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1. Objetivos

o objetivo do presente estudo foi avaliar os
efeitos de duas atmosferas de dióxido de
carbono (C02) contrastantes (C02 ambiental
e ::::::200 urnol mol-1 acima), afim de avaliar a
qualidade nutricional da forrageira Brachiaria
decumbens.

2. Material e métodos

o experimento iniciou-se com o plantio da
forrageira Brachiaria decumbens, em 24
"plots" de 0,25m2 cada, sendo 12 semeadas
em 6 câmaras abertas de atmosfera de CO2

ambiental e as outras 12 em outras 6
câmaras abertas com enriquecimento da
atmosfera com aproximadamente 200 urnol
moílde CO2• A forragem foi colhida a 20 cm
de altura, simulando a porção de pastejo dos
animais. As amostras foram separadas em
duas porções iguais e secas em estufas à
60°C por 72 horas, para a obtenção do peso
da matéria seca (PMS). Posteriormente foram
moídas, em moínho Willey (1mm) para
determinação de matéria seca (MS) e
proteína bruta (PB) [1]. A determinação da
fibra em detergente neutro (aFDNom), fibra
em detergente ácida (FDAom) e lignina
(LlGsa) [2,3]. C e N elementar foram
determinados. Os valores obtidos foram
submetidos à análise de variância com teste
de médias Tukey a 5% seguindo
delineamento de blocos ao acaso com
repetições.

3. Resultados

De acordo com os resultados (Tabela 1), as
frações bromatológicas não apresentaram
diferenças significativas (P>0,05) entre as
concentrações de CO2 ambiente e
enriquecido com 200 urnol mol-1.

Tabela 1. Teores de proteína bruta (PB), fibra em
detergente neutro (FON), fibra em detergente ácido

(FOA), Lignina (Lig), Nitrogênio (N) e Carbono (C)
da Brachiaria decumbens, expressos em
porcentagem de matéria seca da forragem

Composição Concentraçãode C02
(%) Ambiente 200 pmol moi'
PB 20,60a 19,72a

FON 61,07a 58,97a

FOA 32,76a 32,06a

Lig 12,10a 11,72a

N 3,52a 3,57a

C 47,42a 46,80a

*Médias seguidas de letras distintas minúsculas na
linha diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de
5% de probabilidade.

4. Conclusão

O enriquecimento do CO2 atmosférico não
interferiu na qualidade bromatológica da
pastagem nas primeiras 10 semanas de
formação do dossel. Avaliações devem ser
realizadas a fim de caracterizar os possíveis
efeitos das mudanças climáticas nas
pastagens no Brasil.
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