
 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

V Jornada de Iniciação Científica 
III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2010 

Densidade e valor nutritivo das silagens da cana-de-açúcar com a taboa 
(Typha sp.) 

 
Kinália Bruna Batista Faria1, Mário Adriano Ávila Queiroz2; Douglas Alvaristo Fernandes1; 

Rosemary Lais Galati3; José Guilherme Bicalho Gomes1; Alisson Gonçalves Firmino1; 
Aparecida de Fátima Madella de Oliveira2  

 
1 Graduandos em Tecnologia em Aquicultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Espírito Santo (IFES), campus de Alegre – ES, email: kinaliafaria@hotmail.com 

2 Docentes do IFES, campus de Alegre – ES, email: marioqueiroz@hotmail.com 

3 Docente da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMEV/UFMT), Cuiabá - MT. 
* Projeto financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Espírito Santo - FAPES 
 
Resumo: Com o objetivo de conhecer o potencial de diferentes proporções de taboa (0, 20, 30 e 40% 
taboa) como aditivo na ensilagem de cana-de-açúcar, foi determinado à densidade e a digestibilidade 
in vitro da matéria orgânica (DIVMO). O tratamento sem taboa apresentou (P<0,05) maior densidade 
(kg de matéria verde por m3) em relação as silagem aditivadas com a Typha sp. A silagem de cana-
de-açúcar com 40% de taboa apresentou (P<0,05) maiores teores de proteína, cinzas e DIVMO em 
relação aos demais tratamentos. 
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 INTRODUÇÃO 
 

A conservação da cana-de-açúcar na 
forma de silagem é um tema que vem se 
destacando nos últimos anos, despertando 
interesse crescente de produtores, em função 
dos benefícios em logística e operacionalidade 
que esse volumoso ensilado pode apresentar. 
Esta alternativa, além de aumentar a eficiência 
da colheita, evita perdas da forragem no caso 
de ocorrência de incêndios e geadas, 
possibilitando seu armazenamento. Algumas 
das limitações da silagem de cana-de-açúcar 
são os baixos teores de minerais e proteína 
(3%) e o tipo de fermentação, que é alcoólica. 
A elevada produção de etanol se deve às 
leveduras epífitas que vêm do campo com as 
plantas e utilizam os carboidratos solúveis 
destas. Esta fermentação, além de levar a 
uma significativa perda de energia, ao passar 
de sacarose para álcool, a volatilização deste 
composto acarreta elevadas perdas de MS, do 
valor nutritivo da forragem (SCHMIDT & 
NUSSIO, 2004). 

Recente estudo realizado por Kinupp & 
Barros (2008) ao avaliarem os teores de 
proteína (PB) bruta e de minerais em plantas 
nativas do Brasil verificaram que o palmito da 
taboa apresentou em seu caule 16,1% de PB, 
e considerável proporção de potássio (K) 7,3% 
e de sódio (Na) 1,8%. Nutrientes essenciais na 
nutrição de ruminantes. Neste contexto, pouco 
se sabe o uso potencial da taboa como aditivo 
sobre o teor e a qualidade da fibra dessa 
planta encontrada em todas as regiões do 
Brasil. O Objetivo do presente estudo foi 
avaliar o valor nutritivo da silagem de cana-de-

açúcar com diferentes proporções de Taboa 
(0; 20; 30 e 40% em % de matéria natural).  
 
 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente estudo foi desenvolvido no 
setor de bovinocultura do (IFES), campus de 
Alegre e no laboratório de nutrição animal do 
departamento de Zootecnia e Extensão Rural 
da FAMEV/UFMT em Cuiabá– MT. A 
variedade de cana-de-açúcar RB85-5536 e 
taboa Typha sp foram colhidas manualmente e 
triturada em picadeira estacionária, regulada 
para corte com tamanho médio de partículas 
entre 5 a 10 mm no IFES, campus de Alegre. 
A cana-de-açúcar e a Taboa picadas foram 
compactadas com os pés, tomando-se como 
critério a acomodação de camadas de 
aproximadamente 10 cm de espessura, de 
forma que a pressão exercida em cada balde 
fosse semelhante e torne possível a 
observação de diferenças na densidade dos 
diferentes tratamentos. Silos experimentais 
com 25 litros de capacidade foram utilizados, 
dispondo em seu fundo 2 kg de areia seca, 
protegida com uma tela fina de plástico e uma 
camada de tecido de algodão, com a 
finalidade de evitar o contato da areia com a 
forragem e o efluente produzido.  As tampas 
dos silos foram providas de válvula do tipo 
Bunsen para escape dos gases produzidos. 
Após acomodação final da forragem, os silos 
foram fechados, vedados e abertos aos 90 
dias decorridos o período de fermentação para 
a determinação dos teores de cinzas e 
proteína bruta segundo AOAC (1990) e 
realizada a digestibilidade in vitro a gás da 



 

 

matéria orgânica pelo método de Menke e 
Steingass (1988) e suas médias analisas pelo 
SAS (2003). O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, com quatro 
tratamentos (0, 20, 30 e 40% taboa) com seis 
repetições, resultando em 24 silos 
experimentais. 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A silagem de cana-de-açúcar 
proporcionou (P<0,05) maior densidade (kg de 

matéria verde por m3) em relação as silagem 
aditivadas com a taboa, fato que foi verificado 
pela maior dificuldade de compactação da 
massa verde à medida que aumentava a 
inclusão de taboa. Tal fato demonstra a menor 
possibilidade de armazenamento da taboa. A 
silagem de cana-de-açúcar apresentou os 
menores teores de cinzas, proteínas e menor 
digestibilidade in vitro da matéria orgânica 
(DIVMO) em relação às silagens aditivas com 
taboa (Tabela 1). 
 

 
Tabela 1- Densidade e valor nutritivo das silagens de cana-de-açúcar com diferentes proporções de 
Taboa 
 

Tratamentos de 
silagens 

Densidade       
(kg MV/m3) 

Cinzas (%MS) Proteínas 
(% MS) 

 

DIVMO* (%MO) 

Cana-de-açúcar 512,0a 2,8c 3,3d 55,9b 
Cana + 20% 

Taboa 
499,2b 4,1b 4,7c 56,3b 

Cana + 30% 
Taboa 

499,1b 5,3a 5,8b 56,8b 

Cana + 40% 
Taboa 

501,3b 5,9a 6,5a 58,1a 

* DIVMO = digestibilidade in vitro da matéria orgânica 
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); 
 
 
Ao avaliar particularmente as silagens 
aditivadas com a taboa foi verificado um 
acréscimo significativo nos teores de cinzas e 
proteínas, entretanto, a maior DIVMO (P<0,05) 
só foi promovida com a inclusão de 40% de 
taboa na ensilagem de cana-de-açúcar. Este 
estudo pode comprovar que a taboa pode ser 
um aditivo para aumentar o baixo teor de 
proteína encontrado na cana-de-açúcar. 
 
CONCLUSÃO 
 

A Taboa como aditivo melhorou o valor 
nutritivo da silagem de cana-de-açúcar, 
porém, propõem-se futuros estudos sobre o 
manejo sustentável do corte dessa planta 
macrófita devido às questões ambientais. 
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