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Resumo: Com o objetivo de conhecer a qualidade e o teor de fibra da taboa na nutrição de 
ruminantes, foram colhidas plantas e separadas em palmito, folha e inflorescência em diferentes 
locais a pontos de altitude em relação ano nível do mar: 75m, 120m, 339m, 590m e 740m. Não houve 
diferença (P<0,05) da composição e da digestibilidade da fibra em relação aos diferentes locais de 
colheita. A inflorescência foi à porção fibrosa mais lignificada (17,1%MS) e a folha a porção fibrosa de 
melhor digestibilidade (82,2%). 
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 INTRODUÇÃO   
 

A taboa (Typha sp.) é uma macrófita 
emersa presente em ambiente de solos de 
altas umidade. Suas longas folhas, de 
coloração verde, são utilizadas para a 
manufatura de esteiras de dormir, cestas e 
outros utensílios. Apresenta grandes espigas 
marrons formadas por frutos de fibra lanulosa. 
Dela se aproveita a paina para enchimento de 
almofadas. Seu caule, muito rico em amido, 
após ser moído e tratado produz um polvilho 
comestível. Essas suas características 
demonstram um grande potencial para a 
nutrição animal. 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 
sobre o teor e a qualidade da fibra dessa 
planta encontrada em todas as regiões do 
Brasil.  
 
 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Com auxílio de um Receptor GPS, marca 
Garmin, modelo 12X, pré-configurado para o 
Datum WGS84 foi escolhida regiões para 
realizar a colheita da taboa com altura média 
de 2,1 m por discentes do IFES, campus de 
Alegre. A temperatura ambiente dos dias de 
colheita ficou entre 29,7 °C a 31,8 °C. Os 
taboais se localizaram entre os municípios de 

Alegre, Guaçui, São José do Calçado e 
Cachoeiro do Itapemirim todos no Espírito 
Santo com os respectivos pontos de altitude 
em relação ano nível do mar: 75m, 120m, 
339m, 590m e 740m. A taboa foi separada em 
palmito, folha e inflorescência. O material foi 
triturado em picadeira estacionária, 
desidratado e analisado seus teores de fibra e 
lignina segundo Silva e Queiroz (2002), e 
realizada a digestibilidade in vitro da fibra em 
detergente neutro pelo método de (TILLEY, 
TERRY, 1963) e suas médias analisas pelo 
SAS (2003), comparada pelo teste de Tuckey 
a 5% de significância. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial 3x6, (três partes da planta e 
cinco locais de coleta) com seis repetições. 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Não foi verificada diferença (P<0,05) nos 
teores de fibra em detergente neutro (FDN), 
fibra em detergente ácido (FDA), lignina em 
detergente ácido (LDA) e na digestibilidade in 
vitro da FDN do palmito, folha e inflorescência 
da taboa colhida nos diferentes locais. O que 
nos mostra que a composição da fibra dessa 
macrófita é semelhante independente do local 
onde essa for colhida (Tabela 1). O teor de 
FDA que corresponde ao complexo 
ligninocelulósico foi semelhante entre o 
palmito, a folha e a inflorescência. Entretanto, 
o palmito e a inflorescência apresentaram os 
maiores teores de FDN que corresponde ao 
complexo, lignina, celulose e hemicelulose em 
relação à folha com valores médios de 82,0; 
78,4 e 75,9% respectivamente. 



 

 

  
Tabela 1- Parede celular e digestibilidade in 
vitro a gás da fibra em detergente neutro do 
palmito, da folha e da inflorescência da Taboa 
colhida em cinco locais de altura em relação 

ao nível do mar (75 m, 120 m, 339 m, 590 m e 
740 m). 
 
 

 

 Fibra em detergente neutro (% 2ª MS) Fibra em detergente ácido (% 2ª MS)

 75 120 339 590 740 Média 75 120 339 590 740 Média 

Palmito 81,8 81,4 82,7 82,3 82,0 82,0a 52,7 52,0 53,0 52,4 51,9 52,4a 

Folha 76,2 76,3 75,7 75,4 76,1 75,9c 49,3 50,7 50,8 49,8 51,1 50,3a 

Inflorescência 77,8 78,7 78,9 78,1 78,6 78,4b 51,9 51,8 52,2 50,7 51,3 51,6a 

 Lignina em detergente ácido (% 2ª MS) DIVFDN (% 2ª MS) 

 75 120 339 590 740 Média 75 120 339 590 740 Média 

Palmito 8,8 8,4 8,6 9,0 8,6 8,7c 78,6 79,0 78,3 79,2 78,3 78,7b 

Folha 14,8 14,6 13,6 14,9 14,2 14,4b 82,1 81,7 81,8 82,7 82,6 82,2a 

Inflorescência 17,0 17,7 17,1 16,9 16,8 17,1a 76,0 76,4 77,0 76,9 76,3 76,5c 

* DIVFDN = digestibilidade in vitro da fibra em detergente neutro 
Valores não significativos nas linhas pelo teste de Tukey (P>0,05).  
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); 
 
 
Ao avaliar particularmente a lignina que é um 
composto fenólico que prejudica a 
digestibilidade da fibra foi observada maior 
lignificação da inflorescência em relação à 
folha e ao palmito com valores médios de 
17,1; 14,2 e 8,6% MS. Esses valores foram 
comprovados pela menor digestibilidade in 
vitro da FDN da inflorescência em relação ao 
palmito e a folha com valores médios de 76,5; 
78,7 e 82,2% respectivamente. Este estudo 
pode comprovar que a taboa caso seja 
ministrada a ruminantes e priorizando-se a 
qualidade da fibra a mesma deve ser colhida e 
fornecida antes de sua inflorescência.     
 

CONCLUSÃO 
 

A região em que foi colhida a Taboa não 
influenciou seu teor de fibra e sua qualidade 
quanto a sua digestibilidade.  
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