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RESUMO 

 

SACRAMENTO, João Paulo. Estudo In vitro e In situ da forrageira Thitonia 

diversifolia para nutrição de ruminante. Trabalho de Conclusão de curso (Graduação 

em Zootecnia). Universidade Federal de São João del Rei, 2014. 

 

A perda gradual da capacidade produtiva das gramíneas tropicais, após alguns anos de 

sua implantação, é responsável por grande parte das dificuldades encontradas nos 

sistemas de produção pecuária. Portanto, há necessidade de se evitar a degradação das 

pastagens e promover a recuperação das áreas já degradadas. Uma das alternativas é a 

implantação de espécies arbóreo-arbustivas adaptadas às condições edafoclimáticas do 

Brasil e com bons valores nutricionais. Dentre as espécies, a Tithonia diversifolia é 

considerada uma opção, possuindo alta eficiência de absorção de nutrientes do solo, 

características positivas para produção de biomassa em condições adversas e elevado 

teor proteico com baixo conteúdo fibroso em comparação às gramíneas tropicais, no 

entanto, poucos são os trabalhos científicos publicados demonstrando suas avaliações in 

vivo. O objetivo deste estudo foi realizar a avaliação in vitro e in situ da forrageira 

Tithonia diversifolia (TD) em dois níveis de inclusão (in vitro, 17% e 33% e in situ 

6,5% e 15,4% da MS) para nutrição de ruminantes. Para o experimento in vitro foi 

determinada a produção acumulada de gases (PAG), o pH e a digestibilidade in vitro da 

matéria seca (DIVMS), para o experimento in situ foram determinadas as frações A e B 

correspondentes aos carboidratos solúveis e insolúveis degradados, respectivamente, a 

taxa de degradação (k) e a degradação efetiva (DE). Para o experimento in vitro foi 

constatado que não houve diferenças significativas na PAG, pH, DIVMS entre os 

tratamentos avaliados. A inclusão de TD não alterou as fermentações ruminais 

proporcionando resultados similares entre as dietas para a DIVMS. Para o experimento 

in situ observou-se que a fração A e DE diferiram no tratamento com 15,4% de inclusão 

de TD para o 6,4% de inclusão e o controle, entretanto a fração B e a taxa de 

degradação não diferiram. A Tithonia diversifolia apresenta potencial como ingrediente 

forrageiro para composição de dietas para ruminantes em ate 15,4% de substituição da 

MS. 

Palavras-chave: Tithonia diversifolia, in vitro, in situ, ruminantes, nutrição animal. 
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ABSTRACT 

 

SACRAMENTO, João Paulo. Study in vitro and in situ of the forage Thitonia 

diversifolia for ruminant nutrition.  

 

 

The gradual loss of productive capacity of tropical grasses, after a few years of its 

implementation, is responsible for most of the difficulties encountered in livestock 

production systems. Therefore, is needed to prevent degradation of pastures and 

promote the recovery of degraded areas. One alternative is the implementation of tree 

and shrub species adapted to soil and climatic conditions in Brazil and with good 

nutritional values. Among the species, Tithonia diversifolia is considered an option, 

having high efficiency of absorption of nutrients from the soil, positive characteristics 

for the production of biomass in adverse conditions and high protein with low fiber 

content compared to tropical grasses, however, few published scientific papers 

demonstred this in vivo evaluations. The objective of this study was to evaluate the 

forage Tithonia diversifolia (TD) in vitro and in situ in two levels of inclusion (17% and 

33% and in situ 6.5% and 15.4% DM) to ruminant nutrition. For the in vitro experiment 

was determined the total gas production (PAG), the pH and in vitro digestibility of dry 

matter (DM), for the experiment in situ were determined fractions A and B 

corresponding to the degraded soluble and insoluble carbohydrates, respectively, the 

degradation rate (k) and effective degradation (DE) alive. For the in vitro experiment it 

was found that there were no significant differences in the PAG, pH, IVDMD among 

the treatments. The inclusion of TD did not change the rumen fermentations yielding 

similar results among diets for IVDMD. For the in situ experiment results showed that 

fraction A and DE showed differences in treatment with the inclusion of 15.4% to 6.4% 

TD inclusion and control, however, the fraction B and the degradation rate is not 

differed. These data allow us to conclude that Tithonia diversifolia has potential as feed 

ingredient composition of diets for ruminants up to 15.4% replacement of MS. 

Keywords: Tithonia diversifolia, in vitro, in situ, ruminant, animal nutrition. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 - Panorama da produção pecuária a pasto no Brasil 

 

Nas últimas décadas a pecuária brasileira sofreu expansão em área e 

produtividade, em virtude do aumento das pastagens cultivadas para suprir as crescentes 

demandas por produtos de origem animal (Sánchez, 2001). A pecuária brasileira é 

baseada, principalmente, em sistemas extensivos para a produção de ruminantes. Esse 

sistema de criação animal caracteriza-se por sua extrema dependência do uso de grandes 

áreas de pasto, uma vez que, essa prática foi desenvolvida a partir da expansão de 

fronteiras agrícolas, onde novas terras desprovidas de infraestrutura eram 

constantemente preparadas (desmatamento, preparo de solo e semeadura de gramíneas) 

e posteriormente destinadas à produção pecuária (Klink e Moreira, 2002). Segundo 

dados do MCT (2010), a pecuária extensiva representa aproximadamente 97% dos 

sistemas de produção animal no país.  

A adoção desse sistema como base da pecuária nacional foi inevitável, uma vez 

que neste tipo de exploração poucos investimentos são requeridos, e os custos 

operacionais são consideravelmente inferiores quando comparados com sistemas 

intensivos. Devido ao seu tamanho e ao reduzido investimento tecnológico, a produção 

animal a pasto concentra-se na alta exploração dos recursos naturais e 

consequentemente impacta negativamente o ambiente (Klink e Machado, 2005). 

Segundo Carvalho et al. (2004) os principais impactos apontados pelo setor são a 

destruição de biomas naturais, com consequente redução da biodiversidade, degradação 

do solo, poluição de recursos hídricos e emissão de gases de efeito estufa (GEE). 
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No Brasil as pastagens cultivadas são formadas principalmente por forrageiras 

tropicais que contribuem de maneira significativa dentro do processo de produção de 

carne e leite.  Dentre essas forrageiras as gramíneas de origem africana são as mais 

utilizadas com suas características de adaptação as condições edafoclimáticas brasileiras 

(Bortel et al., 1998) 

As principais gramíneas utilizadas nos sistemas de produção a pasto são do gênero 

Brachiaria com destaque para Brachiaria decumbens e Brachiaria brizantha (Sano et 

al. 2000). Inicialmente, as pastagens são muito produtivas suportando 1-2 unidade 

animal (UA) por hectare, entretanto, depois de alguns anos as áreas mal manejadas são 

invadidas por diferentes espécies de plantas invasoras o que ocasiona uma diminuição 

da cobertura vegetal a qual é atrelada a um processo de redução da fertilidade do solo 

(Silva et al., 2013; Oliveira et al., 2004). 

Contudo, a perda gradual da capacidade produtiva dessas gramíneas, após alguns 

anos de sua implantação e a sazonalidade das mesmas, são responsáveis por grande 

parte das dificuldades encontradas nos sistemas de produção pecuária, pois gera 

insuficiência quantitativa e qualitativa de forragens. Esse comportamento promove um 

impacto negativo sobre o potencial de taxa lotação e consequentemente, sobre a 

produtividade em sistemas de produção animal baseados na exploração exclusiva a 

pasto. Acrescenta-se ainda, os efeitos das mudanças climáticas na agropecuária (ex. má 

distribuição do período chuvoso) os quais tendem a acentuar a sazonalidade produtiva 

(Steinfeld et al. (2006) 

A degradação das pastagens pode ser decorrente de vários fatores (espécie 

forrageira não adaptada às condições edafoclimaticas, má formação ou manejo 

inadequado), sendo que a redução da fertilidade do solo, em razão dos nutrientes 
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perdidos no processo produtivo; por exportação no corpo dos animais, erosão, 

lixiviação, fixação e acúmulo nos malhadouros; estão entre os mais importantes (Kichel 

et al., 1997). De acordo com Werner (1994), a redução da disponibilidade de nitrogênio 

é uma das principais causas da degradação das pastagens tropicais, o que resulta em 

queda acentuada da capacidade de suporte e ganho de peso dos animais. Segundo FAO 

(2011) cerca de 80% dos 105 milhões de hectares de pastagens cultivadas no Brasil 

encontram-se degradadas ou em processo de degradação.  

Salienta-se ainda que as pastagens cultivadas podem ser atacadas por pragas, 

principalmente pela cigarrinha-das-pastagens (ex. Deois flavopicta), que é um inseto 

que causa danos as pastagens, podendo proporcionar 90% de redução da produção em 

pastagens de capim-braquiária (Valério, 2009).  

Essa situação tem contribuído para que a pecuária apresente índices zootécnicos 

muito baixos, com taxas de lotação das pastagens em torno de 0,5 unidade animal (UA) ha 

-1 
ano 

-1
 e produtividade na faixa de 100 kg de peso vivo ha

-1
 ano

-1
 (Kichel et al., 1997). 

Fazendo assim, que exista a necessidade de suplementação alimentar nos períodos de 

escassez (Reid et al., 2010).  

Há, portanto, necessidade de se evitar a degradação das pastagens e promover a 

recuperação das áreas já degradadas, a fim de tornar a pecuária brasileira, mais 

sustentável e competitiva frente a outras opções de uso do solo.  

1.2 - Alternativas para produção pecuária sustentável  

O conceito de atividade sustentável na pecuária é de fundamental importância na 

escolha de tecnologias que serão capazes de contrapor ao modelo tradicional baseado na 

monocultura de espécies forrageiras. Segundo a FAO (1999), atividade produtiva 
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sustentável é aquela que “satisfaz as necessidades presentes da humanidade, sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades”.  

Para que a pecuária  a pasto possa alcançar este objetivo, deve-se buscar reverter à 

baixa capacidade de suporte, que é uma das principais características das pastagens 

degradadas. Alternativas como a suplementação alimentar durante o período seco do 

ano, o pastejo rotacionado, a irrigação e/ou adubação de pastagens (Euclides Filho, 

2000), utilização de cana-de-açúcar com ureia (Faria, 1993), adoção de sistemas 

silvipastoril (Castro et al., 1999) e a utilização de forrageiras arbóreo-arbustivas 

adaptadas às condições edafoclimáticas tropicais e com alta produção de biomassa 

podem ser consideradas  importantes estratégias para melhorar o desempenho dos 

animais (Mahecha et al., 2007). 

As espécies arbóreo-arbustivas por serem plantas de grande ou médio porte e 

apresentarem sistema radicular pivotante, possuindo assim alta capacidade de utilização 

de nutrientes das camadas mais profundas, não são tão suscetíveis aos efeitos das 

sazonalidades climáticas quanto às gramíneas forrageiras (Barcellos et al., 2008). 

As espécies mais utilizadas são as pertencentes à família das leguminosas, tais 

como a Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, entre outras. Estas plantas destacam-

se, pelo fato de hospedarem colônias bactéria fixadoras de nitrogênio, contribuindo para 

melhoria da qualidade do solo e ao mesmo tempo fornecem material forrageiro de 

elevado teor proteico (Barcellos et al., 2008). Entretanto existem espécies forrageiras 

não leguminosas com grande potencial produtivo e nutricional. Como exemplo, destaca-

se a espécie Tithonia diversifolia (Murgueitio et al., 2009), popularmente conhecida 

como Botão de Ouro (Colômbia) ou Girassol Selvagem (México), a qual ainda não têm 

sido utilizada de maneira extensiva para alimentação de ruminantes no Brasil. 
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1.3 - Tithonia diversifolia 

A Tithonia diversifolia é uma planta pertencente à Família das Asteráceas, originária 

da América Central (Souza, 2008). Apresenta crescimento rápido mesmo em condições 

edafoclimáticas desfavoráveis (solos ácido com baixa saturação de bases), podendo se 

reproduzir por sementes (sexuada) ou por estacas (assexuada)  (Diaz e Murgüeitio 2008). 

Possui capacidade de produzir até 55 toneladas de matéria seca por hectare por ano, 

entretanto, este valor pode variar em função da densidade de plantas por hectare e do 

manejo de corte (Olabode et al., 2007).  

A T. diversifolia possui alta eficiência de absorção do fósforo do solo, mesmo que 

este esteja indisponível para outras espécies de plantas (Jama et al., 2000; Kwabiah et al., 

2003). Acredita-se que essa assimilação eficiente de fósforo do solo ocorra devido a 

associações com fungos micorrízicos ou a presença de ácidos orgânicos nas raízes (Diaz e 

Murgüeitio, 2008). 

Segundo Mauricio et al. (2013), além das características positivas para produção de 

biomassa em condições adversas de solo e clima, a T. diversifolia, apresenta elevado teor 

proteico e baixo conteúdo fibroso em comparação as gramíneas tropicais. Navarro e 

Rodríguez (1990) avaliando a composição bromatológica da T. diversifolia em cinco 

estádios de desenvolvimento, encontraram teores de proteína bruta variando de 14,8% a 

28,8%, sendo que os menores valores foram observados para as plantas em estádio de 

desenvolvimento avançado (89 dias) e os maiores valores para as plantas em estádio de 

desenvolvimento inicial (30 dias). Este elevado teor de proteína bruta relatado por Navarro 

e Rodríguez (1990), também foi observado por outros autores (Wanjau et al., 1998; 

Solarte, 1994; Vargas, 1994; Rosales, 1996).  

Com relação aos componentes fibrosos da T. diversifolia, Rosales (1996) encontrou 

valores de 35,3% e 30,4% para conteúdo de FDN e FDA, respectivamente. Estes valores 
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foram semelhantes os observados por Vadiveloo e Fadel (1992) para as duas principais 

espécies leguminosas arbustivas utilizadas na nutrição de ruminantes, que foram de 39,1 % 

de FDN e 24,2 % FDA para Gliricidia sepium e de 34,1 % de FDN e 15,2 % de FDA, para 

Leucaena leucocephala. 

Mahecha et al. (2007) avaliaram se a substituição de concentrado comercial por T. 

diversifolia (0, 25, 35% de inclusão) afetaria a produção e qualidade do leite de vacas da 

raça Holstein x Zebu. Não foi encontrada diferença significativa entre os tratamentos, tanto 

para produção de leite quanto para a sua qualidade. Este experimento indica a possibilidade 

de utilização desta forrageira na nutrição de ruminantes leiteiros em substituição parcial de 

alimentos concentrados. 

As experiências com T. diversifolia para nutrição de ruminantes no Brasil ainda são 

consideras incipientes devido inexistência de publicações cientificas. Desta forma, como as 

exigências edafoclimaticas desta espécie são similares as condições nacionais faz-se 

necessário experimentos/ensaios que busquem avaliar as características de fermentação 

ruminal bem como a degradabilidade da MS.  

   Apesar do descrito acima existem poucos trabalhos científicos publicados com 

avaliações in vivo da T. diversifolia, fazendo-se necessário a avaliação de seus parâmetros 

de degradabilidade ruminal com o objetivo de avaliar sua viabilidade de uso na nutrição de 

ruminantes.  

 

1.4 - Técnicas para avaliação de forrageiras 

 

1.4.1 - Técnica in vitro para a avaliação de forrageiras 
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A técnica in vitro semi-automática de produção de gases (Maurício et al., 1999) 

permite predizer a cinética de fermentação e estimar a degradabilidade de matéria seca, 

assim como pode ser utilizada para conhecer os produtos finais resultantes do processo 

fermentativo (Getachew et al., 1998). 

A metodologia para mensuração dos gases por está técnica in vitro consiste na 

incubação do substrato a ser avaliado em uma solução tampão adicionada de inoculo 

ruminal mantidos em estufa a temperatura de próxima à naturalidade observada no 

ambiente ruminal (39ºC). Nessa situação, os carboidratos são fermentados e ocorre a 

produção de AGV’s, microrganismos e gases (H2, CO2 e CH4). A técnica in vitro de 

produção de gases possui como principal aplicação a avaliação nutricional de forragens. 

Os sistemas de mensuração dos gases desenvolvidos por Theodorou et al. (1994), 

utilizam transdutores para medir a pressão dos gases formados no interior dos frascos 

incubados e, posteriormente, permitem estimar o volume dos gases. Mauricio et al. 

(1999), adaptaram a metodologia desenvolvida por Theodorou (1994), substituindo o 

uso de seringas para realização das leituras de volume dos gases produzidos pela leitura 

direta da pressão e posterior estimativa do volume por meio do desenvolvimento de 

equações de regressão entre a pressão interna dos frascos e o volume de gases 

produzidos por substrato para cada local experimental (Mauricio et al., 1999) . Esta 

alteração na técnica permitiu rapidez nas leituras e maior número de substratos 

avaliados por experimento. 

1.4.2 – Técnica in situ para avaliação de forrageiras 

No processo de avaliação de forrageiras, as provas in vivo são as que mais se 

aproximam dos resultados de desempenho/produção para ruminantes. Porém, esses 
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ensaios são trabalhosos, demandam tempo e possuem alto custo para realização quando 

comparados às técnicas in vitro ou in situ (Bueno, 2003).  

A técnica in situ de avaliação de forrageiras consiste em determinar o 

desaparecimento de componentes da amostra de alimentos acondicionados em sacos de 

náilon, ou em outro material sintético incubados no rúmen, por meio das cânulas 

ruminais, por períodos variáveis, utilizando amostras representativas de cada alimento 

(Huntington e Givens, 1995).  

Essa técnica de incubação de substratos no rúmen para estimativa da 

degradabilidade dos alimentos não é recente, sendo descrita primeiramente por Quin et 

al. (1938) que usou sacolas cilíndricas de seda natural em ensaios de digestão de 

alimentos em ovinos canulados no rúmen. A sua popularidade está ligada a sua rápida e 

fácil execução, pois requer pequena quantidade de amostra do alimento e possibilitando 

contato íntimo da amostra com o ambiente ruminal. Apesar do alimento não estar 

sujeito às ações do processo de mastigação e ruminação ou fluxo para o trato digestivo 

posterior existe alta correlação com resultados in vivo. Esta técnica fornece ainda 

informações sobre a extensão e a taxa de degradação dos nutrientes permitindo estudos 

da cinética de digestão dos alimentos de fundamental importância para a avaliação da 

quantidade de nutrientes que estará disponível para os microrganismos do rúmen e a 

quantidade de nutrientes que chegam ao intestino (Meherz e Ørskov, 1997; Reis, 2000). 

Visando sua ampla utilização, muitas pesquisas foram desenvolvidas com o 

intuito de se estabelecer padrões apropriados e uniformizar a técnica in situ visando à 

obtenção de repetibilidade aceitável dos resultados (Nocek, 1997). 

 Preliminarmente, objetiva-se com este estudo avaliar a forrageira T. diversifolia 

(TD) por meio de experimentos in vitro (técnica in vitro semi automática de produção 
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de gases (Mauricio et al., 1999) para avaliar possíveis tratamentos a serem testados in 

vivo. Objetiva-se também auxiliar a compreensão de resultados in vivo (experimento 

definido a partir de resultados in vitro) por meio de um experimento in situ (Huntington 

e Givens, 1995) realizado sequencialmente a prova in vivo utilizando os mesmos 

animais fistulados sob dieta com alta inclusão de TD.   

2 – OBJETIVO 

Estudo in vitro e in situ de dietas com dois níveis de inclusão da forrageira Tithonia 

diversifolia. 

3 – MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 - Implantação do experimento  

Foi implantado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de 

Minas (IFET), campus Barbacena, no núcleo de Zootecnia, localizado na cidade de 

Barbacena, Minas Gerais, uma área de um hectare como banco forrageiro de Tithonia 

diversifolia, o qual forneceu material para o desenvolvimento deste experimento de 

acordo com a parceria IFET - UFSJ. Após o preparo do solo (aração e gradagem), foi 

realizado o plantio da Tithonia diversifolia, utilizando estacas retiradas da parte basal e 

do terço médio da planta conforme especificações de Salazar (1992). As estacas foram 

coletadas em locais previamente selecionados, de ocorrência natural da forrageira no 

município de São João del-Rei, Minas Gerais. O plantio foi realizado em sulcos 

espaçados em um metro, onde as estacas foram posicionadas de forma sequencial. A 

implantação do banco forrageiro foi realizada no inicio de fevereiro de 2014. Não foi 

realizada preparação previa do solo como calagem, foi realizado adubação de cobertura 

para estimular o enraizamento. Este experimento foi aprovado pela Comissão de Ética 
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no Uso de Animais da UFSJ (Protocolo 014/2014). Este projeto foi realizado em 

parceria com o IFET, Departamento de Engenharia de Biossistemoass (DEPEB), The 

University of Sydney (PVE-CAPES) e FAPEMIG-PPM. 

3.2 - Avaliações bromatológicas 

Os materiais forrageiros foram coletados em mesmo dia, onde a T. diversifolia, 

cana de açúcar (Saccharum officionarum) e capim Napier (Pennisetum purpureum) 

estavam com 120, 300 e 45 dias de idade, respectivamente. O material coletado foi 

picado a 4 cm, utilizando um triturador forrageira e imediatamente congelado à -20°C. 

Parte deste material foi destinada à incubação in vitro e outra parte à incubação in situ. 

Amostras dos constituintes do concentrado (milho e soja) foram adquiridos de um única 

partida e amostrados e armazenados para composição das dietas experimentais. 

As amostras foram submetidas às análises para quantificação dos teores de 

matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e matéria mineral (MM), 

segundo a metodologia proposta por AOAC (1980). As determinações da fibra insolúvel 

em detergente neutro (FDN) e da fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), foram 

realizadas seguindo o protocolo de Van Soest et al. (1991). Para a quantificação do 

carboidrato não fibroso (CNF) foi utilizada a equação preconizada por Hall et al. 

(1999), CNF = 100 - %PB - %FDN - %EE - %MM. 

3.3 - Estudo in vitro 

Foram avaliadas dois níveis de inclusão de Tithonia diversifolia em substituição 

na matéria seca total das dietas, (17% e 33%) e o controle com 0%. As dietas foram 

formuladas de forma a serem isoproteicas e isoenergéticas, segundo NRC (2001) para 

atender os requerimentos de proteína bruta e energia liquida de vacas em mantença com 

peso corporal médio de 500 kg. As dietas foram compostas por T. diversifolia (exceto 
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controle), capim Napier (Pennisetum purpureum), cana de açúcar (Saccharum 

officinarum), milho em grão e farelo de soja (Tabela 1). 

Tabela 1 -Proporção dos ingredientes utilizados para balanceamento das dietas contendo três 

níveis de inclusão de Tithonia diversifolia (0-controle, 17 e 33%) 

  Controle  17% TD 33% TD 

T. diversifolia 0 17 33 

Cana de açúcar 20 20 20 

Capim Napier 40 27 14 

Milho grão 23 23 23 

Soja farelo 17 13 10 

 

Foram realizadas duas (2) incubações in vitro, onde a fermentação ruminal foi 

simulada em frascos âmbar de 50 ml, lacrados com rolhas de borracha. Os frascos foram 

alocados em estufas de temperatura controlada, mantidos à 39ºC, com capacidade para 

60 frascos por experimento os quais foram colocados em mesa agitadora analógica a 90 

oscilações por minuto. Em cada frasco foram incubados 0,5 g de amostra pré-seca, 

moídas a um milímetro, oriunda das dietas, respeitando as proporções de cada 

ingrediente dentro de cada tratamento. Após pesadas, as amostras foram acondicionadas 

em sacos ANKOM
®

 (Modelo F57) que foram posteriormente lacradas a quente. Para 

cada tratamento foram incubadas cinco repetições. No dia anterior a incubação, os 

frascos foram pré-aquecidos por uma hora e gaseificados com CO2 antes da adição de 

25 mL de solução de (3:1, saliva artificial: líquido ruminal) e 0,5 mL de solução 

redutora (Wang et al., 2010). Em seguida os frascos foram vedados com rolhas de 

borracha e retornados para a estufa. O inoculo utilizado foi obtido de duas vacas 

fistuladas no rumem, alimentadas com 79% de pastagem de Braquiaria (Braquiaria 

brizantha cv Marundu), 21% de concentrado (% da matéria seca, 16% proteína e 44,3% 

FDN) e 15 kg de T. diversifolia (material fresco e picado a 4 cm). O líquido ruminal das 

duas vacas foi misturado, filtrado utilizando fraldas de pano e armazenados em garrafa 
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térmica previamente aquecida. A coleta de líquido ruminal foi realizada duas horas após 

o fornecimento da dieta.  

Nos tempos de fermentação de 8, 20, 28 e 48 horas todos os frascos foram 

removidos da estufa para mensuração dos volumes de gases produzidos utilizando 

mensurador constituído de uma bureta preenchida com água acoplada a uma agulha para 

perfuração das rolhas, segundo descrito por Fedorak e Hrudey (1983). No momento da 

leitura das oito horas foram coletadas amostras dos gases produzidos para quantificação 

da produção de metano. A produção acumulada de gases (PAG) foi obtida pelo 

somatório dos volumes produzidos em todas as mensurações (8, 20, 28 e 48h). No 

tempo final de incubação (48 h), os frascos foram transferidos para recipientes contendo 

gelo, com a finalidade de cessar os processos fermentativos. Os frascos foram abertos e 

os sacos ANKOM
®

 contendo os resíduos de degradação foram retirados, lavados em 

água corrente, secos a 105°C e pesados para quantificação da degradabilidade in vitro 

da matéria seca (DIVMS). No líquido presente nos frascos foi medido o pH, utilizando 

pH metro modelo mPA – 210. 

3.4 - Incubação in situ 

Foram avaliadas três dietas experimentais com diferentes níveis de inclusão de T. 

diversifolia em substituição na matéria seca total (0% controle, 6,5% e 15,4%). As 

dietas foram isoproteicas e isofibrosas, balanceadas segundo NRC (2001) pra atender os 

requerimentos de proteína bruta e energia liquida de vacas em lactação com produção 

média diária de 20 kg de leite e peso corporal médio de 500 kg. As dietas foram 

compostas por T. diversifolia (exceto controle), cana de açúcar, milho em grão e farelo 

de soja (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Proporção dos ingredientes utilizados para balanceamento das dietas contendo três 

níveis de inclusão de Tithonia diversifolia (0-controle, 6,5 e 15,4%) 

  Controle  6,5% TD 15,4% TD 

T. diversifolia 0,0 6,5 15,4 

Cana de açúcar 44,6 40,9 35,5 

Milho grão 31,2 30,2 29,1 

Soja farelo 24,2 22,4 20,0 

 

Os ingredientes utilizados para realização do ensaio in situ foram os mesmos 

utilizados para execução do experimento in vitro. O material correspondente os 

volumosos das dietas (T. diversifolia e cana de açúcar), congelados à -20°C os quais 

foram passados em um triturador de carne industrial com peneira de 12 mm. Este 

processo foi utilizado com a finalidade de simular a quebra das partículas de volumosos 

durante a ruminação. Pelo fato do material estar congelado, não ocorre o esmagamento 

e consequentemente não há perda de compostos solúveis (Barrell et al., 2000).  

Para incubação foram utilizados sacos de náilon com poros de 50 μm, que foram 

previamente secos 65°C e pesados. Em cada saco foi colocado o correspondente a 5,0 g 

de MS do material, respeitando as proporções de cada ingrediente nas três dietas 

experimentais. Após a pesagem dos ingredientes, os sacos foram lacrados e congelados 

-20°C até momentos antes da incubação. 

Duas novilhas fistuladas não lactantes foram alimentadas com dieta a bases de T. 

diversifolia, cana, milho e soja, a fim de manter um ambiente ruminal semelhante ao 

longo do período de avaliação. Os tempos de incubação utilizados para descrição da 

cinética de degradação ruminal foram de 0, 3, 6, 12, 24, 48 e 72 horas, sendo que para 

cada um desses tempos foi incubado o mesmo número de repetições (três sacos) para 

cada tratamento. Os sacos referentes a cada tempo de degradação foram colocados 

dentro de lingerie bags (15 cm de altura e 9 cm de comprimento, com porosidade de 50 

µm), juntamente com peças de metal de aproximadamente 300 g, as quais mantiveram 
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as lingerie bags submersas no liquido ruminal. Todas as lingerie bags foram colocadas 

no rumem ao mesmo tempo, e retiradas uma a uma, respeitando cada tempo de 

degradação. Após a retirada, as lingerie bags foram submetidas à lavagem rápida em 

água corrente, identificadas e imediatamente foram congeladas à -20°C. O 

procedimento foi realizado da mesma forma nos dois animais fistulados. 

Os sacos referentes ao tempo de incubação zero, não foram colocados nos rumens 

dos animais, foram apenas congelados e posteriormente lavados, juntamente com os 

demais sacos referentes aos tempos de incubação subsequentes. Após a lavagem os 

sacos foram levados para estufa (55°C) e pesados a quente, Desta forma, foi possível 

quantificar a fração solúvel (tempo zero) das dietas e o desaparecimento de MS ao 

longo dos tempos avaliados. Para os cálculos da taxa de degradação (k) e 

degradabilidade potencial (DP) foi utilizando a equação proposta por Ørskov e 

McDonald (1979): 

             -  
-   

  , onde, A = fração solúvel (g/kg MS no t=0), B = fração 

insolúvel degradável e t = tempo em horas. 

A partir dos parâmetros de cinética obtidos (A, B e k) foi calculada a 

degradabilidade efetiva (DE), por ajustes exponenciais, assumindo a taxa fracional de 

passagem (kp) de 0,06 h
-1

, de acordo com: 

           [
 

    
]  

3.5 - Análises estatísticas 

In vitro 
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Os dados foram analisados utilizando o procedimento misto do SAS (SAS Inc., 

2013; SAS Online Doc 9.1.3. Cary, NC, USA). O modelo incluiu os efeitos fixos dos 

tratamentos, com média das cinco repetições (frascos individuais) e efeitos aleatórios 

das incubações (2 incubações).  As médias dos tratamentos foram comparadas por meio 

do LS MEANS do SAS. Médias dos tratamentos foram comparadas utilizando o teste 

dos quadrados mínimos sendo os tratamentos incluídos como efeito fixo. 

In situ 

Os dados obtidos na incubação in situ foram processados utilizando modelo não-

linear (PROC NLIN)  de quadrados minímos (SAS) para fornecer estimativas para as 

frações A, B e K calculados a partir dos dados da MS degradada (resíduo). Os dados 

foram analisados como um delineamento experimental inteiramente casualizado usando 

PROC MIXED (SAS) com o tratamento no modelo como efeito fixo e animal × 

interação tratamento como efeitos aleatórios. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Seguem os resultados bromatológicos das dietas utilizadas nas provas in 

vitro e in situ 

Tabela 3 - Composição bromatológica das dietas utilizadas para avaliação In vitro 

  Controle  17% TD 33% TD 

PB, g/kg MS 134,8 133,1 134,6 

FDN, g/kg MS 442,8 427,1 408,2 

CNF, g/kg MS 343,5 363,2 383,1 

EE, g/kg MS 15,8 15,8 15,7 

 

Tabela 4 - Composição bromatológica das dietas utilizadas para avaliação In situ 

  Controle  6,5% TD 15,4% TD 

PB, g/kg MS 155,1 154,7 154,7 

FDN, g/kg MS 306,9 315,3 325,6 

CNF, g/kg MS 490,6 478,6 463,9 

EE, g/kg MS 16,5 16,4 16,3 
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4.2 – In vitro 

Não houve diferença significativa na PAG, pH, DIVMS entre os tratamentos 

avaliados na degradabilidade in vitro da matéria seca. A inclusão de TD não alterou as 

fermentações ruminas proporcionando resultados similares entre as dietas para a 

DIVMS.   

Tabela 5 - Produção acumulada de gases (PAG mL/g MSD
a
), pH ruminal e 

degradabilidade in vitro da matéria seca (DIVMS
b
 g/Kg MS) todos com 48 horas de 

incubação 

  Tratamentos 
EPM P-valor 

  Controle 17% TD 33% TD 

PAG48h, mL/g MSD
a
 130,6   129,8   129,4   5,4 0,99 

pH 48h 6,21   6,23   6,18   0,1 0,80 

DIVMS
b
 48h, g/kg MS 611,4   599,6   599,7   1,1 0,67 

Medias seguidas de letras distintas diferem estatisticamente ao nível de significância de 0,05%, MSD – 

matéria seca dregradada, DIVMS – degradabilidade in vitro da matéria seca. 

O aumento da inclusão da T. diversifolia nos tratamentos de 17 e 33% em 

comparação com o controle não interferiu na cinética de fermentação ruminal 

(PAG48h), o que respalda a possibilidade de inclusão dessa forrageira em detrimento do 

uso do farelo de soja, componente da dieta que mais onera a nutrição animal. Salienta-se 

que a T. diversifolia também é uma alternativa para estações de baixa disponibilidade de 

forragem (estação seca) devido a característica de estacionalidade das gramíneas 

tropicais, sendo uma alternativa viável para suplementação de ruminantes nesses 

períodos. Este estudo possibilitou a delimitação de possíveis inclusões de TD para 

futuro experimento in vivo. 

4.3 – In situ 

Foi observado pelo ensaio in situ que a fração A, fração rapidamente degradável, do 

tratamento com 15,4% TD foi estatisticamente diferente do controle e o 6,4% TD (Tabela 
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2).  Entretanto, para a fração B, insolúvel degradável, e a taxa de degradação (k.h
-1

) não 

houve diferenças significativas entre os tratamentos e dieta controle (Tabela 5). Como a 

fração A influencia a degradação efetiva (DE kp=0.06), esta (15,3% TD) foi diferente 

estatisticamente do controle e demais tratamentos (Tabela 5). 

Tabela 5 

Características de degradação dos tratamentos com base na matéria seca, dividas em fração solúvel (A), 

fração insolúvel degradável (B), taxa de degradação (k%/h) e degradação efetiva (DE) 

  Tratamentos 
EPM P-valor 

  Controle 6,4% TD 15,3% TD 

A, % MS 35,1 
a
 35,5 

a
 27,1 

b
 1,8 <0,01 

B, % MS 52,6   54,7   55,9   3,7 0,80 

Taxa de degrad., k.h
-1

 0,034   0,029   0,035   0,004 0,38 

DE [kp=0,06],% 53,5 
a
 52,3 

a
 46,2 

b
 1,4 <0,01 

Medias seguidas de letras distintas diferem estatisticamente ao nível de significância de 0,05% 

Chaves et al. (2001), trabalhando com cinco diferentes espécies de forrageiras, 

incluindo Paspalum sp. e Lolium perene (azevém), perceberam uma superioridade dos 

paramentros de cinética de digestão, onde a fração A, k e a DE foram superiores e a fração 

B inferior ao encontrado para os parâmetros de digestão das duas inclusões de T. 

diversifolia observadas neste trabalho. Essa comparação mostrou que as forrageiras 

estudadas por Chaves et al. (2001) possivelmente terão maior aproveitamento pelos 

ruminantes. Provavelmente, essa diferença se deu pela maior proporção de carboidratos 

solúveis e menores teores de fibra.  

 



27 
 

 
Gráfico 1 – Degradabilidade potecial das dietas contendo dois níveis de inclusão 

de Tithonia diversifolia (6,5 e 15,4 % do total da MS) avaliadas no experimento 

 

A partir das curvas de cinética de degradação das diferentes dietas observa-se que 

o tratamento com maior inclusão de TD foi diferente dos demais. Entretanto o 6,5% e 

controle foram similares. Estes resultados estão de acordo os dados apresentados na 

tabela 5. 

Rosales (1996) avaliando a degradabilidade in situ de nove espécies forrageiras 

arbóreas e 11 arbustivas, observou valores de degradabilidade ruminal acima de 80% 

para Tithonia diversifolia no tempo de incubação de 24 horas e acima de 90% para o 

tempo de 48 horas. A Tithonia diversifolia foi uma das três espécies que apresentaram 

os maiores valores de degradabilidade ruminal. O valor encontrado por Rosales (1996) 

para degradabilidade ruminal da forragem de Tithonia diversifolia no tempo de 48 horas 

foi superior os valores reportados por FAO (1993) para Leucaena leucocephala 

(79,0%), Gliricidia sepium (82,1%) e Enterolobium cyclocarpum (87,6%). Desta forma 

os resultados deste presente estudo demonstraram que a Tithonia diversifolia apresenta 

alta fermentabilidade da matéria seca e, portanto uma rápida disponibilidade dos 
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nutrientes oriundos desta fermentação atestando seu potencial para nutrição de 

ruminantes. 

5 – CONCLUSÃO 

A Tithonia diversifolia apresenta potencial como ingrediente forrageiro para 

composição de dietas para ruminantes em até 15% de substituição da MS. 
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