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SERAFIM, Camila Cano. Horário de corte do capim tifton 85 para fenação e 

desenvolvimento de modelos de predição pela espectroscopia de infravermelho 

próximo. 2019. 81 p. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção de Ruminantes), 

Universidade Norte do Paraná. Arapongas, 2019. 

Resumo 

Na produção animal, deve-se sempre buscar otimização de técnicas de manejo e avaliação 

dos alimentos fornecidos aos animais. Objetivou-se neste estudo determinar o horário de 

corte do capim tifton 85 que resulta em feno de melhor qualidade nutricional, avaliar a 

composição química do capim e do feno produzido em cada horário de corte, bem como 

desenvolver modelos de predição da composição nutricional do tifton 85, pela 

espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS). O delineamento experimental utilizado 

foi em blocos casualizados, com três blocos, no qual foram avaliados três horários de 

corte do capim para produção de feno: 11, 14 e 17 horas. Para cada horário, haviam sete 

repetições e foram utilizados 21 canteiros de 4 m² cada. O corte para fenação ocorreu em 

junho de 2017 e foram determinados os teores de matéria seca (MS), matéria mineral 

(MM), fibra em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA), proteína bruta (PB) em todas as 

amostras de capim (planta inteira e separação morfológica) e de feno, além dos teores de 

extrato etéreo, proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) e ácido, lignina para planta 

inteira do capim e feno. Os valores de celulose, hemicelulose (HEMI), carboidratos não 

fibrosos e totais, e nutrientes digestíveis totais foram calculados para planta inteira do 

capim e para o feno. O desenvolvimento de modelos de predição pela espectroscopia 

NIRS para avaliação da composição química da forragem foi realizado por meio do 

software computacional WinISI III. Foi aplicada a análise de componentes principais 

(PCA) no conjunto de dados e para correlacionar os valores de referência obtidos aos 

dados espectrais do conjunto de calibração, utilizou-se a regressão por mínimos 

quadrados parciais modificada (mPLS). Para a avaliação dos modelos de predição foram 

utilizados parâmetros estatísticos como coeficiente de determinação (R2), erro padrão da 

calibração (SEC), taxa de desvio da performance (RPD), razão de intervalo de erro (RER) 

e erro padrão da predição (SEP). O horário de corte do capim influenciou no teor de 

PIDN, sendo que o capim cortado às 11 horas apresentou valor de 4,17%. A composição 

química do feno foi influenciada pelos diferentes horários de corte, principalmente em 

relação à parede celular. Menores teores de FDA (39,58%) e PIDN (3,34%) e maior teor 

de HEMI (39,98%) foram encontrados no feno produzido com o capim cortado às 17 
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horas. Os fenos produzidos apresentaram teores médios de 9,9% de PB, 78,8% de FDN e 

40,3% de FDA. Em relação ao desenvolvimento dos modelos de predição pela 

espectroscopia NIRS, foram de excelente qualidade para predição de ASE, MM, PB e 

FDA, com valores de coeficiente de determinação (R2) da validação de 0,81; 0,94; 0,99 e 

0,93, respectivamente. Conclui-se que o horário de corte do capim às 17 horas altera a 

composição nutricional do feno produzido, principalmente quanto à parede celular, sendo 

assim considerado como melhor horário de manejo. A determinação da composição 

química do tifton 85 pode ser realizada pela espectroscopia NIRS, em substituição a 

análise convencional, por apresentar acurácia na construção dos modelos de predição. 

Palavras-chave: Composição química, Cynodon spp., feno, modelagem, NIRS. 
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SERAFIM, Camila Cano. Cut time of tifton 85 grass for haymaking and development 

of prediction models by near infrared spectroscopy. 81 p. Dissertation (Master’s 

degree in Health and Ruminant Production), Northem University of Paraná. Arapongas. 

2019. 

Abstract 

In animal production, it is always required to seek optimization of management 

techniques and evaluation of food provided to animals. The aim of this study was to 

determine the cut time of tifton 85 grass that results in hay of better nutritional quality, to 

evaluate the chemical composition of the grass and hay produced at each cut time, and 

develop models of prediction of the nutritional composition for tifton 85, by near infrared 

spectroscopy (NIRS). The experimental design was in randomized blocks, with three 

blocks, in which three cut times of grass for hay production were evaluated: 11:00 a.m., 

2:00 p.m. and 5:00 p.m. For each cut time, there were seven repetitions and 21 plots of 4 

m² each were used. The cut for haymaking occurred in June 2017 and the contents of dry 

matter (DM), mineral matter (MM), neutral detergent fiber (NDF) and acid (ADF), crude 

protein (PB) were determined for all grass samples (whole plant and morphological 

separation) and hay, in addition to the contents of ether extract, neutral detergent insoluble 

protein (NIDP) and acid and lignin for whole plant of the grass and for the hay. The values 

of cellulose, hemicellulose, non-fibrous carbohydrates and total carbohydrates, and total 

digestible nutrients were calculated for the whole plant of the grass and for the hay. Tp 

development of prediction models by the NIRS spectroscopy for evaluation of the forage 

chemical composition was performed using the software WinISI III. The principal 

component analysis (PCA) was applied to the data set and to correlate the reference values 

obtained from the spectral data of the calibration set, the partial least squares regression 

modified (mPLS) was used. For the evaluation of prediction models, statistical 

parameters were used as coefficient of determination (R2), standard error of calibration 

(SEC), performance deviation rate (RPD), error interval ratio (RER) and standard error 

of prediction (SEP). The cut time of the grass influenced the content of NIDP, and the 

grass cut at 11 a.m. presented value of 4.17%.  The chemical composition of hay was 

influenced by the different cut times, mainly in relation to the cell wall. Lower levels of 

ADF (39.58%) and NIDP (3.34%) and higher hemicellulose content (39.98%) were found 

in hay produced with the grass cut at 5 p.m. The hay produced presented contents of 9.9% 

of CP, 78.8% of NDF and 40.3% of ADF. Regarding the development of prediction 
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models by the NIRS spectroscopy, they were of excellent quality for prediction of ODS, 

MM, CP and ADF, with values of determination coefficient (R2) of validation of 0.81; 

0.94; 0.99 and 0.93, respectively. It was concluded that the cut time of the grass at 5:00 

p.m. alters the nutritional composition of the hay produced, mainly as the cell wall, thus 

being considered as the best time of management. The determination of the chemical 

composition of tifton 85 can be performed by the NIRS spectroscopy, replacing the 

conventional analysis, because it presents accuracy in the construction of prediction 

models. 

Key words: Chemical composition, Cynodon spp., hay, modeling, NIRS. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Introdução  

A estacionalidade da produção de forrageiras no Brasil, formadas principalmente 

por gramíneas tropicais, acarretam em instabilidade na produção e redução da quantidade 

e qualidade de alimentos volumosos disponíveis aos animais nos meses de outono, 

inverno e início da primavera, o que resulta em baixo desempenho dos animais (CANTO 

et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2016). Dessa forma, faz-se necessário a utilização de 

estratégias de conservação de forragem. 

Feno e silagem são as principais formas de conservação de forragens, e são 

comumente adotadas pelos produtores e técnicos como forma de manejo preventivo para 

estação seca (PÁDUA et al., 2011). A fenação pode ser utilizada juntamente com o 

manejo de pastagens, por aproveitar o excedente de pasto gerado no período mais chuvoso 

do ano. 

A fenação é um sistema de conservação de forragem versátil, principalmente 

porque uma ampla variedade de plantas pode ser utilizada, além de que, quando produzido 

e armazenado de forma correta, o feno tem pequenas alterações no seu valor nutritivo. A 

produção pode ocorrer em pequena e grande escala e o alimento pode atender às 

exigências nutricionais de diferentes categorias animais (REIS et al., 2001). 

A fenação é a conservação da planta verde por meio da desidratação rápida, que faz 

com que haja redução das perdas no processo da produção do feno, já que há paralisação 

da atividade respiratória das plantas (CALIXTO JÚNIOR et al., 2007), e assim menor 

consumo de nutrientes. Nesse processo, acontece a redução da umidade da planta verde 

de 80% para 20%, permitindo que o armazenamento do feno seja seguro e com baixos 

índices de perdas (NERES et al., 2010). A desidratação é uma fase que interfere na 

qualidade do produto final, e fatores como temperatura, umidade do ar, velocidade do 

vento e radiação solar podem influenciar, sendo importante que as condições climáticas 

sejam boas e com mínimas oscilações (ROTZ, 1995). 

A maioria das pesquisas realizadas com fenação, mostram que o corte do capim 

dever ser realizado logo após a evaporação do orvalho presente na planta, permitindo 

assim maior período de insolação já no primeiro dia de desidratação do capim (JOBIM et 

al., 2001). Mas em contrapartida, alguns autores como Souza et al. (2005) têm mostrado 

que o acúmulo de carboidratos solúveis na planta se dá no período das 8:00 as 12:00 

horas. Assim, pode-se sugerir que o corte no período da tarde acarretaria em capim com 
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maior acúmulo de nutrientes, já que essa planta passou o dia em seu processo 

fotossintético, antes da realização do corte. 

A determinação da composição química da planta forrageira é de suma importância, 

pois diante desse monitoramento é possível prever e montar um plano de trabalho que 

seja relacionado ao desempenho animal, e também auxiliar nos programas de 

melhoramento genético com melhorias nas cultivares (GONTIJO NETO et al., 2012). As 

metodologias de análises mais utilizadas laboratorialmente são as químicas, como os 

métodos de Weende e Van Soest, que avaliam as composições químicas; Tilley e Terry 

(digestibilidade in vitro), e como metodologias ditas mais modernas, o uso da 

espectroscopia de infravermelho próximo (BERCHIELLI et al., 2011).  

A espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) é uma metodologia vantajosa 

em relação às análises químicas, principalmente por ser uma técnica que demanda menor 

tempo de execução, com menor custo operacional, livre de reagentes químicos e que não 

destrói a amostra a ser analisada. 

O manejo da planta e a avaliação do seu valor nutritivo são etapas fundamentais 

para o preparo de alimentos conservados, e nesse contexto, um aprofundamento em 

relação ao manejo do horário de corte da planta verde para fenação e sua respectiva 

avaliação nutricional é interessante para fornecimento de novas informações ao produtor.  
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2. Fundamentação teórica 

 

2.1. Capim tifton 85 

O capim tifton 85 (Cynodon spp.) é uma gramínea tropical, caracterizada como 

planta estolonífera, rizomatosa e perene. A cultivar apresenta folhas de coloração verde 

escura, com hastes, rizomas e colmos grandes, o que favorece o estabelecimento após o 

plantio por mudas. O capim tifton 85 foi desenvolvido pela Coastal Plain Experiment 

Station (Universidade da Georgia, USDA), localizada em Tifton, estado da Georgia, 

Estados Unidos); e esse é um cruzamento híbrido F1 entre o capim PI 290884 sul-africano 

e o capim tifton 68 (Cynodon nlemfuensis), e seu lançamento ocorreu em abril de 1992. 

O capim tifton 85 se destaca pela sua alta qualidade nutricional, baixo índice de perda de 

folhas, e facilidade de rebrota mesmo com baixas alturas de corte (BURTON et al., 1993). 

Em comparação com outras gramíneas, como por exemplo o capim coast-cross, o 

tifton 85 apresenta maior digestibilidade da fibra e assim, melhor digestibilidade da 

matéria seca (MS) e digestão (BURNS, FISHER, 2007). Em relação a fertilidade do solo, 

este capim é exigente e tem boa resposta a adubação nitrogenada, e além disso tem 

propagação vegetativa com crescimento vigoroso (PEDREIRA, 2010). Por apresentar 

elevada produção de MS com boa relação folha/colmo, o capim tifton 85 é apropriado 

para alimentação de animais de alta produção, podendo ser na forma de pastejo ou de 

feno (GONÇALVES et al., 2002). 

Gramíneas forrageiras bem adaptadas ao clima tropical e subtropical têm 

capacidade de serem utilizadas para produção de feno, assim como o tifton 85, pela sua 

produtividade e valor nutricional (TAFFAREL et al., 2014). 

 

2.2. Fenação e as alterações que ocorrem nesse processo 

O feno tem como definição o alimento que passou por processo de desidratação, até 

atingir teor de umidade por volta de 10 a 20%, o que permite que a forragem se mantenha 

estável nas condições ambientais. Esse teor de umidade do feno, significa que o produto 

está em equilíbrio com a umidade relativa do ar (JOBIM, 2002). Para produzir feno de 

qualidade recomenda-se a utilização de plantas com alto valor nutritivo e características 

adequadas para o processo (JOBIM et al., 2001), como: colmos finos e pequenos, boa 

relação folha:colmo, e alta capacidade produtiva (CALCERLEY, 1970; GOMIDE, 1980). 

É importante que a planta possua boa capacidade de rebrota após a colheita, e também 

um hábito de crescimento que facilite essa colheita (EVANGELISTA, LIMA; 2013).  
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A fenação tem como princípio a conservação da forragem por conta da desidratação 

rápida do capim verde, já que assim a respiração da planta e dos microrganismos cessa 

(CALIXTO JÚNIOR et al., 2012). Este processo é constituído de quatro etapas: corte, 

desidratação, enfardamento (que não é obrigatório) e armazenamento. As etapas mais 

críticas do processo são as de corte e desidratação (JOBIM, 2002), onde podem ocorrer 

as maiores perdas relacionadas à forragem. 

Em relação a definição do momento de corte do capim, esse deve ser realizado 

quando houverem condições ambientais que permitam rápida desidratação, para que essa 

ocorra de forma uniforme e permita recolhimento do produto com umidade adequada, 

além da planta possuir equilíbrio entre produtividade e disponibilidade de nutrientes. As 

forrageiras que permitem vários cortes por ano, podem ser cortadas em função da sua 

disponibilidade de MS; e forrageiras anuais devem ser cortadas quando estiverem em 

estágio de pré florescimento (JOBIM, 2002). 

O corte do capim pode ser realizado o mais cedo possível, no período da manhã, 

logo após a evaporação do excesso de orvalho, sendo que a incidência da radiação solar 

e queda da umidade relativa do ar são maiores no decorrer do dia, o que favorece a 

desidratação e a manutenção do valor nutritivo da forragem (JOBIM et al., 2001). A 

importância do maior período de insolação nas primeiras horas de dessecação do capim, 

é confirmada pela maior perda de água que ocorre nas primeiras 12 horas de exposição 

ao sol (LAVEZZO, ANDRADE; 1994). Deve-se lembrar que há a reidratação parcial do 

capim a noite pelo orvalho (JOBIM, 2002). Outra linha de pensamento recomenda cortes 

mais tardios em função da dinâmica de acúmulo de nutrientes na planta, que segundo 

Bertrand et al. (2008), há variação na concentração de carboidratos solúveis durante o dia 

com as mudanças na intensidade de luz, temperatura e outros fatores ambientais. 

Comparando o teor de carboidratos solúveis entre os períodos da manhã e tarde no 

capim Napier (Pennisetum purpureum), constatou-se um aumento de 85% nesses 

nutrientes no período da tarde (DE OLIVEIRA et al., 2014). De acordo com outros 

estudos, a máxima concentração de carboidratos não estruturais nas plantas forrageiras 

(açúcares, amido e pectina), ocorre entre às 15:00 e 19:00 horas (LECHTENBERG et al., 

1971). Desse modo, o corte do capim ao final do dia pode oferecer a possibilidade de um 

maior acúmulo de nutrientes pela planta (DE OLIVEIRA et al., 2014). 

A taxa de desidratação varia por conta das características estruturais da planta 

escolhida para fenar, principalmente em relação a espessura de colmo, relação 

folha:colmo, o que pode interferir então, no teor de MS final do feno e no tempo de 
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desidratação (NERES et al., 2011). A umidade na forragem é em média de 70 a 80%, o 

que representa de 2,3 a 5,6 partes de água, para cada parte de MS, e ao final da 

desidratação, esse teor de umidade deve ser menor que 20% (ROTZ, 1995). Segundo 

McDonald e Clark (1987), o processo de desidratação tem um formato exponencial, em 

que a cada parte de água perdida ao ambiente, o tempo para perda de outra parte de água 

é alongado. Esse fato pode ser observado na chamada curva de desidratação (Figura 1). 

 

 
Fonte: Jones, Harris (1979). 

Figura 1. Curva de desidratação da forragem em condições ambientais uniformes. 

 

O período de desidratação pode ser dividido em três fases, que se diferenciam na 

duração, taxa de perda de água e resistência à desidratação (McDONALD, CLARK; 

1987).  

Na primeira fase, a desidratação acontece de forma rápida e envolve a perda mais 

intensa de água que se dá pela transpiração, o que faz com que a umidade reduza de cerca 

de 80 a 85% para 65 a 60% (LAVEZZO, ANDRADE; 1994). Nessa fase, ocorre déficit 

da pressão de vapor, pela permanência dos estômatos abertos, o que gera perdas de 1 g 

de MS/hora (REIS et al., 2001). A duração dessa fase é de cerca de uma hora 

(McDONALD, CLARK; 1987). 

A segunda fase, é caracterizada pela redução do teor de umidade de 60 para 30%, e 

nesse momento a perda de água acontece por evaporação cuticular (LAVEZZO, 

ANDRADE; 1994), já que os estômatos estão fechados. Os fatores que mais afetam essa 

fase são as características ligadas a planta – sendo que as principais barreiras para perda 
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de água são a resistência do ar estagnado à superfície da folha e à camada limítrofe 

(HARRIS, TULLBERG; 1980; McDONALD, CLARK; 1987). Nessa fase, o 

revolvimento do material é importante e auxilia na desidratação, tornando-a mais 

uniforme e rápida (JOBIM, 2002). 

Na terceira e última fase, ocorre a plasmólise celular e assim a perda de água é 

favorecida. A redução da umidade vai de 30 a 40% para 15%, chegando ao ponto 

considerado ideal para enfardamento (LAVEZZO; ANDRADE, 1994). Segundo Moser 

(1995), essa é a fase mais delicada, na qual a desidratação é mais dependente do clima e 

menos do manejo utilizado no processo. Com a umidade da planta inferior a 45%, a 

umidade relativa do ar pode afetar a desidratação. Devido a uma maior vulnerabilidade 

ao clima, mesmo com o metabolismo da planta reduzido, podem ocorrer danos a ela, 

afetando a qualidade final do alimento conservado. Fatores como reumedecimento, queda 

de folhas e lixiviação de nutrientes são prejudiciais à qualidade do feno (REIS et al.; 

2001). 

O passo seguinte é o enfardamento, sendo o teor de umidade ideal para 

armazenagem é de 10 a 20%, mas essa fase nem sempre é obrigatória. A última etapa é a 

armazenagem, que é tão importante quanto as outras e caso o manejo seja errôneo, podem 

haver perdas de MS e de qualidade do feno (JOBIM, 2002). 

A qualidade do feno deve ser avaliada pelos seus componentes nutricionais, além 

de aspectos visuais, como por exemplo, a cor esverdeada que caracteriza um bom produto. 

A Embrapa Gado de Leite utiliza uma classificação de feno de gramíneas de acordo com 

sua qualidade, gerando fenos de qualidade do tipo A, B e C, sendo essa classificação feita 

de acordo com teores de fibra, proteína e umidade (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Classificação qualitativa de feno de gramíneas, EMBRAPA Gado de Leite. 

Tipo de feno Umidade (%) PB (%) FDN (%) 

A 15 – 10 > 13 < 65 

B 18 – 15 9 – 13 65 – 69 

C 18 – 15 < 9 > 69 

*PB – proteína bruta, FDN – fibra em detergente neutro. 

Fonte: Pedreira, 2005. 

 

As perdas ocorridas no processo de fenação são consequência da respiração e 

fermentação ocorridas durante a desidratação a campo, acarretando perdas de 

carboidratos solúveis que correspondem pelas maiores proporções de alteração nos 
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conteúdos de MS (REIS et al., 2001; JOBIM et al., 2007). As concentrações de proteína 

bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e de 

lignina podem sofrer podem sofrer aumentos proporcionais devido a diminuição da 

concentração de carboidratos solúveis (REIS et al., 2001). 

Os teores de FDN e FDA são dependentes de variações nos teores de celulose, 

hemicelulose e lignina e podem alterar a digestibilidade in vitro da MS do alimento 

(SUNAHARA et al., 2017). Segundo Turner et al. (2002), a concentração de lignina pode 

ser maior no alimento conservado em função das perdas de nutrientes solúveis. 

Quando a umidade do feno permanece acima do recomendado durante o 

armazenamento (entre 15 e 18%), o material pode aquecer e acarretar aumentos nos teores 

de FDN, FDA, lignina e proteína insolúvel em detergente ácido (PIDA) (COBLENTZ, 

HOFFMAN; 2009), além de haver redução da digestibilidade do alimento (COBLENTZ, 

HOFFMAN; 2010). 

O aumento no tempo de enfardamento pode elevar os teores de PB em decorrência 

da oxidação dos carboidratos solúveis totais (TAFFAREL et al., 2014). A formação de 

produtos de Maillard no feno acarreta em redução acentuada na digestibilidade da 

proteína (REIS et al., 2001).  

Perdas que ocorrem no processo de desidratação também afetam o valor nutritivo 

do feno. Essas perdas começam logo após o corte e englobam desde as consideradas 

normais, como as perdas pela respiração celular, lixiviação, fermentação, oxidação de 

vitaminas e decomposição de compostos nitrogenados, até aquelas que podem ser 

evitadas, como perdas pelo prolongamento da desidratação, de folhas pelo manuseio 

excessivo da forragem ou no recolhimento dela e também perdas devido à altura de 

resíduo (MUCK & SHINNERS; 2001). 

2.3. Valor nutritivo do feno  

O valor nutritivo de uma forragem, segundo Van Soest (1994), pode ser medido 

pela composição química, digestibilidade in vitro e consumo. A qualidade nutricional do 

feno está intimamente ligada ao seu valor nutricional, às características da planta 

forrageira utilizada, aos fatores climáticos e de manejo (GOMES et al., 2015). 

Em relação aos fatores ligados a planta, a espécie forrageira é responsável por 

grande variação no valor nutritivo, devido principalmente a diversidade genética das 

plantas e de interações com manejo e ambiente. Na comparação de gramíneas tropicais e 

temperadas, as últimas têm melhor qualidade (REIS et al., 2001). A média de 
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digestibilidade de gramíneas de clima temperado pode ser de até 13 g/kg de MS maior 

que a de gramíneas tropicais (MINSON, 1990). 

As condições ambientais podem afetar o potencial genético da produção de 

forragem de uma forrageira de alta qualidade, já que as condições que ajudam no 

incremento da produção de MS, podem contribuir para o decréscimo do valor nutritivo. 

Deficiências de umidade, por exemplo, acarretam na paralisação do crescimento, morte 

da parte aérea da planta, o que limita a produção animal – devido à baixa qualidade e 

quantidade da forragem disponível para consumo animal (VAN SOEST, 1994). 

Temperaturas elevadas promovem o desenvolvimento acelerado das gramíneas tropicais, 

o que acarreta em aumento na proporção de parede celular, principalmente lignina, 

podendo assim ocorrer redução da digestibilidade da planta (WILSON et al., 1983). É 

importante ressaltar que a fertilidade do solo é um fator que exerce influência no valor 

nutritivo e na produção das plantas, já que nele estão presentes os elementos químicos 

que a mesma pode utilizar (REIS et al., 2001). 

Um dos fatores mais importantes ligados ao valor nutritivo do feno é o estágio de 

desenvolvimento da planta no momento em que é realizado o corte para fenação. Com o 

progredir desse desenvolvimento da planta, os teores de componentes estruturais como 

celulose, hemicelulose e lignina vão aumentando, e em contrapartida, os componentes de 

conteúdo celular vão diminuindo (VAN SOEST, 1994).  

Os teores de PB e FDN do feno de capim tifton 85 cortados em diferentes idades 

de rebrota evidenciam esse comportamento ligado a composição química da planta 

conforme seu estágio de amadurecimento: no corte aos 28 dias, podem possuir teores de 

PB e FDN de 12,3 e 71,6% respectivamente, enquanto no corte aos 49 dias, podem possuir 

teores de 7,5 e 73,3% para PB e FDN, respectivamente (ANDRADE et al., 2018).  

Compostos nitrogenados podem sofrer pequenas alterações devido a conversão da 

proteína em NNP solúvel, e o teor de PB aumenta quando a planta passa por processo de 

conservação como a fenação, devido a proteólise que ocorre durante a desidratação. Em 

função do aproveitamento das formas de nitrogênio pelos ruminantes, não ocorrem 

grandes perdas no valor nutritivo do feno, uma vez que microrganismos ruminais 

degradam a fração de proteína degradável no rúmen (PDR), utilizando aminoácidos e 

amônia, peptídeos para a síntese de proteína microbiana (SANTOS & MENDONÇA, 

2011). 

Os teores de vitaminas e minerais podem ser alterados em função da desidratação. 

Esse processo diminuiu concentrações de vitaminas A, C e E (oxidação e queima), e 
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aumento no conteúdo de vitamina D (transformação de esteroides). Já os minerais são 

mais afetados principalmente quando a exposição à campo é prolongada (REIS et al., 

2001). 

2.4. Determinação da composição química de forragens 

É importante conhecer e monitorar alterações que ocorrem na composição química 

das plantas forrageiras, tendo em vista que o valor nutritivo da planta pode auxiliar no 

manejo relacionado a ela, no melhoramento genético e no manejo dos animais que a 

consomem, assim como realizar possível previsão do desempenho animal (FREITAS et 

al., 2016). Esse estudo do valor nutritivo da forragem ajuda na identificação dos pontos 

que podem restringir o consumo de nutrientes e a produção animal (BRÂNCIO et al., 

2002). 

A análise dos alimentos utilizados na produção animal é na maioria das vezes, 

realizada por processos químicos em laboratório. Os métodos mais utilizados são os de 

Weende, que determina os teores de matéria seca, matéria mineral (ou cinzas), proteína 

bruta, extrato etéreo (ou gordura), fibra bruta e extrativo não-nitrogenado. Na tentativa de 

melhora da análise de porção fibrosa do alimento em relação as análises de Weende, Van 

Soest (1963) desenvolveu um sistema de detergentes, fracionando essa análise. Desse 

modo, a determinação de fibra foi dividida em fibra em detergente neutro e fibra em 

detergente ácido, além de lignina, hemicelulose e celulose, e também a parte de nitrogênio 

insolúvel em detergente ácido e neutro (BERCHIELLI et al., 2011). Um outro método 

que é bastante utilizado na rotina laboratorial de alimentos para ruminantes, é a 

digestibilidade in vitro, que simula o processo digestivo fermentativo que ocorre no 

organismo do animal. O método proposto por Tilley e Terry (1963), que consiste em duas 

etapas de digestão do alimento, é o mais utilizado (MIZUBUTI et al., 2009). Além das 

determinações químicas, existem as estimativas realizadas como para carboidratos totais, 

carboidratos não fibrosos e nutrientes digestíveis totais, todas utilizadas para auxílio na 

montagem de estratégias para produção animal, já que os valores usados nas equações 

são os determinados pelas análises já citadas. 

Uma alternativa na determinação da composição química de forrageiras em relação 

a análise química convencional, é a espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS – 

Near Infrared Reflectance Spectroscopy). Essa é uma valiosa técnica para determinação 

da composição de um grande número de forragens, fornecendo resultados com acurácia 

(SHENK & WESTERHAUS, 1994). Essa técnica traz grande contribuição por fornecer 

uma rápida avaliação nutricional da forragem, permitindo tomadas de decisão de maneira 
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ágil para incremento de produtividade a nível de solo, planta e animal (LOBOS el al., 

2013). 

2.5. Uso da espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) na avaliação 

nutricional de plantas forrageiras 

A espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS – Near Infrared Reflectance 

Spectroscopy) é um método que concilia precisão e rapidez, constituindo uma alternativa 

para análise da composição nutricional de forrageiras em relação aos métodos 

convencionais, permitindo uma ampla análise de constituintes químicos sem destruir a 

amostra utilizada (FONTANELI et al., 2004; DEEPA et al., 2016). 

O princípio da técnica consiste na radiação infravermelha que é refletida e 

convertida em energia elétrica para realização da transferência e interpretação dos dados 

em computador, sendo que os componentes orgânicos presentes nas forragens absorvem 

e refletem a luz de forma distinta (PIONEER, 1995). Devido à baixa massa atômica do 

hidrogênio, bandas de combinação desse elemento tornam os grupos funcionais C-H, O-

H e N-H dominantes no espectro do infravermelho próximo nos alimentos, assim, os 

componentes possuem comprimentos de onda de absorção característicos (SKOOG et al., 

2002). 

Para as determinações analíticas utilizam-se ferramentas quimiométricas, 

conciliando métodos e técnicas estatísticas para realizar a interpretação dos dados obtidos. 

A quimiometria é uma área da química que usa técnicas estatísticas e matemáticas para 

extrair informações a partir de dados analíticos (PASQUINI, 2003). 

Uma dessas técnicas estatísticas utilizada para desenvolvimento de modelos pela 

metodologia NIRS é a análise de componentes principais (PCA). A PCA é um método 

utilizado para visualização da estrutura e redução da dimensionalidade dos dados, e para 

encontrar similaridade entre as amostras e detectar aquelas consideradas como outliers 

(SOUZA & POPPI, 2012). Os componentes principais reúnem a maior variabilidade de 

dados, e são organizados em ordem decrescente de importância, sendo que o primeiro 

componente (PC1) mostra a máxima variância dos dados originais e o segundo 

componente (PC2) mostra a variância que não foi considerada pelo PC1 (CORREIA & 

FERREIRA, 2007). 

Para correção de problemas que podem influenciar nos resultados preditos, pré-

tratamentos matemáticos são utilizados para redução, padronização e eliminação de 

fatores que impactam na leitura dos espectros (SIESLER et al., 2002), como 

granulometria, temperatura, e distorções espectrais decorrentes dos equipamentos usados 
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na leitura das amostras (SOTELO, 2006). Entre os pré-tratamentos mais utilizados estão 

a transformação normal de variação (SNV) com ou sem eliminação de tendência, que 

ameniza algum problema relacionado ao espalhamento da luz. Eles servem para correções 

de inferências causadas pelo tamanho de partículas e ruídos (PASQUINI, 2003).  

Em seguida, aplica-se a regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) que se 

trata de uma técnica estatística utilizada para análise de dados multivariados, de forma a 

estabelecer uma relação entre uma ou mais variáveis resposta (matriz Y) com variáveis 

independentes (matriz X), realizando uma correlação entre elas para obtenção de uma 

relação linear (NUNES, 2008). Na PLS deve-se fazer a escolha do número de fatores ou 

variáveis latentes, que são suficientes para explicação da informação analítica (NAGATA 

et al., 2001). 

A calibração é o processo de desenvolvimento dos modelos de predição pela relação 

dos espectros das amostras com seus valores de referência obtidos por análises 

laboratoriais padrão (SHENK & WESTERHAUS, 1996). A primeira etapa da calibração 

é dita como descritiva, na qual há o desenvolvimento de um modelo de relação entre a 

grandeza medida e o objeto de estudo de interesse. A segunda etapa é chamada de 

preditiva, na qual utiliza-se o modelo para predizer concentrações de novas amostras 

(PIMENTEL & NETO, 1996). O modelo de calibração é a equação matemática 

desenvolvida e a curva analítica ou de calibração é a representação gráfica do modelo. A 

calibração pode ser uni variada ou multivariada e no caso da metodologia NIRS, utiliza-

se a multivariada (NUNES, 2008).  

Depois do desenvolvimento dos modelos de calibração, é preciso testá-lo conforme 

sua acurácia e precisão, e esse teste é feito mediante o processo quimiométrico chamado 

de validação. A validação pode ser externa, quando se usa um banco de dados diferente 

do utilizado na calibração; e interna (ou cruzada), no qual as amostras utilizadas são as 

mesmas da calibração (MARTENS & NAES, 1996). Nesse caso, o modelo é 

desenvolvido com as amostras restantes após a remoção de algumas da matriz, e o 

processo continua até que todas as amostras tenham sido previstas (BRERETON, 2000). 

A utilização da validação cruzada é recomendada quando o número de amostras é 

reduzido (ALMEIDA, 2009). 

Com todos os procedimentos realizados, é necessário avaliar os modelos 

desenvolvidos pela espectroscopia de infravermelho próximo. Normalmente essa 

avaliação é feita por parâmetros estatísticos como o erro padrão da calibração (SEC), o 
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coeficiente de determinação da calibração e validação (R2), taxa de desvio da performance 

(RPD), razão do intervalo de erro (RER) e erro padrão da predição (SEP).  

Valores de R2 são considerados excelentes quando maiores que 0,90; considerado 

bom quando maior que 0,80; e satisfatório ao apresentar valor próximo de 0,70 (TRAN 

et al., 2010). O RPD é calculado pela razão entre o desvio padrão e o valor de SEC ou 

SEP; e para um modelo demonstrar robustez, o valor deve ser maior que 2,5, que é o 

mínimo considerado (WILLIAMS & SOBERING, 1996; WILLIAMS, 2004). A RER é 

calculada pela divisão da amplitude da faixa de concentração de um dado analítico pelo 

SEC ou SEP; e para que o modelo seja considerado de alta utilidade prática, deve possuir 

valores acima de 10 (WILLIAMS & SOBERING, 1996). O ideal é que valores de SEP 

sejam no máximo 1,3 vezes maior que o de SEC (WINDHAM et al., 1989). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Determinar o horário de corte do capim tifton 85 que resulta em feno de melhor 

qualidade nutricional, e desenvolver modelos de predição da composição química dessa 

cultivar pela espectroscopia de infravermelho próximo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a composição química do capim tifton 85 cortado em diferentes horários do 

dia e do feno produzido, e da variação ocorrida durante a fenação. 

 Estimar os teores de carboidratos totais, carboidratos não fibrosos e nutrientes 

digestíveis totais do capim e do feno de tifton 85. 

 Desenvolver modelos de predição da composição nutricional do capim e do feno de 

tifton 85, pela espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS). 
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CAPÍTULO II 1 

ARTIGO CIENTÍFICO 1 2 

Horário de corte do capim tifton 85 altera a composição nutricional do feno 3 

produzido 4 

 Redigido segundo as normas da revista: Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 5 

Resumo 6 

O corte e a desidratação do capim para fenação são etapas determinantes na qualidade do 7 

alimento conservado. O objetivo do presente estudo foi avaliar as variáveis nutricionais 8 

e de produção do capim tifton 85 cortado em diferentes horários do dia, assim como do 9 

feno produzido. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, e 10 

foram avaliados três horários de corte: 11, 14 e 17 horas. Foram determinados os teores 11 

de matéria seca, matéria mineral, fibra em detergente neutro e ácido, extrato etéreo, 12 

proteína bruta, proteína insolúvel em detergente neutro e ácido, lignina e celulose e 13 

calculados os valores de hemicelulose, carboidratos não fibrosos e totais, e nutrientes 14 

digestíveis totais do capim verde e do feno. Foi realizada a determinação de 15 

digestibilidade in vitro da matéria seca do feno. O horário de corte do capim influenciou 16 

no teor de proteína insolúvel em detergente neutro, que apresentou teor de 4,17%, sendo 17 

superior para o horário das 11 horas em relação aos outros. O feno produzido às 17 horas 18 

apresentou diferenças na composição nutricional, principalmente em relação à parede 19 

celular, com menores teores de fibra em detergente ácido (39,58%) e proteína insolúvel 20 

em detergente neutro (3,34%) e maior teor de hemicelulose (39,98%), em relação aos 21 

outros horários. Os fenos produzidos apresentaram teores médios de proteína, fibra em 22 

detergente neutro e ácido de 9,9; 78,8 e 40,3%, respectivamente. Conclui-se que o horário 23 

de corte do capim influencia na composição nutricional do feno, sendo o horário das 17 24 

horas aquele que produz um feno de melhor qualidade. 25 

 26 

Palavras-chave: Cynodon spp., digestibilidade, fenação, parede celular, valor nutritivo.  27 
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Tifton 85 grass cut time changes the nutritional composition of hay produced 28 

Abstract 29 

The cut and dehydration of grass for haymaking are decisive steps in the quality of the 30 

preserved food. The aim of this study was to evaluate the nutritional and production 31 

variables of tifton 85 grass cut at different times of the day, as well as the hay produced. 32 

The experimental design was randomized blocks, and three cut times were evaluated: 33 

11:00 a.m., 2:00 p.m. and 5:00 p.m. The contents of dry matter, mineral matter, neutral 34 

and acid detergent fiber, ether extract, crude protein, neutral and acid detergent protein 35 

insoluble and lignin were determined and the values of hemicellulose, cellulose, non-36 

soluble carbohydrates, total carbohydrates and total digestible nutrients of green grass 37 

and hay. The in vitro digestibility of the dry matter of hay was performed. The cut time 38 

of the grass influenced the content of neutral detergent insoluble protein, which presented 39 

a content of 4,17%, being higher for the time of 11 a.m. in relation to the others. The hay 40 

produced from the grass cut at 5:00 p.m. showed differences in the nutritional 41 

composition, mainly in relation to the cell wall, with lower contents of acid detergent 42 

fiber (39.58%) and neutral detergent insoluble protein (3.34%) and hemicellulose content 43 

(39.98%) in relation to the other times. The hay produced presented average protein, 44 

neutral detergent fiber and acid content of 9.9; 78.8 and 40.3%, respectively. It is 45 

concluded that the cut time of the grass influences the nutritional composition of hay, and 46 

the time of 5 p. m. is the one that produces a better quality hay. 47 

Key words: Cell wall, Cynodon spp., digestibility, haymaking, nutritive value.  48 
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Introdução 49 

O capim tifton 85 (Cynodon spp.) apresenta elevada produção de matéria seca (MS) 50 

com boa relação folha/colmo, sendo assim apropriado para alimentação de animais de 51 

alta produção, na forma de pastejo ou de feno (Gonçalves et al., 2002). A boa qualidade 52 

do feno de tifton 85 pode ser representada pelo alto teor de proteína bruta (PB) e alta 53 

digestibilidade, o que pode reduzir parcialmente a suplementação proteica aos animais 54 

(Sunahara et al., 2017). 55 

A técnica de fenação é uma opção de conservação de forragens para alimentação 56 

dos animais nas épocas de escassez de alimento, ajudando assim na manutenção da 57 

produção animal no decorrer do ano (Oliveira et al., 2014). No processo de fenação, o 58 

corte do capim e sua posterior desidratação são etapas de grande influência na qualidade 59 

do produto final.  60 

O corte da forragem para fenação pode ser realizado no período da manhã, logo 61 

após a secagem do orvalho, para que haja maior período de insolação na planta cortada, 62 

nas primeiras horas de desidratação (Jobim et al., 2001). Entretanto, a concentração de 63 

carboidratos não estruturais tem variações durante o dia, pelas mudanças na intensidade 64 

de luz, temperatura, umidade relativa do ar, entre outros fatores relacionados ao ambiente 65 

(Bertrand et al., 2008). As concentrações de fibra em detergente neutro e ácido e de 66 

nitrogênio podem ser diminuídas devido ao aumento da concentração de carboidratos não 67 

estruturais ao longo do dia, impactando de forma positiva na digestibilidade da matéria 68 

seca (Pelletier et al., 2010b; Morin et al., 2012). 69 

A desidratação eficiente do capim verde auxilia na manutenção do valor nutritivo 70 

da forragem conservada e esse processo é dividido em três partes, nas quais ocorrem 71 

diferenças na duração da fase, na resistência à desidratação e na taxa de perda de água 72 

(McDonald e Clark, 1987). A perda de água na primeira fase ocorre por transpiração, de 73 

forma rápida e intensa. A umidade é reduzida de 80-85% para aproximadamente 65-60%. 74 

Na segunda fase de desidratação, a perda de água ocorre por evaporação cuticular, e a 75 

umidade reduz de 60% para teores próximos de 30%. Na última fase, ocorre a plasmólise 76 

celular, que favorece a perda de água, reduzindo a umidade para cerca de 10-15% 77 

(Lavezzo e Andrade, 1994). 78 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o capim tifton 85 cortado em diferentes 79 

horários do dia e os efeitos em variáveis da composição química e de produção da planta 80 

e do feno produzido. 81 

Material e Métodos 82 

O experimento foi conduzido a campo em uma propriedade particular, localizada 83 

na cidade de Arapongas, no estado do Paraná. O município fica localizado a cerca de 816 84 

metros de altitude e a temperatura média anual de 20,0 a 21,0°C. A classificação 85 

climática, segundo Köppen, é Cfa. A precipitação média anual varia de 1600 a 1800 mm, 86 

sendo janeiro e dezembro, os meses mais chuvosos e julho e agosto, os meses mais secos 87 

(Caviglione et al., 2000). O solo da região onde a área experimental está localizada é 88 

classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico + Latossolo Bruno Distrófico, de 89 

acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS (Santos et al., 2013).  90 

O experimento teve início em 10 de março de 2017, com o corte de uniformização 91 

da área experimental. O corte para realização da fenação ocorreu no início do inverno, 92 

em 23 de junho de 2017. A coleta do feno produzido foi realizada em 26 de junho de 93 

2017.  94 

As condições ambientais do período de corte do capim para desidratação até a coleta 95 

do feno, estão descritas na Tab. 1. Nesses dias não houve precipitação no local. 96 

Tabela 1. Dados climáticos do período de realização da fenação em junho de 2017. 97 

Data 
Temperatura do ar (°C) Umidade relativa do ar (%) Tº Ponto de orvalho (°C) 

Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima 

23/jun 23,7 14,2 93,7 59,8 16,1 13,0 

24/jun 23,8 14,8 89,0 61,3 16,4 12,7 

25/jun 23,9 14,3 89,7 58,0 16,0 12,3 

26/jun 23,5 12,4 90,1 59,6 15,3 10,6 

*Dados oriundos do aparelho Datalloger TGD 400 instalado na propriedade, no período experimental. 98 

A área escolhida como experimental, já possuía formação com o capim tifton 85, e 99 

foram realizadas duas adubações entre o corte de uniformização e para fenação. A 100 

primeira adubação, com aplicação de 80 kg de sulfato de amônia por hectare, ocorreu no 101 

dia 10 de março de 2017, e a segunda adubação, com aplicação de 25 kg de ureia por 102 

hectare, ocorreu no dia 20 de abril de 2017. 103 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, avaliando três 104 

horários de corte: 11, 14 e 17 horas, com sete repetições de cada. A escolha dos horários 105 
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foi feita da seguinte forma: o primeiro logo pela manhã, após a secagem do orvalho, o 106 

segundo por ser um horário intermediário aos outros dois, e o terceiro antes do escurecer 107 

do dia. O total de canteiros utilizados foi de 21, com área total de 4 m2 cada um, 108 

delimitados e identificados de acordo com cada horário de corte. O corte do capim para 109 

fenação foi realizado aos 105 dias de rebrota, de forma mecânica com roçadeira costal, 110 

em altura residual de 5 cm, para obtenção de maior homogeneidade e aproveitamento do 111 

material cortado. A média de altura de corte do capim foi de 40 cm. 112 

A amostragem do capim foi realizada no momento do corte, com a pesagem do 113 

material cortado de todo o canteiro e coleta de aproximadamente 500 g do capim em sacos 114 

de papel, devidamente identificados de acordo com o horário de corte, para posteriores 115 

análises de planta inteira e separação morfológica. 116 

Nos dias posteriores ao corte do capim, foi realizado o revolvimento manual do 117 

material de cada canteiro, para intensificação da superfície de exposição ao sol. Esse 118 

revolvimento foi realizado às 14 horas de cada dia do experimento, até a conclusão da 119 

fenação. Ao final do terceiro dia, o capim cortado alcançou o teor de MS esperado para 120 

feno (85-90%), sendo que essa aferição foi realizada de forma visual e manual. Foram 121 

observados aspectos como a cor do material, esperando coloração verde clara, e o aspecto 122 

ao teste de torção, que consistiu em torcer de um feixe de forragem observando se havia 123 

umidade e retorno lentamente à posição inicial, sem quebra do feno (Evangelista e Lima; 124 

2013). O feno foi recolhido dos canteiros no dia 26 de junho de 2017, às 13:20 horas 125 

(capim cortado às 11 horas) e às 17:00 horas (capim cortado às 14 e 17 horas). Após a 126 

pesagem do material total presente em cada canteiro, foram coletadas amostras de 127 

aproximadamente 500 g do feno, e acondicionadas em sacos de papel identificados para 128 

posteriores análises. Todo o material amostrado foi encaminhado ao laboratório de 129 

Bromatologia da Universidade Norte do Paraná – unidade Arapongas. 130 

Uma parte das amostras do capim verde foi submetida a separação morfológica em 131 

lâmina foliar (LF), colmo + bainha (C + B) e material senescente (SEN). Após a 132 

realização da separação, amostras dos componentes morfológicos e de planta inteira do 133 

capim foram pré-secos. Todas as amostras de capim e de feno foram moídas para a 134 

determinação dos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo 135 

(EE), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) pelo método 136 

de Van Soest (1963), proteína bruta pelo método Kjeldahl (PB), proteína insolúvel em 137 
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detergente neutro (PIDN), proteína insolúvel em detergente ácido (PIDA) e lignina (LIG), 138 

de acordo com metodologias descritas por Mizubuti et al. (2009). A hemicelulose (HEMI) 139 

foi estimada pela diferença entre teores de FDN e FDA, e o de celulose (CEL), pela 140 

diferença entre os teores de FDA e lignina. 141 

As amostras de capim destinadas para separação morfológica foram submetidas às 142 

análises de MS, MM, PB, FDN e FDA (Apêndice 1). A relação lâmina:colmo foi 143 

calculada pela razão entre o peso de folha seca pelo peso de colmo seco, obtendo-se uma 144 

média de 0,72. As proporções de LF, C + B e SEN foram em média 32; 45 e 22%, 145 

respectivamente. 146 

A determinação da digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) do feno obtido 147 

dos diferentes horários de corte do capim, foi realizada no Laboratório de Nutrição 148 

Animal da Universidade Estadual de Londrina, pela técnica desenvolvida por Tilley e 149 

Terry (1963) e descrita por Mizubuti et al. (2009). Para coleta do líquido ruminal foram 150 

utilizados dois bovinos mestiços, castrados, com peso vivo médio de 500 kg. Os animais 151 

possuíam fístula ruminal e eram alimentados com silagem de sorgo duas vezes ao dia e 152 

mantidos em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu. 153 

Os teores de carboidratos totais (CT) e de carboidratos não fibrosos (CNF) foram 154 

estimados segundo equações propostas por Sniffen et al. (1992). Os teores de nutrientes 155 

digestíveis totais (NDT) foram estimados de acordo com a equação proposta pelo NRC 156 

(2001).  157 

A massa de forragem (MF) do capim e feno foram calculadas a partir da pesagem 158 

do conteúdo total de cada canteiro, e a partir destes valores foram estimadas a produção 159 

em toneladas por hectare (ton. MS/ha). 160 

As variáveis (MF, MS, MM, EE, FDN, FDA, PB, PIDN, PIDA, LIG, CEL, HEMI, 161 

CT, CNF, NDT) mensuradas tanto no capim quanto no feno, foram submetidas ao 162 

esquema de parcelas subdividas para a análise estatística. Em seguida, as variáveis 163 

estudadas, independente de terem sido mensuradas somente no feno, no capim ou em 164 

ambos, foram analisadas separadamente para o capim e o feno, apenas considerando o 165 

delineamento em blocos casualizados. 166 

Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando o software SAS, 167 

pacote GLIMMIX, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, com significância 168 

de 5%. Os procedimentos utilizados nesse estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética 169 
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no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), campus 170 

Arapongas, sob o protocolo 030/17. 171 

Resultados e Discussão 172 

O horário do dia influenciou no teor de PIDN do capim tifton 85 (p<0,05), no qual 173 

o capim às 11 horas apresentou maior média em relação às médias dos outros horários. 174 

As diferenças entre médias das outras variáveis resposta relacionadas à composição 175 

química, estimativas de CT e CNF e produção de massa de forragem não foram 176 

significativas para horário de corte (Tab. 2). 177 

O teor de PIDN (Tab. 2) é a fração da proteína ligada à fibra que é degradada mais 178 

lentamente do que a proteína presente no conteúdo celular propriamente dito (Freitas, 179 

2011). É relacionada a idade da planta, espécie, fração e condições de crescimento como 180 

temperatura e intensidade de luz (Deinum e Maassen, 1994; Palmer et al., 2000). Houve 181 

maior acúmulo da PIDN na parte da manhã, mesmo sem alterar as demais variáveis 182 

relacionadas (PB, FDN), indicando uma possível alteração na composição das frações 183 

proteicas. Segundo Van Soest (1994), a menor quantidade de constituintes no interior da 184 

célula é compensada pelo aumento da parede celular, principalmente de N, precursor de 185 

proteína bruta. 186 

Esperava-se melhor qualidade nutricional do capim ao final do dia, pela dinâmica 187 

de acúmulo de nutrientes pela planta, em que ocorre maior acúmulo de carboidratos não 188 

estruturais ao longo do dia e assim, diluição de componentes de parede celular e 189 

compostos nitrogenados (Brito et al., 2008; Pelletier et al., 2010a). Nesse sentido, De 190 

Oliveira et al. (2014) constataram maior acúmulo de carboidratos solúveis no capim 191 

Elefante (Pennisetum purpureum) cv. Napier colhido às 18 horas. No presente estudo não 192 

foi nítida essa diferença no acúmulo de nutrientes em função do horário do dia, o que 193 

pode ser em decorrência da luminosidade diminuída na época de realização do 194 

experimento, sendo que esse é um importante ponto relacionado a fotossíntese, e 195 

consequentemente ao acúmulo de carboidratos. Pode-se também atribuir ao fato de que 196 

no inverno (estação em que foi realizado o corte do capim), as plantas continuam seu 197 

processo de fotossíntese, mas como os fatores climáticos são limitantes, como radiação 198 

solar e temperatura, o crescimento da planta fica paralisado e seus produtos 199 

fotossintetizados ficam armazenados (Carvalho et al., 2001). Assim, pode-se dizer que 200 
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mesmo com a diferença dos horários de colheita do capim, não houve diferenças 201 

marcantes na composição química. 202 

Tabela 2. Resultados da produção, composição química estimativas de carboidratos não 203 

fibrosos e totais e de nutrientes digestíveis totais (% na matéria seca), do capim tifton 85 204 

cortado em diferentes horários do dia. 205 

Variável resposta 
Horário do dia 

p-valor 
11h 14h 17h 

MF (t. MS/ha) 6,57 ± 0,78 6,80 ± 0,46 6,68 ± 0,70 0,82 

MS (%) 34,85 ± 1,53 36,62 ± 2,47 36,14 ± 2,31 0,55 

MM (%) 8,27 ± 0,71 8,12 ± 0,52 8,44 ± 0,95 0,38 

EE (%) 1,72 ±0,25 1,26 ± 0,02 1,45 ± 0,30 0,06 

FDN (%) 79,80 ± 1,57 79,14 ± 1,22  78,13 ± 1,14 0,21 

FDA (%) 42,70 ± 1,34 41,81 ± 2,50 40,78 ± 2,24 0,61 

PB (%) 9,48 ± 0,65 9,35 ± 0,74 8,80 ± 1,60 0,73 

PIDN (%) 4,17 ± 0,50a 3,90 ± 0,19b 3,49 ± 0,54b  0,0439* 

PIDA (%) 1,46 ± 0,15 1,53 ± 0,32 1,00 ± 0,37 0,22 

LIG (%) 3,71 ± 0,32 4,63 ± 0,83 5,24 ± 0,59 0,12 

CEL (%) 39,46 ± 0,94 38,19 ± 1,59 35,96 ± 1,73 0,15 

HEMI (%) 36,61 ± 2,20 36,31 ± 1,19 36,44 ± 3,11  0,99 

CT (%) 80,51 ± 0,87 81,26 ± 0,46 81,29 ± 0,92 0,56 

CNF (%) 4,89 ± 0,33 6,02 ± 1,00 6,65 ± 1,64 0,19 

NDT (%) 70,95 ± 0,67 69,76 ± 0,49 69,68 ± 0,63 0,11 
*Valores seguidos com letras diferentes na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. MF: massa de 206 
forragem, MS: matéria seca, MM: matéria mineral, EE: extrato etéreo, FDN: fibra em detergente neutro, 207 
FDA: fibra em detergente ácido, PB: proteína bruta, PIDN: proteína insolúvel em detergente neutro, PIDA: 208 
proteína insolúvel em detergente ácido, LIG: lignina, CEL: celulose, HEMI: hemicelulose, CT: carboidratos 209 
totais, CNF: carboidratos não fibrosos, NDT: nutrientes digestíveis totais. 210 

Em consequência do estágio fenológico da planta, com uma idade de rebrota de 105 211 

dias, a composição química do capim foi marcada por teores médios de 9,21; 79,02 e 212 

41,76% de PB, FDN e FDA, respectivamente. Esses resultados foram considerados piores 213 

do que aqueles encontrados por Oliveira et al. (2014), que trabalharam com o capim tifton 214 

85 cortado com 54 dias e obtiveram valores de PB, FDN, FDA apresentaram valores de 215 

13,38; 74,82 e 33,94% respectivamente. 216 

Deve-se ressaltar que a concentração de proteína bruta é um dos aspectos mais 217 

importantes no estudo do valor nutritivo de plantas forrageiras, já que concentrações 218 

inferiores a 7% acarretam limitação no consumo de matéria seca por causar deficiência 219 

de proteína degradável no rúmen, o que leva a problemas de crescimento bacteriano e na 220 

fermentação (Van Soest, 1994). A principal limitação acontece na atividade microbiana 221 
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que metaboliza carboidratos fibrosos da forragem (Lazzarini et al., 2009). Outro ponto 222 

importante na avaliação do valor nutritivo da planta forrageira é o seu teor de FDN. 223 

Pellegrini et al. (2016) evidenciaram que a maior concentração de fibra no outono/inverno 224 

se dá pelo avanço no estágio de maturação da planta, pela redução do fotoperíodo e de 225 

temperatura, além do acúmulo de material senescente na forragem. Situação semelhante 226 

pôde ser encontrada no presente trabalho, justificando então o maior teor de FDN do 227 

capim.  228 

Os horários de corte do capim tifton 85 influenciaram (p<0,05) na composição 229 

química do feno produzido, em relação aos teores de MS, FDA, PIDN e hemicelulose 230 

(Tab. 3).  231 

Tabela 3. Resultados da produção, composição química, estimativas de carboidratos não 232 

fibrosos e totais, e de nutrientes digestíveis totais (% na matéria seca), do feno de capim 233 

tifton 85 cortado em diferentes horários do dia. 234 

Variável resposta 

Feno  

Horário de corte do capim  
p-valor 

11h 14h 17h 

MF (t. MS/ha) 6,86 ± 1,06 6,92 ± 0,73 6,86 ± 0,86 0,99 

MS (%) 91,9 ± 1,18a 89,7 ± 0,78b 90,8 ± 0,31b  0,0292* 

MM (%) 8,12 ± 0,61 8,50 ± 0,33 8,27 ± 0,68 0,17 

EE (%) 1,46 ± 0,21 1,42 ± 0,11 1,38 ± 0,18 0,91 

FDN (%) 78,61 ± 1,15 78,42 ± 0,38 79,57 ± 0,44 0,17 

FDA (%) 40,84 ± 0,49a 40,69 ± 0,14a 39,58 ± 0,12b  0,0044* 

PB (%) 10,22 ± 0,60 10,44 ± 0,62 9,32 ± 1,53 0,29 

PIDN (%) 3,67 ± 0,27a 3,60 ± 0,29b 3,34 ± 0,31b  0,0268* 

PIDA (%) 0,95 ± 0,12 0,85 ± 0,32 0,81 ± 0,30 0,79 

LIG (%) 3,21 ± 1,12 3,42 ± 0,67 3,22 ± 0,83 0,96 

CEL (%) 37,61 ± 0,62 37,27 ± 0,77 36,36 ± 0,83 0,31 

HEMI (%) 37,76 ± 0,76b 37,72 ± 0,24b 39,98 ± 0,53a  0,0059* 

DIVMS (%) 64,00 ± 3,95 63,71 ± 3,31 64,34 ± 1,06 0,96 

CT (%) 80,21 ± 0,62 79,88 ± 0,10 81,02 ± 1,21 0,40 

CNF (%) 5,27 ± 1,02 5,06 ± 0,14 4,80 ± 0,69 0,76 

NDT (%) 71,16 ± 1,13 71,00 ± 0,45 70,75 ± 0,86 0,87 
*Valores seguidos com letras diferentes na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. MF: massa de 235 
forragem, ASE: amostra seca em estufa, MS: matéria seca, MM: matéria mineral, EE: extrato etéreo, FDN: 236 
fibra em detergente neutro, FDA: fibra em detergente ácido, PB: proteína bruta, PIDN: proteína insolúvel 237 
em detergente neutro, PIDA: proteína insolúvel em detergente ácido, LIG: lignina, CEL: celulose, HEMI: 238 
hemicelulose, DIVMS: digestibilidade in vitro da matéria seca, CT: carboidratos totais, CNF: carboidratos 239 
não fibrosos, NDT: nutrientes digestíveis totais. 240 
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A concentração de FDA do feno do capim cortado às 17 horas foi 1,11 e 1,26 pontos 241 

percentuais inferior aos fenos dos capins cortados às 14 e 11 horas respectivamente (Tab. 242 

3.). O teor de FDA é relacionado ao teor de lignina e determinam a digestibilidade da 243 

fibra. Isso ocorre porque quanto menor o teor de lignina, menor o teor de FDA, e por 244 

consequência, melhor a digestibilidade do alimento (Magalhães et al., 2015). Sendo 245 

assim, o feno obtido ao final do dia, apresentou melhor composição nutricional por 246 

possuir menor teor de FDA, mesmo sem ter apresentado alterações de FDN, e sem alterar 247 

a DIVMS (>0,05). Essa variação pode ter ocorrido devido a mudanças na concentração 248 

de lignina decorrente ao acúmulo de carboidratos solúveis ao longo do dia. O fotoperíodo 249 

influencia esse acúmulo (Bertrand et al., 2008), sendo que o consumo dos carboidratos 250 

ocorre em maior amplitude durante a noite, então cortes feitos no período da manhã e 251 

início da tarde originam maiores teores de FDA. 252 

O teor de PIDN do feno, assim como no capim, foi superior em 0,07 e 0,33 pontos 253 

percentuais no corte às 11 horas em relação aos cortes das 14 e 17 horas, respectivamente 254 

(<0,05). Isso pode ter ocorrido, por um aumento de componentes de parede celular, como 255 

FDA e hemicelulose. 256 

O teor de hemicelulose foi maior para o feno obtido do corte do capim cortado às 257 

17 horas (p<0,05), em decorrência do menor teor de FDA e do alto teor de FDN do feno, 258 

com valores médios de 78,87%. Pode-se dizer então que o maior período de desidratação 259 

do capim para produção do feno, acarretou em maior consumo de carboidratos solúveis e 260 

aumento proporcional na concentração de hemicelulose.  261 

Ressalta-se a importância da hemicelulose na alimentação dos ruminantes, fração 262 

fibrosa metabolizada por meio da fermentação, originando ácidos graxos de cadeia curta, 263 

como ácido acético, propiônico e butírico, sendo esses, fonte de energia para animais 264 

alimentados a base de forragem (Pariz et al., 2011).  265 

Apesar do maior teor de MS no feno de 1º horário de corte do capim, houve maior 266 

concentração apenas de nutrientes contidos na parede celular, demonstrados pelo maior 267 

teor de FDA. Os aumentos de FDA indicam reduções proporcionais no conteúdo celular. 268 

No presente trabalho não houve alteração no CNF, mas deve-se ressaltar que esse 269 

parâmetro foi estimado.  270 

O corte do capim para fenação foi realizado com 105 dias de rebrota, e mesmo 271 

assim o teor de FDN do feno do presente estudo foi menor (78,87% em média) do que o 272 
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observado por Castagnara et al. (2011) (80,6%). Isso pode ter acontecido pela adubação 273 

prévia que o capim do presente estudo recebeu, e também pelas condições boas de 274 

desidratação. 275 

Mesmo ocorrendo alterações nas variáveis de constituintes da parede celular, como 276 

FDA, PIDN e hemicelulose, a dimensão dessas variações não foram suficientes para 277 

alterar a digestibilidade in vitro da matéria seca dos fenos oriundos do capim tifton 85 278 

cortado em diferentes horários do dia. A média da DIVMS do feno foi de 64,01%, 279 

considerado satisfatório quando comparado a outros fenos de capim tifton 85. Taffarel et 280 

al. (2014) avaliaram feno de tifton 85 adubado com nitrogênio e colhido com 35 dias de 281 

idade, e encontraram DIVMS de 48,68%. A superioridade do feno do presente trabalho 282 

pode ter sido resultado da adubação prévia e condições adequadas ao processo de fenação. 283 

Houve efeito do horário de corte do capim e entre o tipo de volumoso (capim e 284 

feno) para a variável CT no corte das 14 horas (p<0,05), sendo o teor de CT do capim 1,7 285 

pontos percentuais superior ao feno (Tab. 4). Isso demonstra que nesse corte pode ter 286 

ocorrido maior acúmulo de carboidratos totais no capim; e com o processo de 287 

desidratação possivelmente houve perda de algum componente integrante da estimativa 288 

de carboidratos totais.  289 

 290 
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Tabela 4. Efeito do horário de corte na composição química (em % na matéria seca), estimativas de carboidratos totais e 291 

carboidratos não fibrosos, nutrientes digestíveis totais e produção do capim e do feno de tifton 85, cortado em diferentes 292 

horários do dia. 293 

Hora do 

 corte 
11h 14h 17h p-valor 

Variável resposta Capim Feno Capim Feno Capim Feno F x H Forragem 

MF (t. MS/ha) 6,57 ± 0,78 6,86 ± 1,06 6,80 ± 0,46 6,92 ± 0,73 6,68 ± 0,70 6,86 ± 0,86 0,96 0,40 

MS (%) 34,85  ± 1,53 91,90 ± 1,18 36,62 ± 2,47 89,70 ± 0,78 35,14 ± 2,02 90,80 ± 0,31 0,05 0,0001* 

MM (%) 8,27 ± 0,71 8,12 ± 0,61 8,12 ± 0,52 8,25 ± 0,48 8,44 ± 0,95 8,27 ± 0,68 0,20 0,38 

EE (%) 1,72 ±  0,25 1,46 ± 0,21 1,26 ± 0,02 1,42 ± 0,11 1,45 ± 0,30 1,38 ± 0,18 0,28 0,60 

FDN (%) 79,80 ± 1,57 78,61 ± 1,15 79,14 ± 1,22 78,42 ± 0,38 78,13 ± 1,14 79,57 ± 0,44 0,14 0,76 

FDA (%) 42,70 ± 1,34 40,84 ± 0,49 41,81 ± 2,50 40,69 ± 0,14 40,78 ± 2,24 39,58 ± 0,12 0,91 0,11 

PB (%) 9,48 ± 0,65 10,22 ± 0,59 9,35 ± 0,74 10,44 ± 0,61 8,80 ± 1,60 9,32 ± 1,53 0,24 0,0008* 

PIDN (%) 4,17 ± 0,50 3,67 ± 0,27 3,90 ± 0,19 3,60 ± 0,29 3,49 ± 0,54 3,34 ± 0,31 0,48 0,0322* 

PIDA (%) 1,46 ± 0,15 0,95 ± 0,12 1,53 ± 0,32 0,85 ± 0,32 1,00 ± 0,37 0,81 ± 0,30 0,39 0,0159* 

LIG (%) 3,71 ± 0,32 3,21 ± 1,12 4,63 ± 0,83 3,42 ± 0,67 5,24 ± 0,59 3,22 ± 0,83 0,28 0,0117* 

CEL (%) 39,46 ± 0,94 37,61 ± 0,62 38,19 ± 1,59 37,27 ± 0,77 35,96 ± 1,73 36,36 ± 0,83 0,40 0,25 

HEMI (%) 36,61 ± 2,20 37,76 ± 0,76 36,31 ± 1,19 37,72 ± 0,24 36,44 ± 3,11 39,98 ± 0,53 0,45 0,0432* 

CT (%) 80,51 ± 0,87 80,21 ± 0,62 81,26 ± 0,46a 79,88 ± 0,10b 81,29 ± 0,92 81,02 ± 1,21 0,0086* 0,0009* 

CNF (%) 4,89 ± 0,33 5,27 ± 1,02 6,02 ± 1,00 5,06 ± 0,14 6,65 ± 1,64 4,80 ± 0,69 0,11 0,06 

NDT (%) 70,95 ± 0,67 71,16 ± 1,13 69,76 ± 0,49 71,00 ± 0,45 69,68 ± 0,63 70,75 ± 0,86 0,41 0,0372 

*Valores seguidos com letras diferentes na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. MF: massa de forragem, MS: matéria seca, MM: matéria 294 
mineral, EE: extrato etéreo, FDN: fibra em detergente neutro, FDA: fibra em detergente ácido, PB: proteína bruta, PIDN: proteína insolúvel em 295 
detergente neutro, PIDA: proteína insolúvel em detergente ácido, LIG: lignina, CEL: celulose, HEMI: hemicelulose, CT: carboidratos totais, CNF: 296 
carboidratos não fibrosos, NDT: nutrientes digestíveis totais. 297 

 298 
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No desdobramento da relação entre o tipo de forragem sem efeito de horário, 299 

observaram-se alterações significativas (p<0,05) nas médias de ASE, PB, PIDN, PIDA, 300 

lignina, hemicelulose, NDT e CT (Tab. 4). As médias de CT sofreram influência do efeito 301 

do horário de corte sobre o tipo de volumoso produzido, acarretando assim essas 302 

diferenças entre os resultados. O resultado em relação a MS era esperado, em virtude da 303 

diferença desses teores no capim e no feno, pelo capim verde possuir alta quantia de água 304 

(Pasqualotto et al., 2015). 305 

O teor de PB foi significativamente superior no feno em relação ao capim, enquanto 306 

os teores de PIDN, PIDA e lignina foram maiores no capim. A fração de proteína 307 

insolúvel em detergente neutro (denominada fração B3), é caracterizada por uma lenta 308 

taxa de degradação no rúmen, e a fração insolúvel em detergente ácido (fração C) é 309 

indigerível ao animal (Rodrigues e Vieira; 2011). Aliados aos maiores valores da PB do 310 

feno, os resultados ligados a PIDN e PIDA (Tab. 4) mostraram indícios de proteína de 311 

maior degradabilidade, ou seja, maior quantidade de proteína digestível no alimento 312 

conservado do que na sua forma in natura; mesmo sem alterações significativas no 313 

conteúdo da parede celular (FDN e FDA) e nos valores estimados de carboidratos não 314 

fibrosos. 315 

As estimativas de hemicelulose e NDT foram maiores no feno em relação ao capim, 316 

e o teor de lignina foi superior no capim (Tab. 4). Os teores de hemicelulose encontrados 317 

no presente estudo no capim verde, de 36,45% e no feno, de 38,49%; foram superiores 318 

aos encontrados por Taffarel et al. (2014). Esses autores encontraram teores de 319 

hemicelulose do tifton 85 colhido aos 35 dias, para o capim verde no momento do corte, 320 

de 31,88% e no momento do enfardamento do feno, de 26,22%. O teor de lignina do 321 

capim e do feno de tifton 85 do presente estudo apresentaram menores valores (4,5 e 322 

3,2%, respectivamente) em relação aos resultados de Ames et al. (2014), trabalhando com 323 

essa gramínea sem adubação nitrogenada (15,47% no capim e 12,61% no feno). Os 324 

valores de NDT do feno foram maiores em relação ao capim possivelmente porque as 325 

variáveis que fazem parte da equação para estimativa do valor energético do alimento, 326 

possuíam maiores valores. 327 

Conclusão 328 

Não há variação na qualidade do capim ao longo do dia. O feno produzido do capim 329 

cortado às 17 horas apresenta alterações na composição nutricional, principalmente em 330 
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relação à parede celular, com menores teores de FDA e PIDN; e maior teor de 331 

hemicelulose. Diante disso, pode-se concluir que o corte da planta ao final do dia 332 

proporciona um melhor alimento conservado. 333 
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ARTIGO CIENTÍFICO 2 1 

Uso da espectroscopia de infravermelho próximo para a predição da composição 2 

química do capim tifton 85 3 

Redigido segundo as normas da revista: Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 4 

Resumo 5 

A realização de análises para determinação da composição química das plantas 6 

forrageiras é importante para monitorar as alterações ocorridas e montar estratégias de 7 

otimização da produção animal. Objetivou-se desenvolver e validar modelos de predição 8 

pela espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS), para determinar a composição 9 

química do capim tifton 85. Foram utilizadas amostras de capim verde (planta inteira, 10 

lâmina foliar, colmo + bainha e material senescente) e de feno, da mesma gramínea, 11 

totalizando 105 amostras. As amostras foram analisadas pela análise química 12 

convencional para quantificação dos teores de amostra seca em estufa (ASE), matéria 13 

mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 14 

detergente ácido (FDA). Posteriormente, todas as amostras foram escaneadas em 15 

espectrômetro Vis-NIR, para a coleta dos dados espectrais. Aplicou-se a análise de 16 

componentes principais (PCA) ao conjunto de amostras, e utilizou-se a regressão por 17 

mínimos quadrados parciais modificada (mPLS) para correlacionar valores de referência 18 

aos dados espectrais. O coeficiente de determinação (R2) foi de 0,81; 0,94; 0,99; 0,73 e 19 

0,93 e a taxa de desvio de performance (RPD) de 2,28; 4,11; 8,1; 1,90 e 3,90 para ASE, 20 

MM, PB, FDN e FDA, respectivamente. Os modelos de predição obtidos, em geral, foram 21 

considerados de excelente qualidade, e demonstraram que a determinação da composição 22 

química do tifton 85 pode ser realizada pela espectroscopia NIRS, em substituição à 23 

análise convencional. 24 

Palavras-chave: Capim, Cynodon spp., feno, NIRS, proteína.  25 
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Use of near infrared spectroscopy for prediction of chemical composition of tifton 26 

85 grass 27 

Abstract 28 

The performance of analyses to determine the chemical composition of forage plants is 29 

important to monitor the changes that occur and to assemble strategies for optimizing 30 

animal production. The aim of this study was to develop and validate prediction models 31 

by near infrared spectroscopy (NIRS), to determine the chemical composition of tifton 85 32 

grass. Samples of green grass, its morphological structures (whole plant, leaf blade, stem 33 

+ sheath and senescent material) and hay, of the same grass, totaling 105 samples were 34 

used. The samples were analyzed by conventional chemical analysis to quantify the 35 

contents of oven dried sample (ODS), mineral matter (MM), crude protein (CP), neutral 36 

detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF). Subsequently, all the samples were 37 

scanned in the Vis-NIR spectrometer for the collection of spectral data. The principal 38 

components analysis (PCA) was applied to the data set, and modified partial least squares 39 

(mPLS) was used to correlate reference values to spectral data. The coefficient of 40 

determination (R2) was 0.81; 0.94; 0.99; 0.73 and 0.93 and the residual prediction 41 

derivation (RPD) of 2.28; 4. 11; 8.1; 1.90 and 3.90 for dry sample in drying oven, MM, 42 

CP, NDF and ADF, respectively. The prediction models obtained, in general, were 43 

considered of excellent quality, and demonstrated that the determination of the chemical 44 

composition of tifton 85 can be performed by the NIRS spectroscopy, replacing the 45 

conventional analysis. 46 

Key-words: Cynodon spp., grass, hay, NIRS, protein.  47 
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Introdução 48 

O capim tifton 85 (Cynodon spp.) é uma gramínea tropical que se destaca pala sua 49 

elevada qualidade nutricional e alta produção de forragem (Burton et al., 1993). A boa 50 

relação folha/colmo e sua elevada produção de matéria seca, fazem com que o tifton 85 51 

seja apropriado para alimentação de animais de alta produção, seja em pastejo, ou na 52 

forma de feno (Gonçalves et al., 2002), mostrando assim a importância de se monitorar 53 

sua composição química e alterações relacionadas à qualidade do alimento. 54 

Para o monitoramento dessas alterações na composição da planta, são realizadas as 55 

análises químicas convencionais, que apesar de sua padronização e aceitação mundial, 56 

demandam maior tempo para realização, maiores custos operacionais com reagentes e 57 

equipamentos, e o inconveniente da poluição ambiental, devido ao descarte de resíduos 58 

das análises (Almeida et al., 2018). 59 

Com o avanço da tecnologia utilizada na produção agropecuária, tem ocorrido a 60 

necessidade de atualizar métodos e técnicas. A modelagem aplicada à análise de 61 

alimentos utilizados na produção animal tem sido cada vez mais utilizada, e um exemplo 62 

disso é a construção de modelos de predição da composição nutricional pela metodologia 63 

de espectroscopia de infravermelho proximal (NIRS).  64 

A espectroscopia NIRS tem sido tratada como uma alternativa em relação ao 65 

método convencional, por não utilizar reagentes químicos, possuir menor custo 66 

operacional, além de permitir uma análise ampla dos alimentos com rapidez, precisão e 67 

sem destruição da amostra (Deepa et al., 2016). Para desenvolver a calibração, é preciso 68 

relacionar informações de referência, ou seja, a composição química com as informações 69 

espectrais, submetendo os dados a um tratamento matemático, e definindo o segmento do 70 

espectro a incluir, bem como o método de regressão a utilizar (Fontaneli et al., 2002). As 71 

equações mais utilizadas caracterizam-se por modelos universais desenvolvidos a partir 72 

de uma população inteira, com o objetivo de obter exatidão aceitável ao abranger um 73 

maior número de amostras (Sinnaeve et al., 1994; Gillon et al.,1999). 74 

Diante dos pontos abordados, objetivou-se desenvolver modelos de predição para a 75 

determinação da composição química do capim Cynodon spp. cultivar tifton 85, pela 76 

espectroscopia de infravermelho próximo.  77 
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Material e métodos 78 

Em junho de 2017, foram coletadas 105 amostras do capim tifton 85 (Cynodon 79 

spp.), cultivado em uma propriedade no município de Arapongas, PR.  80 

Foram utilizados 21 canteiros de capim tifton 85 (Cynodon spp.) com 4 m² cada 81 

um, devidamente delimitados e identificados. O corte do capim foi realizado no dia 23 de 82 

junho de 2017, aos 105 dias de rebrota, com roçadeira costal, com altura de resíduo de 5 83 

cm do solo. Após o corte, foi realizada a amostragem de cerca de 500 g de capim de cada 84 

canteiro para posteriores análises (de planta inteira e separação morfológica), e o restante 85 

do material foi colocado sobre o canteiro para desidratação. Após 72 horas do corte, no 86 

dia 26 de junho, quando o capim atingiu ponto de feno, foi realizada a coleta de uma 87 

amostra de aproximadamente 500 g para posteriores análises. O material coletado foi 88 

encaminhado ao laboratório de Bromatologia da Universidade Norte do Paraná – Unidade 89 

Arapongas para realização das análises laboratoriais. 90 

Parte das amostras de capim verde foi submetida a separação morfológica em 91 

lâmina foliar (LF), colmo + bainha (C + B) e material senescente (MSE). Após a 92 

separação, as amostras dos componentes morfológicos e de planta inteira do capim foram 93 

submetidas a pré-secagem em estufa de circulação forçada a 55°C (± 5°C) por 72 horas, 94 

para posterior realização das análises pelos métodos de referência. 95 

As amostras de capim e feno foram moídas em moinho do tipo Willey em peneira 96 

de 1 mm, e foram determinados os teores de amostra seca em estufa a 105°C (ASE), 97 

matéria mineral em mufla a 600°C (MM), proteína bruta pelo método Kjedhal (PB) pelas 98 

metodologias descritas por AOAC (2000), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 99 

detergente ácido (FDA) pelo método de Van Soest (1963). 100 

As 105 amostras obtidas (21 amostras de planta inteira de capim, 21 de lâmina 101 

foliar, 21 de colmo + bainha, 21 de material senescente e 21 de feno) de tifton 85 foram 102 

encaminhadas para o Laboratório de Apoio à Pesquisa Agropecuária (LAPA), na 103 

Universidade Estadual de Londrina, para leitura dos espectros. As amostras foram 104 

homogeneizadas e acondicionadas em cubetas específicas e escaneadas em um 105 

espectrômetro Vis-NIR, marca Foss NIRSystems XDS (Silver Spring, MD, USA) com 106 

banda de reflectância entre 400 e 2500 nanômetros para produzir os espectros compostos. 107 

Cada amostra foi escaneadas 3 vezes, originando assim 315 espectros. Desse conjunto de 108 

amostras, 2/3 foram utilizadas para proceder calibração e 1/3 para validação dos modelos. 109 
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Os espectros foram utilizados de acordo com sua representatividade espectral 110 

(Shenk e Westerhaus, 1991), para formação da coleção do banco de dados para a 111 

calibração e validação. Os dados espectrais foram convertidos em logaritmos do inverso 112 

da reflectância [log (1/R)] e analisados utilizando o software WinISI III. Para correção da 113 

dispersão da luz, remoção do ruído e correção da linha de base, tratamentos matemáticos 114 

foram utilizados sobre o espectro, tais como a transformação normal de variação (SNV), 115 

com (SNVD) ou sem eliminação de tendência (Detrend).  116 

A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada ao conjunto de amostras. 117 

Para correlacionar os valores de referência obtidos com as metodologias padrões aos 118 

dados espectrais do conjunto de calibração, utilizou-se a regressão por mínimos 119 

quadrados parciais (mPLS) (Shenk e Westerhaus, 1991). As amostras consideradas como 120 

outliers foram retiradas no momento da construção dos modelos de predição. 121 

Para avaliação da eficiência dos modelos de calibração, foram utilizados parâmetros 122 

estatísticos como o erro padrão da calibração (SEC), coeficiente de determinação da 123 

calibração e da validação (R2), taxa de desvio de performance da calibração e da validação 124 

(RPD), razão de intervalo de erro da calibração e da validação (RER) e erro padrão da 125 

predição (SEP). O RPD foi calculado pela razão entre o desvio padrão e o valor de SEC 126 

ou SEP (Williams e Sobering; 1993). A RER foi calculada pela divisão da amplitude da 127 

faixa de concentração de um dado analítico pelo SEC ou SEP (Williams e Sobering; 128 

1996). 129 

Resultados e Discussão 130 

Os valores médios, de amplitude (mínimo e máximo) e o desvio-padrão da amostra 131 

seca em estufa (ASE), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra em detergente 132 

neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) são apresentados na Tab. 1.  133 
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Tabela 1. Análise descritiva da composição química, em porcentagem na matéria seca, 134 

do capim (planta inteira, lâmina foliar, colmo + bainha, material senescente) e do feno de 135 

tifton 85, determinada pelo método de referência.  136 

Parâmetros (%) Capim – Planta inteira 

 Mínimo (%) Média (%) Máximo (%) DP (%) 

ASE 93,38 95,04 97,09 1,23 

MM 7,18 8,08 9,87 0,72 

PB 7,54 9,39 11,14 1,00 

FDN 76,62 79,54 83,46 1,74 

FDA 39,64 42,71 43,95 0,94 

Parâmetros (%) Capim – Lâmina foliar 

 Mínimo (%) Média (%) Máximo (%) DP (%) 

ASE 92,30 93,92 94,93 0,75 

MM 7,84 8,97 10,00 0,74 

PB 13,09 14,95 17,29 1,12 

FDN 73,30 75,46 78,17 1,36 

FDA 34,18 36,69 38,63 1,25 

Parâmetros (%) Capim – Colmo + bainha 

 Mínimo (%) Média (%) Máximo (%) DP (%) 

ASE 92,42 94,05 95,03 0,70 

MM 5,62 7,01 8,36 0,71 

PB 5,25 6,80 9,33 0,90 

FDN 73,50 76,03 78,18 1,43 

FDA 39,59 41,05 42,94 0,85 

Parâmetros (%) Capim – Material senescente 

 Mínimo (%) Média (%) Máximo (%) DP (%) 

ASE 92,95 94,13 95,22 0,68 

MM 6,75 8,30 9,63 0,77 

PB 4,18 6,61 9,10 1,34 

FDN 77,29 79,56 81,42 1,30 

FDA 42,76 46,11 47,74 1,02 

Parâmetros (%) Feno 

 Mínimo (%) Média (%) Máximo (%) DP (%) 

ASE 87,84 90,73 94,18 1,47 

MM 6,83 8,02 9,00 0,65 

PB 8,11 10,28 12,36 1,10 

FDN 77,32 78,97 81,14 1,20 

FDA 35,95 40,40 43,70 1,23 
ASE: amostra seca em estufa, MM: matéria mineral, PB: proteína bruta, FDN: fibra em detergente neutro, 137 
FDA: fibra em detergente ácido, DP: desvio-padrão. 138 

É possível perceber uma boa amplitude em relação aos valores dos componentes do 139 

tifton 85, como por exemplo, os teores de PB e FDN, que apresentaram variação de 13 e 140 
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15%, respectivamente. Essa variabilidade justifica-se pelas diferentes proporções da 141 

planta que foram analisadas como amostras de lâmina foliar, colmo + bainha, material 142 

senescente, além da planta inteira do capim e do feno, criando assim um amplo conjunto 143 

dos valores. Variações desse tipo torna-se um fator positivo na calibração pelo NIRS, para 144 

prever a composição química de diferentes forragens (Lobos et al., 2013).  145 

Na Fig. 1, são apresentados os espectros médios resultantes do conjunto de amostras 146 

de lâmina foliar, colmo + bainha, material senescente, capim verde e feno.  147 

 148 

Figura 1. Absorbância do espectro médio NIR das diferentes amostras de tifton 85. 149 

O comportamento observado é caracterizado pelos diferentes níveis de absorbância 150 

de acordo com o grupo analisado. As amostras de capim e feno apresentaram similaridade 151 

espectral, representada pela sobreposição das linhas (Fig. 1), demonstrando assim 152 

composição química semelhante (Tab. 1).  153 

Em relação ao comportamento dos espectros obtidos a partir das amostras dos 154 

componentes morfológicos (lâmina foliar e colmo + bainha), esses apresentaram 155 

diferenças na absorbância nessas estruturas. As linhas que representam esses grupos 156 

mostraram-se paralelas e sobrepostas em alguns pontos do gráfico, o que pode ser 157 

interpretado como certas diferenças entre lâmina foliar e colmo + bainha e suas 158 

composições químicas. Os espectros obtidos a partir das amostras de material senescente, 159 

foi o que mais diferiu dos outros grupos de amostras, e em alguns pontos se assemelhou 160 

mais às de capim e feno do que aos outros componentes morfológicos. 161 
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Em alguns comprimentos de onda (1930, 2100 e 2300 nm) existem picos 162 

específicos, esses picos podem estar relacionados a absorbância de componentes como 163 

proteína (2050 – 2180 nm) e fibra (2070 – 2110 nm) (Bertrand, 2002). 164 

A Fig. 2 ilustra a variabilidade espectral de acordo com a análise de componentes 165 

principais (PCA) relacionadas aos espectros das amostras de tifton 85. Verificou-se que 166 

os dois componentes principais corresponderam a 96% da variabilidade dos dados, sendo 167 

82% explicada pela componente 1 (CP 1) e 14% pela componente 2 (CP 2).  168 

Observa-se a formação de possíveis grupos, de acordo com o tipo de volumoso 169 

(capim e feno) e componente morfológico (lâmina foliar, colmo + bainha e material 170 

senescente). 171 

  172 

Figura 2. Análise exploratória dos componentes principais (PCA) das amostras utilizadas, 173 

agrupadas conforme tipo de volumoso e componente morfológico da forragem. 174 

As amostras de lâmina foliar e colmo + bainha apresentaram diferenças 175 

relacionadas a sua composição química (Tab. 1) e diante disso as amostras aparecem em 176 

grupos lado a lado, sendo que onde termina um grupo, o outro inicia. As amostras de 177 

capim e feno aparecem sobrepostas umas às outras, e assim como no gráfico de espectros 178 

(Fig. 1) mostra a similaridade de sua composição química e dos graus de absorbância. O 179 

comportamento das amostras de material senescente apresentou diferença pelo fato de 180 

que sua composição química é a que mais difere entre os outros componentes 181 

morfológicos da planta, e possui menor qualidade em relação aos outros (Tab. 1). 182 
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Os resultados da etapa de calibração e os tratamentos matemáticos utilizados para 183 

cada variável estão descritos na Tab. 2. 184 

Tabela 2. Parâmetros da calibração dos modelos de predição para determinação da 185 

composição nutricional de tifton 85. 186 

Variáveis 
Tratamento 

matemático 
n Média (%) SEC (%) R2 RPD RER 

ASE SNVD 1441 199 93,66 0,55 0,90 3,45 16,97 

MM SNV 1441 199 8,06 0,21 0,94 4,52 21,29 

PB SNV 1441 203 9,72 0,39 0,98 8,13 33,62 

FDN SNV 1441 199 77,84 1,08 0,72 2,21 11,28 

FDA SNVD 1441 200 41,31 0,88 0,91 3,63 15,41 

ASE = amostra seca em estufa, MM = matéria mineral, PB = proteína bruta, FDN = fibra em detergente 187 
neutro, FDA = fibra em detergente ácido. SEC = erro padrão da calibração, R2 = coeficiente de 188 
determinação da calibração, RPD = taxa de desvio da performance, RER = razão de intervalo de erro. Pré-189 
tratamentos: SNVD: transformação normal padrão da variância com detrending, 1a derivada, gap 4, 190 
alisamentos 4 e 1; SNV, transformação normal padrão da variância: 1ª derivada, gap 4, alisamentos 4 e 1. 191 

Modelos de predição têm resultados satisfatórios quando são observados valores 192 

diminutos de SEP, associados a altos valores de R2. Outro modo de se avaliar os 193 

resultados, é quando esses apresentam valor de SEP de no máximo 1,3 vezes maior que 194 

o de SEC (Windham et al., 1989). Sobre o RPD, para um modelo apresentar robustez, o 195 

valor dever ser maior que o mínimo considerado que é de 2,5 (Williams e Sobering, 196 

1996). Esses mesmos autores, classificaram a RER como um parâmetro de avaliação para 197 

um modelo com alta utilidade prática quando esse possuir valores acima de 10. 198 

Em relação aos resultados da etapa de calibração, as variáveis ASE, MM, PB e FDA 199 

apresentaram R2  igual ou acima de 0,90; RPD maior que 2,5 e RER acima de 10 (Tab. 200 

2). Os resultados da validação para MM, PB e FDA obtiveram R2 maiores que 0,90; RPD 201 

maior que 2,5 e RER maior que 10 (Fig. 3). Os valores de SEP foram próximos dos de 202 

SEC. 203 

Os valores de R2 de MM, PB e FDA da validação (Fig. 3) foram considerados 204 

excelentes por serem maiores que 0,90; o da ASE foi considerado bom por ser maior que 205 

0,80; e o de FDN foi considerado satisfatório por apresentar valor de 0,73 (Tran et al., 206 

2010).  207 

Para ASE, a predição pela metodologia NIRS foi boa, apresentando valores de R2 208 

acima de 0,8 e RER maior que 10 (Fig. 3). Fontaneli et al. (2004) encontraram valores de 209 

R2 = 0,99, e atribuíram esse resultado a determinação imediata do teor de amostra seca 210 
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em estufa, logo após a leitura dos espectros. No presente estudo, o resultado obtido pode 211 

ser devido a correta execução da análise química laboratorial. 212 

O modelo de predição para PB foi o que apresentou melhor resultado dentre o banco 213 

de dados analisados (Validação: SEP = 0,40; R2 = 0,99; RPD = 8,10; RER = 31,44). 214 

Outros trabalhos encontrados na literatura mostram que a determinação de proteína bruta 215 

pela metodologia NIRS apresenta coeficientes de determinação acima de 0,90 para 216 

avaliação de forragens. Fontaneli et al. (2004), Alomar et al. (2009) e Gontijo Neto et al. 217 

(2012) encontraram respectivamente valores de 0,98; 0,93 e 0,98 de R2 para PB, o que 218 

demonstra a elevada acurácia para essa variável.  219 

Para a predição de MM, os resultados encontrados no presente estudo, foram 220 

considerados excelentes (Validação: SEP = 0,24; R2 = 0,94; RPD = 4,11; RER = 18,64). 221 

A predição do teor de minerais pela espectroscopia NIRS na maioria das vezes é 222 

subestimada, já que formas salinas e iônicas não tem absorção de energia na região do 223 

infravermelho proximal (Shenk e Westerhaus, 1994). No presente trabalho, assim como 224 

no de Fontaneli et al. (2004), trabalhando com a predição da composição química de 225 

diferentes cultivares de Cynodon dactylon, os índices encontrados foram satisfatórios 226 

para predição de MM, o que pode ser justificado pela associação de bandas espectrais e 227 

da fração mineral à matriz orgânica. Possivelmente o menor erro apresentado na variável 228 

MM seja em função da semelhança dos teores de matéria mineral das amostras (Fig. 3).  229 

Em relação a predição de FDN, essa foi a variável do conjunto de dados da 230 

validação que apresentou valores considerados apenas como satisfatórios (SEP = 1,30; 231 

R2 = 0,73; RPD = 1,90; RER = 9,54). Diante disso, justifica-se um desempenho ruim do 232 

modelo para predição de FDN, já que esse apresentou: R2  < 0,80, RPD < 2,5 e RER < 233 

10. A complexidade bioquímica da parede celular de gramíneas tropicais pode influenciar 234 

de maneira negativa nas predições de FDN e FDA (Molano et al., 2016).  235 

Normalmente, os teores de FDN e FDA estão interligados pela forma em que a 236 

análise laboratorial é realizada, quando feita de maneira sequencial (Van Soest 237 

modificado). Entretanto no presente estudo, essas análises foram realizadas de maneira 238 

independente uma da outra, resultando assim em um melhor modelo de predição para 239 

FDA (Validação: SEP = 0,90; R2 = 0,93; RPD = 3,90; RER = 15,77) em relação a FDN, 240 

uma vez que uma variável não foi dependente da outra. 241 
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A partir dos resultados obtidos com os modelos de predição, é possível visualizar a 242 

possibilidade da aplicabilidade prática desses para análise da composição nutricional do 243 

capim e feno de tifton 85 em condições semelhantes às do presente estudo. 244 

Além dos resultados dos parâmetros estatísticos da validação, a representação 245 

gráfica das amostras (Fig. 3) mostra a disposição dos grupos indicando suas 246 

características em relação a composição química de cada grupo. No gráfico que representa 247 

a ASE, pode-se perceber que as amostras de feno apresentam menor teor em relação aos 248 

outros, e que o capim é o grupo com maior teor de ASE. Em relação a PB, as amostras 249 

estão dispostas de maneira que se mostra a porção de lâmina foliar com teor superior, 250 

capim e feno com valores intermediários e material senescente e colmo + bainha com os 251 

menores teores (Tab. 1). O gráfico que representa a FDA, mostra como a dinâmica desse 252 

componente ocorre na planta. Maiores teores estão presentes na porção de material 253 

senescente, seguido por capim, colmo + bainha e feno, e os menores teores em lâmina 254 

foliar.255 
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  256 

  257 

 258 

ASE = amostra seca em estufa, MM = matéria mineral, PB = proteína bruta, FDN = fibra em detergente 259 
neutro, FDA = fibra em detergente ácido, MS= matéria seca, SEP = erro padrão da predição, R2 = 260 
coeficiente de determinação, RPD = taxa de desvio da performance, RER = razão de intervalo de erro.  261 
+: lâmina foliar, ×: feno, օ: colmo + bainha, Δ: material senescente,   : capim. 262 

Figura 3. Validação dos modelos de predição para análise da composição química de 263 

tifton 85. 264 

É possível observar pequena variação dos modelos de validação de ASE, MM, PB 265 

e FDA em relação a linha de tendência, o que indica boa exatidão dos modelos. Para a 266 
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variável FDN, é possível a visualização de maior variação entre valores determinados e 267 

preditos, com maior dispersão na apresentação gráfica dos dados (Fig. 3). 268 

Conclusão 269 

Os modelos de predição obtidos pela espectroscopia NIR são de elevada acurácia 270 

na determinação de ASE, MM, PB e FDA da cultivar tifton 85, e pode-se considerar como 271 

um método alternativo para as análises convencionais deste capim. 272 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O horário de corte do capim tifton 85 exerceu pouca influência em relação a 

composição química da planta verde, porém modificou a estrutura da parede celular do 

feno produzido. O capim cortado no período mais tardio do dia (17 horas) originou um 

feno com menores teores de FDA e hemicelulose do que os fenos produzidos nos outros 

horários, promovendo assim um melhor produto. 

Diante de resultados como esse, gera-se uma recomendação de que o corte da planta 

verde pode ser realizado nos horários mais tardios do dia, fornecendo aos produtores uma 

opção de manejo na produção do alimento conservado na forma de feno. 

O horário de corte do capim poderia ter influenciado na composição química da 

planta verde, devido a dinâmica de acúmulo dos nutrientes possuir maior intensificação 

no período mais tardio do dia. Talvez, diferenças não ocorreram de forma mais 

significativa devido às menores horas de insolação que o capim foi submetido, já que no 

inverno ocorre diminuição do fotoperíodo. Caso o estudo fosse realizado no período do 

verão, resultados de maior relevância poderiam ter sido encontrados considerando que os 

dias são mais longos e com temperaturas mais altas, o que permitiria maior diversidade 

nos horários de corte e consequentemente  

Em relação ao processo de fenação, as condições encontradas nos dias de 

experimento contribuíram para a boa qualidade nutricional do feno. As diferenças que 

ocorreram nos diferentes fenos produzidos devido ao manejo relacionado ao corte, 

poderiam ter apresentado maior magnitude caso houvessem mais horários de corte do 

capim.  

A espectroscopia NIRS mostrou-se efetiva para construção de modelos de predição 

para o tifton 85 nas condições do presente trabalho, e diante dos resultados obtidos indica 

que essa técnica possui acurácia suficiente para ser um método alternativo para as análises 

convencionais realizadas em laboratório. O retorno dos resultados de forma mais rápida 

aos produtores, possibilita uma otimização do plano de manejo a ser instituído na 

propriedade, melhorando assim o ciclo de produção. 

Diante dos pontos abordados, mostra-se a importância da continuação da 

investigação do tema proposto na pesquisa, com outras variedades e gêneros de 

forrageiras, que possam ser utilizadas para fenação, objetivando sempre maior qualidade 

do alimento a ser fornecido aos animais, e na melhoria e otimização das técnicas de 

avaliação nutricional desse alimento.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Médias e desvios-padrão da composição química (em % na matéria seca) 

das variáveis de separação morfológica do capim tifton 85, cortado em diferentes horários 

do dia. 

Variável resposta 
Componente

s 

Horário de corte do capim 
p-valor 

11h 14h 17h 

MS (%) 

LF 34,82  ± 0,72b 34,96 ± 0,57b 44,99 ± 3,78a 0,0051* 

C + B 31,35 ± 0,70b 32,54 ± 1,31b 39,28 ± 1,41a 0,0011* 

SEN 56,55 ± 4,54b 66,86 ± 2,42a 68,08 ± 3,07a 0,0030* 

MM (%) 

LF 9,20 ± 0,59 8,40 ± 1,54 9,09 ± 0,86 0,58 

C + B 7,21 ± 0,96 7,07 ± 0,42 7,37 ± 0,71 0,69 

SEN 8,00 ± 1,19 8,25 ± 0,66 8,33 ± 0,90 0,67 

PB (%) 

LF 14,57 ± 0,79 15,02 ± 0,70 14,43 ± 1,32 0,58 

C + B 7,06 ± 0,02 6,60 ± 0,57 6,24 ± 0,62 0,10 

SEN 6,29 ± 0,78 6,94± 1,94 6,00 ± 1,19 0,65 

FDN (%) 

LF 75,75 ± 0,61 74,55 ± 0,88 74,35 ± 4,82 0,83 

C + B 75,49 ± 2,69 74,66 ± 2,24 75,93± 1,95 0,47 

SEN 80,70 ± 0,87 75,81 ± 3,62 80,04 ± 0,76 0,13 

FDA (%) 

LF 35,95 ± 1,44 36,66 ± 0,87 37,46 ± 0,79 0,10 

C + B 41,49 ± 1,25 40,97 ± 0,57 40,54 ± 0,87 0,51 

SEN 45,33 ± 0,60 44,70 ± 2,31 47,06 ± 0,27 0,27 
*Valores seguidos com letras diferentes na linha diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. MS: matéria seca, 

MM: matéria mineral, PB: proteína bruta, FDN: fibra em detergente neutro, FDA: fibra em detergente ácido, LF: 

lâmina foliar, C + B: colmo + bainha, SEN: material senescente. 
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APÊNDICE 2 – Variação ocorrida no processo de fenação em relação a produção, 

composição química (% na matéria seca), estimativas de carboidratos não fibrosos e totais 

e de nutrientes digestíveis totais do capim e do feno. 

Variável resposta 
Média ± DP 

p-valor 
Capim Feno 

MF (t. MS/ha) 6,68 ± 0,58 6,88  ± 0,77 0,40 

MS (%) 35,59 ± 1,93b 90,80 ± 1,19a 0,0001* 

MM (%) 8,28 ± 0,66 8,21 ± 0,52 0,38 

EE (%) 1,47 ± 0,28 1,42 ± 0,15 0,60 

FDN (%) 79,02 ± 1,36 78,87 ± 0,83 0,76 

FDA (%) 41,76± 1,99 40,37 ± 0,65 0,11 

PB (%) 9,21 ± 0,99b 9,99 ± 1,01a 0,0008* 

PIDN (%) 3,85 ± 0,48a 3,54 ± 0,29b 0,0322* 

PIDA (%) 1,33 ± 0,35a 0,87 ± 0,23b 0,0159* 

LIG (%) 4,53 ± 0,85a 3,28 ± 0,78b 0,0117* 

CEL (%) 37,87 ± 1,99 37,08 ± 0,85 0,25 

HEMI (%) 36,45 ± 2,00b 38,49 ± 1,21a 0,0432* 

NDT (%) 70,13 ± 0,80b 70,97 ± 0,76a 0,0373* 

CT (%) 81,02 ± 0,77a 80,37 ± 0,85b 0,0009* 

CNF (%) 5,85 ± 1,24 5,03 ± 0,65 0,06 
*Valores seguidos com letras diferentes na linha diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. MF: massa de 

forragem, ASE: amostra seca em estufa, MS: matéria seca, MM: matéria mineral, EE: extrato etéreo, FDN: 

fibra em detergente neutro, FDA: fibra em detergente ácido, PB: proteína bruta, PIDN: proteína insolúvel 

em detergente neutro, PIDA: proteína insolúvel em detergente ácido, LIG: lignina, CEL: celulose, HEMI: 

hemicelulose, NDT: nutrientes digestíveis totais, CT: carboidratos totais, CNF: carboidratos não fibrosos. 
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ANEXOS 

Artigo 1 e 2. Normas para elaboração de artigo científico para submissão e publicação na 

Revista “Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia”. 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

Editorial Policy 

The Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazilian Journal of 

Veterinary and Animal Science), ISSN 1678-4162 (online), is edited by FEPMVZ 

Editora, CNPJ: 16.629.388/0001-24, and is destined to the publication of scientific 

articles on the themes of veterinary medicine, animal husbandry, technology and 

inspection of products of animal origin, aquaculture and related fields. 

The articles sent for publication are submitted to approval by the Editorial Body, with aid 

from area specialists (rapporteurs). The articles which need reviewing or corrections will 

be returned to the authors. Those accepted for publication become property of Arquivo 

Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (ABMVZ), cited as Arq. Bras. Med. 

Vet. Zootec. The authors are responsible for the concepts and information contained in 

the articles. It is mandatory that they be original, unique, and destined exclusively to 

ABMVZ. 

Reproduction of published articles 

The reproduction of any published article is allowed as long as it is property referenced. 

The results may not be commercially used. 

The submission and protocol of articles is done exclusively online, at the address 

<http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo>.  

Copies will not be provided. The articles are available at the following address: 

www.scielo.br/abmvz 

General Guidelines 

• All article protocoling is done exclusively by the online Scielo publication system – 

ScholarOne, at http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo, and it is necessary to 

register at the website.  

• Read “STEP BY STEP – ARTICLE SUBMISSION SYSTEM THROUGH 

SCHOLARONE” 

• All communication between the several authors in the process of evaluation and 

publication (authors, reviewers and editors) will be done exclusively in electronic form 

http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo
file:///C:/Users/Adilson/Downloads/www.scielo.br/abmvz
http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo
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through the System, and the author is automatically informed, via email, of any change 

in the article status.  

• Pictures, figures, and drawings must be inserted in the text, and, when requested by the 

editorial team, must be sent separately, in a jpg file in high resolution (at least 300dpi), 

zipped, inserted under “Figure or Image” (step 6). 

• It is the exclusive responsibility of the one submitting the article to certify that the 

authors are aware of and agree with the inclusion of their names in the submission.  

• ABMVZ will communicate electronically with teach author regarding their participation 

in the article. If at least one author does not agree with their participation as an author, 

the article will be considered a waiver by one author and the protocol will end. 

Ethics Committee 

It is mandatory to attach a pdf copy of the Certificate of approval for the research project 

which originated the article, issued by CEUA (Comitê de Ética no Uso de Animais – 

Ethics Committee for the Use of Animals) in your institution, according to Law 

11794/2008. The document must be attached to “Ethics Committee” (step 6). We clarify 

that the number of the Approval Certificate must be mentioned in the Material and 

Methods section. 

Types of articles accepted for publication 

Scientific article 

This is a complete report of an experimental work. It is based on the premise that the 

results are posterior to the planning of the research. 

Text sections: Title (Portuguese and English), Authors and Affiliation (only on the “Title 

Page – step 6), Resumo, Abstract, Introduction, Material and Methods, Results, 

Discussion (or Results and Discussion), Conclusions, Acknowledgements (when 

applicable), and References.  

The number of pages must not exceed 15, including tables, figures and References. 

The number of References must not exceed 30. 

Case report 

Mainly contemplating the medical areas where the result precedes the interest in its 

disclosure or the occurrence of the results is not planned. 

Text sections: Title (Portuguese and English), Authors and Affiliation (only on the “Title 

Page” step 6), Resumo, Abstract, Introduction, Casuistry, Discussion and Conclusions 

(when pertinent), Acknowledgements (when applicable), and References. 

The number of pages must not exceed 10, including tables and figures. 
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The number of References must not exceed 12. 

Communication 

A brief report of partial results of an experimental work, worthy of publication, although 

insufficient or not consistent enough to constitute a scientific article. 

The text, with a title in Portuguese and English, Authors and Affiliation (Only on the 

“Title Page”, step 6) must be compact, with no distinction of text sections specified for 

“scientific article”, although it must follow that order. When the communication is written 

in Portuguese it must contain an “Abstract”, and when written in English it must contain 

a “Resumo”. 

The number of pages must not exceed 8, including tables and figures. 

The number of References must not exceed 12. 

Preparation of texts for publication 

The articles must be written in Portuguese or English, in an impersonal manner. 

Text formatting 

• The text must NOT contain sub items in any section and must be presented in Microsoft 

Word and attached as a “Main Document” (step 6), in A4 format, with a 3cm margin 

(superior, inferior, left, and right), in Times New Roman font, size 12, and 1.5 spacing in 

all pages and sections of the article (from the title to the references), with numbered 

lines.  

• Do not use footnotes. References to companies and products, for instance, should come 

in parenthesis in the body of the text, in the following order: name of product, substance, 

company, and country. 

Sections of an article 

Title. In Portuguese and in English. Must contemplate the essence of the article and not 

go beyond 50 words. 

Authors and Affiliation. Authors and Affiliation. The names of the authors are placed 

below the title, with identification of the institution to which they belong. The 

corresponding author and their email must be indicated with and asterisk, only in the 

“Title Page” (step 6) in Word. 

Resumo and Abstract. Must be the same presented in the registration, with up to 200 

words and one paragraph. Do not repeat the text and do not add literature revision. Include 

the main numerical results, mentioning them without explanation, when applicable. Each 

sentence must contain a complete information. 
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Palavras-chave and Keywords. Up to five and at least two*. * in the submission use 

only the Keyword (step 2) and in the body of the article mention the keyword (English) 

and palavrachave (Portuguese), regardless of the language the article is submitted in. 

Introduction. Brief explanation in which the problem, its pertinence and relevance, and 

the aims of the work are established. It must contain few references, sufficient to define 

it. 

Material and Methods. Mention the experimental design, the material involved, the 

description of the methods used or correctly reference the methods already published. In 

the work that involves animals and/or genetically modified organisms there must be the 

number of the CEUA approval Certificate. (verify the Ethics Committee Item). 

Results. Present the results found in a clear and objective manner. 

Table. Group of alphanumerical data ordered in lines and columns. Use horizontal lines 

in separating headers and at the end of the table. The title of the table receives the word 

Table, followed by an Arabic numeral and period (ex.: Table 1.). In the text the table must 

be referred to as Tab, followed by a period and order number (ex.: Tab. 1), even when 

referring to several tables (ex.: Tab. 1, 2, and 3). It may be presented with simple spacing 

and a font below size 12 (the smallest accepted size is 8). The Table legend must contain 

only that which is indispensable for its understanding. The tables must be inserted in the 

body of the text, preferably after the first citation. 

Figure. Any illustration that presents lines and dots: drawing, picture, graphic, flow chart, 

scheme, etc. The legend initially receives the word Figure, followed by the Arabic 

numeral and period (ex.: Figure 1.) and is referred to in the text as Fig followed by a 

period and the order number (ex.: Fig.1), even when referring to more than one figure 

(ex.: Fig. 1, 2, and 3). Besides being inserted in the text, photos and images must be sent 

in high resolution jpg, in a zipped file, attached in the correct field in the submission 

screen for article registration. The figures must be inserted in the body of the text, 

preferably after the first citation. Note: Every table and/or figure that has already been 

published must contain, below the legend, information regarding the source (author, 

authorization for use, date) and the corresponding reference must be in the References.  

Discussion. Discuss only the results obtained in the work. (Obs.: The sections Results 

and Discussion may be presented as one according to the author´s preference, without 

prejudice to the parts). 
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Conclusions. The conclusions must be supported by the results of the executed research 

and be presented in an objective manner, WITHOUT literature review, discussion, 

repetition of results or speculation. 

Acknowledgements. Optional. Must be expressed briefly. 

References. The references must be related in alphabetical order, preferring articles 

published in national and international magazines, and indexed. Books and thesis must 

be referenced as little as possible, and only when indispensable. The general ABNT norms 

are adopted, adapted for ABMVZ as the examples below: 

How to reference: 

1. Citations in the text 

The indication of the source in parenthesis comes before the citation to avoid interruptions 

in the sequence of the text, as the examples: 

• Single author: (Silva, 1971) or Silva (1971); (Anuário..., 1987/88) or Anuário... 

(1987/88)  

• Two authors: (Lopes and Moreno, 1974) or Lopes and Moreno (1974)  

• More than two authors: (Ferguson et al., 1979) or Ferguson et al. (1979)  

• More than one article cited: Dunne (1967); Silva (1971); Ferguson et al. (1979) or 

(Dunne, 1967; Silva, 1971; Ferguson et al., 1979), always in ascending chronological 

order, and alphabetical order of the articles for articles of the same year. 

Citation of a citation. Every effort must be made to consult the original document. In 

exceptional situations the reproduction of information already cited by other authors may 

be reproduced. In the text, cite the last name of the author of the non-consulted document 

with the year of publication, followed by the expression cited by and the last name of the 

author and year of the consulted document. In the References only the consulted source 

should be mentioned. 

Personal communication. These are not part of the References. The citation should 

include the last name of the author, the date of the communication and name of the 

Institution to which the author is linked. 

2. Periodicals (up to 4 authors, cite all of them. More than 4 authors, cite 3 authors and 

et al.): 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. v.48, p.351, 1987-88. 

FERGUSON, J.A.; REEVES, W.C.; HARDY, J.L. Studies on immunity to alphaviruses 

in foals. Am. J. Vet. Res., v.40, p.5-10, 1979. 
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HOLENWEGER, J.A.; TAGLE, R.; WASERMAN, A. et al. Anestesia general del 

canino. Not. Med. Vet., n.1, p.13-20, 1984. 

3. Single publication (up to 4 authors, cite all of them. More then 4 authors, cite 3 authors 

and et al.): 

DUNNE, H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. México: UTEHA, 1967. 981p. 

LOPES, C.A.M.; MORENO, G. Aspectos bacteriológicos de ostras, mariscos e 

mexilhões. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 14., 

1974, São Paulo. Anais... São Paulo: [s.n.] 1974. p.97. (Resumo). 

MORRIL, C.C. Infecciones por clostridios. In: DUNNE, H.W. (Ed). Enfermedades del 

cerdo. México: UTEHA, 1967. p.400415. 

NUTRIENT requirements of swine. 6.ed. Washington: National Academy of Sciences, 

1968. 69p. 

SOUZA, C.F.A. Produtividade, qualidade e rendimentos de carcaça e de carne em 

bovinos de corte. 1999. 44f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Escola 

de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

4. Electronic documents (up to 4 authors, cite all of them. More then 4 authors, cite 3 

authors and et al.): 

QUALITY food from animals for a global market. Washington: Association of 

American Veterinary Medical College, 1995. Disponível em: <http://www. 

org/critca16.htm>. Acessado em: 27 abr. 2000. 

JONHNSON, T. Indigenous people are now more cambative, organized. Miami Herald, 

1994. Disponível em: <http://www.summit.fiu.edu/ MiamiHerld-Summit-

RelatedArticles/>. Acessado em: 5 dez. 1994. 

Submission and publication fees 

ONLY FOR NATIONAL ARTICLES 

• Submission fee: The submission fee is R$60.00, and must be paid through a bank slip 

issued by the Conveniar electronic system 

http://conveniar.fepmvz.com.br/eventos/#servicos (it is necessary to complete a 

registration). Only articles with a paid submission fee will be evaluated. If the fee is not 

paid in up to 30 days it will be considered author waiver.  

• Publication fee: The publication fee is R$150.00, per pace, upon the final proof of the 

article. The publication fee must be paid through a bank deposit, and the data will be 

informed when the article is approved.  

http://conveniar.fepmvz.com.br/eventos/%23servicos
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OBS.: When the invoice information is different from the contact author´s 

information an email must be sent to abmvz.artigo@abmvz.org.br communicating 

such need. 

ONLY FOR INTERNATIONAL ARTICLES 

• Submission and Publication fee. The publication fee is US$ 100.00 (one hundred 

dollars) per page, and US$ 50.00 (fifty dollars) for manuscript submission and will be 

billed to the corresponding author at the final proof of the article. The publication fee 

must be paid through a bank slip issued by the electronic article submission system. When 

requesting the bank slip the author will inform the data to be included in the invoice 

issuance. 

Recourses and diligences 

• If the author sends the answer to diligences requested by ABMVZ, or a recourse 

document, it must be attached in Word, in the item “Justification” (step 6), and must also 

be sent via email, in care of the Editorial Committee, to abmvz.artigo@abmvz.org.br.  

• If the article is not accepted, the author may desire to send a recourse, and this must be 

done via email, at abmvz.artigo@abmvz.org.br. 
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