��.;:;;..;.. ___________ _ 

Média 

Amostragem A B e D E 

I 36,52 36,16 39,11 33,16 36-, 30 36,25ª

II 35,36 35,04 34,64 34,70 ,,37 ,46 35,44ª

III 37,91 38,94 40,34 36,13 36,37 37,94 ª

IV 34,09 32,38 40,82 37,40 34,87 35,91ª

1 Em base matéria orgânica

2 Valores seguidos na coluna da mesma letra nao diferem signifi

cativamente de acordo com o test6 de Tukey (P<0,05) 

D M S = 4,0228

\. 



6 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6. l - Composição química e digestibilid_ade "ln. vLtJr..o" da

ria orgânica da dieta. 

50. 

maté 

A redução no teor de proteína bruta no período IV (T� 

bela 3) provavelmente foi devido ao amadurecimento e consegue� 

temente aumento da percentagem de matéria seca da pastagem e do 

material ingerido, com a aproximação do inverno. Por outro lado 

PEDREIRA (1973) e (1976) , estudando o crescimento estacional de 

soja Perene IG-tyc..ine. wightLll, S.tyR.a.6a.nthe..6 gu.ya.1,.�n.6.l.6, capim� 
,1 

lefante !Pe.nn.l.óa.tu.m pu.�pu.�eumle Guatemala (T�ip.6a.c..u.m óa..óc..ic..u.l� 

tu.m) em Nova Odessa - S.P., não encontrou diferenças. signific� 

tivas para o teor de proteína entre o "verão" e "inverno", mes 

mo tendo o conteúdo de matéria seca aumentado no "inverno". No 

entanto deve ser considerado que a forragem dita de "inverno" 

consistia de rebrote ocorrido durante aquele período e nao de 

forragem : remanescente do período anterior. 

Os teores médios de proteína bruta apresentados neste 

-crabalho sao superiores aque;J.es teores (.9,9%) de 11 (onze) me 

ses encontrados por DRADU e HARRINGTON (1972). Estes pesquisad2 

res obtiveram esses resultados em pastagens constituída de vá 

rias espécies de gramíneas nat�vas da Ãfrica tropic&l. O teor 

de proteína variou de 5,5% a 16,59%, os autores atribuem a essa 

grande variação nos resultados, a seletividade animal, associa 



Tebela 6 - Teores de celulose na dieta selecionada nos 

períodos de amostragens (%) 1

Período de Animais 
-------------------------

Amostragem A B e D E 

I 28,42 29,05 31,19 25,04 27 ,92 

II 26,51 28,86 25,73 26,62 29,04 

III 28,77 31,07 30,42 28,46 29 ,07 

IV 28,22 27,22 34,18 31,99 29, 60 

1 Em base matéria orgânica

51 . 

quatro 

Média 

28,47ª

27,35ª

29,56ª

30,24ª

2 Valores seguidos na coluna da mesma letra nao diferem signif!

cativamente de acordo com o teste de Tukey (P<0,05) 

D M S = 3,6782 
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do aos Índices e períodos pluviométricos da Região. 

BREDON et alii (1967), utilizando 12 novilhos fistula 

dos no esôfago encontraram em pastagens nativas da África tropi 

cal constituída de gramíneas e leguminosas um teor médio de pro 

teina bruta de 7,04%, enquanto a pastagem disponível apresentou 

4,23%. Como se nota os animais selecionaram urna dieta em proteí 

na superior 66,4% ao da pastagem amostrada por corte manual. Os 

autores argumentaram, que as folhas das gramíneas continham um 

teor médio de 6,78%, os animais devem ter selecionado folhas de 

leguminosas pois as mesmas apresentaram 16,30%. 

HUNTER et alii (1976) comparando a dieta de animais 

em pastagens nativas puras e pastagens nativas onde foi introdu 

zido a leguminosa Towsville Stylo (Stylo-0anthe-0 humili-0). Os a 

nimais fistulados no esôfago foram utilizados como amestradores 

das pastagens .. Para a pastagem nativa, o teor de nitrogênio va 

riou de 0,73% a 2,30%, enquanto para a consorciada variou de 

0,92% a 2,70%. O alto conteúdo de nitrogênio na pastagem consor 

ciada com a percentagem da leguminosa na dieta dos animais. 

WALLACE e.t alii (1972), apresentaram teores de 15,3%; 

10,4%; 6,3% e 4,1% respectiv�ente para os meses de junho, j� 

lho, setembro e dezembro, E}.sses teores de proteína bruta foram 

superiores aos de amostras cortadas rente ao solo, e aqueles si 

mulando pastejo. 

ARNOLD e:t. a.lii ( 1966) , encon.traram altíssimos valores 

para nitrogênio em pastagem consorciada de clima .temperado con2. 

ti ti.iida de Pha.ta.1t..l& -0. pp X Tltiôol..lum .6pp sob pastejo contínuo. Os 
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Tabela 7 - Teores de sílica total na dieta selecionada nos qu� 

tro períodos de amostragem (%) 1

Período de Animais Média2
-------------------------

Amostragem A B e D E 

I 5,44 4,97 4 ,96. 4,69 4,61 4, 9 3ª" 

II 4,71 5,94 4,93 5,23 5,67 5,30ª

III 5,73 7,16 4,50. 4,77 4,85 5,4oª

IV 5,16 5,-27 4,75 5,88 4,61 5,13ª

1 Em base matéria seca
2 Valores seguidos na coluna da mesma letra nao diferem signifi

cativamente de acordo com o teste de Tukey (P<0,05) 

D M S -.l,:?126 
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valores variaram de 5,0% no início da primavera caindo para 

2! 00% no verão. Em experimento paralelo, ARNOLD e:t al,i.,,i., (1966), 

mostraram que a intensidade de pastejo afetou significàtivameg

te o teor de nitrogênio da dieta.

Resultados semelhantes aos de ARNOLD e:t ali,i., ( 19 66) , 

quanto a carga animal, foram encontrados por HARRINGTON e PRAT 

CHETT (1974), em pastagem tropical africana constituida de vá 

rias gramíneas submetidas a três intensidades de pastejo (2,4; 

1,2; 0,6 cab/ha}. Quatro (4) novilhos fistulados no esôfago fo 

raro utilizados como amostradores das pastagens em colheitas de 

quatro em quatro semanas, no períod� de julho/69 � julho/70. O 
/ 

teor médio de proteína de treze amostragens para:carga 2,4 foi 
,1 

de 8,8%, enquanto para as cargas 1,2 e 0,6 foi de 10,0% e 9,6%. 

Esses últimos teores foram superiores (P<0,05) aqueles da carga 

mais pesada. Os teores mais altos foram alcança_dos na época de 

intensa pluviosidade, em todas as cargas. 

SIM$.O NETO (1976), apresenta teores de proteína bru 

ta, 15,87%; 16,25%; 14�89%; 13,44%; 13,03% e 15,16% para os me 

ses de setembro, outubro, novembro, dezembro/75, janeiro e feve 

reiro/76 para dieta selecionada de pastagem de cerrado contra 
1 ,  os teores de 9,33%; 12,50%.t_l0,9%; 9,71%; 9,45% e 9,24% para 
1 

pastagem disponível amostrada manualmente. 

Para que�haja um consumo satisfatório, segundo NAS 

(1970), é necessário um minimo de 8 a 10% de protoína bruta na 

.matéria seca das forragens, para satisfazer as exigências nutri 

cionadas necessárias dos b�vinos, a dieta dos animais nos qua 
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Tabela 8 - Coeficientes de digestibilidade ",i.n v,U:.Jto" da maté 

ria orgânica (DIVMO) da dieta selecionada nos quatro 

1períodos de amostragens 

Período de 

Amostragem 

I 

II 

III 

IV 

A B 

54 ,45 55,94 

61,48 63,31 

57,94 53,14 

62,11 56,92 

1 Em base matéria orgânica

Animais 

e D 

58,64 60,13 

56,61 56,61 

54,03 58,96 

56,07 60,31 

E 

61,84 

61,22 

58,31 

59,73 

M-d. 2e ia 

58,60ª

59,87ª

56,48ª

59,03ª

2 Valores seguidos na coluna da mesma letra não/diferem signif_!

cativamente de acôrdo com o; teste de Tukey (P<0,05) 

D M S = 4,8561 
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tro períodos deste trabalho é plenamente satisfatória. 

Os teores encontrados neste trabalho de neutro deter 

gente fibra (NDF) (Tabela 4), concorda em parte com a revisão 

feita por MOORE e MOOT (1973). Esses autores mencionam que rar� 

mente se encontram teores menores que 55% para gramíneas tropi 

cais, valores acima de 65% são comuns em estádio de crescimento 

e com o avanço da maturidade a parede celular pode estar entre 

75 a 80%, no entanto, neste caso, o alto teor (acima de 80%) de 

NDF apresentado, necessita de uma melhor explicação, pois além 

da dieta não ser constituida somente de gramíneas, os períodos 

I, II, III e IV continham 20%; 7,84%; 9,58% e 7,18% de soja p� 

rene respectivamente e esta possue menor teor de parede celular 

que as gramíneas (SILVEIRA FILHO, 1971)_. 

HUNTER et alii (1976), apresentam teores da dieta de 

animais com fístula esofágica que variam de 68,00 a 8L,_4g,(J .. 0_Qg/�:: 

.p.3.r?'pasta,gem de gramínea l"l:ativas, enquanto que para pastagem na. 

tiva consorciada com Stylo-0anthe-0 h�mlli-0 variou de 59,00 a 

79,50 g/l00g/ms. o menor teor estava associado com a 
/ 

percent� 

gem da leguminosa na dieta. Esse fato não foi observado no �r� 

sente trabalho. / 

Teores de ácido qetergente fibra (ADF) (Tabela S)apre 

sentados neste experimento, estão bem· abaixo daqueles mostrados 

por BARTH e KAZZAL (1971). Esses autores utilizando animais fis 
1 

�ulados no esôfago em pastagens de clima temperado, obtiveram 

52,30% para a forragem ingerida e 54,00% para a pastagem 

trada por corte manual. 

amos 
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Tabela 9 - Teores de lignina na dieta selecionada nos quatro p� 

1ríodos de amostragens(%) 

Período de Animais Média 

Amostragem A B e D E 

I 8,10 7,11 7,80 8,12 s•,:39 7,90ª

II 8,85 ,6,03 8,91 8, 08 8,41 8,06ª

III 9,14 7,87 9,92 7,68 7,29 8,38ª

IV 5,87 5,16 6,64 5,40 5,27 5,67b

1 Em base matéria orgânica

2 Valores seguidos na coluna da mesma letra nao diferem s ignifi

cativamente de acordo com, o teste de Tukey (P<0,05) 

D M S = l,C272 
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VAVRA e,;t a.f,i.,l (1973), mostraram que durante junho, j� 

lho e agosto de 1969 e 1970, não houve diferenças significati 

vas para ADF em duas pressões de pastejo, com exceção do mês de 

julho/70. As médias foram 42,87% e 38,77% respectivamente para 

carga alta e baixa .Por outro .lado,HARRINGTON e PRACTCHETT ( 19 7 4) , 

encontraram diferenças significativas para seletividade de fi 

bra bruta em pastagens nativas tropicais, submetidas a três car 

gas animais (2,4; 1,2 e 0,6 cab/ha), que apresentaram os segui� 

tes teores médios de treze amostragens: 33,10%; 32,30% e 33,00% 

respectivamente. As diferenças signi_ficativas foram obtidas en 

·tre as cargas 2, 4 e 1, 2 cab/ha.

WALLACE e,;t a.f,l,[ (1973), apresentam teores de ADF da 

dieta de animais em pastagens nativas de 46,40%; _49,70% e 55,90% 

para os meses de junho, julho, agosto e setembro·de 1967. 

COLE.MAN e BARTH (1973) relatam teores de ADF:,·) .. 32,00% 

36,30%; 39,70% para pastagens consorciadas de clima temperado 

em 1965, 1966 e 1967. 

SIMÃO NETO (1976), apresenta teores de fibra brutaque 

variaram de 29,84% a 37,91% para a dieta selecionada em 

gem de cerrado. A fibra da.pastagem disponível amostrada 

corte manual variou de 26, 87i-- a 31, 31%. Apenas em um dos 
,� 

pasta 

por 

meses 

a fibra da pastagem disponível foi menor (P<0,01) do que a 

ta, sendo os outros meses semelhantes. 

die 

Os teores de sí��ca total deste experimento, .foram 

bastante próximos nos quatro períodos (Tabela 7). 

WEIR e:t a..f..,[,[ (1959), relatam que a silica da forragem 
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selecionada por novilhos com fístula esofágica, foi significati 

vamente superior ao teor da forragem colhida por corte manual, 

cerca de 2,2% para forragens nao pastejadas e 2,8% para forra 

gens previamente pastejadas. 

TORREL et alii (1967), afirmam que as fezes de novi 

lhos com ou sem fístula esofágica continham respectivamente 

18,40% e 14,50% (P<0,01). O maior teor de sílica nas fezes dos 

animais fistulados, os autores atribuem a sílica do solo que os 

animais ingerem em pastejo. 

VAN DYNE e LOFGREEN (1964); estabeleceram que o con 

teúdo de sílica de amostras colhidas por animais com fístula e 

sofágica, era superior ao teor das fezes de animais em pastejo. 

:KNOTT et alii (1936) e GALLUP et alii (1945) consideram que tal 

diferença pode ser devida à contaminação pela sílica do solo. 

Talvez por isso, .os trabalhos relatando o teor de sl.lica na die· 

ta dos animais em pastejo, são tão escassos na literatura. 

Os teores de celulose (Tabela 6) da dieta selecionada 

deste trabalho, estão abaixo daqueles obtidos por VAVRA et alii 

(1973). Esses pesquisadores para pastagens de cliilla temperado, 

apresentam teores de 25,43% e 25,6% para 2 (duas) intensidades 

de pastejo (pesada e leve). 

Os teores de lignina (Tabela 8), estão bem abaixo da 

queles obtidos por VAVRA et alii (1973); COLEMAN e KAZZAL (1973) 

� bt:::m próximo dos trabalhos d� YATES e WALLACE (1978); WALLACE 

et a!,li (1972b) e WALLACE et alii (1972a). MOORE e MOTT (1973), 

revisando componentes químicos de forragens tropicais mencionam 
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variações de 2 ,8% a 11 ,5% no teor de lignina para gramíneas tro 

picais , esta comparaçao é feita devido a composição botânica da 

dieta dos animais deste experimento ter apresentado a média de 

88,51% de gramíneas (colonião, batatais_e angola) nos quatro p� 

ríodos de amostragens . 

Para a digestibilidade "..i.n. v..i.:t.Jw" da matéria orgânica 

(DIVMO), os coeficientes obtidos (Tabela 9)· estão próximos da 

quel�s revisados por MOORE e MOTT (1976). Segundo esses autores, 

a digestibilidade da matéria seca ou da matéria orgânica , rara 

mente atinge 65% e nunca é maior do que 80%. COLEMAN e KAZZAL 

(1973), obteram coeficientes de 64,2% e 66 ,3% respectivamente 

para forragem cortada manualmente e para forragem ingerida de 

Fe-0.tuca anun.d..i.n.acea, para a mesma forrageira BARTH e KAZZAL 

(1971), apresentam para forragem disponível coeficiente de 60,9% 

e para a selecionada 60,1% ·(P<0,05). 

Altos valores para DIVMO foram encontrados por COOK 

et a.f...i...i. (1966) para pastagens consorciadas de Phalani-0 -0 pp X 

Tn..i.óol..i.um ip sob pastejo continuo usando ovinos . Os 

tes obtidos em 1960 e 1961 variaram de 58% a 82%. 

coeficien 

VAVRA et al..i...i. (197-3) , não encontrou diferenças signi 

ficativas para pastagens saj:>metidas a duas pressões de pastejo 

(pesada e leve) com exceção em um dos meses. Os coeficientes mé 

dios de DIVMS foram 51,93% para pastagens sob a carga pesada e 

56,52% para carga leve. 

Forragens selecionadas por novilhos em pastagens irr! 

gadas de Vac.ty.f.i-0 9.f.ome.nata, Fu,tuc.a anun.d..i.n.aceae e A911.0py11.0n. 
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e.tongatum apresentaram valores médios para DIVMO em três meses, 

cerca de 68,3%; 68,00% e 71,3% fYATES e WALLACE 1978). 

Em pastagem de ·cerrado, SIMÃO NETO (1976), obteve pa 

ra dieta sele.cionada coeficientes de DIVMO de 35, 31 % ; 55, 83%; 

57,87%; 54,42%; 52,79% e 53,62% respectivamente para os meses 

de setembro, outubro, novembro, dezembro/75, e janeiro e feve 

reiro/76, enquanto para a pastagem disponível nos mesmos meses, 

os coeficientes foram 31,97%; 34,78%; 43,43%; 34,32%, 38,18% e 

36,14% sendo as diferenças entre a dieta e a pastagem . disponí 

vel significativas, com exceçao da diferença ocorrida no mês de 

setembro. 

Coeficientes de DIVMO de 61,3% e 51,4%,-foram obtidos 

em pastagens nativas, mas ecologicamente diferentes do.Texas du 

rante o inverno (STUTH e KIRBY 1979). 

6.2 - Mudanças na composição química e digestibilidade in vit�o 

da matéria orgânica devido os efeitos da mastigação, con 

taminação salivar e preparação das amostras ingeridas. 

\. 

A DIVMO da forragem ingerida aumentou 3,85 unidades 

em relação a forragem ofertada (Tabela 10). Esse resultado está 

de acordo em parte com o de BARTH e KAZZAL (1971), qub obtive 

ram aumentos de 2,8 unidades (P<0,05) para Fe�tuca a�undinaceae 

e l,O unidade (P>0,05) para Vacty.t.i:-6 glome�ata. BARTH 
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(1970), encontraram para 5 (cinco) espécies de leguminosas e 4 

de gramíneas respectivamente aumentos de 3,21 e 4,09 unidades 

para a forragem ingerida.· SCALES e_;t al.L[ (1974), mencionam a 

créscimos de 4,8 unidades (P<0,05) para. Boute.loua gnaeU,l-0 e 

decréscimos de 3,0 unidades (P<0,05) para alfafa (Me.dic.ago -0ati:_ 

va). MINSON e,;t al,[,[ (1976), explicam que esses aumentos nos re 

sultados são devidos a saliva. Quando esta é drenada, muitos 

constituintes solúveis da forragem são perdidos e a digestibili 

dade ",[n. vitno" é depreciada em 3 a 4 unidades, por outro lado, 

quando a saliva é ignorada a digestibilidade ",[n. v,l:t.no" é sobre 

estimada acima de 6 unidades. Esse acréscimo pode �er reduzido 

expressando a digestibilidade em base livre de c�nzas. BARTH e 

KAZZAL (1971), acrescentam que esses aumentos da digestibilida 

de ",[n vitno" de amostras colhidas via fístula esofagiana depen 

de da espécie forrageira. ROBARDS e WILSON (1967), mostraram 

que a la�agem do material ingerido para separaçao botânica redu 

ziu a digestibilidade em 7,0 unidades. LANGLANDS (1966), mos 

trou que a saliva foi responsável pelo aumento de 1,6 unidades, 

por conseguinte, as perdas de 5, 6 ur.idades do trabalho de IDBARDS 

e WILSON (1967) poderia ser devido a drenagem durante a lavagem 

de material solúvel e de p�ftÍculas menores das amostras. 

O conteúdo protêico da forragem ingerida sofreu uma 

redução de 0,51 unidades em relação a forragem ofertada (Tab� 

la 10). Semelhantes resultados foram obtidos por SC.ALES e:t. al,[,l 

(1974), em que na alfafa (Medieago -0ativa) houve um decréscimo 

de 0,3 unidade (P>0,05). BARTH e KAZZAL (1971), encontraram au 
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mentos maiores para forrageiras de clima temperado de O ,9 (P>0 ,05) 

e 1,5 (P>0,05) unidades respectivamente para Fe-0tuca. anundinace 

ae e. Va.ctyli-0 glomenata. Outros resultados similares foram , en 

contrados por GRIMES et alii (1965), BARTH e.t alii (1970), WAL 

LACE e.t alii (1972b)e SCALES e.t alii (1974). Estes Últimos auto 

res argumentaram que a forragem com alto teor de protelna e a 

sua contaminação com nitrogênio da saliva e as perdas de proteí 

na solúvel devido a mastigação são de similar magn.i_tude, nas 

forragens com baixo teor de proteína, a adição de nitrogênio da 

saliva é maior que as perdas de proteína solúvel das amostras 

ingeridas, observações feitas por DOYLE (L967), indicam que a 

contaminação das amostras ingeridas pelo nitrogênio da saliva é 

positivamente correlacionada com o grau de mastigação e isso ex 

plica o alto conteúdo de proteína em forragem de baixa qualida 

de, desde que a mastigação aumenta com o consumo de dietas 

brosas (KAY 1963). 

fi � 

O modo de preparo da amostra ingerida para retirar o 

excesso de saliva altera o teor protêico. DAYRELL .. e JAHN (1978), 

constataram que a prensagem manual de amostras ingeridas de ca 

piro elefante (Penni-0e.tum punpune.um) apresentaram um teor de 

4,87% enquanto que a ofereçida e a amostra sem tratamento apr� 

sentaram 5,02% e 5,5% respectivamente. HOEHNE c..t ctlii (1967), 

obtiveram teores médios de 7,90% e 7,48% respectivamente para a 

r,1ostras ingeridas prensàdas para retirar o excesso de saliva e 

não.prensadas, enquanto que o material ofertado apresentou 7,65� 

Neutro detergente fibra (NDF) foi o componente quími 



65. 

co mais afetado pelos efeitos de "fístula" .. A forragem ingerida 

foi acrescida de 5, 37 unidades em relação a forragem of.ertada. 

isso explica os al�os.teores encontrados na dieta dos animais 

nos 4 períodos deste trabalho. Semelhantes resultados foram en 

centrados por SMITH e..t alii (1979), em que obteram acréscimos 

médios de 5,43 unidades (P<0,01) para fenos de espécies ou mis 

turas de forrageiras ingeridas sem tratamento algum. Outros tra 

tamentos em que o material ingerido das mesmas forrageiras foi 

prensada,lavado 2 e 5 minutos para retirar o excesso de saliva, 

houve acréscimo· superior (P<0,01) respectivamente de 

13,29 e 15, 72 unidades em relação ao feno ofertado. Esses 

7,29; 

aumen 

tos são devido a mastigação que liberta o conteúdo celular e a 

fração .solúvel, drena juntamente com a .saliva aumentando conse 

quentemente a parede celular ( SCALES e..t al,l,l 19 74; STOBBS 19 69 ). 

As amos·tras colhidas .via fístula esof agiana apresent� 

ram acréscimos de 4,.24; 2 s 91 e 1,33 unidades respectivamente pa 

ra ácido detergente fibra (ADF), celulose e lignina (Tabela 10). 

Esses resultados são inferiores /aqueles obtidos por BARTH e
. 

/ 
KAZZAL (1971) com forrageiras de clima temperado. Para fe.J.i.tu.c.a. 

afLu.nd.ln.ac.e.ae. e. Vac..tyl,l,6 g.lo_me.Jt.a.ta., os acréscimos foram para ADF 

respectivamente 10,0 e 9,3 ..unidades, enquanto para lignina foi 

de 3,00 e 3,80 unidades todos significativos a 1% . HOEHNE •e.ti

a.li.l (1967), analisaram amostras ingeridas que foram prensadas 

(M2) para retirar o excesso de saliva e não prensadas. (M1) • Pa

ra amostras controle o teor de ADF e lignina foi de 42, 2% e 

3,62%, enquanto as amostras M2 e M1 ·apresentaram 44,3 e 4 2,7 e
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3,75 e 3,77 para lignina. 

SMITH et alii (1979), obtiveram acréscimos �uperior 

para celulose deste �rabalho para fenos de várias espécies ◄ de 

gramíneas leguminosas e misturas das mesmas, cerca de 4,76 uni 

dades (P<0,01). Para as :rresmas forrageiras que foram prensadas e 

lavadas com água destilada 2 e 5 minutos obtiveram aumentos bem 

maiores (5,15 ; 10,15 e 12,07 unidades), em·relação ao feno ofer 

tado. 

WALLACE et alii _(1972p) ,verificaram a influência da 

saliva no ADF e lignina. Os autores passaram a forragem 4 vezes 

no moinho "Willey" sem peneira para simular a mastigação, em se 

guida a forragem foi dividida em duas outras. Uma foi ensopada 

com a saliva e a outra serviu de controle. Os resultados de 4 

meses apresentaram para as amostras controle e ensopada com a 

saliva 52,00% e 51,70% para ADF, enquanto para lignina foi de 

7,4 e 7,2%, sendo esses r_esultados não significativos, donde se 

. conclue que os aumentos nos componentes da parede celular sao 

devido as perdas dos compostos solúveis do conteúdo 
i 

(STOBBS 1969). 

celular 

A sílica total da forragem ingerida sofreu um acrésci 

mo de 0,24 em relação a fo�ragem ofertada (Tabela 10). Não foi 

encontrada na literatura referências para se comparar o preseE_ 

te resultado. Possivelmente as explicações para esse fato sao 
1 
1 

as mesmas para ADF e·NDF, celulose e lignina, pois a �aior con 

centração da sílica está na parede celular (JONES et alii 1963); 

LAU et alii 1978). 



67. 

O teor de cinzas da forragem ingerida foi acrescida 

de 1,15 unidades, devido a contaminação com os nutrientes da sa 

liva, esse resultado concorda com os de BARTH e.t a.f..ll (19úl), 

GRIMES e..t al,ll ( 19 6 5) , BARTH e KAZ ZAL (19 71) e MINSON e.t a.f..Ll 

(1976). 

Os resultados embora nao analisados estatisticamente 

e comparados com literatura, nos fornece urna possível indicação 

de que são necessários a correção dos efeitos da ��stigação,co� 

taminação salivar e prepa�ação das amostras, para se comparar 

com melhor precisão os componentes químicos e digestibilidade 

"ln. vl.t1to" com os da forragem disponível. 
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7 - CONCLUSOES 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem conclu 

ir que: 

1 - t perfeitamente viável a utilização de animais · fistulados 

no esôfago para avaliar a composição química e digestibili 

dade "in vi:t.Jto" da forragem selecionada em pastejo. 

2 - Os animais selecionaram uma die�a rica em proteína bruta em 

todo período experimental. 

3 - Com a aproximação do inverno (período IV) os animais sele 

cionaram uma dieta com menor teor de lignina_. 

4 - Não houve variàção na dieta nos quatro períodos estudados 

quanto a n�utro detergente fibra (NDF), ácido detergente fi 

fibra (ADF), celulose, sílica total e digestibilidade "in 

vit.1w" da matéria orgânica (DIVMO) • 

5 - Há uma ·provável indicaç_ão que a mastigação, contaminação sa 

livar � preparação das amostras produzam alterações na com 

posição química e digestibilidade "in vi:t.Jto" da forragem in 

gerida. 

6 - Recomenda-se maior número de colheita da dieta durante o a

no paralelamente ao da pastagem disponível para avaliar com

melhor precisão as vat'iélçÕes obser_vadas na composição quími

ca e digestibilidade "in vUJto".

7 - Para se comparar os valores da composição química e DIVMO

da verdadeira.dieta selecionada com os da pastagem disponi
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vel, recomenda-se utilizar com maior frequência o método em 

pregado neste trabalho e aumentar o número de animais para 

corrigir os efeitos da mastigação, contaminação salivar e 

preparação das amostras. 
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8 - SUMMARY 

It was carried out a research in the Animal Science 

of the Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", são 

Paulo University, with five esophageal fistulated steers in or 

der to study mixed pasture intake composed-by colonião (Pa.n.ic.um 

ma.x.imum), soja perene (Glyc..ine. w.igh-t.i.i) and small amounts of 

grama batatais ( Pa..6 palum no.ta-tum) and angola ( B11.a.c.hla.11..ia. mutl e.a.� 

The ingested samples were colleted during four periods (I - j� 

nuary 26-30, II - March 1-5, III - Abril 5-9 and IV May 10-14) 

and analysed for crude protein, neutral detergent fiber (NDF), 

acid detergent fiber (ADF), celulose, silica, lignin and "ln v.i 

ttio" organic matter digestibility (IVOMD). There were no signi 

ficant differences in the NDF, ADF, silica, celulose and IVOMD 

between the four periods studied. The animals seleted a diet 

rich in crude protein, with decreasing values in the IV period 

(P<0,05). The lignin content durant the three just periods were 

the sarne but superior to the IV period (P<0,05}. The ingested 

forages had high NDF, ADF, celulose, silica and/lignin contents 

but less crude protein than the pasture, probably due to the 

mastigation process, saliva contamination and sample preparati. 

on. 
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Análises de variância dos resultados. 

Tabela 1 - Teor de proteína bruta na dieta. 

Fonte de variação. 

Periodos 

Resíduo 

Total 

e. V. = 6,36% 

* P.< 0,05

Tabela 2 - Teor de

Fonte de variação 

Períodos 

Resíduo 

Total 

C. V. = 2,74% 

NDF 

G.L.

3 

16 

19 

na dieta 

G.L.

3 

16 

19 

Tabela 3 - Teor de ADF na dieta 

Fonte de variação 

Períodos 

Resíduo 

Total. 

C. V. = 6.10% 

G.L.

3 

16 

19. 

Q.M.

6,89 

o,59 

Q.M.

2,17 

4,97 

Q.M.

5,91 

4,93 

; 

! 
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F. 

11,56 * 

F. 

0,44 n.s. 

F. 

1,20 n.s. 
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Tabela 4 - Teor de sílica total na dieta

Fonte de variação G.L. Q.M. F. 

Períodos 3 0,21 0,46 n.s.

Resíduo 16 0,45 

Total 19 . 

e. V. = 12,90% 

Tabela 5 - Teor de celulose na dieta 

Fonte de variação G.L. Q.M. F. 

Períodos 3 8,26 2,00 n.s. 

Resíduos 16 4,12 

Total 19 

e. V. = 7 ,03 

Tabela 6 - Coeficiente de DIVMO na dieta
" 

Fonte de variação G.L. Q.M. F. 

Períodos 3 10,42 1,45 n.s. 

Resíduo 16 7,18 

Total 19 

e. V. = 4,58% 

Tabela 7 - Teor de lignina na.dieta

Fonte de variação G.L. Q.M. F. 

Períodos 3 7,67 9,50 

Resíduo 16 0,81 

Total 19 

e. V. = 11,97 
* P<0,05


