
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

 

 

 

NATAN TELES CRUZ  

 

 

 

 

DINÂMICA DO ACÚMULO DE FORRAGEM E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO 

CAPIM FAIXA-BRANCA SUBMETIDO A FREQUÊNCIAS DE 

DESFOLHAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de Sergipe como parte das 

exigências para obtenção do título de 

Mestre em Zootecnia 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO – SE 

2017 

 



 
 

 

NATAN TELES CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÂMICA DO ACÚMULO DE FORRAGEM E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO 

CAPIM FAIXA-BRANCA SUBMETIDO A FREQUÊNCIAS DE 

DESFOLHAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de Sergipe como parte das 

exigências para obtenção do título de 

Mestre em Zootecnia 

 

Orientador: Profº DSc. Bráulio Maia de Lana Sousa 

Coorientador: Profº DSc. Jailson Lara Fagundes 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO – SE 

2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 
 

C957d 

 
Cruz, Natan Teles 
   Dinâmica do acúmulo de forragem e composição química 
do capim faixa-branca submetido a frequências de 
desfolhação / Natan Teles Cruz; orientador Braulio Maia de 
Lana Sousa. – São Cristóvão, 2017. 

49 f.  
 
 

Dissertação (mestrado em Zootecnia)– Universidade 
Federal de Sergipe, 2017. 

 
 

1. Gramínea. 2. Plantas forrageiras. 3. Ecologia das 
pastagens. I. Sousa, Braulio Maia de Lana, orient. II. Título. 

 
CDU 633.2  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, 

Aos meu pai e minha mãe que sempre estiveram ao lado durante todo esse período de 

dificuldade.  

Aos professores Bráulio Sousa e Jailson Fagundes por todo apoio, ensinamento, 

paciência e cobranças, tudo isso me fez crescer profissionalmente e pessoalmente  

À todos meus amigos de mestrado, em especial, Antônio Victor Oliveira e César Rizato 

pelos incentivos, brincadeiras nas horas certas e irmandade sempre que precisamos um 

ao outro  

Aos amigos que participam do Grupo de Estudos em Nutrição e Alimentação de 

Ruminantes (GENAR) da Universidade Federal de Sergipe, sem vocês essa dissertação, 

dificilmente sairia  

Às técnicas do laboratório de análises de alimentos (LANA) da Universidade Federal de 

Sergipe, pelo apoio e ajuda sempre que solicitadas.  

Ao PROZOOTEC e aos secretários Igor e Luiz, por sempre estarem dispostos a 

resolverem assuntos burocráticos 

Ao PROMOB – Programa de Estimulo a Mobilidade e ao Aumento da Cooperação 

Acadêmica da Pós-Graduação em Sergipe – EDITAL CAPES/FAPITEC/SE N° 

08/2013, pelo apoio financeiro ao PROZOOTEC 

Enfim, a todos vocês o meu sincero OBRIGADO!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS---------------------------------------------------------------------------------------i 

LISTA DE TABELAS-------------------------------------------------------------------------------------ii 

RESUMO-----------------------------------------------------------------------------------------------------1 

1 Introdução Geral-----------------------------------------------------------------------------------------3 

2 Objetivo Geral---------------------------------------------------------------------------------------------4 

3 Revisão de Literatura------------------------------------------------------------------------------------4 

3.1 Espécie forrageira: capim faixa-branca (Digitaria eriantha (Syn: D. umfolozii) 

Steud. cv. Suvernola) ---------------------------------------------------------------------------4 

3.2 Utilização da altura como meta de desfolhação --------------------------------------5 

3.3 Composição química ----------------------------------------------------------------------7 

4 Literatura Citada ---------------------------------------------------------------------------------------10 

ARTIGO 1 - Dinâmica do acúmulo de forragem do capim faixa-branca submetido a 

frequências de desfolhação -----------------------------------------------------------------------------14 

Resumo -----------------------------------------------------------------------------------------------------15 

Introdução -------------------------------------------------------------------------------------------------16 

Material e métodos ---------------------------------------------------------------------------------------17 

Resultados e discussão -----------------------------------------------------------------------------------20 

Conclusão --------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Referências bibliográficas -------------------------------------------------------------------------------28 

 

ARTIGO 2 - Acúmulo de forragem e composição química do capim-faixa-branca 

submetido a frequências de desfolhação -------------------------------------------------------------32 

Resumo -----------------------------------------------------------------------------------------------------33 

Introdução -------------------------------------------------------------------------------------------------34 

Material e métodos ---------------------------------------------------------------------------------------34 

Resultados e discussão -----------------------------------------------------------------------------------37 

Conclusão --------------------------------------------------------------------------------------------------45 

Referências bibliográficas -------------------------------------------------------------------------------46 

Anexo --------------------------------------------------------------------------------------------------------49 



i 
 

LISTA DE FIGURAS 

ARTIGO 1 Dinâmica do acúmulo de forragem do capim faixa-branca submetido a frequências de 

desfolhação 

Figura 1. Insolação média e temperaturas máxima, média e mínima no período de janeiro de 2015 a março de 

2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

Figura 2. Precipitação média no período de janeiro de 2015 a março de 2016. -----------------------------------18 

Figura 3. Intervalos entre cortes do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação. ------------20 

Figura 4. Matéria seca do capim faixa-branca desfolhado com diferentes frequências. -------------------------23 

Figura 5. Densidades volumétricas da forragem total e da lâmina foliar do capim faixa-branca submetido a 

frequências de desfolhação e épocas do ano. -----------------------------------------------------------25 

Figura 6. Índice de área de folhagem do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação -------27 

 

ARTIGO 2 - Acúmulo de forragem e composição química do capim-faixa-branca submetido a 

frequências de desfolhação 

Figura 1. Insolação média e temperaturas máxima, média e mínima no período de janeiro de 2015 a março de 

2016------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 

Figura 2. Precipitação média no período de janeiro de 2015 a março de 2016. -----------------------------------35 

Figura 3. Acúmulo de lâminas foliares e de forragem morta do capim faixa-branca desfolhado em diferentes 

frequências. ----------------------------------------------------------------------------------------------------37 

Figura 4. Matéria seca do capim faixa-branca desfolhado com diferentes frequências. -------------------------40 

Figura 5. Proteína bruta do capim faixa-branca desfolhado com diferentes frequências ------------------------40 

Figura 6. Carboidratos totais e fibra em detergente neutro do capim faixa-branca submetido a diferentes 

frequências de desfolhação. ----------------------------------------------------------------------------------------------42 

Figura 7. Nutrientes digestíveis totais do capim faixa-branca desfolhado com diferentes frequências. -------44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

LISTA DE TABELAS 

ARTIGO 1 - Dinâmica do acúmulo de forragem do capim faixa-branca submetido a frequências de 

desfolhação 

 

Tabela 1. Taxa de acúmulo de forragem total, de lâminas foliares e de colmos do capim faixa-branca 

submetido a alturas de desfolhação e épocas do ano. -------------------------------------------------21 

Tabela 2. Porcentagens de colmo e forragem morta do capim faixa-branca submetido a frequências de 

desfolhação e épocas do ano. -----------------------------------------------------------------------------23 

Tabela 3 – Densidade volumétrica de colmo e de forragem morta (kg ha-¹ cm-¹) do capim faixa-branca 

submetido a frequências de desfolhação e épocas do ano. -------------------------------------------25 

Tabela 4. Densidade populacional de perfilhos totais (perfilhos m-²) capim faixa-branca submetido a 

frequências de desfolhação e épocas do ano------------------------------------------------------------26 

 

ARTIGO 2 - Acúmulo de forragem e composição química do capim-faixa-branca submetido a 

frequências de desfolhação 

Tabela 1. Acúmulo de colmos (kg/ha) do capim faixa-branca desfolhado com diferentes frequências em dois 

períodos do ano. ------------------------------------------------------------------------------------------38 

Tabela 2. Acúmulo de forragem total (kg/ha) e relação lâmina/colmo do capim faixa-branca desfolhado com 

diferentes frequências em dois períodos do ano. -----------------------------------------------------39 

Tabela 3. Teores de fibra em detergente ácido e lignina do capim faixa-branca desfolhado com diferentes 

alturas em dois períodos do ano-------------------------------------------------------------------------43 

Tabela 4. Digestibilidade estimada da matéria seca (%) do capim faixa-branca desfolhado com diferentes 

frequências-----------------------------------------------------------------------------------------------------44



1 
 

Resumo 

 

CRUZ, Natan Teles. Dinâmica do acúmulo de forragem e composição química do capim faixa-

branca submetido a frequências de desfolhação. Sergipe: UFS, 2017, p. 49 (Dissertação – 

Mestrado em Zootecnia. 

 

RESUMO 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a dinâmica do acúmulo de forragem e as 

características estruturais do capim faixa-branca submetido a diferentes frequências de desfolhação, 

no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016. Foram avaliadas quatro frequências de 

desfolhação: muito alta (25 cm), alta (35 cm), média (45 cm) e baixa (55 cm), em duas épocas do 

ano: maior insolação (setembro a março) e menor insolação (abril a agosto). Utilizou-se o 

delineamento experimental em blocos casualizados com quatro repetições. De maneira geral, a 

redução na frequência de desfolhação aumentou o intervalo entre cortes, o índice de área foliar, as 

taxas de acúmulo de forragem total, de colmos e forragem morta e as porcentagens de colmos e 

forragem morta, os acúmulos de forragem total, de colmos e de forragem morta. Por sua vez, esta 

redução na frequência de desfolhação diminuiu a taxa de acúmulo de lâmina foliar, a porcentagem 

de lâmina foliar e o acúmulo de lâminas foliares e a relação lâmina/colmo. A redução na frequência 

de desfolhação aumentou o teor de matéria seca, carboidratos totais e lignina, assim como diminuiu 

o teor de proteína bruta e a digestibilidade estimada do capim faixa-branca. De maneira geral, o 

capim faixa-branca apresentou maiores taxas de acúmulo de forragem total, de lâmina foliar e 

colmos, porcentagens de colmos e forragem morta, densidade volumétrica de colmo e a densidade 

populacional de perfilhos no período de maior insolação. Por sua vez, o capim faixa-branca 

apresentou no período de menor insolação menor taxa de acúmulo de forragem morta e 

porcentagem de forragem morta. Desfolhações menos frequentes incrementem e aumentam as taxas 

de acúmulo de forragem do capim faixa-branca, porém com composição morfológica menos 

desejável contribuindo para uma menor qualidade. 

 

Palavras-chave: Digitaria eriantha, dossel forrageiro, manejo de pastagem, Nordeste brasileiro, 

qualidade 
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Resumo 

 

CRUZ, Natan Teles. Dynamics of forage accumulation and chemical composition of the 

Digitaria eriantha submitted to defoliation frequencies. Sergipe: UFS, 2017, p. 49 (Dissertation - 

Master in Animal Science). 

 

ABSTRACT 

This work was carried out with the objective of evaluating the dynamics of forage accumulation and 

structural characteristics of the Digitaria eriantha submitted to different defoliation frequencies 

from January 2015 to February 2016. Four frequencies of defoliation were evaluated: very (25 cm), 

high (35 cm), medium (45 cm) and low (55 cm), in two seasons of the year: higher sunshine 

(September to March) and lower sunshine (April to August). A randomized complete block design 

with four replicates was used. In general, the reduction in frequency of defoliation increased the 

interval between cuts, leaf area index, rates of total forage accumulation, stem and dead forage, and 

percentages of stalks and dead forage, accumulations of total deforest, Stems and dead fodder. In 

turn, this reduction in leaf defoliation frequency decreased leaf blade accumulation rate, leaf blade 

percentage and leaf blade accumulation and blade / stem ratio. The reduction in the frequency of 

defoliation increased dry matter, total carbohydrate and lignin content, as well as decreased crude 

protein content and estimated digestibility of Digitaria eriantha. In general, Digitaria eriantha 

presented higher rates of total forage accumulation, leaf blade and stalks, percentage of stalks and 

dead forage, shoot volume density and population density of tillers in the period of greatest 

sunshine. On the other hand, the Digitaria eriantha showed lower rate of accumulation of dead 

fodder and percentage of dead fodder in the period of lower insolation. Less frequent defoliation 

increases and increases the forage accumulation rates of Digitaria eriantha, but with less desirable 

morphological composition, contributing to a lower quality. 

 

Keywords: Digitaria eriantha, forage canopy, Northeast Brazil, pasture management, quality 
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1 Introdução 

As pastagens brasileiras, embora apresentem possibilidade de menor custo produtivo em 

consonância com a vasta extensão territorial agricultável do país, clima relativamente favorável, o 

manejo do pasto ainda é inadequado, o que tem resultado em degradação do mesmo. Neste sentido, 

diversas pesquisas foram e ainda são realizadas com o intuito de melhorar o manejo das pastagens 

brasileiras. 

Nas últimas décadas, o foco das pesquisas com plantas forrageiras no Brasil mudou. A 

planta forrageira passou a ser avaliada de acordo com suas características morfofisiológicas, 

respeitando sua biologia, por meio do controle da desfolhação (frequência e severidade de 

desfolhação), integrando o animal em pastejo, no chamado ecossistema de pastagem. Esse novo 

foco tem gerado metas mais racionais e sustentáveis de manejo, resultando em aumentos de 

produtividade animal e sistemas de produção mais eficientes (DA SILVA; NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2007). CARNEVALLI et al. (2006), avaliando o capim mombaça (Panicum maximum cv. 

Mombaça), relataram que em até 95% de interceptação luminosa pelo dossel (IL) esta espécie 

acumulava mais folhas que colmo e forragem morta. Porém, após os 95% de IL o dossel forrageiro 

passou a acumular mais colmo e forragem morta que folhas, em resposta à competição por luz 

dentro do dossel, por consequência, do auto sombreamento. Além disso, também relataram a 

existência de relação entre interceptação luminosa de 95% e a altura do dossel forrageiro. Este 

padrão de acúmulo de forragem também foi descrito para os capins Tanzânia (BARBOSA et al., 

2007;  DIFANTE et al., 2009b), Marandu (TRINDADE et al., 2007), Braquiária (PORTELA et al., 

2011) Xaraés (PEDREIRA et al., 2007;  SOUSA et al., 2011), Elefante (VOLTOLINI et al., 2010b;  

2010a;  SOUSA et al., 2013), Andropógon (SOUSA et al., 2010) e Mulato (SILVEIRA et al., 2013) 

Dentre os gêneros forrageiros, a Digitaria está sendo negligenciada a um segundo plano 

com carência de trabalhos. Desta forma, informações acerca das mudanças produtivas e qualitativas 

do capim faixa-branca (Digitaria eriantha (Syn: D. umfolozii) Steud. cv. Suvernola) em resposta à 

frequências de desfolhação, ainda são escassas. O capim faixa-branca é uma gramínea de 

crescimento cespitoso e estolonífero cultivada principalmente em Sergipe e Alagoas (SOUZA et al., 

2016). Por ter uma característica que lhe confere certa resistência a seca, este capim passou a ser 

utilizado com mais frequência, principalmente na região semiárida. Contudo, o capim faixa-branca 

tem se mostrado responsivo a irrigação (OLIVEIRA et al., 2015).  

O correto manejo do dossel forrageiro pode melhorar o uso do capim faixa-branca. Desta 

forma, avaliar a produtividade e a qualidade do capim faixa-branca é essencial para gerar 

informações que auxiliem na definição de metas racionais e sustentáveis para seu manejo.  
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2 Objetivo Geral 

O objetivo com este trabalho foi avaliar o acúmulo de forragem, a composição morfológica 

e a composição química do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação, no período 

de janeiro de 2015 e a fevereiro de 2016. 

 

3 Revisão de literatura 

3.1 Espécie forrageira: capim faixa-branca (Digitaria eriantha (Syn: D. umfolozii) Steud. cv. 

Suvernola) 

O capim faixa-branca, já denominado Digitaria pentzii e Digitaria umfolozii, foi 

reclassificado quanto à sua taxonomia. De acordo com COOK; SCHULTZE-KRAFT (2015) esta 

espécie forrageira passou a ter como nome científico Digiaria eriantha Steud. cv. Suvernola, como 

forma de padronizar a escrita cientifica, uma vez que as denominações anteriores eram aplicadas 

fora de publicações formais. Esta planta é um híbrido originário do cruzamento entre a Digitaria 

setivalva Stent e a Digitaria valida Stent, realizado na Universidade da Flórida, em Gaisnville nos 

Estados Unidos da América (NAVARRO et al., 2005;  GARCÍA; PÉREZ, 2005)  

O capim faixa-branca é planta perene, que cresce de forma cespitosa e estolonífera 

(GARCÍA; PÉREZ, 2005). É uma espécie que se desenvolve bem em solos arenosos e argilosos, 

não encharcados, com pH variando entre 4,3 e 6,8 (GARCÍA; PÉREZ, 2005). Contudo, apesar de 

produzir em solos com baixa fertilidade (ARONOVICH et al., 1996), o capim faixa-branca mostra-

se responsivo a adubação nitrogenada, e atinge seus valores máximos de produção quando adubados 

com 300 kg.ha-1.ano-1 de N (SOUZA et al., 2016). Por ser um híbrido, a maior parte de suas 

sementes é estéril, fazendo com que sua propagação seja vegetativa, por meio de mudas e estolões 

(GARCÍA; PÉREZ, 2005). 

Esta espécie foi difundida nos países da região centro sul-americana, principalmente no 

Brasil, Suriname, Venezuela, Peru, Porto Rico e México (SCHANK et al., 1990). Por ser resistente 

ao ataque de cochonilha do capim e ao vírus do enfezamento (Fijivirus Pangola stunt virus), o 

capim faixa-branca foi introduzido no Brasil com o objetivo de substituir o capim pangola 

(Digitaria decumbens) e aumentar a produtividade de pastos (ARONOVICH et al., 1996;  

SCHANK et al., 1990). O capim faixa-branca é presente em todo território nacional, porém é no 

Nordeste brasileiro que esta espécie é mais difundida, bastante aceita entre os produtores, e pode ser 

conhecida também como capim branco e pangolão. O motivo para o sucesso desta espécie no 

nordeste do Brasil pode ser consequência da capacidade de absorver o orvalho (gotículas de água 

suspensas no ar), lhe permitindo ter uma certa resistência a regiões com baixa pluviosidade 

(NAVARRO et al., 2005), contudo, sendo responsivo a irrigação (OLIVEIRA et al., 2015). Pode 

produzir, em média, 4.000 kg.ha-1corte-1 e de 35.000 kg.ha-1ano-1 de matéria seca, a depender da 
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fertilidade do solo, com valor de proteína bruta (PB) entre 7 e 9% (ESTRADA et al., 2003). Essas 

características tornam o capim faixa-branca uma espécie forrageira promissora, principalmente para 

a região nordeste (SOUZA et al., 2016), e saber as características do dossel composto com este 

capim é uma maneira de difundir ainda mais a espécie, tornando mais uma opção de alimento na 

região semiárida do Brasil.  

 

3.2 Utilização da altura como meta de desfolhação 

Nos últimos anos, houve um avanço na pesquisa com plantas forrageiras no Brasil. As 

gramíneas passaram a ser avaliadas seguindo um rigoroso controle da estrutura do dossel. Nestes 

estudos, as taxas de crescimento e desenvolvimento das plantas forrageiras foram minunciosamente 

acompanhadas, especialmente em diferentes condições de manejo (pastejo, adubação nitrogenada, 

irrigação), o que possibilitou uma maior compreensão de como a planta acumula forragem (DA 

SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007).  

Após o pastejo, a rebrotação da planta é dependente das reservas orgânicas e da área foliar 

remanescente (aparato fotossintético). No início da rebrotação a planta prioriza a produção de 

lâminas foliares (maior eficiência fotossintética). Porém, à medida que a planta cresce, aumenta 

também a competição por luz, fazendo com que a planta modifique seu padrão de crescimento. A 

partir dos 95% de interceptação luminosa (IL) pelo dossel forrageiro há desaceleração no 

crescimento de folhas e aumento na quantidade de colmos e na senescência e morte de folhas e 

perfilhos. 

O acúmulo excessivo de colmos e forragem morta diminui o valor nutritivo da forragem 

acumulada (DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007), além de prejudicar o processo de 

procura, captura e consumo da forrageira (TRINDADE et al., 2007), o que pode refletir no 

desempenho e produtividade do animal. 

CARNEVALLI et al. (2006) avaliaram o capim-mombaça em diferentes combinações de 

frequências de desfolhação e alturas de resíduo pós-pastejo. Os autores revelaram que o pasto 

desfolhado com 95% de IL e 30 cm de altura de resíduo pós-pastejo acumulou 26.890 kg.ha-1 de 

forragem, com 70,9% de lâminas foliares e 14,7% de colmo, enquanto aquele desfolhado com 

100% de IL e 30 cm de altura de resíduo pós-pastejo acumulou 24.890 kg.ha-1 de forragem, com 

60,3% de lâminas foliares e 26,4% de colmo. Isto indica que não houve vantagem em termos 

produtivos e qualitativos da forragem em manejar o pasto com frequência de desfolhação de 100% 

de IL. De fato, BUENO (2003), avaliando o capim-mombaça concomitantemente e na mesma área 

experimental que CARNEVALLI et al. (2006), registou maior teor de proteína bruta (14,8 versus 

13,6%) nos pastos manejados com 95% de IL e 30 cm de altura de resíduo pós-pastejo em 

comparação àqueles manejados com 100% de IL e 30 cm de altura de resíduo pós-pastejo.  
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Padrão semelhante foi encontrado por (BARBOSA et al., 2007) analisando o capim-tanzânia 

submetidos a três condições de pré-pastejo (90%, 95% e 100% de IL) e duas alturas de resíduo (25, 

50 cm). Os autores registraram maiores valores de acúmulo de forragem, em média, para os pastos 

mantidos com 95% de IL, assim como pastos com 25 cm de altura de resíduo pós-pastejo 

produziram mais forragem quando comparados aos que foram manejados com 50 cm de altura pós 

pastejo. Os maiores valores de lâminas foliares foram obtidos nos pastos manejados a 90 e 95% de 

IL. Desta forma, os resultados levam os autores a concluir que pastejos mais intensos estimularam o 

aparecimento de novos perfilhos, promovendo aumento na sua densidade populacional. Foi 

observado ainda que o maior tempo de crescimento da planta forrageira (100% de IL) não resultou 

em maior produção de forragem total ou lâminas foliares. 

PEDREIRA et al. (2007) avaliaram o capim-xaraés submetido a três frequências de 

desfolhação (95 e 100% de IL e 28 dias fixos) e uma altura de resíduo pós-pastejo de 15 cm. Neste 

trabalho, pastos manejados com frequência de 100% de IL (22.760 versus 17.380 e 18.040 kg.ha-1 

de MS) apresentaram maior acúmulo de forragem quando comparados àqueles manejados com 95% 

de IL ou 28 dias fixos. Porém, os autores revelaram que este acúmulo de forragem para os pastos 

manejados com 100% de IL era composto por maior quantidade de colmos e material morto. Além 

disso, os autores revelaram que na primavera em Piracicaba-SP, o período de 28 dias de descanso 

para o capim-xaraés foi suficiente para atingir a meta de 95% de IL. Contudo, no verão, 28 dias de 

descanso foram mais longos que os necessários para atingir 95% de IL. Assim, esses pastos 

encontravam um padrão de crescimento próximo àquele apresentado para os de 100% de IL. Desta 

forma, o manejo da pastagem baseado em dias fixos restringe a possibilidade de melhorar a 

eficiência do sistema produtivo, pois a depender das características edafoclimáticas do ambiente no 

qual o pasto está inserido, o período de descanso necessário pode variar (PEDREIRA et al., 2007). 

Apesar do manejo com base nos 95% de IL ter se mostrado mais eficiente, por respeitar a 

ecofisiologia da planta forrageira, sua aplicação no campo seria difícil, uma vez que necessita usar 

equipamentos específicos e conhecimento técnico para operá-los. Todavia, existe uma relação entre 

a altura do pasto e a interceptação de 95% de IL para uma determinada planta forrageira (DA 

SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007). Assim, fazer o manejo de uma pastagem com base na sua 

altura de entrada é uma forma mais simples de se aplicar na prática. 

Os acúmulos de forragem com melhor composição morfológica (mais lâminas foliares e 

menos colmos e forragem morta) tem resultado em melhor produtividade animal. Voltolini et al. 

(2010b;  2010a) avaliaram o capim-cameroon (Pennisetum purpureum cv. Cameroon) sob duas 

estratégias de pastejo (95% de IL e 26 dias fixos). Quando manejados com 95% de IL os pastos 

apresentaram menor massa de forragem pré-pastejo (6.270 kg.ha-1 MS versus 6.310 kg.ha-1 MS), 

porém era composto por maior quantidade de folha e menor quantidade de colmo e material morto, 
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quando comparados com os pastos manejados com 26 dias fixos de período de descanso. O que 

resultou em maior produção de leite por animal (16,72 versus 14,09 kg.dia-1), maior taxa de lotação 

(8,27 versus 5,05 UA.ha-1) e, consequentemente, maior produção diária de leite por área (114 versus 

75 kg.ha-1). 

Os autores revelaram ainda que para as condições edafoclimáticas onde o ensaio foi 

conduzido, 19 dias foi o suficiente para que os pastos atingirem 95% de IL. Isso demonstra que a 

forragem tem seu crescimento alterado de acordo com as condições ambientais do ecossistema em 

que ela está inserida.  

HACK et al. (2007) também usaram diferentes alturas de entrada para avaliar desempenho 

animal em pastos de capim-mombaça. Nos pastos mantidos a uma altura de 90 cm (95% de IL) os 

animais tiveram maior produção de leite (14,0 kg.animal-1.dia-1) quando comparados com os 

animais mantidos nos pastos 140 cm (10,8 kg.animal-1.dia-1). Este comportamento pode estar 

relacionado com a diminuição do teor de proteína bruta a medida que aumenta a altura do dossel de 

capim-mombaça (PALHANO et al., 2007). Além disso, esse menor desempenho pode ter sido 

influenciado pelo maior acúmulo de colmos e de forragem morta, que apesar de ter aumentado a 

massa de bocado do animal, prejudicou sua taxa de bocado e limitou a ingestão da pastagem, visto 

que, um maior tempo foi necessário para a formação do bocado resultando em menor tempo de 

pastejo (PALHANO et al., 2007). 

 

3.3 Composição química  

São vários os fatores que influenciam na produção animal, dentre eles podemos destacar a 

quantidade de matéria seca oferecida para o consumo. Contudo, além da quantidade, a qualidade do 

alimento fornecido é um fator importante para que se possa atender o requerimento nutricional de 

mantença e de produção do animal. Portanto, determinar cada nutriente presente na pastagem 

manejada sob diferentes formas nos dará condições de elaborar um plano nutricional compatível 

com a espécie animal que irá consumir esta forragem. De acordo com (VAN SOEST, 1994), os 

componentes químicos presente nas plantas estão distribuídos variadamente nos diferentes 

componentes morfológicos. Assim, a proporção destes componentes presentes pode ser usada para 

estimar o valor qualitativo (matéria seca, digestibilidade da matéria seca, proteína bruta, nutrientes 

digestíveis totais) das plantas forrageiras (PACIULLO, 2002).  

Os carboidratos são os principais repositores de energia para os animais ruminantes. Porém, 

a porção mais digestível das plantas é representada pelos carboidratos não fibrosos, encontrado, 

principalmente, na lâmina foliar (VAN SOEST, 1994;  SILVA; QUEIROZ, 2002) 

Segundo MACEDO JÚNIOR et al. (2007)), a fibra bruta é resultado da soma dos 

componentes fibrosos presente na parede celular, porém, não reflete o verdadeiro valor de fibras 
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que o alimento contém. Desta forma, BIANCHINI et al. (2007) relataram que a extração da fibra 

em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) descrevem melhor a qualidade da 

fibra e passaram a ser mais explorados em pesquisas em nutrição de ruminantes.  

A FDA é composta principalmente por lignina e celulose e o FDN por lignina, celulose e 

hemicelulose, este último completamente digestível (MERTENS, 1994;  MACEDO JÚNIOR et al., 

2007). Por conter apenas a fração indigestível, o FDA não é uma boa estimativa de fibra definida 

nutricionalmente. Desta forma, o FDN é um parâmetro bastante utilizado para alcançar o 

balanceamento de dietas e consumo nos ruminantes (CAPPELLE et al., 2001). Para que haja 

motilidade ruminal e não limite o consumo de fibras do animal ruminante, o alimento deve conter 

entre 30 e 65% de FDN, e 19 e 30% de FDA, onde a necessidade de maior ou menor quantidade de 

fibra na dieta irá variar de acordo com a categoria animal (NUSSIO et al., 2006; REIS e DA 

SILVA, 2006). 

Contudo, ZANINE; JÚNIOR (2006)alertam que nenhuma análise química isolada pode 

fornecer todas informações necessárias para indicar consumo e disponibilidade de nutrientes no 

alimento. A estimativa do valor energético pode ser feita através da quantidade de nutrientes 

digestíveis totais (NDT), que pode ser encontrado através de equações de regressão (CAPPELLE et 

al., 2001).  

Através do teor de nitrogênio contido em uma amostra de uma planta forrageira, é possível 

calcular seu teor proteína bruta (SILVA; QUEIROZ, 2002). De acordo com (VAN SOEST, 1994) o 

valor mínimo de proteína bruta em um alimento deve ser de 7% para que haja uma fermentação 

satisfatória no rúmen. Além de ser o principal nutriente para formação muscular, a proteína 

estimula, nos ruminantes, o crescimento de colônias de bactérias ruminais, e, consequentemente, 

aumenta a degradabilidade dos alimentos neste compartimento (DIJKSTRA et al., 2005). 

De acordo com BUENO (2003) a composição química de um dossel forrageiro pode variar 

de acordo com o manejo adotado. O mesmo autor analisou pastos de capim Mombaça manejados 

sob duas alturas de resíduo (30 e 50 cm) e desfolhados quando o dossel interceptava 95 e 100% da 

luz incidente. Bueno (2003) relatou que nos pastos manejados a 95% de IL e 30 cm de resíduo 

existia maior teor de proteína bruta (14,8 versus 13,6%) e maior digestibilidade in vitro da matéria 

orgânica (DIVMO) (63,3 versus 60,3%) quando comparados com os pastos manejados a 100% de 

IL e 30 cm de resíduo. Já o teor de fibra insolúvel em detergente ácido (FDA) (40,2 versus 38,2%) 

foi maior nos pastos manejados a 100% de IL e 30 cm de resíduo em relação manejados a 95% de 

IL e 30 cm de resíduo. Os valores de FDN, lignina e material mineral não tiveram diferença entre as 

frequências de desfolhação. O maior valor de proteína bruta e de digestibilidade da matéria orgânica 

nos pastos desfolhados com a meta de 95% de IL pode ter sido consequência da maior produção de 

folhas durante a rebrotação, uma vez que a partir deste ponto de interceptação luminosa, plantas 
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forrageiras tropicais se comportam acumulando mais colmo e forragem morta (CARNEVALLI et 

al., 2006), podendo diminuir o valor nutritivo da espécie forrageira (TRINDADE et al., 2007).  

De forma semelhante, avaliando o capim-cameroon (Pennisetum purpureum cv. Cameroon) 

sob duas estratégias de pastejo (26 dias fixos e 95% de IL) Voltolini et al. (2010a; 2010b) relataram 

maior valor de FDN (66,99 versus 65,07%) e FDA (37,05 versus 35,88%) quando eram desfolhados 

com 95% de IL. O valor de material mineral foi maior (12,02 versus 10,18) nos pastos manejados 

com tempo fixo de 26 dias. No entanto, o teor de proteína bruta e lignina não apresentaram 

diferença entre as metas de pastejo avaliadas.  

Além da influência da frequência de desfolhação no valor nutritivo, a severidade que o corte 

é feito também pode refletir na composição químico bromatológica do dossel. (DIFANTE et al., 

2009a) avaliaram a estrutura e valor nutritivo do dossel forrageiro composto por capim Tanzânia 

submetidos a uma frequência de pastejo (95% de IL) e duas alturas de resíduo 25 e 50 cm. Os 

autores encontraram maiores valores de proteína bruta (6,7 versus 5,4%) e de digestibilidade da 

matéria seca (42 versus 36,6%) nos pastos manejados a 95% de IL e 50 cm de resíduo. Contudo, o 

FDN (80,1 versus 79,0%) e lignina em detergente ácido (LDA) (5,4 versus 5,0%) foram maiores 

nos pastos manejados a 95% de IL e 30 cm de resíduo. Padrão semelhante foi relatado por Euclides 

et al. (2015) em pastos compostos com capim Mombaça, submetidos a duas estratégias de pastejo 

(95% de IL de entrada com duas alturas de resíduo, 30 e 50 cm). A maior porcentagem de proteína 

bruta (14,0 versus 11,6%) e de digestibilidade da matéria seca (61,9 versus 57,7%) foi encontrada 

nos pastos manejados com 50 cm de altura de resíduo. Por sua vez, o FDN apresentou maiores 

valores (75,7 versus 73,1%) quando o pasto era manejado a 30 cm de altura de resíduo. Quando a 

altura de resíduo é maior, geralmente há uma maior colheita de lâmina foliar, material mais 

digestível. Porém, ao diminuir a altura de resíduo, além de folhas maior colheita de colmos, 

material mais fibroso, podendo diminuir a digestibilidade da espécie forrageira (DIFANTE et al., 

2009a;  DIFANTE et al., 2009b;  EUCLIDES et al., 2015). 

GIMENES et al. (2011) avaliaram pastos de capim marandu submetidos a duas doses de 

nitrogênio (50 e 200 kg.ha-1.ano-1 de N) e duas alturas de entrada 25 cm (95% de IL) e 35 cm (100% 

de IL). Os autores relataram maior valor de proteína bruta (11,8 versus 10,4%) nos pastos com 25 

cm de altura de entrada, quando adubados com 200 kg.ha-1.ano-1 de N. A digestibilidade in vitro da 

matéria seca foi maior (65,7 versus 64,0%) quando manejados a 25 cm de altura, independente da 

dose utilizada. Os autores relataram ainda, que os valores de FDA e FDN se apresentaram maiores 

nos pastos manejados a 35 cm, independente da dose utilizada. 
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Dinâmica do acúmulo de forragem e características estruturais do capim faixa-branca 

submetido a frequências de desfolhação 

 

Dynamics of forage accumulation in Digitaria eriantha subjected to frequencies of defoliation 

 

Resumo 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a dinâmica do acúmulo de forragem e as 

características estruturais do capim faixa-branca submetido a diferentes frequências de desfolhação, no 

período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016. Foram avaliadas quatro frequências de desfolhação: muito 

alta (25 cm), alta (35 cm), média (45 cm) e baixa (55 cm), em duas épocas do ano: maior insolação 

(setembro a março) e menor insolação (abril a agosto). Utilizou-se o delineamento experimental em blocos 

casualizados com quatro repetições. De maneira geral, a redução na frequência de desfolhação aumentou o 

intervalo entre cortes, o índice de área foliar, as taxas de acúmulo de forragem total, de colmos e forragem 

morta e as porcentagens de colmos e forragem morta. Por sua vez, esta redução na frequência de desfolhação 

diminuiu a taxa de acúmulo de lâmina foliar e a porcentagem de lâmina foliar. De maneira geral, o capim 

faixa-branca apresentou maiores taxas de acúmulo de forragem total, de lâmina foliar e colmos, porcentagens 

de colmos e forragem morta, densidade volumétrica de colmo e a densidade populacional de perfilhos no 

período de maior insolação. Por sua vez, o capim faixa-branca apresentou no período de menor insolação 

menor taxa de acúmulo de forragem morta e porcentagem de forragem morta. Apesar das maiores taxas de 

acúmulo de forragem total nas desfolhações com frequência baixa, o capim faixa-branca deve ser manejado 

dentro de uma frequência de desfolhação muito alta à média. 

Palavras-chave: Digitaria eriantha cv. Survenola, dossel forrageiro, manejo de pastagem, 

Nordeste brasileiro  

 

Abstract 

 This study was performed with the objective of assessing the dynamics of forage 

accumulation and the structural characteristics of Digitaria eriantha cv. Survenola subjected to 

frequencies of defoliation, from January 2015 to February 2016. Four frequencies of defoliation 

were assessed: very high (25 cm), high (35 cm), average (45 cm) and low (55 cm), at two times of the year: 

higher sun radiation (from September to March) and lower sun radiation (from April to August). A 

randomized block design with four replications was used. Overall, the reduction in the frequency of 

defoliation increased the gap between cuts, the leaf area index, the total accumulation index of forage, of 

stems, and dead forage, and the percentages of stems and dead forage. In turn, this reduction in the frequency 

of defoliation decreased the leaf blade accumulation index and the percentage of leaf blade. In general, the 

Digitaria eriantha cv. Survenola displayed higher indexes of total forage accumulation, of leaf 

blade and stems, of percentages of stems and dead forage, stem bulk density, and tiller density in 
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periods of higher sun radiation. On the other hand, in a lower sun radiation period, the Digitaria 

eriantha cv. Survenola displayed lower index of forage accumulation and percentage of dead 

forage. Despite the higher rates of total forage movement in low frequency defoliation, the 

Digitaria eriantha cv. Survenola developed a fasting within a very high defoliation frequency at the 

average. 

Keywords: Digitaria eriantha cv. Survenola, forage canopy, grassland management, Brazilian 

northeast 

 

Introdução 

Nas últimas décadas, diversas pesquisas envolvendo plantas forrageiras em ambientes pastoris foram 

desenvolvidas. Essas pesquisas têm possibilitado recomendações racionais de manejo no Brasil, baseadas em 

frequências e severidades de desfolhação (DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007). Variações em 

alturas de entrada e saída dos animais em lotação rotativa resultam em distintos níveis de competição 

intraespecífica por luz pelo dossel forrageiro (BARBERO et al., 2015;  CARNEVALLI et al., 2006;  

ZANINE et al., 2011), o que pode alterar o acúmulo de forragem e o seu valor nutritivo e, 

consequentemente, o comportamento ingestivo e a produtividade animal em pastagens (PALHANO et al., 

2007;  VOLTOLINI et al., 2010a;  2010b).  

Essas pesquisas têm sido realizadas com maior enfoque nos gêneros Urochloa (Syn: Brachiaria), 

Panicum, Pennisetum e Cynodon. Entretanto, diversas espécies forrageiras com importância regional e que 

podem apresentar valor forrageiro significativo para produção animal são menos estudadas. Em parte, isto 

dificulta a difusão dessas espécies entre os pecuaristas, por desconhecimento em relação ao seu potencial 

produtivo e composição química, notadamente quando submetidos a diferentes frequências de desfolhação. 

O capim faixa-branca (Digitaria eriantha Steud. cv. Suvernola syn: Digitaria umfolozii) é uma 

planta forrageira recomendada para sistemas intensivos de produção de leite e carne em pastagens 

(ARONOVICH et al., 1996). Atualmente, sua utilização está mais restrita ao Nordeste, especialmente, nos 

estados de Sergipe e Alagoas (SOUZA et al., 2016). Esta gramínea é adaptada ao crescimento em solos com 

baixa fertilidade natural (GARCÍA; PÉREZ, 2005), porém sendo responsiva à adubação nitrogenada 

(SOUZA et al., 2016). Adicionalmente, esta espécie possui a capacidade de absorver gotículas de água 

suspensas no ar, permitindo-lhe crescer em regiões com baixa pluviosidade (NAVARRO et al., 2005), sendo, 

no entanto, responsiva à irrigação (OLIVEIRA et al., 2015). 

Apesar de sua importância regional, pesquisas com o capim faixa-branca ainda são escassas. Isto 

gera uma demanda para avaliação desta planta, a fim de gerar informações que auxiliem na definição de 

metas mais adequadas de manejo. O maior conhecimento acerca das características produtivas e estruturais 

desta gramínea, em função das metas de desfolhação aplicadas, pode aumentar o interesse no cultivo desta 

planta forrageira, especialmente no Nordeste brasileiro, caso seja ratificado seu valor forrageiro. Desta 

forma, entender como o capim faixa-branca se comporta frente aos diferentes manejos adotados ao longo do 

ano é de extrema importância para auxiliar na definição de práticas de manejo adequadas e racionais.  
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Assim, o objetivo com este trabalho foi avaliar a dinâmica do acúmulo de forragem e as 

características estruturais do capim faixa-branca submetido a quatro frequências de desfolhação em dois 

períodos do ano.  

 

Material e Métodos  

O capim faixa-branca foi avaliado, no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, em área da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizada em São Cristóvão/SE (11º22’ S; 37º12’ W; 47 m). O 

clima da região, segundo a classificação Köppen, é do tipo Awa, tropical, com período seco de setembro a 

março e período chuvoso de abril a agosto. A precipitação média da região é de 1.372 mm e temperatura 

média é de 25,3 ºC. As informações climáticas do período experimental foram obtidas no Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET), na estação meteorológica situada em Aracaju, distante aproximadamente, 20.000 

m da área experimental (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1. Insolação média e temperaturas máxima, média e mínima no período de janeiro de 2015 a março de 

2016.  
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Figura 2. Precipitação média no período de janeiro de 2015 a março de 2016. 

 

 

A área experimental utilizada foi implantada em agosto de 2014, em uma área de 400 m², por meio 

de mudas. O solo desta área foi classificado como Neossolo Quartzarênico, de textura arenosa e relevo plano. 

De acordo com a análise, o solo apresentava as seguintes características: pH em água = 5,49; P (Mehlich-1) 

= 3,90 e K = 138 mg dm-3; Ca = 0,38; Mg = 0,35 e H + Al = 1,24; SB = 1,21 e CTC (pH 7,0) = 2,45 cmolc 

dm-3; e MO = 11,8 g dm-3. Em função destes resultados foram aplicados, em dose única, em setembro de 

2014, 100 kg ha-¹ de P2O5 na forma de superfosfato simples, 100 kg ha-¹ de K2O na forma de cloreto de 

potássio e 60 kg.ha-¹ de N na forma de Sulfato de Amônia. 

De agosto a dezembro de 2014, foi realizado um manejo de estabelecimento do capim faixa-branca. 

Sempre que o dossel atingiu altura média de 40 cm, foi rebaixado para 10 cm, por meio de cortes. Em janeiro 

de 2015, houve um corte de nivelamento a 10 cm de altura de resíduo, em todas as unidades experimentais, 

marcando o início do período experimental. A área experimental foi irrigada regularmente, ao longo de todo 

o período experimental, com o objetivo de controlar a capacidade de campo, conforme metodologia descrita 

por (Souza et al., 2016). 

Foram avaliadas quatro frequências de desfolhação [muito alta, alta, média e baixa (corte quando a 

planta atingia 25, 35, 45 e 55 cm de altura, respectivamente)], sendo rebaixado para 10 cm de resíduo pós-

corte, em duas épocas do ano [maior insolação (setembro a março) e menor insolação (abril a agosto)]. As 

frequências de desfolhação foram alocadas às unidades experimentais (parcelas de 4,6 m²) segundo 

delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições.  

A adubação de manutenção foi realizada com 300 kg ha-¹ ano de nitrogênio, conforme recomendação 

de Souza et al. (2016), na forma de sulfato de amônio e 240 kg ha-¹ ano de potássio na forma de cloreto de 

potássio. As adubações foram parceladas em função do intervalo entre cortes de acordo com Sousa et al. 

(2010), de forma que, ao final do período experimental, todas as parcelas receberam a mesma quantidade de 

adubo. As adubações foram realizadas após cada desfolhação. 
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A mensuração da altura foi realizada a cada sete dias, em cinco pontos aleatórios por unidade 

experimental, utilizando régua graduada em centímetros, medindo-se a distância entre o solo e o horizonte de 

folhas. À medida que a altura se aproximava da meta estabelecida para desfolhação, a mensuração era 

realizada a cada dois dias.   

A mensuração do índice de área da folhagem (lâmina foliar, colmo e forragem morta) foi realizada 

no momento que o dossel atingia sua altura de desfolhação, utilizando o aparelho analisador de dossel Sun 

Scan, em três pontos aleatórios, por unidade experimental. Em cada ponto foi realizada uma leitura acima do 

dossel e uma na superfície do solo (dentro do dossel).  

A estimativa da taxa de acúmulo de forragem e da composição morfológica foi realizada por meio da 

colheita de uma amostra de forragem, a 10 cm de altura de resíduo, no interior de um quadro amostral de 

0,70 m², de maneira aleatória, em cada unidade experimental. As amostras foram armazenadas em sacos 

plásticos devidamente identificados e levadas ao Laboratório de Forragicultura (LAFOR) da UFS, sendo 

pesadas e subdivididas em duas subamostras. A primeira foi dividida em lâminas foliares verdes, colmos e 

forragem morta. Após separação, todos os componentes foram armazenados em sacos de papel, pesados e 

secos em estufa de ventilação forçada de ar a 55 ºC por 72 horas e foram pesados novamente. A outra 

subamostra foi pesada e seca em estufa de ventilação forçada de ar a 55 ºC por 72 horas e novamente 

pesadas, para que pudesse estimar a taxa de acúmulo de forragem total. 

A estimativa da taxa de acúmulo de forragem (kg ha-¹ dia-¹ de MS) e dos componentes morfológicos 

foi calculada dividindo o acúmulo de forragem total e dos componentes morfológicos pelo intervalo entre 

desfolhações de cada ciclo de crescimento. A densidade volumétrica da forragem (kg ha-¹ cm-¹) e dos 

componentes morfológicos foi calculada dividindo a massa de forragem acumulada e dos componentes 

morfológicos em MS, pela respectiva altura de remoção da forragem. O valor das taxas de acúmulo e 

densidade volumétrica total e dos componentes foi correspondente às médias de cada uma dessas variáveis 

por cada de ciclo de crescimento. 

A densidade populacional de perfilhos totais foi realizada por meio da contagem de perfilhos aéreos 

e basais contidos no interior de um quadro amostral medindo 0,23 m², alocado de maneira aleatória na 

unidade experimental. A contagem foi realizada sempre no pré-corte (momento em que o dossel atingia sua 

altura de desfolhação).  

Os dados foram organizados em dois períodos do ano: maior insolação (setembro a março) e menor 

insolação (abril a agosto). Os dados, assim organizados, foram submetidos à análise de variância utilizando-

se o procedimento MIXED do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System), versão 8.2 para Windows. 

Na escolha da matriz de variância e covariância utilizou-se o Critério de Informação de Akaike 

(WOLFINGER, 1993). Desta forma, foi possível detectar os efeitos das causas de variação principais (altura 

de desfolhação e época do ano) e da interação entre elas. Os efeitos das alturas de desfolhação, períodos do 

ano e suas interações foram considerados fixos e o efeito de blocos e suas interações considerados aleatórios 

(LITTELL et al., 2000). As médias foram estimadas utilizando-se o procedimento LSMEANS e comparadas 

através do teste “t” de Student, com significância de 5%. 
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Resultados e Discussão 

As alturas de desfolhação ficaram próximas às metas pretendidas, com valores de 26,2 cm para altura 

de 25 cm, 35,5 cm para a altura de 35 cm, 45,8 para altura de 45 cm e 54,4 cm para altura de 55 cm. O 

intervalo entre cortes foi influenciado (P<0,05) pelas alturas de desfolhação e período do ano. A redução da 

frequência de desfolhação aumentou o intervalo entre cortes do capim faixa-branca (Figura 3).  No período 

de menor insolação, o capim faixa-branca apresentou maior intervalo entre cortes (37,0 dias) em relação ao 

período de maior insolação (31,5 dias). 

  

Figura 3. Intervalos entre cortes do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação. 

 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem pelo teste de Student (P>0,05). 
 

Como as desfolhações foram realizadas com a mesma altura de resíduo pós-corte de 10 cm, as 

plantas demoravam mais tempo para atingir maiores alturas, aumentando, assim, o intervalo entre cortes. 

Este padrão também foi descrito para os capins Marandu (DIFANTE et al., 2011), Mulato (SILVEIRA et al., 

2013), Tanzânia (EUCLIDES et al., 2014), Mombaça (EUCLIDES et al., 2015), Aruana (SILVA et al., 

2015). Estes resultados realçam a impossibilidade da utilização de dias fixos e pré-determinados de descanso 

para o manejo de pastagens, incluindo para o capim faixa-branca. Isto ocorre, pois o tempo necessário para 

atingir a meta de manejo estabelecida pode variar de acordo com a espécie forrageira, o manejo adotado, a 

época do ano, a disponibilidade de nutrientes, a localização da propriedade, entre outros (PEDREIRA et al., 

2007). 

O intervalo de desfolhação também variou com a época do ano, com menores valores no período de 

maior insolação, o que indica que neste período houve maior taxa de crescimento da planta forrageira. De 

acordo com Da Silva e Nascimento Júnior (2007) tanto os recursos disponibilizados pelo ambiente (água, 

luz, temperatura, nutrientes) como práticas de manejo (frequência e intensidade de desfolhação, adubação) 

afetam o desenvolvimento de plantas forrageiras. Neste trabalho, provavelmente a disponibilidade de água 

não foi limitante ao crescimento do capim faixa-branca entre os períodos do ano, uma vez que as unidades 
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experimentais foram irrigadas durante o período experimental. Porém, houve variação na disponibilidade de 

outros fatores, como luminosidade e temperatura (Figura 1). O período de menor insolação em Sergipe 

coincide com o período chuvoso, no qual as temperaturas médias são menores e a luminosidade é reduzida 

(Figuras 1 e 2), pela ocorrência de dias mais curtos e de dias nublados. Por sua vez, o período de maior 

insolação apresentou maiores temperaturas médias e luminosidade, o que pode ter aumentado o crescimento 

do capim faixa-branca, contribuindo para que atingisse sua altura de desfolhação em menor tempo. Desta 

forma, o capim faixa-branca, sem restrição hídrica, desfolhado em períodos de maior intensidade luminosa e 

temperatura atinge a meta de desfolhação definida em menor tempo que os desfolhados no período de menor 

intensidade luminosa e temperatura. 

As taxas de acúmulo de forragem total, lâminas foliares e colmos foram influenciadas (P<0,05) pela 

interação entre frequência de desfolhação e período do ano. As taxas de acúmulo de forragem total e de 

colmos aumentaram com as menores frequências de desfolhação, independentemente do período do ano. No 

período de menor insolação, houve redução na taxa de acúmulo de lâmina foliar com a diminuição da 

frequência de desfolhação. No período de maior insolação, as taxas de acúmulo de forragem total e de 

lâminas foliares foram maiores comparadas ao período de menor insolação. Já a taxa de acúmulo de colmo 

foi maior no período de maior insolação nos dosséis desfolhados com frequência de desfolhação alta, média 

e baixa (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Taxa de acúmulo de forragem total, de lâminas foliares e de colmos do capim faixa-branca 

submetido a alturas de desfolhação e épocas do ano 

Período 
  Frequência de desfolhação 

EPM1 
Muito alta Alta Média Baixa 

Taxa de acúmulo de forragem total (kg ha-¹ dia) 

Maior insolação 70,3 Ca 75,1 Ca 92,2 Ba 100,5 Aa 2,31 

Menor insolação 62,5 Cb 65,4 Bb 66,1 Bb 68,7 Ab 0,54 

Taxa de acúmulo de lâmina foliar (kg ha-¹ dia) 

Maior insolação 48,0 Aa 48,4 Aa 45,4 Aa 46,3 Aa 1,44 

Menor insolação 41,3 Ab 41,2 Ab 33,2 Bb 31,8 Cb 0,36 

Taxa de acúmulo de colmos (kg ha-¹ dia) 

Maior insolação 18,1 Ca 22,9 Ca 39,7 Ba 46,1 Aa 1,58 

Menor insolação 15,4 Da 18,9 Cb 23,5 Bb 26,8 Ab 0,24 

Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo 

teste t de Student (P>0,05). 1EPM = erro padrão da média. 

 

A taxa de acúmulo de forragem morta foi influenciada (P<0,05) pela frequência de desfolhação e 

pelo período do ano. A taxa de acúmulo de forragem morta foi menor nas frequências de desfolhaçãonas 

alturas de desfolhação de muito alta (5,0 kg ha-1 dia-1) e alta (4,5 kg ha-1 dia-1), intermediária na média (8,2 

kg ha-1 dia-1) e maior na frequência baixa (9,1 kg ha-1 dia-1). Por sua vez, maiores valores foram registrados 

no período de menor insolação (7,6 kg ha-1 dia-1) comparativamente ao período de maior insolação (5,8 kg 

ha-1 dia-1).  
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No início da rebrotação, a planta forrageira acumula principalmente lâminas foliares 

(CARNEVALLI et al., 2006), como forma de reestabelecer a capacidade fotossintética do dossel após a 

desfolhação. À medida que a planta cresce, a competição intraespecífica por luz no interior do dossel se 

acentua, modificando o padrão de crescimento da planta forrageira (DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 

2007). A redução na quantidade e na qualidade da luz que penetra em dosséis mais altos (BARBOSA et al., 

2007;  PEDREIRA et al., 2007) diminui a taxa de acúmulo de lâminas foliares e aumenta as taxas de 

acúmulo de colmos e forragem morta, como observado no presente trabalho (Tabela 1). Apesar da redução 

na taxa de acúmulo de lâminas foliares, houve elevação nas taxas de acúmulo de colmo e forragem morta, o 

que certamente determinou as maiores taxas de acúmulo de forragem nos dosséis mais altos. É importante 

ressaltar ainda que mesmos sendo desfolhado frequentemente, o capim faixa-branca apresentou elevadas 

taxas de acúmulo de forragem e de lâminas foliares (Tabela 1), o que demonstra o elevado potencial 

produtivo desta planta forrageira, quando irrigado e manejado adequadamente.  

De uma maneira geral, no período de menor insolação, as taxas de acúmulo de forragem total, de 

lâminas foliares e de colmos foram menores e a taxa de acúmulo de forragem morta foram maiores em 

relação ao período de maior insolação. Devido não haver limitação hídrica ao longo do período experimental, 

certamente maiores temperaturas médias e maior luminosidade no período de maior insolação determinaram 

maiores taxas de crescimento do capim faixa-branca. Duru e Ducrocq (2000) registraram maiores taxas de 

aparecimento de folhas em Dactylis glomerata L. em períodos nos quais havia maior insolação e 

temperatura. O capim faixa-branca é uma gramínea C4 (CASTAGNA et al., 2008) e aumenta suas taxas de 

acúmulo de folha e colmo com o aumento da temperatura. Porém, existe um nível de temperatura máxima 

em que a planta consegue suportar, onde temperaturas acima do nível suportado comprometem processos 

fotossintéticos, causando desnaturação de proteínas provocando a senescência da planta (TAIZ; ZEIGER, 

2009). Existe, contudo, dificuldade em isolar o efeito de um fator ambiental para ser analisado, uma vez que 

disponibilidade hídrica, luminosidade, temperatura estão interligados e desencadeiam diferentes processos 

bioquímicos na planta de acordo com sua disponibilidade (TAIZ; ZEIGER, 2009;  DURU; DUCROCQ, 

2000). 

A porcentagem de lâmina foliar foi influenciada (P<0,05) apenas pela frequência de desfolhação. A 

diminuição na altura de desfolhação diminuiu a porcentagem de lâmina foliar do capim faixa-branca (Figura 

4).   
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Figura 4. Porcentagem de lâmina foliar do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação e 

épocas do ano 

 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem pelo teste de Student (P>0,05). 
 

As porcentagens de colmo e de forragem morta foram influenciadas (P<0,05) pela interação entre as 

frequências de desfolhação e períodos do ano (Tabela 2). Independentemente da época do ano, a diminuição 

na frequência de desfolhação aumentou a porcentagem de colmo. O capim faixa-branca desfolhado com 

média e baixa frequência (45 e 55 cm, respectivamente) no período de maior insolação apresentou maior 

porcentagem de colmo em relação ao período menor insolação. A porcentagem de forragem morta foi maior 

quando o capim faixa-branca foi desfolhado com frequência média e baixa em relação às frequências muito 

alta e alta, independente da época do ano. No período maior luminosidade, o dossel apresentou menor 

porcentagem de forragem morta que no período menor luminosidade, independentemente da frequência de 

desfolhação (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Porcentagens de colmo e forragem morta do capim faixa-branca submetido a frequências de 

desfolhação e épocas do ano 

Período 
Frequência de desfolhação 

EPM1 
Muito alta Alta Média Baixa 

Colmo (%) 

Maior insolação 25,6 Ca 30,5 Ba 42,9 Aa 45,8 Aa 0,97 

Menor insolação 24,6 Da 28,9 Ca 35,5 Bb 39,0 Ab 0,33 

Forragem morta (%) 

Maior insolação 6,0 Bb 5,1 Bb 7,7 Ab 8,0 Ab 0,48 

Menor insolação 9,3 Ba 8,0 Ba 14,2 Aa 14,7 Aa 0,48 

Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo 

teste t de Student (P>0,05). 1EPM = erro padrão da média. 

 

Embora o capim faixa-branca tenha apresentado maiores taxas de acúmulo de forragem nas menores 

frequências de desfolhação (Tabela 1) é possível inferir que esta forragem apresenta menor qualidade, visto 
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que ocorreu redução na porcentagem de folhas (Figura 4) e aumento nas porcentagens de colmos e forragem 

morta (Tabela 2). Folhas são preferidas pelos animais em pastejo por apresentar maior teor proteico e 

digestibilidade em relação a colmos (PALHANO et al., 2005;  PALHANO et al., 2007). Ademais, o colmo e 

a bainha foliar são considerados, por alguns autores, uma limitação física à ingestão de forragem pelos 

animais em pastejo, podendo reduzir a profundidade do bocado e o consumo de forragem (CARVALHO et 

al., 2008). Desta forma, mesmo com maior taxa de acúmulo de forragem, a maior proporção de colmos e 

forragem morta no dossel pode alterar valor nutritivo na dieta e prejudicar a captura do alimento pelo animal 

em pastejo (PALHANO et al., 2007;  VOLTOLINI et al., 2010a;  2010b). 

Vale ressaltar, no entanto, que os colmos do capim faixa-branca são delgados e flexíveis quando 

verdes, o que pode tornar este componente menos limitante ao consumo por animais em pastejo. Assim, 

existe a necessidade de realizar mais estudos, utilizando animais em pastejo, para que essas inferências 

possam ser ratificadas para o capim faixa-branca. 

No período de menor insolação, as menores porcentagens de colmo e as maiores porcentagens de 

forragem morta nas maiores alturas de desfolhação estão relacionadas a fatores climáticos. A diminuição da 

luminosidade e da temperatura da região pode ter retardado o crescimento do dossel (Figura 2) e ocasionado 

diminuição na taxa de acúmulo de colmo (Tabela 1). Isso acontece porque a luminosidade determina o 

potencial de produção de forragem por meio da fotossíntese e a temperatura determina a velocidade que o 

processo de crescimento por meio da ativação de enzimas (DA SILVA et al., 2015).  

As densidades volumétricas de forragem total e lâminas foliares do capim faixa-branca foram 

influenciadas (P<0,05) pela frequência de desfolhação e pelos períodos do ano. Maiores densidades 

volumétricas de forragem total foram registradas quando o capim faixa-branca foi desfolhado com 

frequência muito alta e baixa (25 e 55 cm de altura, respectivamente) (Figura 5). A densidade volumétrica de 

folhas reduziu com a diminuição da frequência a de desfolhação.  No período de maior insolação, maior 

densidade volumétrica da forragem total (96,1 kg ha-¹ cm-¹) e de lâminas foliares (55,1 kg ha-¹ cm-¹) foram 

registrados comparativamente ao período de menor insolação (78,3 e 44,3 kg ha-¹ cm-¹), respectivamente.  
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Figura 5. Densidades volumétricas da forragem total e da lâmina foliar do capim faixa-branca submetido a 

frequências de desfolhação e épocas do ano 

 

Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem pelo teste de Student (P>0,05). 
 

A densidade volumétrica de colmos e forragem morta foi influenciada (P<0,05) pela interação 

frequência de desfolhação e período do ano. No período de maior insolação, os dosséis desfolhados com 25 e 

35 cm de altura obtiveram menor valor de densidade volumétrica de colmo e forragem morta. No período de 

menor insolação, a elevação da altura de desfolhação aumentou a densidade volumétrica de colmos. A 

densidade volumétrica de forragem morta diminuiu quando a frequência de desfolhação passou de muita alta 

para alta frequência, seguidas pelo aumento nas frequências média e baixa. No período de maior insolação 

houve maior densidade volumétrica de colmos e menor de forragem morta (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Densidade volumétrica de colmo e de forragem morta (kg ha-¹ cm-¹) do capim faixa-branca 

submetido a frequências de desfolhação e épocas do ano 

Período 
Frequência de desfolhação 

EPM1 
Muito alta Alta Média Baixa 

Densidade volumétrica de colmos (kg ha-¹ cm-¹) 

Maior insolação 24,7 Ba 29,4 Ba 40,9 Aa 45,5 Aa 1,58 

Menor insolação 20,6 Ca 22,1 Cb 25,2 Bb 31,9 Ab 0,51 

Densidade volumétrica de forragem morta (kg ha-¹ cm-¹) 

Maior insolação 5,9 Bb 5,8 Ba 7,3 Ab 7,5 Ab 0,40 

Menor insolação 7,7 Ca 6,1 Da 10,1 Ba 12,0 Aa 0,40 

Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não 

diferem pelo teste t de Student (P>0,05). 1EPM = erro padrão da média. 

 

De uma maneira geral, a diminuição na frequência de desfolhação reduziu a densidade volumétrica 

de lâminas foliares, bem como aumentou as densidades volumétricas de colmos e forragem morta. Esses 

padrões são muito semelhantes àqueles obtidos para as taxas de acúmulo de lâminas foliares (Tabela 1), 

colmos (Tabela 1) e de forragem morta.  Quando se analisa as variações nas densidades volumétricas de 
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folhas, colmo e forragem morta de maneira conjunta, por meio da densidade volumétrica de forragem total, é 

possível observar que variações nas alturas do capim faixa-branca provocam modificações na estrutura do 

dossel. Assim, foi observado neste experimento, que a elevação na altura de desfolhação reduziu a densidade 

volumétrica do capim faixa-branca até 45 cm de altura, posteriormente aumentando na altura de 55 cm. A 

redução na densidade volumétrica de lâmina foliar, colmos e forragem morta, possivelmente, ocorreu pelo 

fato de o aumento na altura de desfolhação ter sido proporcional ao aumento do acúmulo desses 

componentes (SANTOS et al., 2010a;  2010b). O aumento da densidade volumétrica na altura de 55 cm pode 

ser explicado pelo aumento concomitante da massa de colmo do capim faixa-branca nesta altura (SANTOS 

et al., 2010a). Por estar diretamente relacionada a profundidade e a massa do bocado (CARVALHO et al., 

2001), a densidade volumétrica pode afetar o tempo por bocado e tempo de pastejo (DIFANTE et al., 2009;  

PALHANO et al., 2007;  TRINDADE et al., 2007) 

De uma maneira geral, o capim faixa-branca manejado no período de maior insolação apresentou 

maiores densidades volumétricas de forragem total, de lâminas foliares e colmo, bem como menor densidade 

volumétrica de forragem morta. Esse padrão de resposta é consequência do maior acúmulo de forragem no 

período de maior insolação (FAGUNDES et al., 2006). 

A densidade populacional de perfilhos totais foi influenciada (P<0,05) pela interação da frequência 

de desfolhação e o período do ano. No período de maior insolação, maiores valores de densidade 

populacional de perfilhos totais foram registrados nos dosséis desfolhados com 25 e 35 cm em relação à 

desfolhação com 45 e 55 cm. No período de menor insolação, a elevação na altura de desfolhação resultou 

em menor densidade populacional de perfilhos totais. No período de maior insolação, foram registrados 

maiores valores de densidade populacional de perfilhos totais em comparação ao período de menor 

insolação, independentemente da altura de desfolhação (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Densidade populacional de perfilhos totais (perfilhos m-²) capim faixa-branca submetido a 

frequências de desfolhação e épocas do ano 

Período 
  Frequência de desfolhação 

EPM1 
Muito alta Alta Média Baixa 

Maior insolação 1.009 Aa 953 Aa 760 Ba 725 Ba 18,2 

Menor insolação 781 Ab 757 ABb 702 Bb 618 Cb 18,2 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo teste t de 

Student (P>0,05). 1EPM = erro padrão da média. 

 

Certamente, a diminuição na densidade populacional de perfilhos totais com a redução da frequência 

de desfolhação é reflexo da competição por luz no capim faixa-branca. De maneira geral, pastos mais altos 

presentam maior interceptação luminosa pelo dossel e, por conseguinte, maior competição intraespecífica 

por luz (DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007). Esta maior competição por luz aumenta a senescência 

e morte dos perfilhos em um mecanismo descrito como compensação tamanho/densidade (MARTÍNEZ 

CALSINA et al., 2012;  MATTHEW et al., 1995;  SBRISSIA; DA SILVA, 2008). Assim, pastos mais 

baixos apresentam maior densidade populacional de perfilhos e pastos mais altos apresentam menor 
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densidade populacional de perfilhos. Em dosséis mais baixos há maior penetração de luz no dossel, tanto em 

quantidade como em qualidade, o que pode estimular a ativação de gemas axilares, capazes de gerar um 

novo perfilho e aumentar sua densidade populacional (DIFANTE et al., 2011;  SACKVILLE HAMILTON et 

al., 1995)  

Em relação aos períodos do ano foi observado que no período de menor insolação existe menor 

densidade populacional de perfilhos totais. Como já foi discutido, como não houve déficit hídrico entre os 

períodos avaliados, o crescimento do capim faixa-branca foi maior no período de maior insolação, em 

decorrência de temperaturas médias mais elevadas, dias mais longos e menos nublados (Figuras 1 e 2). 

O índice de área de folhagem foi influenciado (P<0,05) pela interação da frequência de desfolhação e 

período do ano. Independente do período do ano, a redução da frequência de desfolhação resultou em maior 

índice de área de folhagem. No período de menor insolação, o capim faixa-branca desfolhado a 25 e 35 cm 

de altura apresentou maior índice de área de folhagem em relação período de maior insolação (Figura 6).  

 

Figura 6. Índice de área de folhagem do capim faixa-branca submetido a frequências de desfolhação e épocas 

do ano 

 
Para cada figura, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem pelo teste de Student (P>0,05). 
 

O índice de área foliar é determinado pelas características estruturais do dossel forrageiro 

(BARBERO et al., 2015;  LEMAIRE; CHAPMAN, 1996;  DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007), 

como comprimento final da lâmina foliar, número de folhas vivas, densidade populacional de perfilhos e 

relação lâmina-colmo. Assim, ao longo da rebrotação, à medida que a planta cresce e recupera sua área 

foliar, sua interceptação luminosa aumenta na tentativa de reestabelecer sua capacidade fotossintética (DA 

SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007), atingindo um valor máximo. No caso do capim faixa-branca, ao 

aumento da altura de desfolhação elevou o índice de área da folhagem (folhas, colmos e forragem morta) até 

a altura de 45 cm, a partir da qual manteve-se constante. Neste trabalho, a elevação na altura de desfolhação 

reduziu a densidade populacional de perfilhos totais (Tabela 4), ainda assim, houve elevação no índice de 
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área da folhagem. Provavelmente, esta redução na densidade populacional de perfilhos totais possa ter sido 

compensada pela existência de perfilhos com folhas mais compridas e espessas e, ou, com maior número de 

folhas vivas, bem como maior relação lâmina-colmo, conforme relatado por Lemaire e Chapman (1996) e 

Silva e Nascimento Júnior (2007). 

De maneira geral, existem mudanças na dinâmica do acúmulo e nas caraterísticas estruturais do 

capim faixa-branca quando a frequência de desfolhação muda de alta, para uma frequência média, 

independentemente da época do ano. Apesar disso, as maiores mudanças na estrutura do dossel forrageiro, 

foram encontradas quando o capim faixa-branca passa a ser desfolhado com uma baixa frequência. Isto 

sugere que a grande participação de colmo e forragem morta, nesta frequência, é um indicio de que o pastejo 

com baixa frequência influenciará na perda de produção animal, por afetar negativamente o consumo. 

Contudo, é necessário quantificar os teores nutricionais do dossel forrageiro composto por capim faixa-

branca para eliminar quaisquer dúvidas em relação à seu fornecimento de nutrientes ao animal. 

 

Conclusão 

O capim faixa-branca deve ser manejado entre as frequências muito alta e média. 
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ACÚMULO DE FORRAGEM E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CAPIM FAIXA-BRANCA 

SUBMETIDO À FREQUÊNCIAS DE DESFOLHAÇÃO 

 

Resumo 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o acúmulo de forragem e a composição química 

do capim faixa-branca submetido a quatro frequências de desfolhação [muita alta (25 cm), alta (35 cm), 

média (45 cm) e baixa (55 cm) ], em duas épocas do ano [maior insolação (setembro a março) e menor 

insolação (abril a agosto) ]. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados com quatro 

repetições. O acúmulo de forragem total, de colmos e de forragem morta aumentaram e o acúmulo de 

lâminas foliares e a relação lâmina/colmo diminuíram com a redução da frequência de desfolhação.O 

aumento na frequência de desfolhação diminuiu o teor de matéria seca, carboidratos totais e lignina, assim 

como aumentou o teor de proteína bruta e a digestibilidade estimada do capim faixa-branca. No período de 

maior insolação, os acúmulos de forragem total e de colmo foram maiores comparadas ao período de menor 

insolação. No período de menor insolação, o capim faixa-branca apresentou maiores valores de lignina e 

menor digestibilidade. O manejo de desfolhação com freqüência muito alta e alta, embora com menor 

acúmulo de forragem, apresentam-se mais adequados na melhora do valor nutritivo. 

 

Palavras-chave: Digitaria eriantha, dossel forrageiro, manejo de pastagem, Nordeste brasileiro, sistemas de 

pastejo 

 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the forage accumulation and chemical composition of the 

Digitaria eriantha submitted to four defoliation frequencies (very high (25 cm), high (35 cm), medium (45 

cm) and low ( 55 cm)], in two seasons of the year [greater sunshine (September to March) and lower 

insolation (April to August)]. A randomized complete block design with four replicates was used. The 

accumulation of total forage, stalks and dead forage increased and the accumulation of leaf blades and the 

leaf / stem ratio decreased with the reduction of the frequency of defoliation. The increase in the frequency 

of defoliation decreased the dry matter content, total carbohydrates and Lignin, as well as increased crude 

protein content and estimated digestibility of Digitaria eriantha. In the period of higher insolation, the 

accumulations of total forage and stem were greater compared to the period of lower insolation. In the period 

of lower insolation, the Digitaria eriantha had higher values of lignin and lower digestibility. The 

management of defoliation with very high and high frequency, although with less accumulation of forage, 

are more adequate in the improvement of the nutritive value. 

 

Keywords: Digitaria eriantha, forage canopy, grazing systems, Northeast Brazil, pasture management  
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Introdução 

O capim faixa-branca Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola (COOK; SCHULTZE-KRAFT, 2015) 

tem sido cultivado, principalmente, nos estados de Sergipe e Alagoas (SOUZA et al., 2016). Esta gramínea 

apresenta certa adaptação ao crescimento em regiões com baixa pluviosidade, e em solos com baixa 

fertilidade natural (GARCÍA; PÉREZ, 2005), apesar de mostrar-se responsiva à irrigação (OLIVEIRA et al., 

2015) e adubação nitrogenada (SOUZA et al., 2016). 

Apesar de apresentar uma importância regional, pesquisas avaliando o capim faixa-branca ainda são 

escassas, especialmente, caracterizando modificações na composição química em função do manejo adotado. 

O aumento da altura da pastagem pode resultar em maior produção de forragem, porém é comum observar 

redução no valor nutricional da mesma, o que pode alterar o consumo animal (VOLTOLINI et al., 2010). 

Neste sentido, a mensuração da composição química de uma planta forrageira é importante para auxiliar na 

determinação de práticas adequadas de manejo da pastagem, especialmente nas condições edafoclimáticas do 

Nordeste Brasileiro.  

Atualmente, recomendações mais racionais de manejo no Brasil têm sido baseadas em alturas de 

entrada e saída dos animais em pastejo (DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007), visando aumentar o 

acúmulo de forragem, maximizando a produção de lâminas foliares e controlando o acúmulo de colmos e 

forragem morta (NASCIMENTO JÚNIOR et al., 2013), o que beneficiará o valor nutricional da forragem. 

Essas recomendações realçam a impossibilidade de utilização de períodos de descanso fixos e invariáveis 

(DA SILVA, 2013).  

Protocolos experimentais, baseados em metas de desfolhação, devem ser aplicados para o capim 

faixa-branca, com o intuito de verificar mudanças nos processos de acúmulo de forragem e na sua 

composição química, o que auxiliará na definição de metas mais racionais de manejo desta gramínea. Assim, 

o objetivo com esta pesquisa foi de avaliar o acúmulo de forragem e a composição química do capim faixa-

branca submetido a diferentes frequências de desfolhação.  

 

Material e Métodos 

A avaliação do capim faixa-branca foi realizada de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, em área da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizada em São Cristóvão/SE (11º22’ S; 37º12’ W; 47 m). O 

clima da região, segundo a classificação Köppen, é do tipo Awa, tropical, com período seco de setembro a 

março e período chuvoso de abril a agosto. A precipitação média é de 1.372 mm e temperatura média de é 

25,3 ºC. As informações climáticas da região durante o período experimental foram obtidas no Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), em uma estação meteorológica distante aproximadamente, 20 km da 

área experimental (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1. Insolação média e temperaturas máxima, média e mínima no período de janeiro de 2015 a março de 

2016.  
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Figura 2. Precipitação média no período de janeiro de 2015 a março de 2016. 
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O solo da área experimental foi classificado como Neossolo Quartzarênico, de textura arenosa e 

relevo plano. De acordo com a análise química, o solo apresentava antes do início do experimento, as 

seguintes características: pH em água = 5,49; P (Mehlich-1) = 3,90 e K = 138 mg/dm3; Ca = 0,38; Mg = 0,35 

e H + Al = 1,24; SB = 1,21 e CTC (pH 7,0) = 2,45 cmolc/dm³; e MO = 11,8 g/dm³. Em função destes 

resultados foram aplicados, como adubação de correção, em dose única, 100 kg/ha de P2O5 na forma de 

superfosfato simples, 100 kg/ha de K2O na forma de cloreto de potássio e 60 kg/ha de N na forma de Sulfato 

de Amônia. 

A área experimental utilizada foi implantada em agosto de 2014, em uma área de 400 m², por meio 

de mudas. De agosto a dezembro de 2014, foi realizado um manejo de estabelecimento do capim faixa-

branca. Sempre que o dossel atingia altura média de 40 cm, era rebaixado para 10 cm, por meio de cortes. 

Em janeiro de 2015, houve um corte de nivelamento a 10 cm de altura de resíduo, em todas as unidades 
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experimentais, marcando o início do período experimental. A área experimental foi irrigada regularmente, ao 

longo de toda época de coleta de dados, com o objetivo de controlar a capacidade de campo, seguindo 

recomendação de SOUZA et al. (2016).  

Foram avaliadas quatro frequências de desfolhação: muita alta (25 cm), alta (35 cm), média (45 cm) 

e baixa (55 cm). As frequências de desfolhação foram alocadas às unidades experimentais (parcelas de 4,6 

m²) seguindo um delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições, totalizando16 unidades 

experimentais. Os dados foram obtidos em duas épocas do ano: maior insolação (setembro a março) e menor 

insolação (abril a agosto). 

A adubação de manutenção foi realizada com 300 kg ha-¹ ano-¹ de nitrogênio, conforme 

recomendação de Souza et al. (2016), na forma de sulfato de amônio e 240 kg ha-¹ ano-¹ de potássio na forma 

de cloreto de potássio. As adubações foram parceladas em função do intervalo entre cortes de acordo com 

Sousa et al. (2010), de forma que, ao final do período experimental, as parcelas receberam a mesma 

quantidade de adubo. As adubações foram realizadas após cada desfolhação.  

A mensuração da altura foi realizada semanalmente em cinco pontos aleatórios por unidade 

experimental, utilizando régua, medindo-se a distância entre o solo e o horizonte de folhas. A média dos 

cinco pontos foram equivalentes a altura do dossel. A estimativa do acúmulo de forragem e da composição 

morfológica foi realizada por meio da colheita de uma amostra de forragem no interior de um quadro 

amostral de 0,70 m² de maneira aleatória, em cada unidade experimental. A obtenção desta amostra foi feita 

sempre que o dossel atingia sua altura de desfolhação, sendo colhido toda a forragem presente no quadro 

amostral deixando uma altura de resíduo de 10 cm. As amostras foram pesadas e subdivididas em duas 

subamostras. A primeira foi separada em lâminas foliares verdes, colmos e forragem morta, posteriormente 

seca em estufa de ventilação forçada de ar a 55 ºC por 72 horas e pesada com o objetivo de estimar o 

acúmulo dos componentes morfológicos. A segunda subamostra foi pesada, seca em estufa de ventilação 

forçada de ar a 55 ºC por 72 horas, afim de estimar o acúmulo de forragem total. O acúmulo de forragem 

total foi obtido através do somatório do acúmulo de cada ciclo de desfolhação e a relação lâmina/colmo foi 

por meio da média da divisão da porcentagem de lâmina foliar pela porcentagem de colmos. 

Após pesagem, esta subamostra foi levada ao laboratório de análises de alimento para determinação 

da composição bromatológica. Os valores de proteína bruta (PB), lignina (LIG), extrato etéreo (EE) e cinzas 

(CZ) foram mensurados de acordo com a metodologia descrita pelo AOAC (1990) e fibra em detergente 

neutro e ácido (FDN e FDA) descritas por (VAN SOEST et al., 1991). Os carboidratos totais (CHOT) e 

carboidratos não fibrosos (CNF) foram estimados através das equações: CHOT= 100 – (PB% + EE% + 

CZ%); CNF= CHOT – FDN, propostas por Sniffen et al. (1992). A estimativa dos nutrientes digestíveis 

totais (NDT) foi obtida através da equação NDT = 83,79 – (0,4171 x % FDN), descrita por Capelle et al. 

(2001). A digestibilidade da matéria seca (DMS) foi estimada por meio da equação DMS = 88,9 – (0,779 x 

% FDA), descrita por Castro Filho et al. (2007).  

Os dados foram organizados em dois períodos do ano: maior insolação (setembro a março) e menor 

insolação (abril a agosto). Os dados, assim organizados, foram submetidos à análise de variância utilizando-

se o procedimento MIXED do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System), versão 8.2 para Windows. 
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Na escolha da matriz de variância e covariância utilizou-se o Critério de Informação de Akaike 

(WOLFINGER, 1993). Desta forma, foi possível detectar os efeitos das causas de variação principais 

(frequência de desfolhação e época do ano) e da interação entre elas. Os efeitos das frequências de 

desfolhação, períodos do ano e suas interações foram considerados fixos e o efeito de blocos e suas 

interações considerados aleatórios (LITTELL et al., 2000). As médias foram estimadas utilizando-se o 

procedimento LSMEANS e comparadas pelo teste “t” de Student, com significância de 5%. 

 

Resultados e Discussão  

As frequências de desfolhação ficaram próximas das metas pretendidas, com valores de alturas de 

26,2 cm para a frequência muito alta; 35,5 cm para alta; 45,8 cm para a média; e 54,4 cm para a frequência 

baixa. Os acúmulos de lâminas foliares, de colmo e de forragem morta foram influenciados (P<0,05) pelas 

frequências de desfolhação e período do ano. O capim faixa-branca desfolhado com menores frequências 

apresentou menor acúmulo de lâminas foliares, maior acúmulo de forragem morta (Figura 3) e colmo 

(Tabela 1). De maneira geral, No período de maior insolação houve maior acúmulo de colmos (Tabela 1), 

lâmina foliar (10.571 kg/ha) e de forragem morta (1.304 kg/ha) em relação ao período de menor insolação 

(5.606 e 1.162 kg/ha, respectivamente).  

 

Figura 3. Acúmulo de lâminas foliares e de forragem morta do capim faixa-branca desfolhado em diferentes 

frequências. 

 

Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem pelo teste de Student 

(P>0,05). 
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Tabela 1 – Acúmulo de colmos (kg/ha) do capim faixa-branca desfolhado com diferentes frequências em 

dois períodos do ano 

Período 
Frequência de desfolhação 

EPM1 
Muito alta  Alta Média Baixa 

Maior Insolação 4.111 Ca 5.169 Ca 8.882 Ba 10.235 Aa 351,1 

Menor Insolação 2.344 Db 2.878 Cb 3.574 Bb 4.076 Ab 37,9 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo teste t de Student 

(P>0,05). 1EPM = erro padrão da média. 

 

Ao longo da rebrotação, a planta prioriza o acúmulo de lâminas foliares como forma de restabelecer 

sua área foliar e, consequentemente, sua capacidade fotossintética. Contudo, à medida que a planta cresce a 

competição intraespecífica por luz acentua-se, reduzindo a quantidade e a qualidade da luz que penetra no 

dossel (CARNEVALLI et al., 2006;  DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007). Essa elevada competição 

intraespecífica por luz altera o processo de acúmulo de forragem. O sombreamento de folhas mais baixas, 

por folhas localizadas no estrato superior do dossel, desencadeia o processo de senescência e morte de folhas 

e perfilhos, o que reduz o acúmulo de lâminas foliares e aumenta o acúmulo de forragem morta. Por sua vez, 

o acúmulo de colmos se acentua para alocar as folhas em pontos mais altos, conseguindo captar maior 

quantidade e qualidade de luz (DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007;  DA SILVA et al., 2015). 

Assim, a redução na frequência de desfolhação diminuiu o acúmulo de lâminas foliares (Figura 3) e 

aumentou o acúmulo de colmos (Tabela 1) e de forragem morta (Figura 3) do capim faixa-branca.  

Variações na disponibilidade de fatores de crescimento como água, radiação solar, temperatura e 

nutrientes alteram o padrão de acúmulo de forragem (DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007). Como 

as unidades experimentais foram irrigadas regularmente, possivelmente, os fatores que mais influenciaram o 

crescimento das plantas em os períodos avaliados foram a luminosidade e a temperatura (Figura 1 e 2).  

A temperatura tem expressivo efeito no processo de crescimento da planta por controlar processos 

bioquímicos (CHAPMAN et al., 2011). Segundo estes autores, avaliar o efeito desta variável isoladamente 

no campo é difícil, fazendo com que os trabalhos sobre o efeito da temperatura no crescimento do dossel 

forrageiro sejam escassos. Cada espécie forrageira suporta um intervalo de temperatura ótima para realização 

dos processos bioquímicos envolvidos na fotossíntese (TAIZ; ZEIGER, 2009). Ainda de acordo com estes 

autores, dentro deste intervalo, à medida que a temperatura se eleva associadas ao maior nível de ir radiação, 

favorece o crescimento do dossel com o aumento do crescimento da lâmina foliar, e a taxa média de 

expansão da folha. Neste trabalho, maiores valores de acúmulo de lâminas foliares, colmos e forragem morta 

no período de maior insolação é consequência das maiores temperaturas e luminosidade, uma vez que a 

disponibilidade de água não foi limitante, por conta da irrigação ao longo do período experimental.  

O acúmulo de forragem total e a relação lâmina/colmo foram influenciados (P<0,05) pela interação 

entre a frequência de desfolhação e época do ano. Independentemente da época, a redução na frequência de 

desfolhação resultou em maior o acúmulo de forragem total e menor relação lâmina/colmo. Por sua vez, no 

período de maior insolação, o capim faixa-branca acumulou mais forragem, independente da frequência de 

desfolhação. No período de menor insolação, houve maior relação lâmina/colmo nos dosséis desfolhados nas 

frequências média e baixa (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Acúmulo de forragem total (kg/ha) e relação lâmina/colmo do capim faixa-branca desfolhado 

com diferentes frequências em dois períodos do ano 

Período 
Frequência de desfolhação 

EPM1 
Muito alta Alta Média Baixa 

Acúmulo de forragem total 

Maior Insolação 16.001 Ca 16.964 Ca 20.645 Ba 22.289 Aa 479,1 

Menor Insolação 9.500 Cb 9.940 Bb 10.058 Bb 10.452 Ab 83,4 

Relação lâmina/colmo 

Maior Insolação 2,66 Aa 2,11 Ba 1,15 Cb 1,01 Cb 0,05 

Menor Insolação 2,67 Aa 2,17 Ba 1,41 Ca 1,18 Da 0,02 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo teste t 

de Student (P>0,05). 1EPM = erro padrão da média. 

 

O maior acúmulo de forragem total com a diminuição da frequência de desfolhação é consequência 

dos padrões de acúmulos de lâminas foliares, colmos e forragem morta, que aumentaram com a redução da 

frequência de desfolhação. Vale ressaltar ainda que o acúmulo de forragem do capim faixa-branca pode ser 

considerado elevado, com valores entre 25 a 32 t/ha ano, quando irrigado e adubado com 300 kg ha-1 ano-1 de 

nitrogênio e 240 kg ha-1 ano-1 de potássio. Isto demonstra que o capim faixa-branca apresenta um elevado 

potencial produtivo, sendo responsivo a práticas de manejo como irrigação (OLIVEIRA et al., 2015), 

adubação (SOUZA et al., 2016) e frequências de desfolhação.A diminuição da relação folha/colmo com a 

redução da frequência de desfolhação dossel está relacionada com a redução no acúmulo de lâminas foliares 

(Figura 3) e com o aumento no acúmulo de colmos (Tabela 1).  

No período de maior insolação ocorreu maior acúmulo de forragem, certamente em razão de maiores 

temperaturas e luminosidade (Figuras 1 e 2), ressaltando que o período de menor insolação foi composto por 

152 dias, enquanto o período de maior insolação foi, em média, de 243 dias. Assim, esta diferença no 

número de dias certamente contribuiu para que o acúmulo de forragem no período de maior insolação fosse 

maior em relação ao período de menor insolação. Por sua vez, neste período, as relações lâmina/colmo foram 

menores no capim faixa-branca desfolhado nas frequências média e baixa. Nestas mesmas frequências de 

desfolhação, o capim faixa-branca acumulou menos lâminas foliares (Figura 3), porém acumulou 

respectivamente, 105 e 113% mais colmo no período de maior insolação em relação ao de menor insolação. 

O teor matéria seca do capim faixa-branca foi influenciada (P<0,05) pela frequência de desfolhação e 

período do ano. A redução da frequência de desfolhação aumentou o teor de matéria seca do capim faixa-

branca (Figura 4). Este capim desfolhado no período de maior insolação apresentou maior matéria seca 

(17%) em relação a sua desfolhação no período de menor insolação (16,2%). 
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Figura 4. Matéria seca do capim faixa-branca desfolhado com diferentes frequências. 

 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem pelo teste de Student (P>0,05). 

 

O aumento do teor de matéria seca do capim faixa-branca certamente se deve ao maior acúmulo de 

colmos (maior comprimento e espessura) (Tabela 1), e forragem morta (Figura 3) com a redução na 

frequência de desfolhação. Este espessamento do colmo advém de uma parede celular mais rígida e menos 

extensível, com maior teor de matéria seca (TAIZ; ZEIGER, 2009) refletindo no aumento na produção de 

forragem total (kg ha-1) (OLIVEIRA et al., 2016). De maneira semelhante, o maior teor de matéria seca do 

capim faixa-branca no período de maior insolação está relacionado aos maiores acúmulos de colmos (Tabela 

1) e forragem morta acumulados neste período. 

O teor de proteína bruta do capim faixa-branca foi influenciado (P<0,05) pela frequência de 

desfolhação, com redução nos valores nas menores frequências de desfolhação.  

 

Figura 5. Proteína bruta do capim faixa-branca desfolhado com diferentes frequências. 
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Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem pelo teste de Student (P>0,05). 
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Com a redução da frequência de desfolhação, aumenta-se a idade do dossel que será desfolhado, e a 

medida que o dossel forrageiro cresce, passa acumular mais colmos que folhas. Desta forma, a redução no 

teor de proteína bruta com a diminuição da frequência de desfolhação está relacionado com a ocorrência da 

menor relação lâmina/colmo (Tabela 2), menor acúmulo de lâminas foliares (Figura 3) e os maiores 

acúmulos de colmos (Tabela 1) e forragem morta (Figura 3). As lâminas foliares possuem maior valor 

proteico que colmos (NAVE et al., 2010;  ARAÚJO et al., 2017), justificando assim a redução no teor de 

proteína bruta com o aumento do acúmulo de colmo. Ademais, pastos mais baixos apresentam maior 

renovação de perfilhos (MONTAGNER et al., 2012), caracterizando uma população mais jovial, o que 

também pode contribuir com o maior teor proteico do capim faixa-branca desfolhado com maiores 

frequências.  

É importante ressaltar que o capim faixa-branca quando desfolhado com frequência muito alta (25 

cm de altura) apresentou teores de proteína bruta superiores a 14%. Entretanto, mesmo apresentando menor 

teor proteico, dosséis desfolhados com frequência baixa (55 cm de altura) apresentaram 10,4% de proteína 

bruta, valor superior ao mínimo necessário para a manutenção da flora ruminal que, segundo Van Soest 

(1994), é de 7%, sugerindo que esta meta de manejo não seria limitante em termos proteicos. Além disso, os 

valores obtidos neste experimento estão acima dos 7 a 9% de proteína bruta descritos na literatura para o 

capim faixa-branca (ESTRADA et al., 2003;  GARCÍA; PÉREZ, 2005). O baixo valor encontrado por esses 

autores é, provavelmente, consequência da utilização de intervalos entre desfolhação longos e invariáveis 

durante o ano. Estes resultados indicam que ações de manejo, como o aumento na frequência de desfolhação, 

influenciam positivamene o teor proteico do capim faixa-branca colaborando para um possível melhor 

desempenho animal em sistema de pastejo desta forragem. 

Os teores de carboidratos totais e de fibra em detergente neutro do capim faixa-branca foram 

influenciados (P<0,05) pela frequência de desfolhação. A diminuição das frequências de desfolhação 

aumentou os teores de carboidratos totais (celulose, hemicelulose, lignina, pectina, amido e açúcares) e de 

fibra em detergente neutro (Figura 6). O teor de carboidratos não fibrosos (amido, açúcares e pectina) do 

capim faixa-branca não variou (P>0,05) com as frequências de desfolhação ou épocas do ano, apresentando, 

em média, 4,4%. 
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Figura 6. Carboidratos totais e fibra em detergente neutro do capim faixa-branca submetido a diferentes 

frequências de desfolhação. 

 

 

Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem pelo teste de Student 

(P>0,05). 

 

Para que haja desenvolvimento da planta é necessária expansão da parede celular vegetal, que 

acumula carboidratos durante a fase de crescimento (TAIZ; ZEIGER, 2009). Segundo os autores, estes 

carboidratos podem apresentar função estrutural para a planta ou função de reserva para ser usado na 

sobrevivência da planta durante períodos de estresse.  

A redução na frequência de desfolhação aumentou o acúmulo de colmos (Tabela 1), o que 

certamente aumentou os teores de fibra em detergente neutro e, consequentemente, os teores de carboidratos 

totais. Taiz e Zeiger (2009) afirmam que existe incremento nas estruturas da parede celular quando a planta 

está em processo de crescimento, aumentando a espessura da parede celular com o tempo de vida da planta e 

fazendo-se necessário para suportar o aumento da massa dos componentes morfológicos.  

O teor de FDN é composto por carboidratos estruturais que estão relacionados à regulação do 

consumo por causar limitação física e efeito de enchimento no rúmen do animal (OLIVEIRA et al., 2016). 

Entretanto, existe um intervalo de níveis de FDN, onde necessário um teor mínimo de 30% para que haja 

estímulo na manutenção do ambiente ruminal pela ruminação e salivação, e um valor máximo de 65% de 

FDN para que não haja limitação no consumo, que pode variar com a necessidade da categoria animal 

(NUSSIO et al., 2006;  TRES et al., 2013). Assim, mesmo na maior frequência de desfolhação, o capim 

faixa-branca apresentou valor de FDN considerado alto (Figura 6) o que pode ser um potencial limitante ao 

consumo animal, porém não deve ser um fator determinante para não utilização desta espécie (MUNIZ et al., 

2012), pois o capim faixa-branca possui colmos delgados e flexíveis, em relação a outras espécies forrageiras 

já estudadas.  

Os teores de fibra em detergente ácido e lignina foram influenciados (P<0,05) pela interação entre a 

frequência de desfolhação e o período do ano. A redução na frequência de desfolhação aumentou os teores 
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de fibra em detergente ácido e lignina, independentemente do período do ano. No período de menor 

insolação foram registrados maiores valores de fibra em detergente ácido, independentemente da frequência 

de desfolhação, e maiores valores de lignina, nos dosséis desfolhados com frequência alta, média e baixa (35, 

45 e 55 cm de altura, respectivamente) em comparação com o período de menor insolação (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Teores de fibra em detergente ácido e lignina do capim faixa-branca desfolhado com diferentes 

frequências em dois períodos do ano 

Período 
Frequências de desfolhação 

EPM1 
Muito alta Alta Média Baixa 

Fibra em Detergente Ácido (%) 

Maior Insolação 29,5 Cb 31,9 Bb 32,5 Bb 34,4 Ab 0,269 

Menor Insolação 29,9 Ca 34,6 Ba 35,2 Aba 35,7 Aa 0,269 

Lignina (%) 

Maior Insolação 3,70 Ca 4,00 Bb 4,07 Bb 4,27 Ab 0,037 

Menor Insolação 3,72 Ca 4,32 Ba 4,40 Aba 4,47 Aa 0,037 

Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não 

diferem pelo teste t de Student (P>0,05). 1EPM = erro padrão da média. 

 

Os teores de FDA e lignina aumentaram com o decréscimo da frequência de desfolhação, assim 

como a FDN (Figura 6). A fibra em detergente ácido é composta por celulose indigestível, lignina e 

quantidades variáveis de cinzas. De acordo com REIS; DA SILVA (2006) é necessário um mínimo de fibra 

em detergente ácido de 19% para o bom funcionamento ruminal, porém os animais tendem a diminuir o 

consumo de plantas forrageiras com valor médio de fibra em detergente ácido com valores acima de 30%. 

Isto mostra que, apesar de o capim faixa-branca apresentar altos valores de FDN (Figura 6), esta planta 

forrageira apresenta teores de FDA adequados para frequência de desfolhação muito alta e próximos do 

aceitável para frequência alta, possibilitando que não haja perdas no consumo do animal.  

Com a maturidade da planta, além do FDN e FDA, os teores de lignina também tendem a aumentar. 

De acordo com Araújo et al. (2011), a maioria das espécies forrageiras reduzem o seu valor nutritivo com o 

aumento da idade, consequência da diminuição da relação lâmina/colmo e da lignificação da parede celular. 

Este composto é um fator primordial que pode limitar o potencial de digestão de carboidratos fibrosos, já que 

estão quimicamente ligados, e possui baixa ou nula digestibilidade (NUSSIO et al., 2006). Contudo, apesar 

do aumento dos teores de lignina com a redução da frequência de desfolhação, esses valores são 

considerados baixos sem comprometer a degradação da fibra pelos microorganismos ruminais (ALMEIDA 

et al., 2000). Assim, o manejo do dossel forrageiro visando o baixo do acúmulo de colmo e 

consequentemente lignina, é uma opção favorável para o animal, visto que reduziria limitações físicas e 

digestivas relacionadas a lignina. 

Apesar de apresentar menor acúmulo de colmos (Tabela 1), o período de menor insolação apresentou 

maiores teores de FDA e lignina. Possivelmente, devido ao fato de que o capim faixa-branca entrou em 

estágio reprodutivo nos meses de julho e agosto, o que, provavelmente, aumentou os teores de FDA e 

lignina. Quando a planta floresce, existe um estímulo ao alongamento e espessamento de colmos (TAIZ; 

ZEIGER, 2009), o que reduz sua qualidade em termos nutricionais. Nesta situação, estes mesmos autores 
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relatam que a planta reduz a concentração de reservas energéticas na base do colmo e aumenta nas raízes, 

indicando que a utilização destas reservas é destinada para o crescimento da planta. Por sua vez, nos dosséis 

desfolhados com frequência muito alta (25 cm de altura) não houve diferença no teor de lignina entre os 

períodos do ano. Possivelmente, ao se realizar o manejo com maior frequência, o dossel não tenha crescido o 

suficiente para espessar sua parede celular e aumentar o teor de lignina.  

O teor de nutrientes digestíveis totais foi influenciado (P<0,05) pela frequência de desfolhação. 

Maiores valores de NDT foram registrados quando o capim faixa-branca foi desfolhado com frequência 

muito alta, valores intermediários quando desfolhado com alta e média, e menores valores naquele 

desfolhado com baixa frequência (Figura 7).  

 

Figura 7. Nutrientes digestíveis totais do capim faixa-branca desfolhado com diferentes frequências. 

 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem pelo teste de Student (P>0,05). 

 

A digestibilidade estimada do capim faixa-branca foi influenciada (P<0,05) pela interação da 

frequência de desfolhação com o período do ano. A redução da frequência de desfolhação diminuiu o valor 

de digestibilidade do capim faixa-branca, independentemente do período do ano. Maiores valores de 

digestibilidade foram estimados no período de maior insolação, comparado ao período de menor insolação 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Digestibilidade estimada da matéria seca (%) do capim faixa-branca desfolhado com diferentes 

frequências em dois períodos do ano 

Período 
Frequência de desfolhação 

EPM1 
Muito alta Alta Média Baixa 

Maior Insolação 65,9 Aa 64,0 Ba 63,5 Ba 62,0 Ca 0,211 

Menor Insolação 65,5 Ab 61,9 Bb 61,4 BCb 61,0 Cb 0,211 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo teste t de 

Student (P>0,05). 1EPM = erro padrão da média. 
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A redução nos teores de nutrientes digestíveis totais e na digestibilidade da matéria seca com a 

redução da frequência de desfolhação estão relacionados com a redução no acúmulo de lâminas foliares 

(Figura 3) e na relação lâmina/colmo (Tabela 2), bem como com o aumento no acúmulo de colmos (Tabela 

1) e de forragem morta (Figura 4), fibra em detergente neutro (Figura 6) fibra em detergente ácido e lignina 

(Tabela 3). Segundo Oliveira et al. (2011), com o incremento da lignina com o avançar da idade de plantas 

forrageiras, existe associação aos carboidratos estruturais da parede celular diminuindo sua digestibilidade. 

Desta forma, existe redução na disponibilidade de nutrientes, reduzindo o teor de NDT, podendo afetar de 

forma negativa a produção animal, uma vez que é um indicador do conteúdo energético da forragem 

(CAPPELLE et al., 2001). De maneira geral, as frações fibrosas das plantas (FDN, FDA e Lignina) estão 

relacionadas de maneira negativa à digestibilidade do dossel forrageiro (CORREIA et al., 2011).  

De acordo com Van Soest (1994) a maioria das plantas forrageiras de clima tropicais possui 

digestibilidade média de 55%. O capim faixa-branca mesmo desfolhado com uma frequência baixa atingiu o 

valor de digestibilidade acima da média de gramíneas tropicais. Apesar da diminuição da digestibilidade, ao 

comparar os extremos [frequência muito alta vs baixa (25 vs 55 cm de altura)] observamos que a diferença é 

de três pontos percentuais. Isto demonstra que a diminuição não ocasionou perda significativa, mantendo 

uma boa digestibilidade final, sendo mais um fator positivo desta forrageira para um possível bom 

desempenho animal em sistema de pastejo. 

Os maiores valores de digestibilidade encontrado nos dosséis desfolhados no período de maior 

insolação é resultado do maior acúmulo de lâminas foliares nesse período, independentemente da frequência 

de desfolhação. Folhas possuem maior digestibilidade que colmos (ARAÚJO et al., 2017), assim, como o 

maior acúmulo de folhas foi no período de maior insolação, houve reflexo no aumento da digestibilidade. O 

fato do florescimento do capim faixa-branca no período julho e agosto (período de menor insolação) 

influenciou o menor teor de digestibilidade da planta. Como discutido anteriormente, o investimento no 

alongamento e espessamento de colmo no período reprodutivo, aumenta os teores de lignina, fato que 

ocasiona menor digestibilidade ao alimento. 

 

Conclusão 

O manejo de desfolhação com frequência muito alta e alta, embora com menor acúmulo de forragem, 

apresentam-se mais adequados na melhora do valor nutritivo. O capim faixa-branca desfolhado com 

frequência baixa apresenta maior acúmulo de forragem, porém com menor valor nutricional.  
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A revista Semina: Ciências Agrárias, com periodicidade trimestral, é uma publicação de divulgação científica do Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Estadual de Londrina. Tem como objetivo publicar artigos, comunicações, relatos de casos e revisões 
relacionados às Ciências Agronômicas, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Medicina Veterinária, Zootecnia e áreas afins.

categorias dos trabalhos
a) Artigos científicos: no máximo 25 páginas incluindo figuras, tabelas e referências bibliográficas;
b) Comunicações científicas: no máximo 12 páginas, com referências bibliográficas limitadas a 16 citações e no máximo duas 
tabelas ou duas figuras ou uma tabela e uma figura;
b) Relatos de casos: No máximo 10 páginas, com referências bibliográficas limitadas a 12 citações e no máximo duas tabelas ou 
duas figuras ou uma tabela e uma figura;
c) Artigos de revisão: no máximo 35 páginas incluindo figuras, tabelas e referências bibliográficas.

apresentação dos trabalhos
Os originais completos dos artigos, comunicações, relatos de casos e revisões podem ser escritos em português, inglês ou espanhol 
e devem ser enviados em três cópias impressas em papel A4, com espaçamento duplo, elaborado no editor de texto Word for 
Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12 normal, com margens esquerda e direita de 2,5 cm e superior e inferior de    2 cm, 
respeitando-se o número de páginas, devidamente numeradas, de acordo com a categoria do trabalho. Figuras (desenhos, gráficos 
e fotografias) e tabelas serão numeradas em algarismos arábicos e devem estar separadas no final do trabalho. As figuras e tabelas 
deverão ser apresentadas nas larguras de 8 ou 16 cm com altura máxima de 22 cm, lembrando que se houver a necessidade de 
dimensões maiores, no processo de editoração haverá redução para as referidas dimensões. As legendas das figuras deverão ser 
colocadas em folha separada obedecendo à ordem numérica de citação no texto. Fotografias devem ser identificadas no verso e 
desenhos e gráfico na parte frontal inferior pelos seus respectivos números do texto e nome do primeiro autor. Quando necessário 
deve ser indicado qual é a parte superior da figura para o seu correto posicionamento no texto.
 
preparação dos manuscritos
Artigo científico: 
Deve relatar resultados de pesquisa original das áreas afins, com a seguinte organização dos tópicos: Título; Título em inglês; 
Resumo com Palavras-chave (no máximo seis palavras); Abstract com Key-words (no máximo seis palavras); Introdução; 
Material e Métodos; Resultados e Discussão com as conclusões no final ou Resultados, Discussão e Conclusões separadamente; 
Agradecimentos; Fornecedores, quando houver e Referências Bibliográficas. Os tópicos devem ser escritos em letras maiúsculas 
e minúsculas e destacados em negrito, sem numeração. Quando houver a necessidade de subitens dentro dos tópicos, os mesmos 
devem receber números arábicos.  O trabalho submetido não pode ter sido publicado em outra revista com o mesmo conteúdo, 
exceto na forma de resumo de congresso, nota prévia ou formato reduzido.
Na primeira página do manuscrito devem constar as seguintes informações:
1. Título do trabalho: O título, acompanhado de sua tradução para o inglês, deve ser breve e suficientemente específico e descritivo, 
contendo palavras que permitam ao leitor ter uma idéia do conteúdo do artigo. 
2. Nomes dos autores: Deverão ser escritos por extenso, separados por ponto e vírgula, logo abaixo do título do trabalho. A 
instituição, os órgãos de fomento e a identificação dos autores deverão ser feitos por inserção numérica de notas de rodapé ao final 
do título e dos nomes. O autor para correspondência com endereço completo, telefone, fax e E-mail deverá ser destacado com um 
asterisco sobrescrito junto ao seu número de identificação.
A partir da segunda página do manuscrito a apresentação do trabalho deve obedecer à seguinte ordem:
1. Título do trabalho, acompanhado de sua tradução para o inglês.
2. Resumo e Palavras-chave: Deve ser incluído um resumo informativo com um mínimo de 150 e um máximo de 300 palavras, na 
mesma língua que o artigo foi escrito, acompanhado de sua tradução para o inglês (Abstract e Key words).
3. Introdução: Deverá ser concisa e conter revisão estritamente necessária à introdução do tema e suporte para a metodologia e 
discussão.
4. Material e Métodos: Poderá ser apresentado de forma descritiva contínua ou com subitens, de forma a permitir ao leitor a 
compreensão e reprodução da metodologia citada com auxílio ou não de citações bibliográficas.
5. Resultados e discussão com conclusões ou Resultados, Discussão e Conclusões: De acordo com o formato escolhido, estas partes 
devem ser apresentadas de forma clara, com auxílio de tabelas, gráficos e figuras, de modo a não deixar dúvidas ao leitor, quanto à 
autenticidade dos resultados, pontos de vistas discutidos e conclusões sugeridas.
6. Agradecimentos: As pessoas, instituições e empresas que contribuíram na realização do trabalho deverão ser mencionadas no 
final do texto, antes do item Referências Bibliográficas.
observações:
 Quando for o caso, antes das referências, deve ser informado que o artigo foi aprovado pela comissão de bioética e foi realizado 
de acordo com as normas técnicas de biosegurança e ética.
 Notas: Notas referentes ao corpo do artigo devem ser indicadas com um símbolo sobrescrito, imediatamente depois da frase a que 
diz respeito, como notas de rodapé no final da página.
Figuras: Quando indispensáveis figuras poderão ser aceitas e deverão ser assinaladas no texto pelo seu número de ordem em 
algarismos arábicos. Se as ilustrações enviadas já foram publicadas, mencionar a fonte e a permissão para reprodução.
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Tabelas: As tabelas deverão ser acompanhadas de cabeçalho que permita compreender o significado dos dados reunidos, sem 
necessidade de referência ao texto. 
 Grandezas, unidades e símbolos: Deverá obedecer às normas nacionais correspondentes (ABNT).  
7. Citações dos autores no texto: Deverá seguir o sistema de chamada alfabética escrita com letras maiúsculas seguidas do ano de 
publicação de acordo com os seguintes exemplos:
Os resultados de DUBEY (2001) confirmam que o.....
De acordo com SANTOS et al. (1999), o efeito do nitrogênio.....
Beloti et al. (1999b) avaliaram a qualidade microbiológica.....
......e inibir o teste de formação de sincício (BRUCK et al., 1992).
......comprometendo a qualidade de seus derivados (AFONSO; VIANNI, 1995).
8. Referências Bibliográficas: As referências bibliográficas, redigidas segundo a norma NBR 6023, ago. 2000, da ABNT, 
deverão ser listadas na ordem alfabética no final do artigo. Todos os autores participantes dos trabalhos deverão ser relacionados, 
independentemente do número de participantes (única exceção à norma – item 8.1.1.2). A exatidão e adequação das referências a 
trabalhos que tenham sido consultados e mencionados no texto do artigo, bem como opiniões, conceitos e afirmações são da inteira 
responsabilidade dos autores.
As outras categorias de trabalhos (Comunicação científica, Relato de caso e Revisão) deverão seguir as mesmas normas acima 
citadas, porem, com as seguintes orientações adicionais para cada caso:

Comunicação científica
Uma forma concisa, mas com descrição completa de uma pesquisa pontual ou em andamento (nota prévia), com documentação 
bibliográfica e metodologia completas, como um artigo científico regular. Deverá conter os seguintes tópicos: Título (português e 
inglês); Resumo com Palavras-chave; Abstract com Key-words; Corpo do trabalho sem divisão de tópicos, porém seguindo a seqüência 
– introdução, metodologia, resultados (podem ser incluídas tabelas e figuras), discussão, conclusão e referências bibliográficas.

relato de caso
Descrição sucinta de casos clínicos e patológicos, achados inéditos, descrição de novas espécies e estudos de ocorrência ou 
incidência de pragas,  microrganismos ou parasitas de interesse agronômico, zootécnico ou veterinário.  Deverá conter os seguintes 
tópicos: Título (português e inglês); Resumo com Palavras-chave; Abstract com Key-words; Introdução com revisão da literatura; 
Relato do (s) caso (s), incluindo resultados, discussão e conclusão; Referências Bibliográficas.

Artigo de revisão bibliográfica
Deve envolver temas relevantes dentro do escopo da revista. O número de artigos de revisão por fascículo é limitado e os 
colaboradores poderão ser convidados a apresentar artigos de interesse da revista. No caso de envio espontâneo do autor (es), 
é necessária a inclusão de resultados próprios ou do grupo envolvido no artigo, com referências bibliográficas, demonstrando 
experiência e conhecimento sobre o tema.
O artigo de revisão deverá conter os seguintes tópicos: Título (português e inglês); Resumo com Palavras-chave; Abstract com 
Key-words; Desenvolvimento do tema proposto (com subdivisões em tópicos ou não); Conclusão; Agradecimentos (se for o caso) 
e Referências Bibliográficas.

outras informações importantes
1. O autor principal deverá enviar, junto com o original, autorização para publicação do trabalho na Semina Ciências Agrárias, 
comprometendo-se a não publicá-lo em outro periódico. 
2. A publicação dos trabalhos depende de pareceres favoráveis da assessoria científica “Ad hoc” e da aprovação do Comitê Editorial 
da Semina Ciências Agrárias, UEL. 
3. Não serão fornecidas separatas aos autores, uma vez que os fascículos estarão disponíveis no endereço eletrônico da revista 
(http://www.uel.br/proppg/semina).
4. Os trabalhos não aprovados para publicação serão devolvidos ao autor.
5. Transferência de direitos autorais: Os autores concordam com a transferência dos direitos de publicação do referido artigo para a 
revista. A reprodução de artigos somente é permitida com a citação da fonte e é proibido o uso comercial das informações.  
6. As questões e problemas não previstos na presente norma serão dirimidos pelo Comitê Editorial da área para a qual foi submetido 
o artigo para publicação.
7. Os trabalhos devem ser enviados para:

Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Agrárias

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva
Comitê Editorial da Semina: Ciências Agrárias

Campus Universitário - Caixa Postal 6001
86051-990, Londrina, Paraná, Brasil.
Informações: Fone: 0xx43 33714709 

Fax: 0xx43 33714714
E-mails: vidotto@uel.br; csvjneve@uel.br  

Universidade Estadual de Londrina
Coordenadoria de Pesquisa e Pós-graduação

Conselho Editorial das revistas Semina
Campus Universitário - Caixa Postal 6001

86051-990, Londrina, Paraná, Brasil.
Informações: Fone: 0xx43 33714105

Fax: 0xx43 3328 4320
E-mail: eglema@uel.br
Home page: www.uel.br 

ou
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editorial rules for publicatioN iN semiNa: ciêNcias agrárias, uel

The journal Semina: Ciências Agrárias is published each trimester to divulge scientific knowledge of the Agricultural Science 
Center of the Universidade Estadual de Londrina. The objectives of the Journal are to publish articles, short communications, 
case reports, and reviews related to the Agronomic Sciences, Science and Technology of Nutrition, Veterinary Medicine, Animal 
Science, and related areas.

category of manuscripts
a) Scientific article: maximum of 25 pages, including figures, tables and references;
b) Scientific communications: maximum of 12 pages, references restricted to 16 citations, two tables or two figures, or one table 

and one figure;
c) Case reports: maximum of 10 pages, references restricted to 12 citations, two tables or two figures, or one table and one 

figure;
d) Review article: maximum of 35 pages, including figures, tables and references.

submission of manuscripts
Original scientific articles, communications, case reports, and reviews can be written in Portuguese, English and Spanish. Three 
copies must be submitted typewritten in A4 paper using double spacing, prepared in Word for Windows text editor, with Times 
New Roman 12 Size typesetting, left and right margins of 2.5 cm, superior and inferior margins of 2 cm, and with consecutively 
numbered pages according to the type of paper. Figures (designs, graphs, and photographs) and tables must be numbered in Arabic 
typesetting and separated at the end of the manuscript. Figures and tables must be 8 or 16 cm wide and a maximum of 22 cm tall; 
when larger dimensions are submitted due to necessity, these will be reduced due to the aforementioned dimensions. Tables and 
figure must be placed in separate pages following the numeric order cited within the manuscript. Photographs must be identified 
on the reverse, while designs and graphs on the bottom corner with their respective text numbers and the name of the first author. 
When necessary, the superior part of the figure must be indicated to facilitate correct placement within the text. 

manuscript preparation
Scientific article
Must describe results of original research in related areas with the following organization of topics: Title, in Portuguese and 
English; Abstract with key words (maximum of six);  Introduction; Materials and Methods; Results and Discussion, with the 
conclusions at the end, or Results, Discussion and Conclusions separately; Acknowledgements; Suppliers, when necessary; and 
References. The topics must be written in large and small letters, and bold typesetting without numbers. When there is the necessity 
to have sub items within the topics, these must be presented in Arabic numbers. The manuscript submitted for consideration must 
not be published in the in another Journal.
The first page of the manuscript must have the following information:
1. Article title: the article with the corresponding translation to Portuguese, must be brief, and adequately specific and descriptive, 
with terms that permit the reader to have an idea of the content;
2. Names of authors: full name(s) must be provided and separated by semicolon just below the title. The institution, financial 
agency, and identification of the authors must be provided by insertion of numeric footnotes at the end of the title and the given 
names. The address of the corresponding author must be highlighted by an asterisk and be complete with telephone and fax 
numbers and e-mail.
With effect from the second page of the paper, the manuscript must be written in the following order:
 
1. Title of manuscript: with a corresponding translation in Portuguese.
2. Abstract and Key-words: must be informative, consist of 150 and 300 words and be translated to Portuguese (Resumo e Palavras-
chave). 
3. Introduction: must be concise and have a review to introduce the topic and support the methodology and discussion.
4. Materials and methods: may be in the descriptive continuous pattern or with sub items, in order to permit understanding and 
reproduction of the described methodology with or without the help of bibliographic references. 
5. Results and discussion with conclusions or Results, Discussion and Conclusions: using the chosen pattern, these parts must be 
clear, with the help of tables, graphs, and figures, so that the reader should have no doubts relative to the authenticity of the results, 
topics discusses and suggested conclusions.
6. Acknowledgements: persons, institutions or firms that contributed to the realization of the manuscript must be mentioned at the 
end of the text and before the bibliographic references.
observations:
When pertinent, before the references, it should be informed that the research was approved by the bioethics committee and was 
realized in accordance to technical standards of biosecurity and ethics. 
Footnotes: must be indicated by a subscript symbol immediately after the respective sentence with footnotes at the end of the 
page.
Figures: when indispensable will be accepted and must de mentioned within the text by a number in Arabic algorisms. If the 
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illustrations submitted were already published, the permission for reproduction and source must be informed.
Tables: must have a title that permit the understanding of the meaning of the information, without consultation of the text.
Units and symbols: must follow the national standards (ABNT) in vigor.

7. Citations in the text: must be in the alphabet system with large letters followed by year of publication as in the following 
examples:
The results of DUBEY (2001) confirmed that the …
According to SANTOS et al. (1990), the effect of nitrogen …….
Beloti et al. (1999b) evaluated the microbiological quality ....
…… and inhibits the test of syncytial formation (BRUCK et al., 1992).
 ……. affecting the quality of the derivatives (AFONSO; VIANNI, 1995).
8. Bibliographic references: must be in accordance with the standards NBR 6023, Aug 2000 of ABNT, and must be listed in 
alphabetical order at the end of the paper. All participating authors must be mentioned, irrespective of the number of participants 
(only exemption of the standard – item 8.1.1.2). The exactitude of the references consulted and mentioned in the manuscript, as 
well as the opinions and affirmations are the complete responsibility of the authors.
Other categories of manuscripts (Scientific communications, Case reports, and Reviews) must follow the above mentioned rules, 
but with the following additional orientations for each case:

Scientific communications
Is a concise form, but with complete description, of the intentional or ongoing research (Note), with bibliographic documentation 
and complete methodology, as in normal scientific manuscript. It must have the following topics: Title (English and Portuguese); 
Abstract with key words; the rest of the manuscript with division in topics, but following this sequence – introduction, methodology, 
results (tables and figures can be included), discussion, conclusion, and references.
Review article
A review must involve topics that are relevant to the scope of the Journal. The number of review manuscripts in each fascicule is 
limited and authors may be invited to submit reviews of interest to the Journal. In case of spontaneous submissions, it is necessary 
to include results of the authors or the group involved, with bibliographic references, demonstrating experience and knowledge of 
the topic.
The review article must have the following topics: Title (English and Portuguese); Abstract with key words (with the corresponding 
in Portuguese); development of the proposed topic (with or without subdivisions in topics); Conclusions; Acknowledgements (if 
necessary); and References.

other important information
1. The principal author must submit with a copy of the original manuscript, authorization to publish the paper in Semina Ciências 
Agrárias, agreeing not to publish same in another Journal.
2. The publication of articles is dependent on favorable approbations by the “Ad hoc” scientific committee and the Editorial 
Committee of Semina Ciências Agrárias, UEL. 
3. Offprints will not be supplied to the authors, since the fascicules will be available online at the electronic address of the Journal 
(http://www.uel.br/proppg/semina).
4. Manuscripts not approved for publication will be returned to the author.
5. Transfer of copyrights: The authors agree with the transfer of the rights of publication of the articles for the Journal. The 
reproduction of articles is only allowed with the citation of the source and it is prohibited the commercial use of the information. 
6. Problems and doubts not cared within this regulation will be dealt by the Editorial Committee from the area to which the 
manuscript was submitted.
7. Manuscripts must be submitted to:

Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Agrárias

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva
Comitê Editorial da Semina: Ciências Agrárias

Campus Universitário - Caixa Postal 6001
86051-990, Londrina, Paraná, Brasil.
Informações: Fone: 0xx43 33714709 

Fax: 0xx43 33714714
E-mails: vidotto@uel.br; csvjneve@uel.br  

Universidade Estadual de Londrina
Coordenadoria de Pesquisa e Pós-graduação

Conselho Editorial das revistas Semina
Campus Universitário - Caixa Postal 6001

86051-990, Londrina, Paraná, Brasil.
Informações: Fone: 0xx43 33714105

Fax: 0xx43 3328 4320
E-mail: eglema@uel.br
Home page: www.uel.br 

or


