
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI – UFVJM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCUS FLÁVIUS SILVA DORNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE BATATA-DOCE PARA A PRODUÇÃO DE 

SILAGEM DE RAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMANTINA - MG 

2012



 

MARCUS FLÁVIUS SILVA DORNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE BATATA-DOCE PARA A PRODUÇÃO DE 

SILAGEM DE RAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada à Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, como parte das 

exigências do Programa de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal para a obtenção do título de 

“Mestre”. 

 

 

 

 

 

Orientador 

Prof. Dr. Valter Carvalho de Andrade Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMANTINA - MG 

2012



 

 

 



 

 

Ofereço 

 

À Deus, por ter iluminado o meu caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico 

 

Aos meus pais Mauro Dornas e Marli, aos meus irmãos Tulius, Vinícius e 

Maura Simone, à minha namorada Thaís Saraiva e ao meu afilhado 

Nícolas,pelo apoio, força, incentivo, companheirismo e amizade. Sem eles 

nada disso seria possível.



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) pela 

oportunidade de realização do curso e pela contribuição com a minha formação acadêmica. 

À CAPES e ao CNPq pelo auxílio financeiro do projeto de pesquisa. 

Ao CNPq, pela concessão de bolsa de estudo. 

Ao professor Valter Carvalho de Andrade Júnior pela orientação, oportunidade, 

respeito e bom convívio durante o mestrado. 

À pesquisadora Rosana Cristina Pereira pela atenção e orientações na dissertação e nas 

realizações das análises laboratoriais. 

À professora Karina Guimarães Ribeiro, pelo auxílio e apoio prestado na ensilagem e 

nas análises laboratoriais 

Ao professor Odilon Gomes Pereira e ao estudante de doutorado Wender Ferreira de 

Souza da UFV, pelo apoio prestado nas análises de quantificação de microrganismos. 

Aos técnicos, em especial à Geraldo Aparecido Rodrigues por prestar grande 

assistência e apoio. 

Aos colegas do Núcleo de Estudos em Olericultura, Alcinei, Bárbara, Carlos,  Nermy, 

Celso, Lúcio, Jorge, Marco Aurélio.  

Aos amigos de graduação e mestrado Sheila e Alisson. 

A todos os familiares pelo incentivo e carinho. 



i 

 

 

RESUMO 

 

DORNAS, Marcus Flávius Silva. Seleção de genótipos de batata-doce para a produção de 

silagem de ramas, 2012. 51p. (Dissertação - Mestrado em Produção Vegetal) - Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2012. 

 

Objetivou-se, com este trabalho, selecionar genótipos de batata-doce com potencial de 

utilização na alimentação animal. Foram avaliados a produtividade de ramas e efeito do 

emuchecimento sobre a composição bromatológica e a capacidade fermentativa das ramas de 

batata-doce, utilizando-se arranjo fatorial 7x2 (genótipos X ramas emurchecidas ou não), 

delineamento em blocos ao acaso, com 4 repetições. Os genótipos diferiram quanto à PMS e 

teores de MS, FDN, FDA, CEL, LIG, CS, NIDA e CIN. O emurchecimento promoveu 

aumento nos teores de MS, PB, NIDA e componentes fibrosos e redução nos teores de 

carboidrato solúvel, tornando as ramas emurchecidas de pior qualidade. Não foi observado 

efeito do emurchecimento sobre a capacidade fermentativa das ramas in natura e 

emurchecidas. Os genótipos BD-25, BD-08 e BD-23, apresentaram produtividades superiores 

a 7,0 t ha
-1

, enquanto, o genótipo BD-43, apresentou baixos teores de FDA. Além dessas 

características, foram avaliadas a composição bromatológicas e a população de 

microrganismos das silagens de batata-doce inoculadas ou não, por meio de arranjo fatorial 

5x2 (genótipos x inoculante ou não). As silagens obtidas com os diferentes genótipos 

diferiram quanto aos teores de FDA, HEM e valores de pH. A utilização de inoculante não 

promoveu alterações na população de microrganismos e nem nas características 

bromatológicas das silagens, exceto para o valor de pH. De maneira geral, a silagem 

produzida por todos os genótipos avaliados apresenta boa característica nutricional, 

entretanto, a silagem do genótipo BD-43 se destacou, apresentando baixos teores de FDA. 

 

Palavras-chave: características fermentativas, composição bromatológica, emurchecimento, 

inoculante bacteriano, população de microrganismos. 
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ABSTRACT 

DORNAS, Marcus Flávius Silva. Selection of sweet potato genotypes for vine’s silage 

production, 2012. 51p. (Dissertation – Master Degree in Vegetal Production) - Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Brazil, 2012. 

 

The objective of this work was to select sweet potato genotypes with potential for use in 

animal feed. The vine’s yield and wilting effect on the chemical composition and fermentative 

capacity of the sweet potatoes’ vines have been evaluated, using a 7x2 factorial arrangement 

(genotypes ‘X’ vines wilted or not), a randomized block design with four replications. 

Genotypes differed on the SMP and DM, NDF, ADF, CEL, LIG, CS, NIDA and CIN 

contents. Wilting promoted an increase in DM, CP, NIDA and fibrous components and 

reduction in levels of soluble carbohydrates, making wilted vines of poorer quality. There was 

not observed effect of wilting on the fermentative ability of in natura or wilted vines. 

Genotypes BD-25, BD-08 and BD-23, had yields higher than 7.0 t ha
-1, 

while the genotype 

BD-43, showed low levels of ADF. Besides these features, There have been analyzed the 

chemical-bromatological composition of the microbial population of sweet potato silage 

inoculated or not by means of a factorial arrangement 5x2 (genotype ‘x’ with or without 

inoculation). The silages with different genotypes differ in ADF, HEM, and pH values. The 

use of inoculum did not change the microbial population and the characteristics or nutritive 

value of silages, except for the pH value. In general, the silage produced by all genotypes has 

good nutritional characteristics, however, the silage genotype BD-43 stood out, showing low 

levels of ADF. 

 

Keywords: fermentation characteristics, chemical composition, wilting, bacterial inoculants, 

microorganisms’ population.
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4 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

  O cultivo de hortaliças, em pequena escala, é uma atividade múltipla de produção 

agrícola exercida com pouca tecnologia e sem a devida orientação profissional, resultando em 

baixos índices de produtividade e baixa qualidade do produto. Como exemplo dessa situação, 

a cultura da batata-doce (Ipomoea batatas (L) Lam) tem sido cultivada de forma empírica 

pela maioria dos agricultores (ZERO & LIMA, 2005). 

No cenário mundial, os grandes produtores de batata-doce são a China, Indonésia, 

Índia e o Japão. No Continente Latino-Americano, o Brasil surge como o principal produtor, 

contribuindo com três milhões de toneladas anuais. A baixa produtividade nacional, abaixo de 

12 t ha
-1

 (IBGE 2009), está vinculada à grande variação no nível tecnológico empregado, 

destacando-se como fatores limitantes a ausência de variedades produtivas e adaptadas para 

cada região e a falta de adoção de práticas culturais adequadas e insumos agrícolas 

(CAVALCANTE et al., 2009). 

  A cultura da batata-doce apresenta grande potencial de cultivo por ser de baixo custo, 

rústica, pouco exigente em insumos, resistente a insetos, pragas e possuir baixa exigência 

hídrica, o que garante investimentos mínimos e retorno elevado, resultando em geração de 

renda, que além de desempenhar uma função social, contribui para a manutenção do homem 

no campo (ZERO & LIMA, 2005).  

  As ramas e raízes tuberosas da batata-doce são largamente utilizadas na alimentação 

humana, animal e como matéria-prima nas indústrias de alimento, tecido, papel, cosmético, 

preparação de adesivos e álcool carburante (OLIVEIRA et al., 2000). 

  Em países como a China e o Vietnã, as ramas de batata-doce são fornecidas exclusivas 

ou em associação às raízes, sendo largamente empregadas principalmente na alimentação de 

suínos, na forma fresca ou de silagem. No Brasil, no entanto, a utilização de ramas de batata-

doce na alimentação animal é feita em escala bastante limitada e a maior parte é descartada 

(MONTEIRO et al., 2007).  

O uso de silagens de restos de culturas tem crescido na produção animal, notadamente 

de ruminantes, como forma de utilização do excedente da produção de forragem (SANTOS et 

al., 2010). A utilização de resíduos vegetais para alimentação animal possibilita aumentar a 

renda líquida do produtor, uma vez que se aproveita o produto residual gerado dentro da 

propriedade, tornando-o menos dependente de insumos externos (MASSAROTO, 2008). 

Vários trabalhos com a cultura da batata-doce relatam elevadas produtividades de 

massa verde, podendo esse subproduto ser aproveitado para a produção de silagem. Viana et 
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al. (2011) avaliando oito genótipos de batata-doce em Diamantina, MG, relataram 

produtividade de massa verde, variando de 29,74 a 60,59 t ha
-1

, concluindo que a maior 

produtividade é garantida com a colheita realizada aos 150 dias após o plantio. Massaroto et 

al. (2008) avaliando dezoito genótipos de batata-doce, constataram produtividade de massa 

verde variando de 5,0 a 50,0 t ha
-1 

em Ijaci, MG. Figueiredo (2010), avaliando doze genótipos 

de batata-doce para utilização na alimentação humana e animal, verificou produtividade de 

ramas variando de 6,04 a 21,57 t ha
-1

, em Diamantina, MG. 

  Além da elevada produtividade de massa verde, as ramas apresentam características 

bromatológicas satisfatórias, por serem ricas em amido, açúcares, vitaminas e possuírem alta 

porcentagem de proteína bruta e digestibilidade, podendo ser fornecidas aos animais, in 

natura ou na forma de silagem (MONTEIRO et al., 2007). Massaroto (2008) não observou 

diferença entre clone de batata-doce para o valor de pH, verificando valores dentro da faixa de 

3,8 a 4,5, teores de proteína bruta variando de 9,6 a 13,2%, de fibra em detergente neutro 

entre 37,9 a 58,2% e de massa seca de 16,0 a 26,3%. De acordo com Viana et al. (2011) as 

silagens das ramas de batata-doce apresentam altos teores protéicos, energéticos e adequado 

perfil fermentativo. No entanto, ainda são escassas as informações a respeito da composição 

bromatológica das ramas e suas silagens. É necessário um estudo mais específico com a 

cultura da batata-doce, visando produção de silagem de qualidade. Segundo SANTOS et al. 

2010 existem vários fatores que influenciam a qualidade da forragem e podem atuar de forma 

conjunta e, ou, isolada, resultando em diferentes efeitos no processo fermentativo. 

O processo de ensilagem é extremamente complexo, pois envolve vários fatores inter-

relacionados, como espécies vegetais utilizadas e características físico-químicas da forragem, 

além da condução das operações de ensilagem (FREITAS et al., 2006). 

  A produção de silagem pré-secada é considerada atualmente uma ferramenta 

indispensável para viabilizar os sistemas de produção de forragens conservadas nas condições 

tropicais (EVANGELISTA et al., 2004). A remoção parcial de água da planta, por meio do 

emurchecimento ou pré-secagem, pode ser uma opção interessante por proporcionar 

condições ideais para o crescimento de bactérias láticas, restringindo a extensão da 

fermentação durante o processo da ensilagem e reduzir a incidência de fermentações 

secundárias indesejáveis (PEREIRA & REIS, 2001, LOURES et al., 2005). Por outro lado, 

extensos períodos de emurchecimento podem acarretar em redução nos teores de carboidratos 

solúveis da forragem, diminuindo a qualidade do material, bem como, aumentar o número de 

fungos e leveduras no material a ser ensilado (SANTOS et al, 2010). 
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 Rangrab et al. (2000) avaliando silagens de alfafa, constataram que o emurchecimento, 

além de aumentar o teor de MS, determinou maior concentração de carboidratos solúveis 

residuais nas silagens. Ferrari Júnior & Lavezzo (2001), ao avaliarem o efeito do 

emuchecimento por oito horas ao sol sobre a qualidade da silagem de capim elefante, 

obtiveram resultados positivos, devido ao aumento do teor de massa seca. Bergamaschine et 

al. (2006) recomendam o emurchecimento do capim-marandu, pois melhora a qualidade da 

silagem ao diminuir os teores de nitrogênio amoniacal e estimular o consumo de massa seca. 

Para melhorar a qualidade da silagem, tem sido proposta a utilização de aditivos 

biológicos, entre eles os inoculantes bacterianos. O objetivo é acelerar a produção de ácido 

lático a partir dos açúcares fermentáveis disponíveis, levando à redução do pH e, 

consequentemente, limitando o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis, condição 

necessária para que o processo fermentativo ocorra com perdas mínimas (REZENDE et al., 

2008, OLIVEIRA et al., 2007).  

Oliveira et al. (2007) verificaram que ao inocular bactérias ácido láticas na silagem de 

capim-mombaça, houve redução no valor de pH, aumento nos teores de massa seca e proteína 

bruta, e, quanto à população de bactérias ácido láticas, obtiveram populações máximas de 

9,11 e 9,41 log ufc/g nas silagens inoculadas com duas estirpes enquanto na silagem sem 

inoculante a população verificada foi de 8,85 log ufc/g. 

As informações disponíveis na literatura científica sobre o potencial de ensilagem e 

qualidade das silagens das ramas de batata-doce não são suficientes para disponibilizar a 

tecnologia de ensilagem de seus resíduos para os pequenos agricultores. 

Sendo assim, objetivou-se com o presente trabalho, avaliar o efeito do 

emurchecimento sobre a composição bromatológica e a capacidade fermentativa das ramas de 

genótipos de batata-doce e o efeito de inoculante bacteriano na composição bromatológica e 

população de microrganismos nas silagens de ramas emurchecidas de genótipos de batata-

doce. 
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ARTIGO CIENTÍFICO I 

 

Produtividade de massa seca e efeito do emurchecimento na composição bromatológica 

de ramas de genótipos de batata-doce 

 

 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar a produtividade de massa seca (kg
 
ha

-1
) e o efeito do emurchecimento na 

composição bromatológica de ramas de batata-doce. O experimento foi realizado em arranjo 

fatorial, segundo o delineamento em blocos casualizados, com 4 repetições. Foram avaliadas 

as ramas de sete genótipos de batata-doce (Brazlândia Roxa, BD-31 TO, BD-25, BD-38, BD-

08, BD-43 e BD–23) submetidas ou não ao emurchecimento durante 48 horas. O 

emurchecimento aumentou os teores de massa seca, proteína bruta e cinzas, entretanto, 

promoveu a elevação nos teores de fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, 

celulose, lignina e nitrogênio insolúvel em detergente ácido, tornando as ramas emurchecidas 

de pior qualidade. O genótipo BD-43 se destacou, apresentando baixos teores de fibra em 

detergente ácido, celulose e nitrogênio insolúvel em detergente ácido e produtividade de 

massa seca semelhante aos genótipos BD-25, BD-08 e BD-23, que foram os que apresentaram 

elevada produtividade de massa seca de ramas, apresentando, assim, elevado potencial para 

utilização na alimentação animal. O emurchecimento promoveu elevação nos teores de FDN 

de forma diferenciada para cada genótipo.  

 

Palavras chave: celulose, fibra em detergente ácido, fibra em detergente neutro, nitrogênio 

insolúvel em detergente ácido. 



 

 

 

10 

ABSTRACT 

 

Productivity of dry matter and effect of wilting on the chemical-bromatological  

composition of sweet potato vine’s genotypes 

 

The objective was to evaluate the productivity of dry matter (kg ha 
-1)

 and the effect of wilting 

on the chemical-bromatological composition of sweet potato vines. The experiment was 

conducted under a factorial arrangement, according to a randomized block design with four 

replications. There had been evaluated the vines of seven genotypes of sweet potato 

(Brazlândia Roxa, BD-31 TO, BD-25, BD-38, BD-08, BD-43 and BD–23) submitted or not to 

wilt for 48 hours. Wilting increased levels of dry matter, crude protein and ash, however, 

promoted the increase in levels of fiber in neutral detergent, fiber in acid detergent, cellulose, 

lignin and insoluble nitrogen in acid detergent, making the wilted branches of poorer quality. 

The genotype BD-43 stood out, showing low levels of fiber in acid detergent, cellulose and 

insoluble nitrogen in acid detergent and dry matter yield similar to genotypes BD-25, BD-08 

and BD-23, the ones that presented the highest production of dry mass of vines, presenting 

thus a high potential for use in animal feed. Wilting promoted an increase in NDF content 

differently for each genotype. 

 

Keywords: cellulose, fiber in acid detergent, fiber in neutral detergent, insoluble nitrogen in 

acid detergent. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A irregularidade das chuvas constitui fator limitante à produção de forrageiras, 

principalmente na estação seca do ano, que somada ao manejo inadequado podem impedir o 

bom aproveitamento de forrageiras com alto potencial produtivo (CARVALHO et al., 2007). 

De acordo com Rangrab et al. (2000), em alguns sistemas de produção, a qualidade do 

volumoso disponível tem limitado o desempenho animal, aumentando a demanda por 

informações sobre alimentos volumosos de melhor valor nutritivo, a fim de reduzir os custos 

de produção. 

 A cultura da batata-doce (Ipomoea batatas (L) Lam), constitui-se em ótima alternativa 

para pequenos e médios produtores, especialmente dentro dos conceitos de agricultura 

familiar. Apresenta bom conteúdo nutricional, principalmente como fonte energética, produz 

grandes quantidades de alimento a baixo custo, com reduzida utilização de insumos e de 

maneira sustentável. As ramas, na maioria das vezes são simplesmente descartadas como 

resíduo inaproveitável (MONTEIRO et al., 2007, OLIVEIRA et al., 2000). O aproveitamento 

dos resíduos da cultura, para fornecimento aos animais, pode ser uma alternativa importante, 

pois permite a integração de atividades, contribuindo para o aumento na renda e na melhoria 

da qualidade de vida do produtor rural. 

   Para a produção de silagem, as ramas apresentam como fator negativo o baixo teor de 

massa seca (VIANA et al., 2011), o que pode contribuir para produção de silagens de baixa 

qualidade, em decorrência a elevada produção de efluente e desenvolvimento de bactérias do 

gênero Clostridium (CARVALHO et al., 2007).  

  Práticas como o emurchecimento promovem redução nos teores de umidade, porém, 

extensos períodos de emurchecimento podem acarretar em consumo de carboidratos solúveis 

da forragem durante o processo de respiração, ocasionando redução da degradabilidade dos 

nutrientes, devido a alterações nos componentes fibrosos, bem como, na população de fungos 

e leveduras no material a ser ensilado (SANTOS et al., 2010; LOURES et al., 2005, 

RUGGIERI et al., 2001). 

 Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a produtividade de massa seca (kg
 
ha

-1
) e 

o efeito do emurchecimento na composição bromatológica das ramas de genótipos de batata-

doce.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O experimento de campo foi conduzido no período de 16 de dezembro de 2010 a 17 de 

maio de 2011, na Fazenda Experimental Rio Manso, da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, em Couto Magalhães de Minas, Minas Gerais. O 

município está localizado no Vale do Jequitinhonha, com sede nas coordenadas geográficas 

18,07°S de latitude e 43,47°W de longitude, a 726 m de altitude. O clima da região é tropical, 

com período seco de abril a setembro. A precipitação máxima ocorre de novembro a janeiro e 

a temperatura média anual é de 19,4°C, com índice pluviométrico médio anual de 1269 mm 

(CPRM, 2007). O solo é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo (EMBRAPA, 

2006), e foi analisado na camada de 0 a 20 cm (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resultado da análise química e textural do solo da área experimental. Diamantina, 

UFVJM, 2012. 

Análise química 

pH P K Al Ca Mg H+Al SB T t V m M.O 

Água (mg dm
-
³) ---------------------(cmolc dm

-
³)------------------- --(%)-- (dag kg

-1
) 

5,6 2,0 60 0,14 1,10 0,52 3,0 1,8 1,9 4,8 37 7 0,8 

Análise Textural 

Areia Silte Argila 

---------------------------------------------(dag kg
-1

)------------------------------------------------ 

57 17 26 

pH água - Relação solo-água 1:2,5. P e K - Extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al - Extrator KCl 1 mol L
-1

. T -

Capacidade de troca de cátions a pH 7,0. m - Saturação de alumínio. V - Saturação por bases. MO – Matéria 

orgânica determinado através da multiplicação do resultado do carbono orgânico pelo método Walkey-Black por 

1,724.  

A correção do solo e as adubações de plantio e cobertura foram realizadas de acordo 

com o resultado da análise química do solo e com recomendações propostas por Alvarez 

(1999). A calagem foi realizada utilizando-se calcário dolomítico com PRNT de 80%, seguida 

por gradagem para incorporação. Aos 60 dias após a calagem, as leiras foram preparadas para 

o plantio, utilizando-se um sulcador. Para adubação de plantio, foram utilizados 180 kg ha
-1

 

de P2O5, na forma de superfosfato simples, 60 kg ha
-1

 de K2O, na forma de cloreto de 

potássio, 30 kg ha
-1

 de nitrogênio, na forma de sulfato de amônio e 10 t ha
-1

 de esterco de 

curral, que foram distribuídos e incorporados manualmente sobre as leiras. A adubação de 

cobertura foi realizada 30 dias após o plantio das ramas, aplicando-se 30 kg ha
-1

 de nitrogênio 

na forma de sulfato de amônio. 
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O experimento foi instalado utilizando-se o delineamento em blocos ao acaso, sendo 

avaliados sete genótipos de batata-doce, com quatro repetições, num total de 28 parcelas. As 

parcelas foram compostas por cinco leiras de 4,5 m de comprimento espaçadas de 0,90 m 

entre leiras e 0,30 m entre plantas, sendo utilizadas como área útil as três leiras centrais. 

As ramas para produção de mudas foram obtidas a partir do banco de germoplasma da 

UFVJM, sendo cortadas em estacas com quatro a oito nós, plantadas  em bandejas de isopor 

de 72 células com substrato comercial Plantmax Hortaliças
®
, e mantidas em estufa, sob 

sombrite de 50% de insolação. A irrigação foi realizada duas vezes ao dia por um período de 

30 dias. 

O transplantio das mudas foi realizado manualmente e a condução do experimento foi 

realizada de acordo com os tratos culturais propostos por Filgueira (2008). 

A colheita foi realizada no dia 17/05/2011, 150 dias após o plantio das ramas, 

cortando-se as ramas rentes ao solo e separando parte aérea e raízes. A parte aérea foi pesada 

para determinação da produção de massa verde e colocada em ambiente a céu aberto para 

emurchecimento durante 48 horas.  

De cada tratamento foram retiradas duas amostras do material colhido, uma in natura e 

outra após o emurchecimento. Uma amostra foi congelada e outra pesada e pré-secada em 

estufa com ventilação forçada de ar a 55° C, até peso constante. A amostra pré-secada foi 

moída em moinho tipo Willey com peneira de 1 mm, para determinação dos teores de massa 

seca (%MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 

ácido (FDA), hemicelulose (HEM), celulose (CEL),  lignina (LIG), cinzas (CIN) e nitrogênio 

insolúvel em detergente ácido (NIDA), que foram avaliados, segundo metodologias descritas 

por Silva & Queiroz (2002). 

  A produtividade de MS das ramas foi avaliada multiplicando-se o peso de massa verde 

pelo teor de MS de cada parcela, com os resultados expressos em t ha
-1

, utilizando-se 

delineamento em blocos casualizados (DBC). Os demais parâmetros avaliados nas ramas 

foram analisados em esquema fatorial 7 (genótipos) x 2 (in natura e emurchecidas), em DBC, 

com quatro repetições. As médias foram submetidas à análise de variância e comparadas pelo 

teste F e Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software estatístico Sisvar versão 4.6 

(FERREIRA, 2008). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foi observada diferença significativa pelo teste F para as características produtividade 

de massa seca (PMS) (Tabela 1A), teores de massa seca (%MS), fibra em detergente ácido 

(FDA), celulose (CEL), lignina (LIG) nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) e 

cinzas (Tabela 2A). O emurchecimento por 48 horas promoveu diferenças nos teores de MS, 

proteína bruta (PB), FDA, CEL, LIG, CIN e NIDA (Tabela 2A). Houve interação entre 

fatores apenas para a variável fibra em detergente neutro (FDN) (Tabela 2A). 

A PMS das ramas variou de 4,16 a 7,85 t ha
-1 

(Tabela 2). Os genótipos BD-23, BD-08 

e BD-25 destacaram-se com produtividades superiores a 7,0 t ha
-1

, e foram mais produtivos 

que os genótipos BD-38 e Brazlândia Roxa, cujas produtividades não ultrapassaram 4,6 t ha
-1

. 

Os genótipos BD-23, BD-08 e BD-25 apresentaram médias de PMS superiores às obtidas por 

Viana et al. (2011), que avaliaram o potencial de ensilagem de ramas de batata-doce de oito 

genótipos, em diferentes períodos de colheita no município de Diamantina,MG, e 

encontraram PMS média de 6,21 t ha
-1 

aos 150 dias após plantio. Os resultados obtidos neste 

trabalho foram superiores aos encontrados por Cavalcante et al. (2009) que registraram PMS 

de 11 genótipos de batata-doce variando de 2,83 a 5,83 t ha
-1

, aos 130 dias após plantio, no 

município de Junqueiro, AL, onde a baixa produtividade foi relacionada com a ausência de 

correção e adubação do solo. Massaroto (2008), avaliando 18 genótipos de batata-doce, 

verificou PMS das ramas variando de 1,0 a 7,2 t ha
-1

, em Ijaci, MG. Figueiredo (2010) 

observou produtividades de 1,36 a 4,95 t ha
-1

, avaliando 12 genótipos de batata-doce em 

Diamantina, MG. 
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Tabela 2. Produção de massa seca das ramas no dia da colheita (PMS) e teores médios de 

massa seca (%MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente ácido (FDA), celulose (CEL), 

hemicelulose (HEM), lignina (LIG), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) e 

cinzas (CIN), das ramas in natura e emurchecidas de diferentes genótipos de batata-doce. 

Diamantina, UFVJM, 2012. 

Variáveis 
---------------------------------------------Genótipos---------------------------------- 

Média CV 
Erro padrão da 

média 

BD-31TO BD-43 BD-23 BD-08 BD-25 BD-38 B. Roxa 

PMS (t ha-1) 6,87 ab 6,57 ab 7,23 a 7,84 a 7,85 a 4,58 bc 4,16 c 6,44 15,40 0,4964 

MS (%) 16,40 d 18,63 cd 19,44 cd 19,64 cd 20,53 bc 24,02 ab 26,17 a 20,69 12,25 0,8957 

PB (%MS) 11,33 a 12,35 a 11,61 a 11,87 a 11,00 a 11,51 a 10,69 a 11,48 12,18 0,4943 

FDA (%MS) 36,95 a 32,33 b 34,98 ab 34,98 ab 34,82 ab 37,09 a 36,87 a 35,43 7,28 0,9098 

Cel (%MS) 23,68 a 19,97 b 23,02 ab 10,22 bc 20,75 ab 21,65 ab 21,69 ab 21,78 18,50 0,7033 

Hem (%MS) 5,92 a 6,87 a 7,22 a 7,04 a 7,31 a 7,01 a 6,85 a 6,89 101,53 2,7135 

Lig (%MS) 11,28 ab 10,89 ab 10,56 b 11,77 ab 12,39 ab 13,41 ab 13,86 a 12,02 9,05 0,7271 

NIDA (%NT) 22,57 ab 17,95 b 17,30 b 20,99 ab 19,39 ab 21,68 ab 27,71 a 21,23 20,31 1,5242 

Cinzas (% MS) 11,52 a 8,68 b 9,15 ab 9,36 ab 8,56 b 9,22 ab 9,43 ab 9,42 17,06 0,5682 

 Médias seguidas de letras iguais na linha não diferem entre sí, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Os teores de MS variaram de 16,40 a 26,17%. Freitas et al. (2006) consideram que 

para haver produção de silagem com boa qualidade, o teor de MS deve estar dentro da faixa 

de 25 a 30%, observou-se que os genótipos BD-25, BD-38 e Brazlândia Roxa apresentaram 

teores de MS próximos a 25% (Tabela 2). No entanto, os teores mais elevados de MS da 

Brazlândia Roxa e BD-38 podem ser explicados pelo fato que, na época da colheita, as ramas 

desses genótipos apresentavam-se em estádio de maturidade mais avançado. O genótipo BD-

31TO apresentou o menor valor de % MS, porém sem diferir dos genótipos BD-43, BD-23 e 

BD-08. Baixos teores de MS são indesejáveis nas plantas forrageiras, pois, limitam o 

consumo de forragem pelos animais, resultam em menor produção de MS e concorrem para a 

produção de silagem de menor qualidade. Viana et al. (2011) avaliando o potencial de silagem 

de ramas de batata-doce de oito genótipos em diferentes períodos de colheita, não constataram 

diferença entre genótipos e observaram teor médio de MS igual a 12,16%, em ramas in natura 

colhidas aos 150 dias após o plantio. Massaroto (2008), avaliando 18 genótipos de batata-

doce, observou teores de MS variando de 11,5 a 17,1% em ramas in natura, e Figueiredo 

(2010) verificou teor de MS em ramas in natura de batata-doce variando de 18,55 a 24,30%, 

em 12 genótipos. 
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Os teores de PB foram semelhantes entre os genótipos, com média de 11,48% (Tabela 

2). Os dados obtidos no presente trabalho foram inferiores aos relatados por Ibok Oduro et al. 

(2008) avaliando a composição nutricional de sete genótipos de batata-doce no Gana, onde 

relataram teor de proteína bruta de 16,78 a 25,39%. Entretanto, as amostras de 15 cm foram 

retiradas da região apical das ramas, o que justifica a superioridade em relação aos dados 

obtidos no presente experimento, uma vez que se trata de tecido mais novo e mais nutritivo. 

Viana et al. (2009) avaliando oito genótipos de batata-doce em Batatal, MG e Diamantina, 

MG, não verificaram influência dos locais de plantio sobre o teor de PB, nas ramas aos 150 

dias, onde obtiveram valores variando de 6,67 a 10,83% em Batatal, MG e teor médio igual a 

9,94% de PB na MS, em Diamantina, MG. Considerando-se que para as atividades normais 

das bactérias ruminais são necessários de 6 a 8% de PB na MS (MERTENS, 1994), as ramas 

de todos os genótipos atenderiam a exigência. 

 Os genótipos diferiram quanto aos teores de FDA (Tabela 2). O genótipo BD-43 se 

destacou, apresentando teor de FDA inferior aos genótipos BD-31TO, BD-38 e Brazlândia 

Roxa, e não diferindo dos genótipos BD-23, BD-08 e BD-25. A digestibilidade de um 

alimento está relacionada à FDA e teores mais elevados dessa fração indicam uma maior 

proporção dos componentes fibrosos, notadamente de lignina, responsável pela baixa 

digestibilidade da forragem. Forrageiras com valor de FDA em torno de 30%, ou menor, são 

consumidas em altos níveis, ao contrário daquelas com teores superiores a 40% (SIMON et 

al., 2009). Nota-se que no presente trabalho os teores de FDA se encontram abaixo do limite 

de 40%, recomendado pela literatura para que haja uma boa digestibilidade de massa seca. 

Os carboidratos estruturais incluem aqueles encontrados normalmente constituindo a 

parede celular, representados principalmente, pela hemicelulose e celulose, e todos são 

considerados substratos de digestão lenta. São considerados elementos importantes na 

determinação da qualidade das forragens, onde a natureza e concentração dos carboidratos 

estruturais da parede celular são os principais determinantes da qualidade dos alimentos 

volumosos, especialmente de forragens (VAN SOEST, 1994). Sendo assim, práticas de 

manejo que favorecem o aumento dos teores dos componentes fibrosos, são consideradas 

indesejáveis. 

Houve uma ampla variação entre os genótipos para a variável celulose (Tabela 2). O 

genótipo BD-08 se destacou apresentando a menor média, não diferindo dos genótipos BD-

43, BD-23, BD-25, BD-38 e B. Roxa. Para a fração hemicelulose não houve diferença entre 

os genótipos, que apresentaram um teor médio igual a 6,89% na MS (tabela 2).  
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São desejáveis baixos teores de lignina para favorecer a digestibilidade de MS, e foi 

observado que o genótipo BD-23 apresentou teor inferior à Brazlândia Roxa e semelhante aos 

demais (Tabela 2).   

De acordo com Machacek & Kononoff (2009), existe uma redução da digestibilidade 

com o aumento dos teores de NIDA. Verificou-se, que os genótipos BD-43 e BD-23 se 

destacaram em relação à Brazlândia Roxa com menor valor de NIDA e não diferiram dos 

genótipos BD-31TO, BD-08, BD-25 e BD-38 (Tabela 2). Verifica-se, inclusive, que os 

genótipos BD-43, BD-23 e BD-25 apresentam teores de NIDA inferiores a 20%, que, de 

acordo com Van Soest e Manson (1991) é o limite para que não haja comprometimento na 

utilização do nitrogênio em razão da redução da sua disponibilidade e na diminuição da 

digestibilidade da massa seca.  

Houve diferença entre genótipos quanto ao teor de cinzas (Tabela 2), sendo que o 

genótipo BD-31TO apresentou teor superior aos genótipos BD-43 e BD-25 e não diferiu dos 

demais. Esses resultados foram semelhantes aos obtidos por Ibok Oduro et al. (2008) que 

verificaram teores de cinzas variando de 8,71 a 11,60 %. Moretini et al. (2004) encontraram 

teor de cinzas de 12,17% da MS em ramas de mandioca. 

Houve efeito do emurchecimento sobre o teor médio de MS das ramas dos diferentes 

genótipos de batata-doce, passando de 15,72 para 25,65% (Tabela 3), representando um 

incremento de 63%, tornando o teor de MS das ramas emurchecidas adequado para uma boa 

fermentação, uma vez que o teor de MS se encontra dentro da faixa de 25 a 30%, considerada 

por Freitas et al. (2006), como ideal. Baixos teores de MS são indesejáveis nas plantas 

forrageiras, pois limitam o consumo de forragem pelos animais, resultam em menor produção 

de MS e concorrem para a produção de silagem de menor qualidade. O excesso de umidade, 

favorece a obtenção de silagens butíricas, resultando em decomposição protéica e com e 

queda no valor nutritivo (FERRARI JÚNIOR & LAVEZZO, 2001). Viana et al. (2011) não 

constataram diferença entre genótipos e observaram teor médio de MS igual a 12,16% em 

ramas in natura colhida aos 150 dias após o plantio. Massaroto (2008) observou teores de MS 

variando de 11,5 a 17,1 em ramas in natura. Figueiredo (2010) verificou teor de MS nas 

ramas de batata-doce variando de 18,55 a 24,30% ao estudar o potencial de utilização de 12 

genótipos de batata-doce na alimentação humana e animal.  
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TABELA 3. Teores médios de massa seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente 

ácido (FDA), celulose (CEL), hemicelulose (HEM), lignina (LIG), Cinzas (CIN) e nitrogênio 

insolúvel em detergente ácidos (NIDA) nas ramas de batata-doce in natura e emurchecidas.  

Diamantina, UFVJM, 2012. 

Variáveis 
------------------Ramas---------------------   

In natura Emurchecida Erro padrão da média 

MS (%) 15,72 b 25,65 a 0,4788 

PB (% MS) 11,04 b 11,92 a 0,2642 

FDA (% MS) 29,15 b 41,71 a 0,4863 

CEL (% MS) 19,30 b 24,26 a 0,3759 

HEM (% MS) 7,28 a 7,83 a 1,4504 

LIG (% MS) 8,59 b 15,45 a 0,3887 

Cinzas (% MS) 8,85 b 9,98 a 0,3037 

NIDA (% NT) 9,69 b 32,76 a 0,8147 
Médias seguidas das mesma letra nas linhas não diferem entre si pelo teste F. 

 

Foi constatado efeito do emurchecimento sobre os teores de PB, que passou de 11,04, 

nas ramas in natura, para 11,92% na MS nas ramas emurchecidas (Tabela 3), com uma 

variação de 8%. O aumento no teor de PB está relacionado à concentração de componentes na 

MS, que ocorre com o processo de desidratação. Carvalho et al. (2007), observaram redução 

de 1,2% no valor de PB após o emurchecimento do capim-elefante por 8 horas, enquanto 

Loures et al. (2005) verificaram aumento de 14,1% no teor de PB após o emurchecimento do 

capim-tânzania durante 5 horas. Bergamaschine et al. (2006), verificaram redução de 20,1% 

no teor de PB do capim-marandu submetido ao emurchecimento por 4 horas ao sol, e atribuiu 

esse fato à perda de proteína solúvel pelo extravasamento do conteúdo celular durante o 

emurchecimento ou à perda de fragmentos de folhas durante o recolhimento da forragem 

emurchecida. Não foi observada perda de folhas nas ramas de batata-doce durante o 

recolhimento e picagem. 

O emurchecimento promoveu elevação de 43% no teor de FDA (Tabela 3), tornando 

as ramas emurchecidas de pior qualidade que as in natura, uma vez que a digestibilidade de 

um alimento está relacionada à FDA e teores mais elevados dessa fração indicam uma maior 

proporção dos componentes fibrosos, notadamente de lignina, responsáveis pela baixa 

digestibilidade da forragem. Possivelmente, o aumento dos teores da fração fibrosa está 

relacionado com o consumo de carboidratos solúveis no processo de respiração celular 

durante o emurchecimento. Carvalho et al. (2007), verificaram redução de 2,3 pontos 

percentuais no valor de FDA após o emurchecimento do capim-elefante por 8 horas. Loures et 

al. (2005) verificaram praticamente o mesmo valor de FDA (40,60 % MS) após o 

emurchecimento do capim-tanzânia por 5 horas. Ferrari Júnior & Lavezzo (2001) verificaram 
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redução de 5,14% no teor de FDA após o emurchecimento do capim-elefante por 8 horas, 

enquanto Rangrab et al. (2000), verificaram redução de 2,0% no teor de FDA após o 

emurchecimento da alfafa por 20 horas. 

Com o emurchecimento os teores de celulose e lignina aumentaram em 4,96 e 6,86 

pontos percentuais, respectivamente, que representa um aumento de 26 e 80% (Tabela 3). A 

elevação nos teores de lignina evidencia a perda de qualidade das ramas submetidas ao 

emurchecimento. Carvalho et al. (2007) verificaram redução de 6,0% no teor de celulose após 

submeter o capim-elefante ao emurchecimento por 8 horas, e não observaram alteração no 

teor de lignina. Loures et al. (2005) verificaram aumento nos teores de celulose e de lignina 

de 4,8 e 7,4%, respectivamente, do capim-tanzânia quando submetido ao emurchecimento por 

5 horas. Rangrab et al. (2000) não observaram alterações no teor de celulose mas registraram 

aumento de 1,2 % no teor de lignina após o emurchecimento da alfafa por 20 horas.  

 Não foi observada diferença significativa no teor de hemicelulose com o 

emurchecimento das ramas, com média de 6,89% na MS (Tabela 3). Rangrab et al. (2000) 

observaram que o teor de hemicelulose na alfafa emurchecida por 20 horas foi 12,3% inferior 

ao da alfafa fresca. Loures et al. (2005) verificaram aumento de 5% no teor de hemicelulose 

do capim-tanzânia quando submetido ao emurchecimento por 5 horas. Carvalho et al. (2007) 

não observaram alterações no teor de hemicelulose após submeter o capim-elefante ao 

emurchecimento por 8 horas, mantendo-se 27,3% MS.  

Houve efeito do emurchecimento sobre os teores de cinzas das ramas, com o maior 

valor obtido nas ramas emurchecidas, com um incremento de 13% (Tabela 3), o que está 

relacionado com o aumento da concentração dos componentes minerais após a perda de água 

das células. O fracionamento dos componentes minerais presentes nas cinzas seria indicado 

para conhecimento dos teores de sílica, uma vez que a sílica está presente na parede celular, 

associadas ou não aos carboidratos estruturais e/ou lignina e, mesmo em pequenas 

concentrações, podem ter efeito significativo nos processos de digestão e absorção dos 

componentes da parede celular e do conteúdo celular (VAN SOEST, 1994). Loures et al. 

(2005) observaram resultado oposto, com a redução de 4,46% no teor médio de cinzas em 

capim elefante emurchecido por 5 horas. Carvalho et al. (2007) observaram aumento de 2% 

nos teores de cinzas após o emurchecimento do capim-elefante.  

O emurchecimento provocou aumento no teor de NIDA, que passou de 9,69 para 

32,76 % do N total nas ramas emurchecidas (Tabela 3). Do ponto de vista nutricional, não é 

desejável aumento nos teores de NIDA, pois o nitrogênio retido na FDA se torna indisponível 

aos microrganismos ruminais (VAN SOEST, 1994), o que torna as ramas in natura de melhor 
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qualidade do que as ramas emurchecidas. Isto por que nas ramas in natura o teor de NIDA se 

encontra abaixo dos 20%, e, de acordo com Van Soest e Manson (1991) esse é o limite para 

que não haja comprometimento na utilização do nitrogênio em razão da redução da sua 

disponibilidade e na diminuição da digestibilidade da massa seca. De acordo com Machacek 

& Knonoff (2009) existe uma redução da digestibilidade com o aumento dos teores de NIDA. 

Carvalho et al. (2007) ao avaliarem o efeito do emurchecimento observaram aumento no teor 

de NIDA de 11,2% NT no capim-elefante emurchecido por 8 horas. Ferrari Júnior & Lavezzo 

(2001) ao avaliarem o efeito do emurchecimento sobre a composição do capim elefante 

emurchecido por 8 horas, verificaram aumento nos teores de NIDA na ordem de 5,4%. 

Rangrab et al. (2000), observaram redução de 2,3% no teor de NIDA após o emurchecimento 

da alfafa. 

A interação entre os genótipos avaliados e o emurchecimento foi significativa para o 

teor de FDN (Tabela 4).  

 

TABELA 4. Teores de fibra em detergente neutro (FDN) nas ramas in natura e emurchecida 

de genótipos de batata-doce. Diamantina, UFVJM, 2012. 

Genótipos 
--------------------------Ramas-------------------------- 

In natura Emurchecida 

B. Roxa 40,22 Ab 47,22 BCa 

BD-08 33,42 Cb 48,50 ABa 

BD-23 36,31 ABCb 48,10 BCa 

BD-25 35,25 BCb 49,02 ABa 

BD-38 38,39 ABb 49,81 Aa 

BD-31TO 37,72 ABCb 48,02 BCa 

BD-43 33,76 Cb 44,64 Ca 

Média 36,44 47,90 

C.V 4,86 

Erro padrão da média 1,02 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

As ramas emurchecidas apresentaram teores mais elevados de FDN em todos os 

genótipos. O teor de FDN é um importante parâmetro que define a qualidade da forragem, 

sendo que valores acima de 60% correlacionam-se negativamente com o consumo voluntário 

de MS pelos animais (VAN SOEST, 1994). Todos os valores obtidos para as ramas in natura 

ou emurchecidas encontram-se abaixo de 50%, indicando boa qualidade e aptidão para 

consumo animal, tanto na forma fresca como na conservada. 
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Nas ramas in natura, os genótipos BD-08 e BD-43 apresentaram teores de FDN 

inferiores aos dos genótipos BD-38 e Brazlândia Roxa, e semelhantes aos dos genótipos BD-

23, BD-25 e BD-31TO. Nas ramas emurchecidas, apenas o genótipo BD-43 diferiu dos 

demais, apresentando o mais baixo teor de FDN, 44,64 % na MS.  

  Observa-se que após o emurchecimento houve incremento de aproximadamente 31% 

na FDN. O genótipo BD-08 foi o mais afetado pelo emurchecimento, com o teor de FDN 

passando de 33,42 nas ramas in natura para 48,50% na MS nas ramas emurchecidas, 

representando um aumento de 45%. Para o genótipo BD-25 o aumento foi de 39%. O 

emurchecimento a pleno sol tende a aumentar a respiração celular, diminuindo a concentração 

de carboidratos solúveis e aumentando os teores de FDN e FDA (QUARESMA et al., 2010; 

EVANGELISTA et al., 2000). Carvalho et al. (2007) avaliando o efeito do emurchecimento 

por 8 horas no capim-elefante, registraram redução de 3,5% no teor de FDN. Loures et al. 

(2005) avaliando o efeito do emurchecimento no capim-tanzânia, registraram aumento de 

2,3% nos teores de FDN após cinco horas de emurchecimento. Ferrari Júnior & Lavezzo 

(2001) registraram redução de 4,6% no teor de FDN após o emurchecimento do capim-

elefante por 8 horas, enquanto Rangrab et al. (2000) verificaram redução de 4,1% no teor de 

FDN da alfafa após o emurchecimento por 20 horas. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os genótipos de batata-doce apresentaram boa produtividade de massa seca de ramas, 

destacando-se BD-25, BD-08 e BD-23 como boas alternativas para a alimentação animal. 

O emurchecimento aumentou os teores de massa seca, proteína bruta e cinzas, 

entretanto, promoveu a elevação nos teores de fibra em detergente neutro, fibra em detergente 

ácido, celulose, lignina e nitrogênio insolúvel em detergente ácido, tornando as ramas 

emurchecidas de pior qualidade. 

O genótipo BD-43, apresentou baixos teores de fibra em detergente ácido, celulose e 

nitrogênio insolúvel em detergente ácido e produtividade de massa seca semelhante aos 

genótipos BD-25, BD-08 e BD-23, apresentando, assim, elevado potencial para utilização na 

alimentação animal. 
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ARTIGO CIENTÍFICO II 

 

Capacidade fermentativa de ramas de batata-doce in natura e emurchecida 

 

 

Resumo – Objetivou-se avaliar a capacidade fermentativa das ramas de batata-doce in natura 

e emurchecidas. O experimento foi realizado em arranjo fatorial 7x2 (genótipos x ramas 

emurchecidas ou não), segundo o delineamento em blocos casualizados, com 4 repetições. 

Foram avaliados os genótipos: Brazlândia Roxa, BD-31 TO, BD-25, BD-38, BD-08, BD-43 e 

BD-23.Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste de 

Tukey. Não foi verificada interação entre os fatores. Foram observadas diferenças 

significativas para efeito de genótipo e emurchecimento para teor de massa seca (%MS) e 

carboidratos solúveis (CS). O emurchecimento promoveu redução nos teores de carboidratos 

solúveis nas ramas, porém, a elevação nos teores de massa seca compensou essa redução, 

mantendo o potencial de ensilabilidade. As ramas dos diferentes genótipos apresentaram 

elevada capacidade fermentativa (CF) tanta na forma fresca como in natura.  

 

Palavras chave: capacidade tampão, carboidratos solúveis, massa seca, Ipomoea batatas. 
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SCIENTIFIC ARTICLE II 

 

ABSTRACT 

 

Fermentative capacity of in natura and wilted sweet potato vines 

 

Abstract -This study aimed to evaluate the fermentative ability of in natura and wilted sweet 

potato vines . The experiment was conducted in a 7x2 factorial arrangement (genotype x 

wilted or not vines), according to a randomized block design with four replications. The 

genotypes: Brazlândia Roxa, BD-31 TO, BD-25, BD-38, BD-08, BD-43 and BD-23 have 

been evaluated. The data obtained were subjected to analysis of variance and compared 

through Tukey test. There was not observed interaction between factors. There have been 

observed significant differences for genotype and wilting effect for dry matter content (% 

DM) and soluble carbohydrates (SC). Wilting caused reduction in the levels of soluble 

carbohydrates in vines, however, the increase in the levels of dry matter balanced this 

reduction, maintaining the silage potential. The vines of different genotypes showed high 

fermentative capacity (FC) as much as in fresh form and as in natura . 

 

Keywords: buffer capacity, soluble carbohydrate, dry matter, Ipomoea batatas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A redução na disponibilidade das forragens aliada ao seu baixo valor nutritivo no 

período seco no Brasil, contribuem para a baixa produtividade da pecuária, que, juntamente 

com a frequente variação dos preços dos grãos de cereais e dos suplementos protéicos 

utilizados na alimentação animal, tem aumentado o interesse no aproveitamento de alimentos 

alternativos (FERREIRA et al., 2009, EVANGELISTA et al., 2005). 

  A cultura da batata-doce se encaixa nesse contexto, por apresentar elevado potencial 

de produção de energia por unidade de área e tempo (kcal ha
-1

 dia
-1

) e ser uma cultura de 

baixo custo, investimentos mínimos e retorno elevado, que desempenha uma função social, 

contribuindo para a manutenção do homem no campo (CARDOSO et al., 2005,  ZERO & 

LIMA, 2005). 

 A ensilagem constitui um dos métodos mais importantes de conservação de forragens 

com a finalidade de suplementar a dieta de animais durante períodos de escassez 

(EVANGELISTA et al., 2005). De acordo com McDonald (1981), as características ideais 

para preservar uma cultura na forma de silagem são teores adequados de massa seca e de 

carboidratos solúveis, baixa capacidade tamponante e tamanho de partícula que permita uma 

boa compactação da massa ensilada. Caso contrário, as perdas de MS podem variar de 7 a 

40%, devido a fermentações secundárias, produção de efluente e deteriorações aeróbias. Para 

reduzir essas perdas, inúmeros tratamentos, entre eles a utilização de aditivos biológicos e o 

emurchecimento, têm sido adotados e precisam ser avaliados quanto à eficiência fermentativa. 

 Vários autores, como Viana et al. (2011), Figueiredo (2010) e Monteiro et al. (2007), 

relatam que as ramas de batata-doce apresentam grande potencial para a produção de silagem, 

com elevados teores de proteína bruta e baixos teores de fibra, no entanto, não existem 

informações a respeito do padrão fermentativo dessa cultura. 

Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a capacidade fermentativa das ramas de 

diferentes genótipos de batata-doce, submetidas ou não ao emurchecimento. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento de campo foi conduzido no período de 16 de dezembro de 2010 a 17 de 

maio de 2011, na Fazenda Experimental Rio Manso, da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, em Couto Magalhães de Minas, Minas Gerais. O 
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município está localizado no Vale do Jequitinhonha, com sede nas coordenadas geográficas 

18,07°S de latitude e 43,47°W de longitude, a 726 m de altitude. O clima da região é tropical, 

com período seco de abril a setembro. A precipitação máxima ocorre de novembro a janeiro e 

temperatura média anual é de 19,4°C, com índice pluviométrico médio anual de 1269 mm 

(CPRM, 2007). O solo é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo (EMBRAPA, 

2006), e foi analisado na camada de 0 a 20 cm e corrigido e fertilizado conforme 

recomendações de Alvarez (1999). Os genótipos avaliados fazem parte do banco de 

germoplasma da UFVJM, sendo: Brazlândia Roxa, BD-31 TO, BD-25, BD-38, BD-08, BD-

43 e BD–23. 

O experimento foi instalado segundo o delineamento em blocos casualizados (DBC), 

em arranjo fatorial 7x2 (genótipos x ramas emurchecidas ou não), com quatro repetições. A 

colheita ocorreu aos 150 dias após o plantio e as ramas foram cortadas rente ao solo e 

submetidas ao emurchecimento por 48 horas a céu aberto. Foram realizadas duas amostragem 

nas ramas, uma no momento do corte, in natura, e outra nas ramas emurchecidas, sendo parte 

das amostras congelada para determinação da capacidade tampão e outra parte seca em estufa 

a 55
o 
C para determinar os teores de massa seca e carboidratos solúveis (CS). 

As análises químicas foram realizadas no laboratório integrado de pesquisa multi-

usuário dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – Lipemvale, as amostras pré-secadas foram 

moídas em moinho tipo Willey com peneira de 1 mm, para determinação dos teores de massa 

seca (MS), de acordo com Silva & Queiroz (2002) e de carboidratos solúveis, de acordo com 

Valadares Filho (1997). A capacidade tampão foi determinada de acordo com a técnica 

descrita por Playne & McDonald (1966) e a capacidade fermentativa (CF) do material foi 

calculada de acordo com a equação proposta por Kaiser et al. (2002), citada por Coan et al. 

(2007): 

 

CF = MS + 8 × CS 

                          CT 

 

onde: 

CF: Capacidade fermentativa 

MS: Massa seca (%) 

CS: Carboidrato solúvel (%MS) 

CT: Capacidade tampão (e.mg de HCl/100g de MS) 
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Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelos testes 

F e Tukey, utilizando-se o software estatístico Sisvar versão 4.6 (FERREIRA, 2008). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram observadas diferenças significativas pelo teste F para efeito de genótipo e de 

emurchecimento para as características teor de massa seca (%MS) e carboidratos solúveis 

(CS). Não houve interação entre genótipos e emurchecimento para as variáveis avaliadas 

(Tabela 3A).  

Os teores de MS variaram de 16,40 a 26,17% (Tabela 1). Os genótipos BD-25, BD-38 

e Brazlândia Roxa apresentaram valores de MS próximos a 25%. Freitas et al. (2006) 

consideram que para haver produção de silagem de boa qualidade o teor de MS deve estar 

dentro da faixa de 25 a 30%. Os teores mais elevados de MS da Brazlândia Roxa e BD-38 

podem ser explicados pelo fato que, na época da colheita, as ramas desses genótipos 

apresentavam-se em estádio de maturidade mais avançado. O genótipo BD-31TO apresentou 

o menor teor de MS, porém sem diferir dos genótipos BD-43, BD-23 e BD-08. Baixos teores 

de MS são indesejáveis nas plantas forrageiras, pois, limitam o consumo de forragem pelos 

animais, resultam em menor produção de MS e concorrem para a produção de silagem de 

menor qualidade. Observa-se que todos os genótipos apresentaram teor de massa seca abaixo 

desse padrão. Viana et al. (2011) avaliando o potencial de ramas de oito genótipos de batata-

doce para ensilagem em diferentes períodos de colheita, não constataram diferença entre 

genótipos e observaram teor médio de MS igual a 12,16%, em ramas in natura, colhidas aos 

150 dias após o plantio. Massaroto (2008) avaliando 18 genótipos de batata-doce, observou 

teores de MS variando 11,5 a 17,1% em ramas in natura, enquanto Figueiredo (2010) 

verificou teor de MS em ramas in natura de batata-doce entre 18,55 e 24,30%, em 12 

genótipos de batata-doce em Diamantina, MG. 

 Para os teores de carboidratos solúveis (CS), verificou-se variação de 9,42 a 13,65%, e 

os genótipos BD-43 e BD-23 foram os que mais se destacaram, apresentando médias de 13,65 

e 13,27%, respectivamente (Tabela 1). No entanto, todos os valores relatados no presente 

trabalho estão acima dos 8% da MS, indicados por Woolford (1984), como teor mínimo 

necessário para garantir uma intensa fermentação lática. No processo fermentativo normal, 

estes carboidratos são convertidos a ácidos orgânicos, principalmente ácido lático, 
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provocando a queda do pH, que inibe a ação de outros microorganismos, sobretudo o 

Clostridium (McDonald et al., 1991). 

  Não foi verificada diferenças entre os genótipos para a capacidade tampão, sendo 

constatado valor médio igual a 5,63 eq mg HCl/100 g MS (Tabela 1). O poder tampão de uma 

forragem consiste em sua capacidade de resistir às variações de pH (McDonald, 1981), sendo 

que, para o sucesso da ensilagem, é necessário garantir a fermentação lática e inibir o 

crescimento de microrganismos indesejáveis, como clostrídeos, enterobactérias, leveduras e 

fungos. O controle do desenvolvimento de clostrídeos depende da redução do pH e do 

aumento da pressão osmótica (maior teor de MS) (COAN et al., 2007). Observa-se que todos 

os valores para a relação CS/CT estão abaixo de 3,0, que de acordo com Woolford (1984), é o 

valor máximo para possibilitar a obtenção de silagem de qualidade satisfatória. 

Não foi observada diferença significativa para os valores de CF entre os genótipos 

avaliados, sendo observado valor médio igual a 37,19 (Tabela 1), o que comprova o elevado 

potencial de ensilabilidade das ramas de batata-doce. De acordo com Oude Elferink (1999), 

citado por Coan et al. (2007), valores de CF superiores a 35, garantem a obtenção de silagens 

láticas. Cabral Júnior et al. (2007) avaliando a capacidade fermentativa da leguminosa 

Gliricidia sepium constataram valor médio de 23,18 na parte aérea in natura. Coan et al. 

(2007) observaram baixa capacidade fermentativa para os capins Tanzânia e Marandu, 

obtendo valores inferiores a 35. 

 

Tabela 1 – Média dos teores de massa seca (MS) e carboidratos solúveis (CS), e valores de 

capacidade tampão (CT) e capacidade fermentativa (CF) das ramas in natura e emurchecidas 

de diferentes genótipos de batata-doce. UFVJM, Diamantina, 2012. 

Genótipos 

MS  

(%) 

CS 

 (%MS) 

CT  

(eq mg HCl/100 g MS) 
CF 

BD-31T0 16,40 d 10,75 bc 5,19 a 33,58 a 

BD-43 18,63 cd 13,65 a 5,69 a 38,26 a 

BD-23 19,44 cd 13,27 ab 5,70 a 38,53 a 

BD-08 19,64 cd 10,73 bc 6,10 a 34,22 a 

BD-25 20,53 bc 10,99 bc 5,16 a 37,54 a 

BD-38 24,02 cd 10,18 c 5,46 a 39,58 a 

B.  Roxa 26,17 a 9,42 c 6,11 a 38,59 a 

Média 20,69 11,28 5,63 37,19 

CV 12,25 14,91 17,15 12,84 

Erro padrão da média 0,8957 0,5948 0,3414 1,6884 

Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
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 Houve efeito do emurchecimento sobre o teor médio de MS das ramas dos diferentes 

genótipos de batata-doce, passando de 15,72 para 25,65% (Tabela 2). O incremento foi de 

63%, tornando o teor de MS das ramas emurchecidas adequado para uma boa fermentação, 

haja vista que o teor de MS se encontra dentro da faixa de 25 a 30%, considerada por Freitas 

et al. (2006), como ideal. 

 Houve efeito negativo do emurchecimento sobre o teor de carboidratos solúveis (CS), 

passando de 14,98% nas ramas in natura para 7,59% nas ramas emurchecidas (Tabela 2), o 

que representa uma redução de aproximadamente 49%. Este fato, está relacionado com o 

consumo de CS devido à respiração das ramas em campo durante o processo do 

emurchecimento, podendo limitar a produção de ácido lático e consequentemente dificultar a 

redução no valor de pH. Rangrab et al. (2000), avaliando o efeito do emurchecimento na 

alfafa, constataram redução de 20,6% nos teores de CS, após 20 horas de emurchecimento. 

Ferrari Júnior & Lavezzo (2001) avaliando a qualidade da silagem de capim-elefante 

emurchecido, observaram redução de aproximadamente 13% nos níveis de CS, após oito 

horas de emurchecimento e, Bergamashine et al. (2006) avaliando a qualidade e o valor 

nutritivo de silagens de capim-marandu, após o emurchecimento por quatro horas ao sol, 

observaram redução de aproximadamente 6% no teor de CS. 

 Não foi observada diferença para a CT após o emurchecimento, sendo constatado 

valor médio igual a 5,63 eq mg HCl/100 g MS (Tabela 2). O valor obtido no presente 

experimento se encontra abaixo dos valores relatados por diversos autores avaliando 

forrageiras tropicais. Silva et al. (2004) avaliando o padrão de fermentação de silagens 

elaboradas com espécies forrageiras do extrato herbáceo da caatinga nordestina, com e sem 

emurchecimento, não observaram diferença para os valores de poder tampão, e constataram 

valor médio de 37,3 eq mg HCl/100 g MS. Tosi et al. (1999) avaliando diferentes técnicas de 

redução da umidade para ensilagem de capim elefante, encontraram valor médio de 23,54 eq 

mg HCl/100 g MS, após 24 horas de emurchecimento. Rangrab et al. (2000) avaliando o 

efeito do emurchecimento na alfafa, constataram aumento de aproximadamente 25% na 

capacidade tampão, após vinte horas de emurchecimento, constatando valor médio de 54,05 

eq mg HCl/100. Ferrari Júnior & Lavezzo (2001) avaliando a qualidade da silagem de capim-

elefante emurchecido, observaram aumento de aproximadamente 7% na CT, após oito horas 

de emurchecimento, obtendo valor médio igual a 15,95 eq mg HCl/100 g, e,  Bergamashine et 

al. (2006) avaliando qualidade e valor nutritivo de silagens de capim-marandu após o 

emurchecimento por quatro  horas ao sol, observaram redução de aproximadamente 13%, 

obtendo valor médio de 24,40 eq mg HCl/100 g MS. De acordo com Woolford (1984), a 
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relação entre CS/CT deve ser inferior a 3,0, para possibilitar a obtenção de silagem com 

qualidade satisfatória. Observou-se, que o valor médio para a relação CS/CT nas silagens de 

ramas de batata-doce se manteve abaixo de 3,0 após o emurchecimento, indicando que as 

ramas apresentam características adequadas de ensilabilidade, mesmo após o 

emurchecimento. 

 Não foi observado efeito do emurchecimento sobre a CF, de maneira que as ramas in 

natura e emurchecidas apresentaram médias de 37,17 (Tabela 2). Observou-se que, os valores 

encontrados para ramas in natura e emurchecidas garantem um elevado potencial de 

ensilabilidade, uma vez que, de acordo com Oude Elferink (1999), citado por Coan et al. 

(2007) valores de CF superiores a 35 garantem a obtenção de silagens láticas. Cabral Júnior et 

al. (2007) avaliando a capacidade fermentativa da leguminosa Gliricidia sepium, constataram 

valor médio de 23,18 na parte aérea in natura. Coan et al. (2007) observaram baixa 

capacidade fermentativa para os capins Tânzania e Marandu, obtendo valores abaixo de 35. 

 

Tabela 2 – Efeito do emurchecimento sobre os teores de massa seca (MS), carboidratos 

solúveis (CS), capacidade tampão (CT) e capacidade fermentativa (CF) das ramas de batata-

doce. UFVJM, Diamantina, 2012. 

Ramas 
MS CS CT CF 

(%) (% MS) eq mg HCl/100 g MS  

in natura 15,72 b 14,98 a  5,62 a 37,68 a 

Emurchecidas 25,65 a 7,59 b 5,64 a 36,69 a 

Média 20,69 11,28 5,63 37,19 

Erro padrão da média 0,4788 0,3180 0,1825 0,9025 

Médias seguidas por letra iguais na coluna não diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Todos os genótipos avaliados apresentaram potencial de ensilabilidade, no entanto, os 

genótipos BD-43 e BD-23 se destacaram apresentando elevados teores de carboidratos 

solúveis. 

 O emurchecimento promoveu redução nos teores de carboidratos solúveis nas ramas, 

porém, a elevação nos teores de massa seca compensou essa redução, mantendo o potencial 

de ensilabilidade. 

As ramas de batata-doce apresentam elevada capacidade fermentativa (CF) tanta na 

forma fresca como in natura. 

 



 

 

 

34 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BERGAMASCHINE, A.F.; PASSIPIÉRI, M.; VERIANO FILHO, W.V.; ISEPON, O.J.; 

CORREA, L.A. Qualidade e valor nutritivo de silagens de capim-marandu (B. brizantha cv. 

Marandu) produzidas com aditivos ou forragem emurchecida. R. Bras. Zootec., v.35, n.4, 

p.1454-1462, 2006. 

 

CABRAL JÚNIOR, C.R.; MIRANDA, E.C.; PINHEIRO, D.M.; GUIMARÃES, I.G.; 

ANDRADE, M.V.M.; PINTO, M.V.M. Dinâmica fermentativa de silagens de Gliricidia 

sepium. Arch. Zootec. V.56, n.214. p.249-252. 2007. 

 

CARDOSO, A.D.; VIANA, A.E.S.; RAMOS, P.A.S.; MATSUMOTO, S.N.; AMARAL, 

C.L.F.; SEDIYAMA, T.; MORAIS, O.M. Avaliação de clones de batata-doce em Vitória da 

Conquista. Horticultura Brasileira, Brasília, v.23, n.4, p.911-914, 2005. 

 

COAN, R.M.; REIS, R.A.; GARCIA, G.R.; SCHOCKEN-ITURRINO, R.P.; FERREIRA, 

D.S.; RESENDE, F.D.; GURGEL, F.A. Dinâmica fermentativa e microbiológica de silagens 

dos capins tanzânia e marandu acrescidas de polpa cítrica peletizada. R. Bras. Zootec., v.36, 

n.5, p.1502-1511, 2007. 

 

CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Projeto Cadastro de 

Abastecimento por Águas Subterrâneas, Estados de Minas Gerais e Bahia: diagnóstico do 

município de Couto Magalhães de Minas, MG .– **Haroldo Santos Viana, *Wagner Ricardo 

Rocha de Alkimim. Belo Horizonte: CPRM, 2004. 13p., il.,7. Disponível em: 

http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/jequitinhonha/relatorios/017.pdf. Acesso em 30/05/2010. 

 

EMBRAPA. Centro Nacional e Pesquisa em Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos. Brasília: Embrapa-SPI; Rio de Janeiro: Embrapa - Solos, 2006. 306 p. 

 

EVANGELISTA, A.E.; ABREU, J.G.; AMARAL, P.N.C.; PEREIRA, R.C.; SALVADOR, 

F.M.; LOPES, J.; SOARES, L.Q. Composição bromatológica de silagens de sorgo (Sorghum 

bicolor (L.) MOENCH) aditivadas com forragem de leucena (Leucaena leucocephala (LAM.) 

DEWIT). Ciênc. agrotec., Lavras, v.29, n.2, p.429-435, 2005. 

 

FERRARI JÚNIOR, E.; LAVEZZO, W. Qualidade da silagem de Capim-Elefante 

(Pennisetum purpureum Schum.) emurchecido ou acrescido de farelo de mandioca. Rev. 

Bras. Zootec., v.30, n.5, p.1424-1431, 2001. 

 

FERREIRA DF. SISVAR: um programa para análises e ensino de estatística. 2008. Revista 

Symposium 6: 36-41. 

 

FERREIRA, A.C.H.; NEIVA, J.N.M.; RODRIGUEZ, N.M.; CAMPOS, W.E.; BORGES, I. 

Avaliação nutricional do subproduto da agroindústria de abacaxi como aditivo de silagem de 

capim-elefante. R. Bras.Zootec. v.38, n.2, p.223-229, 2009. 

 

FIGUEIREDO, J.A. Seleção de clones de batata-doce com potencial de utilização na 

alimentação humana e animal. Diamantina: UFVJM. 2010. (Dissertação de Mestrado em 

Produção Vegetal). 

http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/jequitinhonha/relatorios/017.pdf


 

 

 

35 

 

FREITAS, A.W.P.; PEREIRA, J.C.; ROCHA, F.C.; COSTA, M.G.; LEONEL, F.P.; 

RIBEIRO, M.D. Avaliação da qualidade nutricional da silagem de cana-de-açúcar com 

aditivos microbianos e enriquecida com resíduo da colheita de soja. R. Bras. Zootec., v.35, 

n.1, p.38-47, 2006. 

 

MASSAROTO, J.A. Características agronômicas e produção de silagem de clones de 

batata-doce. 2008. 85f. Tese (Doutorado em Fitotecnia) - Curso de Pós-graduação em 

Agronomia, Universidade Federal de Lavras, MG. 

 

McDONALD, P. The biochemistry of silage. New York: John Wiley, 1981. 207p. 

 

McDONALD, P.; HENDERSON, A.R.; HERON, S. The biochemistry of silage. 2.ed. 

Marlow: Chalcombe, 1991. 340p. MINSON, D.J. 

 

MONTEIRO, A.B. Silagens de cultivares e clones de batata doce para alimentação animal 

visando sustentabilidade da produção agrícola familiar. Revista Brasileira de Agroecologia, 

v.2, n.2, p.978-981, 2007. 

 

PLAYNE, M.J.; McDONALD, P. The buffering constituints of herbage. Journal of Food 

Science and Agriculture, v.17, n.6, p.264-268, 1966. 

 

Rangrab, L.H.; Mühlbach, P.R.F.; Berto, J.L. Silagem de Alfafa Colhida no Início do 

Florescimento e Submetida ao Emurchecimento e à Ação de Aditivos Biológicos. Rev. Bras. 

Zootec., v.29, n.2, p.349-356, 2000. 

 

SILVA, D.J.; QUEIROZ, A.C. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos. 3.ed. 

Viçosa: UFV, 2002. 235p. 

 

SILVA, M.M.C.; GUIM, A.; PIMENTA FILHO, E.C.; DORNELLAS, G.V.; SOUSA, M.F.; 

FIGUEIREDO, M.V. Avaliação do Padrão de Fermentação de Silagens Elaboradas com 

Espécies Forrageiras do Estrato Herbáceo da Caatinga Nordestina. R. Bras. Zootec., v.33, 

n.1, p.87-96, 2004. 

 

TOSI, P.; MATTOS, W.R.S.; TOSI, H.; JOBIM, C.C.; LAVEZZO, W. Avaliação do Capim-

Elefante (Pennisetum purpureum Schum.) cultivar Taiwan A-148, ensilado com diferentes 

técnicas de redução de umidade. Rev. bras. zootec., v.28, n.5, p.947-954, 1999. 

 

VIANA, D.J.S.; ANDRADE JÚNIOR, V.C.; RIBEIRO, K.G.; PINTO, N.A.V.D.; NEIVA, I. 

P.; FIGUEIREDO, J.A.; LEMOS, V.T.; PEDROSA, C.E.; AZEVEDO, A.M. Potencial de 

silagens de ramas de batata-doce para alimentação animal. Ciência Rural, Santa Maria, v.41, 

n.8, p.1466-1471, ago, 2011. 

 

WOOLFORD, M.K. The silage fermentation. New York: Marcel Dekker, 1984. 305p. 

 

ZERO, V.M.; LIMA, S.L. Manejo e produtividade da cultura da batata-doce (Ipomoea 

batatas) no município de Presidente Prudente – SP. Energ. Agric., v. 20, n. 4, p.94-117, 2005.



 36 

ARTIGO CIENTÍFICO III 

 

Composição bromatológica e população de microrganismos de silagens das ramas de 

batata-doce, com e sem inoculante bacteriano 

 

Resumo – As características bromatológicas, o pH e a população de microrganismos de 

silagens de ramas de batata-doce, com e sem inoculante bacteriano foram avaliadas, num 

arranjo fatorial 5x2 (genótipos x com e sem inoculante) no delineamento inteiramente 

casualizado, com três repetições. Após o emurchecimento das ramas de batata-doce por 48 

horas o material foi picado e ensilado em baldes de 10L, dotados de válvula de Bunsen, os 

quais foram abertos após 90 dias. Amostras de 25 gramas de silagem foram homogenizadas 

por 1 minuto em um liquidificador com 225 ml de solução estéril Ringer’s solution. Os 

extratos das amostras foram diluídos sucessivamente e avaliadas as populações de BAL, ENT, 

FUN e LEV, utilizando meio de cultura seletivo. Não foi observada interação entre genótipos 

e efeito do inoculante bacteriano para as variáveis analisadas nas silagens. Os genótipos 

diferiram quanto aos teores de MS, pH, FDA e HEM. O uso de aditivo microbiano não foi 

eficiente em alterar a população de BAL e a composição bromatológica no silo, sendo 

observado efeito do inoculante apenas para característica pH. A silagem de todos os genótipos 

apresentaram qualidade satisfatória, com destaque para a silagem do genótipo BD-43 que 

apresentou o menor teor de fibra em detergente ácido.  

 

Palavras-chave: bactérias ácido láticas, carboidratos solúveis, fungos, leveduras, nitrogênio 

insolúvel em detergente ácido, pH. 
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ABSTRACT 

Silage from sweet potato vines - chemical-bromatological composition and microbial 

population, with and without bacterial inoculants 

 

The chemical-bromatological characteristics, the pH and the microbial population of silages 

of sweet potato vines, with and without a bacterial inoculation had been evaluated under a 

factorial 5x2 arrangement (genotypes x with and without inoculation) in a completely 

randomized design with three replicates. After wilting of sweet potato vines for 48hours, the 

material was chopped and ensiled in 10L buckets, equipped with Bunsen valve, which were 

opened after 90 days. Samples of 25 grams of silage were homogenized for 1 minute in a 

blender with 225 ml of Ringer's sterile solution. The extracts of the samples have been 

successively diluted and populations of BAL, ENT, FUN and LEV, have been evaluated 

using selective culture medium. There was not observed interaction between genotypes and 

effect of bacterial inoculants for the variables analyzed in the silage. The genotypes differed 

in DM, pH, ADF and HEM. The use of microbial additive was not effective in changing the 

population of BAL and chemical-bromatological composition in the silo, being observed the 

inoculation effect only for pH characteristics. All genotypes silage presented good quality, 

especially silage genotype BD-43 which showed the lowest content of fiber in acid detergent. 

 

Keywords: lactic acid bacteria, soluble carbohydrates, fungi, yeasts, insoluble nitrogen in 

acid detergent, pH. 
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INTRODUÇÃO 

 

A batata-doce destaca-se pelo alto potencial de produção, sendo uma cultura com 

elevada capacidade de produzir energia por unidade de área e tempo (Kcal ha
-1

 dia
-1

) 

(CARDOSO et al., 2005), podendo ser utilizada na alimentação humana e animal e na 

indústria (SOUZA et al, 2000). De acordo com Zero & Lima (2005), é uma cultura de baixo 

custo de produção, de investimentos mínimos e de retorno elevado, que desempenha 

importante função social, podendo contribuir para a manutenção do homem no campo.  

De acordo com Monteiro et al. (2007), em países como a China e o Vietnã, as ramas 

de batata-doce são fornecidas exclusivas ou em associação às raízes, sendo largamente 

empregadas na alimentação de suínos, na forma fresca ou de silagem. No Brasil, a utilização 

de ramas de batata-doce na alimentação animal é feita em escala bastante limitada, e na 

maioria das vezes, são descartadas como resíduo inaproveitável (MONTEIRO et al., 2007).  

A utilização de resíduos vegetais para alimentação animal possibilita aumentar a renda 

líquida do produtor, uma vez que o aproveitamento do material gerado dentro da propriedade, 

torna-o menos dependente de insumos externos (MASSAROTO, 2008). 

A silagem é alternativa para aproveitamento de resíduos, no entanto, é um processo 

extremamente complexo, que envolve vários fatores que estão inter-relacionados, tais como, 

características físico-químicas das espécies vegetais utilizadas e a condução das operações de 

ensilagem (FREITAS et al., 2006). 

De acordo com Viana et al. (2011) a silagem de ramas de batata-doce apresenta 

características bromatológicas favoráveis, como elevados teores protéico e energético. 

Entretanto, os teores de massa seca apresentados pelas ramas frescas, seriam insuficientes 

para promover uma fermentação adequada, e, de acordo com Rangrab et al. (2000) o uso de 

aditivos biológicos e o emurchecimento têm sido propostos como formas de oportunizar 

melhores resultados no processo fermentativo de silagens.  

Objetivou-se com o presente trabalho, avaliar a composição bromatológica, o pH e a 

população de microrganismos de silagens de ramas emurchecidas de genótipos de batata-

doce, com e sem o uso de inoculante microbiano. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento de campo foi conduzido no período de 16 de dezembro de 2010 a 17 de 

maio de 2011, na Fazenda Experimental Rio Manso da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, em Couto de Magalhães de Minas, MG. O município 

situa-se a 726 m, 18,07°S e 43,47°W. O clima da região é tropical, com período seco de abril 

a setembro, e o solo do tipo Latossolo Vermelho Amarelo (EMBRAPA, 2006). 

As ramas foram cortadas rente ao solo, aos 150 dias após o plantio, e submetidas ao 

emurchecimento a céu aberto durante 48 horas. Foram retiradas amostras das ramas frescas e 

emurchecidas. Sendo metade de cada amostra congelada e a outra metade submetida à 

secagem em estufa com ventilação forçada, a 55º C, até peso constante. As amostras secas 

foram moídas em moinho tipo Willey com peneira de 1 mm para determinação da 

composição bromatológica (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Teores de massa seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA), celulose (CEL), hemicelulose (HEM), lignina 

(LIG), cinzas (CIN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) das ramas 

emurchecidas de genótipos de batata-doce. UFVJM, Diamantina, 2012. 

Variáveis 
-----------------------------------Ramas emurchecidas-------------------------------- 

BD-08 BD-23 BD-25 BD-31TO BD-43 B. Roxa BD-38 Média 

MS (%) 24,76 25,38 25,99 19,58 22,36 31,25 30,28 25,65 

PB (%MS) 12,22 12,23 11,24 11,63 12,68 11,84 11,63 11,92 

FDN (%MS) 48,5 48,1 49,02 48,02 44,64 47,22 49,81 47,9 

FDA (%MS) 42,46 39,41 42,47 43,27 38,56 42,26 43,52 41,71 

CEL (%MS) 25,18 24,94 22,76 27,19 22,44 23,53 26,31 24,62 

HEM (%MS) 5,25 6,69 6,54 4,75 6,08 5,83 7,68 7,84 

LIG (%MS) 15,72 12,88 17,24 14,15 14,57 17,04 16,57 15,45 

Cinzas (%MS) 8,65 8,83 7,41 10,11 8,76 9,75 8,48 8,85 

NIDA (%NT) 33,8 27,9 30,01 34,81 28,94 40,02 33,87 32,76 

  

Para avaliação das silagens, foi usado um arranjo fatorial 5x2 (genótipos x com e sem 

inoculante), no delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. Os genótipos 

avaliados (BD-08, BD–23, BD-25, BD-31 TO e BD-43) fazem parte do banco de 

germoplasma da UFVJM. 

Após o emurchecimento no campo, o material foi picado em um desintegrador de 

forragem e usado o inoculante microbiano Sil All (Alltech do Brasil), diluído em água 

destilada, na proporção de 5 g por tonelada de massa verde de forragem. A forragem foi 
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ensilada em baldes com capacidade de 10 L, providos com válvula de Bünsen nas tampas. 

Adotou-se uma massa específica de 650 kg de MV/m
3
 de silo. 

A abertura dos silos foi realizada 90 dias após a ensilagem, retirando-se duas amostras 

da silagem, sendo uma utilizada fresca, para determinação do pH e realização das análises 

microbiológicas e outra pré-secada em estufa com circulação forçada de ar, a 55
o
C até peso 

constante, moídas em moinho tipo Willey, para posteriores análises bromatológicas. Foram 

determinados os teores de massa seca (%MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (HEM), celulose (CEL), lignina 

(LIG), cinzas (CIN), cinzas insolúveis em detergente ácido (CIN INS) e nitrogênio insolúvel 

em detergente ácido (NIDA), segundo metodologias descritas por Silva & Queiroz (2002) e 

de carboidratos solúveis de acordo com Valadares Filho (1997).  Todas as análises foram 

realizadas no Laboratório Integrado de Pesquisa Multiusuário dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – Lipemvale, da UFVJM. 

O isolamento e a contagem dos microrganismos das silagens foram realizados 

utilizando-se “plaqueamentos” em meio seletivo. Amostras de 25 g de silagem foram retiradas 

no momento da abertura dos silos e homogeneizadas por um minuto em liquidificador 

contendo 225 mL de solução tampão (Ringer’s solution), sendo medido o pH imediatamente. 

Do extrato obtido, foram feitas diluições em série (10
-1 

a 10
-7

), utilizando-se tubos de ensaio 

com tampa rosqueável, contendo a solução tampão. Para a quantificação das populações 

microbianas, utilizaram-se meios de culturas seletivos para cada grupo: Agar Rogosa (Difco), 

para quantificação das bactérias ácido lácticas, Violet Red Bile (Difco) em sobrecamada, para 

quantificação de enterobactérias e Potato Dextrose Agar (BDA), para quantificação de fungos 

e leveduras. A contagem para enterobactérias foi realizada após 18 horas de incubação, 

enquanto a contagem para BAL, leveduras e fungos ocorreu após 36 horas de incubação, a 

32ºC. Foram consideradas passíveis de contagens, as placas contendo entre 30 e 300 ufc 

(unidades formadoras de colônias). Os resultados obtidos foram transformados em log de x. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e na comparação das médias 

utilizados os testes F e Tukey, ao nível de 5% de significância, utilizando-se o software 

estatístico Sisvar versão 4.6 (FERREIRA, 2008). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não foi observada interação significativa entre genótipos e efeito do inoculante 

bacteriano para as variáveis analisadas nas silagens. Foi observada significância pelo teste F 

para efeito de genótipo para as características MS, pH, FDA, CEL e HEM (Tabela 4A). O uso 

de aditivo microbiano não foi eficiente em alterar a composição bromatológica das silagens, 

sendo observada significância pelo teste F apenas para pH (Tabela 4A). Não foi constatada a 

presença de enterobactérias na silagem das ramas de batata-doce. Não foi observada interação 

significativa entre genótipos e efeito do inoculante bacteriano para as variáveis analisadas nas 

silagens.  

Para o teor de massa seca da silagem o genótipo BD-25 apresentou a maior média, não 

diferindo dos genótipos BD-08, BD-23 e BD-43 (Tabela 2). Viana et al. (2011) não 

constataram diferenças significativas entre a % de MS nas silagens de ramas de batata-doce, 

encontrando valor médio de 20,40% de MS, valor inferior á média registrada no presente 

estudo, que foi de 24,80% de MS. Monteiro et al. (2007) avaliando a silagem de batata-doce 

com diferentes clones de batata-doce encontraram valores variando de 17,02 a 26,31%, 

enquanto Massaroto (2008), registrou de 16 a 26,3% de MS avaliando a silagem da parte 

aérea de 25 genótipos de batata-doce. Comparando os teores médios de MS apresentados 

pelos genótipos nas ramas emurchecidas (Tabela 1) e nas silagens (Tabela 2), observa-se que 

a ensilagem promoveu redução de aproximadamente 3% na MS, resultando no teor médio de 

24,80% de MS nas silagens. 
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Tabela 2. Teores médios de massa seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (HEM), celulose (CEL), lignina 

(LIG), carboidratos solúveis (CS), cinzas insolúveis (CIN INS), nitrogênio insolúvel em 

detergente ácido (NIDA), e valor de pH e populações de bactérias ácido láticas (BAL), fungos 

(FUN) e leveduras (LEV)  das silagens de genótipos de batata-doce com e sem inoculante 

microbiano. UFVJM, Diamantina, 2012. 

Variáveis 
--------------------------------Genotipos------------------------       

BD-08 BD-23 BD-25 BD-31TO BD-43 Média CV 

Erro padrão 

 da média 

MS % 26,79 a 25,39 a 27,36 a 20,42 b 24,05ab 24,8 12,57 1,2732 

PB (%MS) 12,66 a 12,81 a 12,13 a 12,91 a 12,81 a 12,67 6,65 0,3439 

FDN (%MS) 44,97 a 44,80 a 43,26 a 42,39 a 44,13 a 43,91 7,78 1,3939 

FDA (%MS) 35,23 bc 39,14 a 35,08 bc 37,60 ab 34,61 c 36,33 4,10 0,6087 

HEM (%MS) 9,74 a 4,14 b 8,18 ab 4,80 b 8,17 ab 7,01 33,60 0,9611 

CEL (%MS) 20,02 a 21,54 a 19,29 a 21,54 a 19,46 a 20,37 7,55 0,6280 

LIG (%MS) 15,23 a 16,24 a 15,06 a 15,04 a 15,08 a 15,33 13,17 0,8238 

CS (% MS) 4,37 a 4,01 a 3,95 a 3,89 a 4,26 a 4,10 69,11 1,1553 

NIDA (%NT) 6,92 a 7,18 a 7,26 a 7,14 a 6,60 a 7,02 16,71 0,4788 

CIN INS (%MS) 1,15 a 1,37 a 1,07 a 1,51 a 1,08 a 1,24 39,32 0,1983 

pH 4,11 a 4,01 ab 4,09 a 3,87 b 3,96 ab 4,01 2,58 0,0422 

BAL (log cfu/g) 7,34 a 6,96 a 7,08 a 6,71 a 6,91 a 7,00 6,80 0,1943 

FUN (log cfu/g) 4,90 a 4,74 a 3,96 a 4,62 a 4,39 a 4,52 26,48 0,4888 

LEV (log cfu/g) 4,88 a 4,79 a 4,77 a 3,75 a 3,96 a 4,43 18,94 0,3424 
Médias seguidas de letras iguais nas linhas não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Não foi observada diferenças entre os genótipos para o teor de PB nas silagens, sendo 

observado valor médio igual a 12,67%. Viana et al. (2011) avaliando silagens produzidas à 

partir das ramas de oito genótipos de batata-doce, também não constataram diferenças, porém, 

observaram valores inferiores ao presente estudo, verificando teor médio de 10,93%. 

Monteiro et al. (2007) avaliando silagens de ramas de genótipos de batata-doce, observaram 

valores de PB entre 9,64 e 13,16%. Dietas com teor de PB inferior a 7% ou com baixa 

disponibilidade de nitrogênio podem reduzir a digestibilidade dos constituintes fibrosos da 

parede celular e restringir o consumo, como conseqüência da lenta passagem dos alimentos 

pelo rúmen (VAN SOEST, 1994). Observou-se que os teores de PB encontrados no presente 

trabalho estão acima do teor mínimo necessário, podendo-se inferir que o fornecimento de 

silagem de ramas de batata-doce atende as demandas nutricionais de manutenção para 

ruminantes.  

 Para os teores de FDN não foram verificadas diferenças entre genótipos, sendo 

registrado valor médio de 43,91% na MS das silagens (Tabela 2), indicando elevado potencial 

de consumo, uma vez que, o teor de FDN se encontra bem abaixo do limite de 60%, 

considerado por Van Soest (1994), como responsável pela redução do consumo. Os resultados 
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obtidos, são inferiores aos observados por Viana et al. (2011) e Monteiro et al. (2007), que 

verificaram teores médios de 46,17% e 52,33%, respectivamente. Observou-se, ainda que, a 

ensilagem promoveu redução de aproximadamente 7% nos teores de FDN em relação às 

ramas emurchecidas (Tabelas 1 e 2). 

Os genótipos diferiram quanto aos teores de FDA nas silagens, com destaque para o 

genótipo BD-43 que apresentou teor inferior aos apresentados por BD-31TO e BD-23 (Tabela 

2). Todos os valores se encontram abaixo do limite de 40%, que de acordo com Simon et al. 

(2009), limita o consumo de MS, demonstrando que as silagens produzidas com ramas de 

batata-doce podem representar uma importante alternativa alimentar. Viana et al. (2011) e 

Monteiro et al. (2007), avaliando silagem com diferentes clones de batata-doce, não 

constataram diferença entre clones, encontrando valores médios de FDA igual a 38,39 e 

41,48%, respectivamente. Foi observada redução de aproximadamente 16% nos teores de 

FDA após a ensilagem (Tabelas 1 e 2). 

Foi verificada diferença significativa para o teor de hemicelulose, sendo que os 

genótipos BD-23 e BD-31TO se destacaram em relação ao genótipo BD-08, no entanto, sem 

diferir dos genótipos BD-25 e BD-43 (Tabela 2). Valores semelhantes foram observados por 

Viana et al. (2011) obtendo teores de hemicelulose entre 6,65 e 8,95%. A ensilagem reduziu 

os teores de hemicelulose em aproximadamente 11% (Tabelas 1 e 2), o que pode ter ocorrido 

em razão da hidrólise ácida. Segundo Muck (1988), a hemicelulose parece ser a principal 

fonte adicional de substratos para a fermentação, ocorrendo o desaparecimento de até 40% 

dessa fração.  

Não foi observada diferença entre genótipos para o teor de celulose das silagens, sendo 

constatado valor médio igual a 20,37% na MS (Tabela 2). De acordo com Van Soest (1994), a 

celulose é tida como um carboidrato estrutural estável frente aos processos fermentativos no 

silo. Observou-se que os teores de celulose foram reduzidos em aproximadamente 16% após a 

ensilagem (Tabelas 1 e 2), o que também pode ter ocorrido em razão da hidrólise ácida.  

Não houve diferença significativa entre os genótipos para o teor de lignina nas 

silagens, sendo observado valor médio igual a 15,33% (Tabela 2). Elevados teores de lignina 

tendem a limitar a digestibilidade, haja vista que, o teor de lignina está altamente 

correlacionado com a digestibilidade da celulose e hemicelulose (Van Soest, 1994). Após a 

ensilagem, foi verificado aumento no teor de lignina, de aproximadamente 3%, em relação às 

ramas emurchecidas (Tabelas 1 e 2).  

Não foi verificada diferença entre genótipos para o teor de NIDA nas silagens, sendo 

observado valor médio igual a 7,02% (Tabela 2). Observou-se após a ensilagem redução nos 
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teores de NIDA em aproximadamente 77%, em relação às ramas emurchecidas (tabela 1 e 2). 

Para o teor de cinzas insolúveis, não foram verificadas diferenças entre genótipos, e o teor 

médio foi de 1,24%, resultando em uma redução de aproximadamente 31%, em relação ás 

ramas emurchecidas (Tabelas e 2). 

O valor de pH variou de 3,87 a 4,11, embora tenha ocorrido diferença entre os 

genótipos, todos os valores obtidos são considerados adequados, pois se encontram dentro da 

faixa de 3,8 a 4,2, indicada por McDonald (1981) como ideal, para que ocorram fermentações 

desejadas. Os valores obtidos no presente trabalho foram semelhantes aos relatados por Viana 

et al. (2011) avaliando as ramas de oito genótipos de batata-doce para silagem e Azevedo et 

al. (2006) avaliando silagens produzidas com ramas de mandioca, que encontraram valores de 

pH variando de 3,9 a 4,3. 

O uso do inoculante promoveu diferença apenas no valor de pH das silagens dos 

genótipos de batata-doce (Tabela 4A). O pH das silagens tratadas com inoculante foi inferior 

ao das silagens não tratadas, 3,96 e 4,05, respectivamente (Tabela 3). No entanto, o pH de 

todas as silagens se encontram na faixa de 3,8 a 4,2. Nas silagens bem conservadas, o baixo 

valor de pH é conseqüência das condições ótimas de ensilagem, como adequados teores de 

umidade e de carboidratos solúveis. Essas condições permitiram uma boa compactação da 

massa ensilada, eliminando a presença de oxigênio nos silos e permitindo a atuação das 

bactérias ácido láticas na conversão de carboidratos solúveis à ácidos orgânicos (SANTOS et 

al., 2005; OLIVEIRA et al., 2007). 

O uso do aditivo microbiano não alterou as variáveis avaliadas, proporcionando teores 

de MS, PB, FDN, FDA, celulose, hemicelulose, lignina, cinzas insolúveis e NIDA 

estatisticamente iguais nas silagens inoculadas ou não (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Teores de massa seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), 

fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (HEM), celulose (CEL), lignina (LIG), 

carboidratos solúveis (CS), cinzas insolúveis (CIN INS), nitrogênio insolúvel em detergente 

ácido (NIDA) e valor de pH nas silagens de ramas de genótipos de batata-doce produzidas 

com e sem inoculante microbiano. UFVJM, Diamantina, 2012. 

Tratamento MS PB FDN FDA HEM CEL LIG CS CIN INS NIDA pH 

 % -------------------------------------------% MS------------------------------------------------ %Ntotal  

C/ inoculante 24.71 a 12.97 a 43.22 a 35,97 a 6,83 a 19,87 a 15,50 a 4,00 a 1,14 a 7.13 a 3.96 a 

S/ inoculante 24.88 a 12.36 a 44.60 a 36,69 a 7,17 a 20,87 a 15,15 a 4,20 a 1,33 a 6.91 a 4.05 b 

Erro padrão 

 da média 
0,8052 0,2175 0,8816 0,3850 0,6078 0,3972 0,5210 0,7307 0,1254 0,3028 0,0267 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade. 
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 Para o sucesso da ensilagem, um número adequado de bactérias láticas é necessário 

para garantir boa produção de ácido lático, promovendo queda mais rápida no pH e inibindo a 

atividade de microrganismos deletérios à silagem, como enterobactérias, leveduras e fungos 

(McDonald, 1981).  

Nas ramas in natura os teores médios de bactérias ácido-láticas (BAL), leveduras, 

fungos e enterobactérias foram de 6,30; 5,40; 2,23 e 5,81 log ufc/g, respectivamente (Tabela 

4). A população média de bactérias produtoras de ácido lático (BAL), nas ramas de batata-

doce (6,30 log ufc/g forragem fresca), situa-se bem acima daquela preconizada por Muck et 

al. (1991) que é de 105 ufc/g de forragem fresca, ou seja, 2,02 log ufc/g de forragem fresca, 

como mínimo necessário para que perdas significativas deixem de ocorrer ao longo da 

fermentação, em decorrência da fermentação lática das silagens. 

 

Tabela 4- População de bactérias ácido-láticas (BAL), fungos, leveduras e enterobactérias nas 

ramas in natura de batata-doce. UFVJM, Diamantina, 2012. 

  Genótipos   

Microrganismos BD-08 BD-23 BD-25 BD-31TO BD-43 Média 

 ------------------------------------log ufc/g------------------------------------------ 

BAL 5,48 10,33 N.A* 7,93 7,78 6,30 

FUN 3,54 3,45 N.A N.A 4,17 2,23 

LEV 4,93 4,98 6,11 5,98 5,01 5,40 

ENT 4,92 10,33 3,9 3,65 6,25 5,81 
*Não avaliado 

 

 Nas silagens de ramas de batata-doce não houve efeito de genótipo, inoculante e da 

interação genótipo x inoculante na população de microrganismos (Tabela 4A). Segundo Muck 

(1988), a obtenção de sucesso no uso de aditivos microbiológicos em silagens depende da 

habilidade da bactéria inoculada crescer rapidamente na massa de forragem ensilada, da 

presença de substrato adequado e da população de bactérias inoculadas em relação à 

população epífita da forragem.  

 As médias observadas nas silagens para BAL, fungos e leveduras foram de 7,0, 4,52 e 

4,43 log ufc/g respectivamente (Tabela 5). Apesar da ocorrência de enterobactérias nas ramas 

in natura, não foi observada a presença nas silagens, o que pode ser atribuído ao baixo pH, 

que inibe o desenvolvimento desses microrganismos. As enterobactérias competem com as 

BAL na utilização dos CS, produzindo ácido acético e gás carbônico, elevando as perdas de 

MS e energia da silagem (McDonald, 1981). As BAL são os principais microrganismos que 

atuam no processo fermentativo para a conservação da massa ensilada (Santos et al. 2010), e, 

segundo Muck (1996), o valor de 5 log ufc/g é o mínimo necessário para que sejam mínimas 
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as perdas durante o processo de ensilagem. Os valores de pH registrados para os genótipos 

foram baixos, evidenciando a eficiência das BAL na conversão de carboidratos solúveis em 

ácidos orgânicos. O desenvolvimento de fungos e leveduras é indesejável podendo contribuir 

para deterioração da silagem, e ser prejudicial à saúde dos animais e das pessoas. A presença 

de leveduras, na ordem de 10
6
 ufc/g de forragem (ALLI et al., 1983) é prejudicial ao processo 

de ensilagem, porque estes microrganismos não contribuem para a acidificação e estão 

associados com a deterioração aeróbia das silagens e não são inibidas pelo pH normalmente 

encontrado nas silagens. Os valores registrados no presente estudo para fungos e leveduras 

podem ser considerados baixos. 

 

Tabela 5- Média da população de bactérias ácido-láticas (BAL), fungos (FUN), leveduras 

(LEV) e enterobactérias (ENT) nas silagens de ramas de batata-doce inoculadas ou não. 

UFVJM, Diamantina, 2012. 

 --------------------------Genótipos----------------------   
Erro padrão 

 da média 
Microrganismos BD-08 BD-23 BD-25 BD-31TO BD-43 Média CV 

 -------------------------------log ufc/g--------------------------------  

BAL 7,34 a 6,96 a 7,08 a 6,71 a 6,91 a 7,00 6,80 0,1943 

FUN 4,90 a 4,74 a 3,96 a 4,62 a 4,39 a 4,52 26,48 0,4887 

LEV 4,88 a 4,79 a 4,77 a 3,75 a 3,96 a 4,43 18,94 0,3424 

ENT N.A* N.A N.A N.A N.A - - - 
Médias seguidas por letras iguais na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

*Não avaliado 

 

Não foram observadas diferenças na população de microrganismos para as silagens 

tratadas ou não tratadas com o inoculante microbiano (Tabela 4A), sendo as médias 

apresentadas na Tabela 6. 
 

 

Tabela 6- Efeito do inoculante sobre a população de bactérias ácido-láticas (BAL), fungos 

(FUN) e leveduras (LEV) nas silagens de ramas de batata-doce. UFVJM, Diamantina, 2012. 

Tratamento BAL FUN LEV 

 --------------------------------log ufc/g------------------------------ 

C/ inoculante 6.90 a 4.92 a 4.51 a 

S/ inoculante 7.10 a 4.13 a 4.35 a 

Média 7,00 4,52 4,43 

Erro padrão da média 0,1229 0,3091 0,2166 

Médias seguidas por letras iguais na coluna, não diferem entre si pelos teste F a 5% de probabilidade. 

 

A ocorrência de uma população epífita elevada de bactérias nas ramas emurchecidas 

pode ter inibido o efeito do inoculante sobre a população de BAL. 
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CONCLUSÕES 

 

  A silagem de todos os genótipos apresentam qualidade satisfatória, com destaque para 

a silagem do genótipo BD-43 que apresentou o menor teor de fibra em detergente ácido. 

    O uso de inoculante microbiano não promoveu melhoria nas características 

bromatológicas e não aumentou a população de bactérias ácido-láticas das silagens de ramas 

de batata-doce. 
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ANEXOS 
 

Tabela 1A. Resumo da análise de variância para produtividade de massa seca das ramas de batata-doce. Diamantina, UFVJM, 2012. 

FV GL PMS 

Bloco 3 2,4464
ns

 

Genótipo 6 8,9646
**

 

Resíduo 18 0,9858 

*significativo a 5%, **significativo a 1%, ns não significativo. 

 

 

Tabela 2A. Resumo da análise de variância para teor de massa seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA), celulose (CEL), hemicelulose (HEM), lignina (LIG), cinzas (CIN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) 

em ramas de batata-doce submetidas ao emurchecimento ou não. Diamantina, UFVJM, 2012.  

    -------------------------------------------------------Quadrados Médio--------------------------------------------------------- 

FV GL MS PB FDN FDA CEL HEM LIG CIN NIDA 

  (%) --------------------------------------------------(%MS)---------------------------------------- (%NT) 

Bloco 3  22,4126
ns

  6,4214
ns

 14,0217
ns

 12,3316
ns

 2,9048
ns

 33,4810
ns

 8,1417
ns

 5,2224
ns

 31,4235
ns

 

Genótipo 6  88,5272
**

  2,3956
ns

 22,5086
**

 26,5970
**

 23,9761
**

 6,1383
ns

 14,8920
**

 7,7331
**

 89,0084
**

 

Emurchecimento 1  1381,0644
**

  10,8064
*
 1839,9032

**
 2157,9753

**
 657,3945

**
 4,3068

ns
 558,6249

**
 18,0238

*
 7447,4578

**
 

Genótipo X emurchecimento 6  10,1707
ns

  0,9654
ns

 13,3760
**

 9,1375
ns

 5,6912
ns

 11,6856
ns

 2,6347
ns

 3,1488
ns

 10,6767
ns

 

Resíduo 39                   

*significativo a 5%, **significativo a 1%, ns não significativo. 
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Tabela 3A. Resumo da análise de variância para os teores de massa seca (MS), carboidratos solúveis (CS), capacidade tampão (CT) e capacidade 

fermentativa das ramas de batata-doce submetidas ao emurchecimento ou não. Diamantina, UFVJM, 2012. 

  ------------------------------------------------------Quadrados médios---------------------------------------------------------------- 

FV GL MS CS CT CF 

  % % MS eq.mg HCl/100 g MS  

Bloco 3 22,4126
ns

 0,3982
ns

 0,9412
ns

 21,7928
ns

 

Genotipo 6 88,5272
**

 19,9297
**

 1,1931
ns

 43,4547
ns

 

Emurchecimento 1 1381,0644
**

 765,3825
**

 0,0129
ns

 13,5930
ns

 

Genótipo X emurchecimento 6 10,1707
ns

 3,4834
ns

 0,7370
ns

 19,3262
ns

 

Resíduo 39 6,4189 2,8307 0,9323 22,8077 

*significativo a 5%, **significativo a 1%, ns não significativo. 

 

 

Tabela 4A. Resumo da análise de variância para teor de massa seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA), celulose (CEL), hemicelulose (HEM), lignina (LIG), carboidratos solúveis (CS), cinzas (CIN) e nitrogênio insolúvel em 

detergente ácido (NIDA) e população bactérias ácido láticas (BAL), fungos (FUN) e leveduras (LEV), nas silagens de ramas emurchecidas de 

batata-doce. Diamantina, UFVJM,2012.  

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quadrados médios------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV GL MS pH PB FDN FDA CEL HEM LIG CS CIN NIDA BAL FUN LEV ENT 

  %  --------------------------------------------------------%MS-------------------------------------------------------- %FDA %NT ------------------log ufc/g---------------- 

Genótipos 4 45,8867** 0,0571** 0,5763ns 7,0497ns 22,8307** 7,2751* 34,9652** 1,5789ns 0,2639ns 0,2323ns 0,4172ns 0,3358ns 0,7932ns 1,7053ns N.A 

Inoculante 1 0,1984ns 0,0644* 2,8582ns 14,2692ns 3,8664ns 7,4935ns 0,8534ns 0,9048ns 0,2632ns 0,2960ns 0,3521ns 0,3101ns 1,5686ns 0,1968ns N.A 

Genotipo X inoculante 4 1,9673ns 0,0115ns 0,7231ns 0,9182ns 0,4864ns 3,7126ns 4,1222ns 3,5034ns 1,0013ns 0,4058ns 0,6553ns 0,4956ns 0,6262ns 1,0615ns N.A 

Erro 20 9,726 0,0107 0,7097 11,6583 2,223 23,662 5,542 4,0716 8,0083 0,2359 1,3752 0,2265 1,4333 0,7035 N.A 

 

*significativo a 5%, **significativo a 1%, ns não significativo, N.A não avaliado 
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