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RESUMO - O objetivo deste experimento foi estudar a degradabilidade in situ e a cinética 

das silagens de quatro genótipos de sorgo, com presença e ausência de tanino nos grãos. 

subdivididas, sendo os animais os blocos, as silagens as parcelas e os tempos de incubação 

das silagens de sorgo.
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apresenta interações complexas entre os diversos 

componentes da planta e os microrganismos do 

retículo-rúmen. Nesse aspecto, a qualidade da 

forragem pode ser expressa em termos de três 

características próprias: a extensão da digestão 

potencial, a taxa de fermentação e a taxa de 

características estão envolvidas no controle 

primeiras podem ser estimadas usando-se a 

técnica in situ

relacionados com a degradabilidade ruminal 

dos nutrientes, é difícil de ser feita in vivo e 

in situ consiste em colocar 

amostras de alimento em uma série de sacos 

forma, pode-se avaliar a qualidade dos alimentos 

pela determinação da quantidade de amostra que 

é degradada e a taxa em que essa degradação 

relação à metodologia in vivo por ser menos 

trabalhosa, com menor demanda de recursos 

principalmente, por descrever a participação da 

degradação ruminal na digestibilidade total dos 

Nos estudos de digestibilidade, os 

resultados obtidos in vivo são mais realísticos que 

os métodos disponíveis em laboratório, onde se 

o uso de marcadores, instalações adequadas e 

tempo. O advento da técnica in situ

degradação do material em função do tempo de 

incubação ruminal, apresentando alta correlação 

com resultados obtidos em experimentos in vivo. 

ABSTRACT - in situ

silages.
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in situ dos componentes nutricionais de 

cultivares de sorgo com e sem tanino nos grãos 

é fundamental na avaliação dessa forrageira para 

O objetivo deste experimento foi estudar a 

degradabilidade in situ e a cinética de degradação 

genótipos de sorgo, com presença e ausência de 

tanino nos grãos.

Material e Métodos

Quatro tipos de sorgo foram testados, sendo 

duas linhagens isogênicas de sorgo granífero 

cultivares foi baseada na presença ou ausência 

Os materiais foram cortados manualmente, rente 

ao solo, e imediatamente ensilados em tambores 

compactados sob pisoteio e vedados com o 

de cada cultivar foi amostrada, submetida à pré-

posteriormente, incubados no rúmen de ovinos.

O experimento com os animais foi 

animais foram casqueados e vermifugados e, 

em seguida, alojados em gaiolas metabólicas. 

Cynodon

Os animais foram alimentados em duas 

foram administradas ad libitum. 
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incubação. 

Imediatamente após serem retirados do 

e posteriormente lavados, manualmente, em 

sacos foram colocados em bandejas e levados 

à secagem em estufa de ventilação forçada, 

por 48 horas, sendo, então, transferidos para 

Os resíduos de incubação foram moídos em 

dessas frações nas amostras das forrageiras 

e dos resíduos de incubação, juntamente 

com os pesos dos materiais incubados e dos 

do desaparecimento das respectivas frações. 

t
0

procedimentos, porém sem a incubação ruminal.

experimental de blocos ao acaso, em esquema 

de parcelas subdivididas, sendo os animais os 

blocos, as silagens as parcelas e os tempos de 

incubação as subparcelas.

-ct

p = porcentagem de degradação após um tempo 

degradabilidade potencial

corresponderia ao total a ser degradado pela 

ação microbiana

c = taxa constante de degradação da fração 

porcentagem por hora

t = tempo de incubação no rúmen, em horas

de regressão para os desaparecimentos 

dos componentes nutricionais foram feitas 

-1   x ln 

                                    

 

equação anterior
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S = fração solúvel determinada pela porcentagem 

-1 para baixo, médio e alto 

consumos, respectivamente, segundo o modelo 

S = fração rapidamente degradada

 

a fração solúvel 

c = 

porcentagem por hora

Resultados e Discussão

Os valores de desaparecimento médio da 

pode-se observar que, até o período de seis 

horas de incubação, as silagens dos genótipos 

degradabilidade in situ da silagem de quatro 

genótipos de sorgo com e sem tanino, 

encontraram valores de desaparecimento da 

foram semelhantes aos da silagem da linhagem 

sorgo e girassol, no período de 96, horas foram, 

comparados os valores deste experimento, os 

valores desse trabalho foram inferiores aos de 

milho e sorgo e semelhantes ao de girassol.

Quando comparadas as linhagens 

sem tanino, sugerindo que os taninos possam 

Os potenciais de degradação, as taxas de 

se observar que os potenciais de degradação 

foi superior às demais, sendo seguido pela 
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atribuída a características físicas e estruturais 

experimento poderia ser explicada pela falta de 

homogeneidade no preparo das amostras para 

incubação, no qual a moagem em peneira com 

excessiva quebra das diferentes partes da planta 

de sorgo, aumentando a proporção de partículas 

que escapariam através dos poros da bolsa de 

0

degradabilidade in situ das silagens de sorgo 

com e sem tanino, encontraram valores de 

-1

TABELA 1.

genótipos de sorgo, em função dos tempos de incubação1

Horários
Genótipos

06

48

96
1
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-1

-1

-1 -1, em silagens 

de sorgo. Os valores encontrados pelos autores 

citados foram superiores ao deste experimento, 

para todos os genótipos avaliados. 

os taninos podem exercer efeitos na redução 

seis horas de incubação, a degradabilidade 

dos tempos de incubação, houve uma aumento 

TABELA 2.

-1 -1 -1

Parâmetros
Genótipos

6,89

9,89

47,91

9,87
-1

-1 16,11
-1 18,07 17,16 11,88

0,99 0,97 0,98 0,97
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de todos os genótipos, sem tendência 

de incubação.

degradabilidade in situ da silagem de quatro 

genótipos de sorgo com e sem tanino, encontraram 

ao encontrado neste trabalho, os autores não 

autores foram semelhantes aos observados para 

materiais deste experimento. 

de quatro genótipos de sorgo, encontraram 

Os valores apresentados pelos autores foram 

semelhantes aos observados para a linhagem 

silagens avaliadas foram pequenas e podem ser 

atribuídas a erros inerentes à técnica in situ, 

como passagem de partículas pelos poros do 

TABELA 3.

genótipos de sorgo, em função dos tempos de incubação1

Horários
Genótipos

06

48

96

1
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degradabilidade in situ de silagens de sorgo, 

-1

respectivamente. Os valores encontrados 

por esses autores foram superiores aos deste 

-1

-1

-1

deste experimento, os valores apresentados 

potencial de digestão das diferentes proporções 

de componentes estruturais. 

et al. 

extensão e a taxa de degradação da parede 

celular dos vegetais é a presença de lignina, 

sendo observada uma correlação negativa entre 

a lignina. Isso ajuda a explicar os baixos valores 

mencionado anteriormente, foi colhido em um 

como os taninos têm sido apontados como uma 

TABELA 4.

-1 -1 -1

de sorgo

Parâmetros
Genótipos

0,88 0,46
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com tanino nos grãos. Quando comparadas as 

as taxas de passagem, sugerindo que os taninos 

condensados presentes em silagens de sorgo 

comprometem a degradabilidade da fração 

Conclusões

degradabilidade ruminal, ao se comparar os 

materiais de sorgo com presença e ausência 

desse polifenol.
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