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SERVIÇOS SELECIONADOS ESPECIFICAMENTE PARA MELHORAR 
O CONHECIMENTO DE PRODUTORES E TÉCNICOS, BEM COMO A 
PRODUÇÃO ANIMAL.

Na Lallemand Animal Nutrition, valorizamos muito a criação e manutenção de fortes 

Forward 
representa nossos ideais sem perder de vista o futuro.

A LALLEMAND ANIMAL NUTRITION:
• Está à frente no fornecimento de soluções modernas em leveduras, bactérias e outros    
   microrganismos;
•  Avança rumo a um objetivo em comum com seus clientes para melhorar práticas, 

otimizar a produção animal e aumentar a satisfação com os nossos produtos;
• Prova desempenho a todo momento;

• Está crescendo como empresa e líder da indústria;
• Investe na produção pecuária para a próxima geração;
• Adiciona valor para mover clientes e a própria empresa Forward (adiante).

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Nenhum produto da Lallemand é lançado no mercado sem uma base substancial de pesquisa 
e comprovação de desempenho. A Lallemand aplica o pensamento Forward (adiante) à 
pesquisa, o que resulta em produtos de qualidade comprovada com aplicação prática.

EDUCAÇÃO, SERVIÇOS NA FAZENDA E SUPORTE À INDÚSTRIA
A Lallemand usa os recursos da companhia para melhor atender os clientes e parceiros 
- desde nossas fábricas até nossa experiente rede de especialistas e a energia e espírito 
inovador de nossa equipe. A Lallemand apoia o avanço das gerações atuais e futuras dos 
inovadores da nutrição animal. O conhecimento é levado Forward (adiante) para ajudar os 
clientes a melhorar suas práticas.

Temos o compromisso de entregar 

ajudar a seguir na frente (Forward)
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Em parte do território brasileiro, sobretudo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o inverno é 
caracterizado por um período de escassez de precipitações pluviométricas. Nessas regiões, a falta 
de chuvas regulares pode afetar a produção de forragens, limitando a oferta de pastagens, com 
consequente queda na produção pecuária.

Em outras regiões de clima subtropical, como o Sul do Brasil, existe uma grande oferta de 
forragens de alto valor alimentício oriundas da produção de espécies como: aveia, azevém, trigo, 
triticale, dentre outras, com produções ocorrendo no inverno. Diferente daquilo já destacado 
para os estados mais ao norte do país, o período de escassez de forragem no Sul é compreendido 
entre os vazios outonal e primaveril e o verão. Os dois primeiros, por se tratarem de períodos 
de transição climática e crescimentos de forragens de verão e inverno, o último por escassez 
de área para produção de forragem destinada à pecuária em virtude do destacamento de áreas 
agricultáveis para a produção de grãos, em detrimento à produção de forragens.

Como se pode observar, o Brasil, em função de sua grande extensão territorial, apresenta 
realidades distintas, com características próprias, cujos entraves na produção de forragens 
também serão diferentes e que necessitarão de ações pontuais. Um manejo adotado, por 
exemplo, no Sul do Brasil não poderá surtir o mesmo efeito se adotado no Centro-Oeste.

As alternativas mais conhecidas e utilizadas para suprir a necessidade de forragem dos animais 
domésticos são a ensilagem da forragem - com umidade original ou após o pré-emurchecimento 
- ou a fenação.

A fenação é a conservação de forragem por meio da rápida desidratação e sua composição 
está relacionada à planta que a deu origem, às condições climáticas que ocorreram durante a 
secagem e ao sistema de armazenamento empregado.

Em função dessas di�culdades conjuntas, a ensilagem tornou-se mais popular, sobretudo no 
Brasil, onde o clima tropical, aliado à época de maior produção de forragem é concomitante com 
as precipitações, o que poderia comprometer a fenação. Isso acontece na região Sul, quando 
as chuvas podem ocorrer no inverno e situação semelhante ocorre no Sudeste e Centro-Oeste, 
locais de chuvas concentradas no verão.

A ensilagem é a conservação de um material em uma estrutura conhecida como silo. O material 
vegetal, com adequado teor de umidade, é estocado e, em meio anaeróbio, tem seus açúcares 
convertidos em ácidos orgânicos, os responsáveis por sua conservação. Alguns autores supõem 
que essa técnica foi primeiramente utilizada no Egito Antigo há mais de 3.000 anos (Wilkinson 
et al., 2003).

O objetivo deste guia é ser um material de fácil consulta, visando responder os principais 
questionamentos que são feitos à nossa equipe técnica em todo Brasil, de maneira a 
abranger todas as etapas importantes durante a ensilagem de forma prática (Boas Práticas 
na Ensilagem) e também aprofundando em aspectos técnicos que serão importantes para a 
melhoria da ensilagem.
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A ensilagem é didaticamente subdividida por alguns autores em quatro fases de diferentes 
durações e intensidades, mas essas fases não podem ser separadas precisamente e estão na 
dependência de quão bem ou mal o processo é conduzido (McDonald et al., 1991). As fases 
em que a ensilagem é dividida são: inicial, fermentativa principal, estável e de fornecimento 
ou consumo e as principais reações bioquímicas de cada uma das fases estão, resumidamente, 
expostas no Quadro 1.

Quadro 1 – Fases teóricas da ensilagem.

Fases Condições Atividades Consequências

Fase 1

Inicial
Aeróbia

Ação de enzimas das 
plantas

Proteólise, liberação de 
aminoácidos

Clostridium sp. e 
Enterobacteriaceae Produção de CO2, H2O e calor

Fase 2

Fermen-
tativa

Anaeróbia

> pH

Enterobacteriaceae Produção de CO2, NH3, H2

Clostridium sp. Ác. butírico, CO2, NH3, aminas 
biogênicas

Bactérias láticas 
homofermentativas Ác. lático

Leveduras Álcoois, CO2, H2O

Fase 3

Estável

Anaeróbia

< pH

Bactérias láticas 
homofermentativas Ác. lático

Bactérias láticas 
heterofermentativas

Ác. lático, ác. acético, ác. 
propiônico, álcoois

Fase 4

Consumo
Aeróbia

Leveduras (1ª linha) – 
Candida e Hansenula Produção de CO2, H2O e calor

Outros fungos (2ª linha) e 
bactérias (Bacillus e Listeria)

Produção de CO2, H2O, calor e 
micotoxinas

Fonte: Adaptado de Pahlow et al., 2003.

2.1. Fase 1 – Fase inicial aeróbia
A fase com temperatura atmosférica ambiental inicia-se com algumas horas e prolonga-se até 
que se consiga diminuir a concentração de O2 atmosférico na massa. O oxigênio preso à massa 
mantém a respiração das células vegetais e microrganismos, acompanhada de geração de calor.

Outras enzimas da planta permanecem ativas. Proteases iniciam a decomposição de proteína 
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em aminoácidos. Carboidrases aumentam a quantidade de carboidratos solúveis disponíveis 
para fermentação. Além de atividades associadas às plantas, todos os microrganismos aeróbios 
obrigatórios ou facultativos como fungos �lamentosos, leveduras e bactérias estão ainda ativos.

Todavia, a forragem bem �namente picada e bem compactada e com uma cobertura e�ciente do 
silo são medidas que podem encurtar o tempo da fase aeróbia (Pahlow et al., 2003).

2.2.  Fase 2 – Fase fermentativa principal
A fase fermentativa se inicia, por de�nição, quando o último resquício de O2 é utilizado na fase 
anterior. Essa fase continua por um tempo variável que pode durar de uma semana a um mês, ou 
até mesmo mais que isso.

Em estádios iniciais da fermentação, microrganismos anaeróbios obrigatórios e 
facultativos como enterobactérias, clostrídios, certos bacilos e leveduras podem competir 
com bactérias ácido láticas por nutrientes, que já se encontram mais disponíveis devido 
à quebra de células vegetais.

Sinais externos da fase fermentativa são produções de gases, e�uentes e, concomitante, 
acomodação da massa. Uma alteração microbiológica que ocorre é a substituição de 
enterobactérias por bactérias ácido láticas (BAL) em silagens bem fermentadas. A velocidade da 
mudança é correlacionada com a queda do pH e produção de ácido lático (Pahlow et al., 2003).

2.3. Fase 3 – Fase estável
Com o decréscimo da intensidade da fermentação, a ensilagem atinge a terceira fase. 
Nesse período, apenas poucas alterações ocorrem se o silo permanecer fechado e o O2 

tiver se extinguido.

Apenas enzimas tolerantes ao ambiente ácido se mantêm ativas, causando uma lenta 
hidrólise de carboidratos estruturais e de reserva. Isto promove um contínuo e importante 
aporte de carboidratos solúveis em água. Também proteases podem converter parte do N 
complexado em NH3.

A população de BAL cai, em média, em 1000 vezes em virtude do baixo pH. Algumas leveduras, 
resistentes ao ambiente ácido, se mantêm dormentes, bem como alguns bacilos e enterobactérias 
que se protegem na forma de esporos. Teoricamente a fase estável poderá durar eternamente 
(Pahlow et al., 2003).

2.4.  Fase 4 – Fase de fornecimento ou consumo
Durante essa fase, o O2 tem acesso facilitado na face do silo, em quantidades su�cientes para 
iniciar o crescimento de microrganismos indesejáveis. Particularmente, compreendem-se 
leveduras inicialmente, seguindo de esporos de alguns fungos e abrindo caminho a certos tipos 
de bactérias aeróbias.
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Os microrganismos iniciam a multiplicação na presença de ar, promovem aquecimento da 
massa e outras alterações, indicada pela redução do ácido lático, aumento do pH e decréscimo 
signi�cativo do valor nutritivo da massa ensilada. Em último caso, tem sido relatada a produção 
de algumas micotoxinas também durante a fase de consumo (Pahlow et al., 2003).

Mesmo antes do corte se iniciar, muitas etapas do processo de ensilagem são importantes. Desde 
a previsão da quantidade de forragem que se necessitará ao longo do ano, passando pela escolha 
do híbrido, a necessidade de fertilizantes, os equipamentos necessários, a equipe de trabalho, o 
uso do inoculante correto, os silos para armazenamento, a lona ou o sistema de cobertura, o 
acompanhamento da previsão do tempo, dentre outras. 

3.1. Silo
O silo é o local de armazenamento da forragem fresca para transformá-la na silagem. Esse processo 
ocorre por meio da ação de bactérias anaeróbias. Então, se a higiene no local não for adequada, 
o processo pode ser conduzido para uma fermentação não desejada e haver comprometimento 
do valor alimentício do material armazenado e incremento de perdas de matéria seca.

Em se tratando de silos do tipo trincheira, as paredes laterais e também a posterior, se houver, 
deverão ser checadas e acertadas, quando necessário. O fundo dos silos também deverá ser 
conferido, mantendo uma superfície regular, sem imperfeições, onde poderia se acumular água. 
Se possível, manter um declive mínimo de 2% da parede posterior para a boca do silo.

A limpeza do material remanescente da safra anterior também é importante, uma vez que, 
normalmente, esse material está em estado de decomposição que poderá contaminar a nova 
forragem que será ensilada.

Uma ação que auxilia bastante a higiene da silagem é a utilização de cobertura vegetal ou de 
coprodutos (antigamente conhecidos como subprodutos) sobre o solo a �m de evitar o contato 
direto da forragem com a terra, além de proteger também os pneus do trator compactador 
evitando trazer contaminação à massa. Se o fundo do silo for revestido de concreto, esses 
materiais são dispensáveis.

O formato, tamanho e até mesmo orientação do silo são variáveis. Se possível, seria interessante 
ter seu dimensionamento calculado em função do consumo diário de silagem na propriedade. 

No caso de um silo trincheira, recomenda-se que a sua largura na base seja, pelo menos, 1,5 
vezes a largura da bitola do trator que será utilizado para compactação. Assim, se conseguirá a 
compactação em toda sua área, em qualquer momento do processo.

3.2. Equipamentos
Todos os equipamentos que serão utilizados durante a ensilagem propriamente dita devem 
estar prontos para o corte, transporte e compactação. De forma que, quando o material atingir 
o ponto de colheita, tudo possa transcorrer da melhor maneira, com tranquilidade e e�ciência, 
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evitando-se, assim, surpresas e contratempos que possam prejudicar o andamento ideal de cada 
etapa.

As máquinas colhedoras deverão estar com sua manutenção em dia, com ajuste de facas e contra 
facas, a�ação das facas, substituindo aquelas dani�cadas, assim como demais peças que possam 
se romper durante a colheita.

A bomba para aplicação do inoculante também deverá ser revisada e calibrada previamente em 
função da capacidade de colheita da máquina, ajustando-se seu �uxo.

Se for utilizada uma bomba de pulverização do tipo costal, a mesma deverá ser de uso exclusivo 
para aplicação do inoculante. Ela não deve ter sido previamente utilizada com defensivos ou 
inseticidas, pois esses agentes químicos, além de comprometerem a viabilidade das bactérias 
vivas dos inoculantes, podem acarretar em transferência de resíduos para os animais que 
consumirem a silagem. 

Os vagões, carretas e caminhões que serão utilizados no transporte também deverão estar 
prontos para o serviço, com pneus em bom estado, calibrados, os rolamentos das rodas deverão 
também ser checados. Os fundos e as guardas dos vagões, carretas ou caminhões devem passar 
por veri�cação de seu estado e integridade.

Algumas vezes as propriedades não têm tratores su�cientes para a ensilagem, há necessidade de 
um trator exclusivo para a compactação com peso e tamanho adequados (isso será comentado 
com mais profundidade no item Compactação). Assim, se houver necessidade, um ou mais 
tratores deverão ser emprestados ou alugados com antecedência para que o processo ocorra de 
forma e�ciente.

São veri�cações simples e se realizadas previamente à colheita poupa-se tempo e dinheiro, pois 
a quebra de qualquer equipamento durante o corte poderá comprometer o custo e a qualidade 
do material ensilado.

3.3. Equipe de trabalho
Todas as pessoas envolvidas na ensilagem são de extrema importância e devem ter seus papéis 
estabelecidos previamente. O treinamento previamente à ensilagem com demonstração dos 
pontos críticos tem sido oferecido pela equipe da Lallemand Animal Nutrition aos interessados 
com vistas ao auxílio nas boas práticas na ensilagem.

3.4. Sistema de cobertura
A lona de cobertura das silagens, apesar de ser uma das últimas coisas a ser utilizada, deverá estar 
ao lado do silo desde o início do enchimento, para que, em caso de chuva, ela possa ser estendida 
e evitar que a massa seja umidi�cada em demasia.

Existem atualmente sistemas de cobertura que são compostos de �lmes plásticos tipo barreira 
de oxigênio com resultados extraordinários no tocante à diminuição das perdas super�ciais da 
massa ensilada. Esse sistema compreende o �lme plástico, uma rede de cobertura para proteção 
física e anti-UV, além de pesos para serem usados no perímetro do silo e sobre a rede.
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3.5. Previsão do tempo
Um aspecto importante na época da colheita é a previsão do tempo. Hoje em dia existem 
inúmeros websites con�áveis para serem acessados com previsões climáticas seguras a serem 
consideradas. Às vezes, a espera de alguns dias seria interessante para se evitar a colheita da 
forragem em dias com maior probabilidade de chuva.

Assim como já comentado em função de outros aspectos, também a diversidade de culturas tem 
grande in�uência na qualidade do volumoso a ser conservado na forma de silagem. Da mesma 
forma, a variabilidade climática e de condições de solo fazem com que haja muitas opções 
vegetais para serem ensiladas, cada uma com sua particularidade e necessidade de manejo 
adequado, devendo ser considerada a aptidão agrícola da propriedade.

O momento escolhido de colheita e a condução do processo de ensilagem como um todo, têm 
grande in�uência na qualidade �nal da silagem produzida. Deve-se tentar conciliar um bom 
valor nutritivo, com boa produção de massa por área para qualquer que seja a cultura escolhida, 
em outras palavras, a maior produção de matéria seca digestível por área.

Nesse tópico serão abordadas as opções de culturas a serem ensiladas e algumas características 
importantes a serem observadas para cada uma delas.

4.1. Milho
O milho (Zea mays) é a cultura mais difundida para ensilagem no Brasil, é tida como uma forragem 
padrão para esse processo e que possui características favoráveis à ensilagem, se colhida com o 
teor de umidade ou matéria seca (MS) indicados. As principais características são: baixo poder 
tampão e elevado teor de carboidratos fermentescíveis.

Mesmo com diversas pesquisas demonstrando indicação da colheita do milho para ensilagem 
com teor adequado de umidade, em muitos casos há erros na escolha do momento ideal, com a 
colheita sendo realizada com teor de MS muito baixo. O material colhido com teor de umidade 
mais elevado favorece o crescimento de bactérias do gênero Clostridium, que são conhecidas por 
promoverem proteólise, ou seja, degradação proteica com  consequente  produção de nitrogênio 
amoniacal (N-NH3). Essa fermentação indesejável promove perda de valor nutritivo e queda no 
consumo voluntário dos animais (McDonald et al., 1991).

Por outro lado, conforme preconizado por Nussio et al. (2001), a colheita do milho com alto 
teor de MS pode trazer problemas decorrentes de di�culdade de compactação, aumento da 
porosidade e diminuição da densidade da massa no silo, facilitando a penetração e retenção do 
oxigênio, com ambiente mais favorável ao desenvolvimento de fungos. Esses microrganismos 
podem provocar a deterioração da silagem e produzir toxinas, conhecidas como micotoxinas 
que terão efeito na saúde e no desempenho dos animais que consumirem esse material. Além 
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disso, o maior teor de MS é, normalmente, acompanhado de menor teor de carboidratos 
solúveis, o que pode comprometer o processo fermentativo e favorecer o crescimento de outros 
microrganismos indesejáveis.

As recomendações para colheita da planta de milho para ensilagem têm demonstrado grande 
variabilidade de indicações na literatura cientí�ca. Isso é re�exo, tanto de variações regionais, 
quanto de outros fatores, como, por exemplo, o método de escolha para acompanhamento 
da maturidade da planta. Na média, as recomendações variam entre 33 e 37% de MS. Há que 
se considerar o maquinário de colheita para que a escolha do ponto de corte seja atendida 
da melhor forma, isto é, em função da capacidade de colheita iniciar um pouco antes ou um 
pouco após as recomendações de literatura, de maneira a se conseguir um tamanho de partícula 
homogêneo e, se possível, a quebra dos grãos, para que os animais os aproveitem de melhor 
forma.

Normalmente, no Brasil os híbridos de milho possuem endosperma do tipo �int, de amido de alta 
vitreosidade e cuja digestão ou degradação ruminal é mais baixa. O amido está mais intimamente 
ligado à matriz proteica (zeína), conforme levantamento realizado por Zopollatto (2007).

A consideração do ponto ideal de colheita também tem importância na qualidade �nal do 
material ensilado. Alguns autores (Blaser, 1969; Mahanna,1996) veri�caram que ao se colher 
o milho no ponto ideal, a participação das espigas na composição da massa é maior, o que 
promoverá, ao �nal, um melhor valor nutritivo da forragem, conforme observado na Tabela 1.

Tabela 1 – Participação da espiga de acordo com o teor de matéria seca da planta de milho.

Estádio de desenvolvimento Teor de MS (%) % de espigas na planta

Leitoso 22,4 25,1

Leitoso-farináceo 26,1 42,8

Farináceo 31,9 58,3

Farináceo-duro 37,5 65,4

Duro-vítreo 46,8 62,1

Duro 54,4 64,9
Fonte: Adaptado de Blaser, 1969.

Também há, na faixa de teor de MS ideal, compensação no potencial de produção de forragem, 
conforme observou Mahanna (1996). O autor demonstrou (Tabela 2) que com 35% de MS as 
plantas de milho atingiram o máximo de sua produção potencial de MS e 95% da produção 
potencial dos grãos. 
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Tabela 2 – Potencial de produção e teor de matéria seca da planta de milho conforme estádio de maturação.

Estádio de maturação
Teor de MS 

(%)
Potencial de produção (%)

Planta Grãos

Florescimento 15 55 0

Formação do grão 20 60 10

Leitoso 25 75 50

Farináceo 30 85 75

Farináceo-duro (50% da linha do leite) 35 100 95

Duro 45 100 100
Fonte: Adaptado de Mahanna, 1996.

Corroborando com essas indicações, a Fundação ABC (2007) também publicou estudo que 
mostra que entre 30 e 35% de MS, a silagem obtida apresentou teores de nutrientes digestíveis 
totais (NDT) de 69%, sobretudo por conta de seus valores adequados de FDN e FDA, conforme 
pode ser observado na Tabela 3.

Tabela 3 – Teores de FDN, FDA e NDT veri�cados para silagens colhidas com diferentes teores de matéria seca.

Teor de MS FDN (% MS) FDA (% MS) NDT (%)

20 a 25% 55 32 65

25 a 30% 53 29 67

30 a 35% 47 26 69

35 a 40% 46 25 70
Fonte: Adaptado de Fundação ABC, 2007.

Após a abertura do silo, o oxigênio pode penetrar e proporcionar um bom ambiente para o 
desenvolvimento de leveduras, numa primeira etapa, e de fungos �lamentosos (mofos) e 
bactérias, posteriormente, promovendo aquecimento da massa ensilada e comprometendo seu 
valor alimentício.

O teor de MS é importante também para obtenção do tamanho médio das partículas da forragem 
(TMP) que, por sua vez, terá papel fundamental na capacidade de compactação e, subsequente, 
processo fermentativo.

Do ponto de vista fermentativo da forragem, o menor tamanho de partícula possivelmente 
proporcionará melhor facilidade de compactação, mais rápida anaerobiose, menores perdas 
fermentativas e melhor fermentação. Todavia, do ponto de vista do animal, há que se ater à 
necessidade da forragem em promover a ruminação, salivação e melhor ambiente ruminal, a 
chamada �bra efetiva.
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Existem métodos já desenvolvidos para avaliação do TMP, como o conhecido sistema 
desenvolvido na Universidade do Estado da Pensilvânia, Penn State Particle Size Separator, Figura 
1. Esse conjunto de peneiras com perfurações padrões estrati�ca a massa de silagem em suas 
bandejas e com o auxílio de cálculos matemáticos estabelece o TMP.

Figura 1 – Penn State Particle Size Separator, utilizada como ferramenta para avaliação do tamanho médio 
das partículas de forragens. Fonte: Pennsylvania State University – College of Agricultural Sciences, 2012.

Em virtude de di�culdade de picagem das forragens, especialmente capins tropicais, e grande 
acúmulo de massa na bandeja superior, Mari & Nussio (2002) propuseram uma adaptação ao 
método Penn State Particle Size Separator com a inserção de uma nova peneira superior com 
perfurações com diâmetro maior, na tentativa de estrati�car melhor a massa avaliada.

Na prática, estabelece-se como tamanho médio ideal, tentando conciliar a fermentação 
e o ambiente ruminal dos animais, valores entre 8 e 15 mm. Isso dependerá muito, como já 
mencionado, do teor de MS da forragem, do maquinário utilizado para colheita e, até mesmo, da 
categoria ou tipo de animal para o qual será ofertada a forragem.

A altura de corte das plantas de milho é outro fator a ser considerado nesse tipo de forragem 
ensilada. Existem dados experimentais que contrapõem colheitas de plantas mais próximas 
do solo e outros em que a altura de colheita é mais elevada. O corte mais baixo promove um 
rendimento maior de massa, entretanto com valor nutritivo menor. Já a colheita da forragem 
mais alta proporciona menor rendimento, com melhor valor nutritivo.

Recomenda-se colheita 35 cm acima do nível do solo. Nessa altura, além do valor nutritivo 
melhorado em função de se deixar no campo uma porção da planta cuja concentração �brosa é 
elevada, diminui-se também o risco de contaminação por terra e a incorporação de folhas basais 
mais suscetíveis ao crescimento de microrganismos indesejáveis. Também é de conhecimento, 
que o resíduo mantido nas áreas é rico em reservas de minerais, sobretudo potássio (K+).
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4.2. Sorgo
O sorgo (Sorghum bicolor) tem características e recomendações de ensilagem muito próximas 
daquilo já comentado para o milho. Com a vantagem de ser, normalmente, mais resistente ao 
estresse hídrico que o milho e a desvantagem de não ter herbicidas seletivos para que sejam 
utilizados nessa cultura, sem comprometimento da produção.

Uma importante decisão na escolha de variedades ou híbridos de sorgo é o destino da silagem 
após sua conservação, pois existem materiais forrageiros (de até 2,70 m de altura), graníferos 
(com média de 1,70 m de altura e produção de até 8.000 kg de grãos/ha) e de duplo-propósito 
(entre 2,00 e 2,30 m de altura) que poderão ser mais indicados a animais de alta exigência ou cuja 
necessidade seja o rendimento forrageiro. A escolha dependerá de cada propriedade e de cada 
produtor.

O momento do corte para ensilagem das plantas de sorgo é tão ou mais importante que o do 
milho, esta última tem maior janela de colheita. Recomenda-se a colheita do sorgo com teor de 
matéria seca entre 28 e 32%, quando os grãos estiverem mais pastosos. A colheita um pouco 
mais precoce se justi�ca em função da capacidade de rompimento do tegumento dos grãos. 
Caso se espere um pouco mais, há tendência dos mesmos passarem pelo trato gastrintestinal dos 
animais sem que grande parte do potencial nutritivo possa ser utilizado.

O amadurecimento da panícula do sorgo ocorre do topo para a base e para se conseguir uma 
avaliação con�ável do teor de MS médio da área, deve se amostrar diversas plantas em locais 
diferentes do talhão para avaliação.

A altura de colheita e o tamanho médio de partículas para ensilagem do sorgo é muito semelhante 
àquilo já comentado para o milho. Colheita acima de 35 cm do nível do solo e tamanho médio de 
partículas variando entre 0,8 e 1,5 cm.

4.3. Milheto
O milheto é outra gramínea tropical, cujo nome cientí�co é Pennisetum glaucum. Nos últimos 
anos tem despertado interesse tanto para produção de leite, quanto para gado de corte devido 
a sua resistência maior à de�ciência hídrica. Isto se deve em função de seu sistema radicular que 
pode atingir grandes profundidades, quando a consistência física do solo assim o permitir.

Normalmente a colheita pode ocorrer 85 dias após o plantio, com a consistência dos grãos de 
leitoso a pastoso. Nesse ponto a planta deverá estar com teor de MS entre 23 e 26%, de modo 
que a recomendação de tamanho médio de partículas seja de 2,0 a 3,0 cm. Assim, pode-se evitar 
a demasiada produção de e�uente que poderia ocorrer num corte menor.

Em regiões de clima mais quente, o milheto também tem sido boa opção para a safrinha, quando 
a possibilidade de dé�cit hídrico é maior.

4.4.  Grãos úmidos ou grãos reidratados
A utilização de grãos com alta umidade ou grãos úmidos como silagem tem se tornado comum 
em diversos locais do mundo e, assim, também tem ocorrido no Brasil.

14



O desejo de se conservar grãos com maior umidade tem direcionado a busca da colheita em 
época mais precoce que aquela indicada para colheita dos grãos secos ou em estádio �siológico 
adiantado e a questão também passa por aspectos econômicos. 

O processo é semelhante ao de uma ensilagem convencional, entretanto com conservação somente dos 
grãos de milho, sorgo ou outro cereal escolhido. A colheita ocorre com colhedora convencional, quando 
os grãos já podem ser debulhados, isto é, entre 30 e 40% de umidade, o que seria cerca de 20 dias mais 
cedo que a colheita convencional do grão, quando tem aproximadamente 14 ou 15% de umidade.

 A intensidade da moagem sempre deverá ser mais �na, assim aproveita-se melhor o amido dos grãos 
que estarão mais disponíveis para serem digeridos.

É uma economia de custo em alguns aspectos, evitando perdas por ratos, carunchos ou outras pragas. 
Também é uma maneira do grão ser utilizado na fazenda, evitando custos oriundos de impostos, 
transportes, descontos por não se atingir umidade adequada, impurezas etc.

Ainda há vantagens nutritivas sobre os grãos secos, normalmente traduzidas em melhor 
desempenho animal. Diversos dados de pesquisa con�rmam essa tese quando comparadas às 
formas em que os grãos de milho foram ofertados aos ruminantes. A melhoria na digestibilidade 
da matéria orgânica, se comparado ao grão seco, se dá, principalmente, em razão do aumento na 
digestibilidade do amido, conforme observado no trabalho de Owens & Zinn (2005).

Tabela 4 – In�uência do processamento dos grãos de milho sobre a digestibilidade do amido no trato 
gastrintestinal total de ruminantes.

Tipo de processamento do grão de milho Digestibilidade do amido no trato
gastrintestinal total (%)

Seco íntegro 90,0

Laminado 89,3

Moído �no 92,0

Silagem de grão úmido 99,2

Floculado 99,1
Fonte: Adaptado de Owens & Zinn, 2005.

Para se atingir um bom padrão fermentativo, a densidade da silagem de grãos úmidos de milho, 
segundo as pesquisas, deveria �car entre 900 e 1.200 kg/m .

Outros grãos de cereais, além do milho, podem ser utilizados na forma de grãos úmidos, tais como 
sorgo, milheto, aveia e trigo (Tabela 5).

A aveia tem sido usada no Sul do país e os critérios também seguem recomendações semelhantes aos 
relatados para o milho. Esse cereal deve ser colhido com cerca de 30 dias de antecedência ao ponto de 
colheita para grão seco, quando atingirá entre 30 e 40% de umidade e grão com consistência pastosa.

Uma técnica que vem sendo utilizada no Brasil é a reidratação de grãos de cereais com o objetivo de 
atingir umidades semelhantes àquelas usuais na ensilagem de grãos úmidos. A maioria dos grãos 
pode ser reidratada seguindo as mesmas recomendações.
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Tabela 5 – Comparação entre grãos de cereais ensilados na forma de grãos úmidos, comparado ao milho.

Parâmetros Milho Sorgo Aveia Trigo
pH 3,60 - 4,70 -
MS 63,90 77,65 59,88 68,10
PB 10,00 8,05 17,40 17,80
FDN 15,1 9,42 33,80 -
FDA 3,30 - 16,50 4,00
FB - 2,38 - -
EE 4,87 2,93 - -
DIVMS 90,50 - - -
Fontes:  Jobim et al., 1997;  Passini et al., 2002;  Oliveira et al., 2001;  Petit & Santos, 1996.

A adição de água ao grão seco reidratado é por volta de 300 L por tonelada de grãos. Deve ser 
realizado de maneira homogênea e uma possibilidade é a incorporação da água abaixo das facas 
do moinho a ser utilizado. Os maiores erros na aplicação dessa técnica de reidratação ocorrem em 
virtude do uso de água em quantidade menor que a recomendada.

Outro material que tem seu uso iniciado no Brasil é o que está sendo chamado de “earlage”, que 
compreende a ensilagem da espiga de milho colhida e picada com palha e sabugo. Trata-se de 
um material também parecido com a silagem de grão úmido, mas com maior participação de 
�bra e, consequentemente, menor teor de amido.

4.5. Capins tropicais
Em virtude da vastidão do território nacional há inúmeros gêneros e espécies de capins tropicais 

e a sua quase totalidade pode ser conservada na forma de silagem.

Assim como as demais culturas utilizadas para ensilagem, também para os capins tropicais a ideia é 

que o material seja colhido no seu máximo de capacidade de produção de matéria seca digestível, 

tentando conciliar a produtividade, sem que haja queda acentuada do valor nutritivo.

O ponto objetivo de colheita irá variar bastante entre as espécies, regiões e estações do ano, dessa forma 
�ca difícil estabelecer padrões de colheita seguindo indicações de datas e frequência de corte. 

Sabe-se que os dados de frequência de pastejo levam em consideração o índice de área foliar (IAF) 

com acúmulo líquido de forragem até o ponto onde ocorra 95% de interceptação luminosa (IL). 

O IAF, por sua vez, já foi evidenciado em estudos cientí�cos possuir correlação alta com a altura 

de cada uma das espécies forrageiras. Entretanto, com o objetivo de auxiliar e tomando como 

base as observações gerais de literatura, algumas indicações estão descritas na Tabela 6, como 

referência às alturas médias de entrada e de saída de animais em pastejo para capins tropicais, 

segundo recomendação da Embrapa. Pensando-se na �siologia da planta forrageira, poderia ser 

adotado um manejo semelhante para a colheita para ensilagem.
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Tabela 6 – Alturas de entrada e saída para pastejo de capins tropicais.

Espécie
Altura de entrada 

(cm)
Altura de saída 

(cm)

B. humidicola, Coast-cross, Tifton 85, 
grama estrela-africana

20 10

B. decumbens 30 15

Marandu, Piatã 35 20

Xaraés 45 20

Massai 55 25

Tanzânia 70 35

Mombaça 90 40

Capim Napier 100 50
Fonte: Embrapa, 2013.

Especialmente em áreas que estiveram sob pastejo, há que se tomar cuidado com o resíduo 
e o material senescente em um eventual corte para conservação. As áreas que, por ventura, 
sejam destinadas à colheita com maquinário deveriam, quando possível, ter sido previamente 
rebaixadas para que a rebrotação seja homogênea e se evite a incorporação do material 
deteriorado e com grande participação de hastes à silagem, comprometendo seu valor nutritivo.

O ideal é que a altura de corte para ensilagem de capins seja acima de 10 cm, pois um corte muito 
baixo pode ser crucial para aumento da contaminação da massa com terra e microrganismos 
presentes no solo, conforme pode ser evidenciado na Tabela 7, sendo os principais contaminantes 
nessas silagens o Clostridium sp. e as enterobactérias.

Tabela 7 – In�uência da altura de corte sobre a contaminação em silagens de capins por Clostridium sp.

Altura de corte (cm) Conteúdo de esporos de Clostridium sp.

2 83.000

10 4.000
Fonte: Lallemand, 2007.

Enterobactérias e clostrídios são microrganismos responsáveis por fermentações indesejáveis, 
tendendo a produzir ácido butírico e levar à proteólise. Isso diminui o valor nutritivo, aumenta as 
perdas de MS e de energia e pode afetar o consumo voluntário da silagem pelos animais.

As enterobactérias, normalmente, se encontram em números bastante elevados nos capins, 
perfazendo parte da população epifítica. Podem estar em população até 100 vezes superior 
às de bactérias desejáveis no início do processo. Uma população de bactérias láticas inoculada é 
interessante para que se baixe rapidamente o pH da massa e haja o controle das bactérias que podem 
deteriorar a silagem.
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Um dos grandes entraves na produção de silagens de capins tropicais é a alta carga de e�uente, e 
consequente perda de MS, produzido quando os mesmos são colhidos no seu melhor valor nutritivo. 
Isso ocorre devido ao baixo teor de MS dessas espécies forrageiras. Em um estudo, Pedroso (1998) 
veri�cou a produção de e�uente em função do teor de MS de capins tropicais (Tabela 8).

Tabela 8 – Produção de e�uentes e perdas de matéria seca em silos do tipo trincheira.

Conteúdo de MS (%) Produção de e�uentes  
(L/t de silagem)

Perdas de MS
(%)

30 0 0,0

25 20 0,4

20 60 1,6

15 200 7,2
Fonte: Pedroso, 1998.

Para se evitar perdas elevadas de MS e e�uentes, uma alternativa é que a colheita seja realizada num 
tamanho médio de partículas maior para se evitar que haja dano na célula vegetal e que ocorra 
extravasamento de líquidos. Em materiais muito úmidos o TMP poderá �car entre 2,0 e 3,0 cm.

4.6. Forrageiras de inverno
No Sul do Brasil há forragens de clima subtropical como as forrageiras de inverno que também podem 
ser utilizadas na forma de silagens. Os cuidados e as indicações já descritas para a ensilagem de capins 
tropicais devem ser seguidos também para as espécies forrageiras de inverno.

As espécies comumente utilizadas são aveia, cevada, trigo, triticale, azevém.. O ponto de colheita da 
aveia é quando os grãos estão no ponto leitoso-pastoso, enquanto que as demais espécies podem 
ser colhidas com os grãos em estádio pastoso. É difícil se estabelecer a idade de rebrotação ideal em 
função da grande variabilidade regional que se pode observar.

4.7. Pré-secado
A pré-secagem ou pré-emurchecimento visa a colheita de capins tropicais ou de inverno ou mesmo 
leguminosas no seu melhor valor nutritivo. Entretanto, nesse ponto, o teor de MS é baixo e a ação consiste 
em manter o material cortado no campo até que se atinja o teor ideal para uma melhor fermentação.

O teor de MS buscado quando se ensila o material em silos trincheira pode ser tão baixo quanto 40%, 
contudo os fardos (ou “bolas”) comercializados podem chegar a até 65% de MS. Os pré-secados são 
usados nas rações totais de vacas leiteiras como importante fonte de �bra efetiva.

Nos pré-secados, em função de seu teor de MS e da di�culdade de compactação, há ocorrência 
de leveduras e de fungos, que podem deteriorar o material e/ou contaminá-lo com micotoxinas, 
se não controlados.

Outro risco se dá em função do grande número de operações mecanizadas a que o material é 
exposto. Em alguns casos, sobretudo na pré-secagem de leguminosas, as perdas de folhas podem 
comprometer o valor nutritivo do produto �nal.
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Além disso, a contaminação no recolhimento do material no campo deve ser levada em conta. Para 
que se evite ao máximo essa contaminação, há recomendações de cortes mais altos (mínimo 10 cm) 
e que o stand de plantas tenha uma população bastante grande para que suporte a massa cortada 
e deixada para desidratação, sem o contato direto com a terra. Além disso, essa altura de resíduo 
possibilita que o ar circule por baixo da leira de forragem, facilitando a perda de água durante o 
período de exposição no campo.

A alfafa utilizada como pré-secado é colhida ao redor de 40 dias de rebrotação, em estádio de início de 
�orescimento (até 20% das plantas �orescidas), segundo Rangrab et al. (2000). 

4.8. Cana-de-açúcar
Até o início dos anos 2000 não se pensava na cana-de-açúcar como uma forragem a ser ensilada. 
Isso se deveu à ausência de inoculantes ou outros aditivos comprovadamente capazes de diminuir o 
desenvolvimento da população de leveduras epifíticas e a ação das mesmas em converter os açúcares 
da cana, sobretudo a sacarose, em etanol.

Complementarmente, havia a ideia de que a cana é um material que se conservava bem em pé 
no campo, porém nem sempre isso se aplica e o momento ideal do corte pode passar, além da 
consequente diminuição da vida útil do talhão em virtude de gradientes de rebrotação da área, que 
implicaria em di�culdade nos tratos culturais necessários.

A cana-de-açúcar deve ser colhida ao atingir o grau de maturação para aproveitar ao máximo sua 
característica principal, o açúcar. Essa maturação se dá após a planta atingir 18°Brix, cerca de 10 a 12 
meses depois da rebrotação, dependendo da variedade.

O tamanho médio das partículas de cana-de-açúcar para ensilagem deve ser entre 0,5 e 1,0 cm. 
O menor tamanho das partículas, além de ajudar na acomodação da massa no silo e facilitar a 
fermentação, promoverá um melhor consumo de MS pelos animais.

Os estudos na área de conservação de forragens, inicialmente na USP/ESALQ em Piracicaba, depois 
em outras instituições como UNESP – Jaboticabal, UEM de Maringá, UFLA em Lavras, dentre outras, 
demonstraram que a cana-de-açúcar possui uma particularidade no que tange a utilização de 
inoculantes microbianos. O uso de bactérias homoláticas – ou seja, aquelas que produzem grandes 
quantidades de ácido lático - é inadequado para essa forragem. A bactéria Lactobacillus plantarum 
ou outras bactérias láticas exclusivas (Pediococcus acidilactici, L. acidophilus, L. salivarius, Enterococcus 
faecium, dentre outras) não são indicadas na ensilagem da cana-de-açúcar.

Quando essas bactérias homofermentativas ou homoláticas foram utilizadas, houve incremento na 
produção de álcool na silagem, atingindo até 12,5% da MS, quase 4 vezes superior à silagem sem 
inoculante que apresentou 3,82% de etanol na MS. Por outro lado, o uso do Lactobacillus buchneri da 
cepa NCIMB 40788, presente no Lalsil® Cana, diminuiu o etanol presente para 1,95% da MS, conforme 
demonstrado na Figura 2.

Além disso, o Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 apresentou melhoria na digestibilidade in vitro 
da MS das silagens, diminuiu as perdas fermentativas de MS e aumentou a estabilidade aeróbica da 
silagem após a abertura. 

19



Figura 2 - Produção de etanol em silagens de cana-de-açúcar. Fonte: Pedroso et al., 2007.

O Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 também foi estudado e teve resultados comprovados nesses 
centros de pesquisa para controle de perdas de MS, maior digestibilidade e estabilidade aeróbia e 
desempenho de gado de leite, gado de corte, bem como pequenos ruminantes. 

Alternativas às bactérias homoláticas para serem utilizadas na ensilagem da cana-de-açúcar são as 
bactérias propiônicas, como Propionibacterium acidicipropionici MA26/4U, cuja produção de ácido 
propiônico poderá auxiliar na inibição de leveduras que produzirão álcool.

  CONFECÇÃO DA SILAGEM

Neste tópico serão abordados pontos chaves da confecção da silagem propriamente dita para que o 
processo fermentativo ocorra da melhor forma possível, com ação de microrganismos corretos e para 
que uma boa silagem seja o produto �nal.

5.1. Higiene
O cuidado com a higiene do material colhido e que será armazenado é muito importante. Qualquer 
contaminação com terra ou dejetos das áreas onde ocorreu a colheita, pode comprometer a 
fermentação desejada da massa.

Há, no solo, microrganismos que lá vivem e que em situações em que a terra é incorporada à massa, 
atuarão e promoverão a diminuição do valor nutritivo do material, competindo também com as 
bactérias desejáveis, sejam as inoculadas ou as de origem do próprio vegetal.

5.2. Enchimento e compactação
O ideal é que o enchimento do silo ocorra no menor tempo possível, entre 1 e 3 dias seria razoável. 
Na prática, isso depende muito da estrutura utilizada, da capacidade de colheita e da capacidade de 
consumo de silagem na propriedade.

As camadas para enchimento do silo devem ser homogêneas, com, no máximo, 20 cm de altura, o 
que também facilitaria a distribuição do inoculante, caso a decisão de pulverização com bombas do 
tipo costal seja tomada.
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O enchimento em camadas pode ocorrer de duas maneiras: em camadas horizontais (Figura 3a) ou 
em rampa (Figura 3b), ambas obedecendo aos 20 cm de espessura.

Figura 3 – Técnicas de enchimento do silo por camadas horizontais (a) ou em rampa (b).

A opção de enchimento em rampa é a mais recomendada, sobretudo se o tempo requerido para 
fechamento total do silo for maior. Neste método, as camadas são sobrepostas e compactadas e o 
fechamento com a lona pode acompanhar, para se iniciar a fase fermentativa o mais breve possível.

Ao �nal do enchimento do silo, deve-se realizar um pequeno abaulamento da porção superior de 
um silo do tipo trincheira, por exemplo. Isto visa evitar que ocorra acúmulo de água sobre a lona. 
O abaulamento deve permitir o escoamento da água e, nessa ação, deve-se tomar cuidado para se 
evitar acidentes do tombamento do trator.

A compactação talvez seja o ponto primordial para que a ensilagem tenha êxito. Durante todo o 
tempo em que estiver havendo a colheita, a forragem deverá ser compactada, utilizando-se um trator 
com o maior peso disponível na propriedade. Isso quer dizer que se o turno de colheita for de 10 horas 
diárias, pelo menos, durante 10 horas no dia, outro trator deverá permanecer compactando a massa 
no silo.

O peso do trator também é muito importante para a compactação e para se obter uma densidade 
adequada. Existe a recomendação de que o peso do trator usado para a compactação deve ser de 
40% da quantidade de massa que chega por hora para ser compactada. Ou seja, se em cada hora são 
colhidas 10 toneladas de forragem, o trator deverá pesar, pelo menos, 4 toneladas.

A compactação sempre deverá ocorrer em velocidade baixa. Em silos de superfície a compactação 
deve ocorrer no sentido longitudinal e sempre terminar transversalmente. Os tratores com tração nas 
quatro rodas se prestam muito bem para essa �nalidade.

A compactação que deverá ditar a velocidade de colheita e não o inverso. Hoje em dia, com a utilização 
de automotrizes, a equipe de campo da Lallemand Animal Nutrition tem notado que há necessidade 
de se aumentar o número de tratores em compactação ou se realizar o enchimento simultâneo de 
dois ou mais silos para se compensar a alta taxa de colheita dessas máquinas.

A compactação tem relação direta com a densidade da silagem e esta, por sua vez, com a qualidade. 
Numa forragem bem compactada, a expulsão do oxigênio é facilitada e a anaerobiose é estabelecida 
num tempo mais curto, melhorando a fermentação e obtendo-se uma silagem de bom valor nutritivo.

A densidade recomendada para silagens de milho, sorgo e cana-de-açúcar é sempre superior a 650 kg 
de forragem/m . Silagens de capins tropicais e de inverno devem ter densidades também superiores 
a 600 kg/m , enquanto as densidades observadas em pré-secados, normalmente, não ultrapassam 
500 kg/m  em silos trincheira, todavia podem atingir densidade bastante altas em fardos ou “bolas”.
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A Lallemand Animal Nutrition possui um programa para avaliação da densidade das silagens chamado 
CSI – Corn Silage Investigation e poderá auxiliar os interessados com avaliações nas propriedades.

5.3. Cobertura com lona e proteção
A escolha da lona de cobertura também é de grande importância. A lona a ser utilizada deve ser 
aquela própria para uso na ensilagem. Existem diversas empresas com produtos de qualidade e com 
garantia para essa �nalidade.

A lona de cobertura, no custo �nal da silagem, representa um percentual relativamente baixo, o que 
não justi�caria a escolha de um produto de baixa qualidade e não especí�co. Ela deve ser produzida 
de material virgem, deve se evitar lonas produzidas com material reciclável que, apesar de boas para 
o ambiente, normalmente, não possuem as características desejáveis que se buscam para silagens de 
qualidade. A lona deve ter reduzida permeabilidade ao oxigênio para que o ambiente seja mantido 
em anaerobiose de forma adequada.

Ao término da compactação, acomodar a lona sobre a massa ensilada fazendo o fechamento do �nal 
em direção à boca de abertura do silo. Visando a melhor acomodação da lona é interessante que se 
limpe todo o perímetro do silo para que a lona permaneça em uma superfície regular e diretamente 
em contato com o solo ou o piso.

Recomenda-se que inicie do �nal do silo a colocação de uma quantidade de terra (ou outro peso) em 
todo perímetro, com exceção da porção frontal, ou seja, fundo e laterais. Antes de se fazer o mesmo na 
porção frontal, pode-se colocar algum material (por exemplo, bagaço de cana, serragem, capim picado, ou 
outro material disponível e com custo compensador) sobre toda a área da lona para ela se aderir à massa 
de forragem e, assim, conseguir expulsar o oxigênio que esteja entre a lona e a massa. Só então, deve-se 
proceder o fechamento com terra (ou outro tipo de peso) na porção anterior da lona.

A cobertura da lona com terra também é uma alternativa, é um material de boa ação, mas que 
necessita maior cuidado no manejo após a abertura do silo para que se evite a contaminação com 
terra no momento da retirada da silagem, bem como o cuidado necessário caso ocorra perfurações 
na lona.

Os pneus velhos já foram bastante utilizados, entretanto com os riscos que os mesmos trazem em 
função do acúmulo de água e desenvolvimento das larvas de mosquitos, sobretudo da dengue, 
foram abandonados em muitas propriedades. Outras ainda mantêm o uso, mas com cuidados 
especiais de perfurá-los ou utilizá-los em algumas partes, como as bandas laterais, por exemplo. Além 
desses problemas, há relatos de propriedades em que os pneus começam a deteriorar e os arames 
da estrutura podem ser ingeridos pelos animais, com morte de animais por pericardite traumática.

Todos os materiais acomodados sobre a lona têm também o objetivo de diminuir a incidência direta 
de raios solares UV, ainda que a maior parte das lonas disponíveis no mercado apresente tratamento 
para isso. Além disso, evitam que haja demasiada troca de gases em função do aquecimento da lona 
e aumento da sua porosidade, assim como uma própria proteção física da lona em si. 

Existe hoje no mercado brasileiro um sistema de cobertura diferenciado em que se utiliza um �lme 
tipo barreira ao oxigênio, uma rede de proteção UV e bolsas para manter o material sobre a massa. 
Esse sistema de cobertura é muito utilizado no exterior com muitos estudos cientí�cos que lhe dão 
suporte. O �lme compreende uma película �na, todavia composta de um polímero impermeável 
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que se acomoda muito bem sobre a superfície do silo. Ele diminui consideravelmente a perda e 
deterioração super�cial. Cobrindo este �lme acomoda-se uma rede com proteção contra raios 
anti-UV, além de proteção física. Para manutenção do �lme e da rede sobre a massa ensilada faz-se o 
uso dos pesos em todo o perímetro e em cintas ao longo do comprimento da cobertura.

5.4. Cercar o silo
O local onde será posicionado o silo é muito variável e depende da capacidade logística da 
propriedade. Em algumas delas se escolhe ensilar próximo dos locais de alimentação, em outras em 
locais próximos às lavouras. 

Entretanto, independente do local, o que se deve ter cuidado é isolar e cercar bem o silo após, ou até 
mesmo antes, da ensilagem. Desse modo, se evita que animais passem sobre ele, dani�cando a lona 
e provocando perdas econômicas importantes para a atividade. Um �o eletri�cado posicionado a 50 
cm do chão, evita que animais domésticos tenham acesso ao silo e causem danos à lona.

5.5. Manejo de retirada da silagem e estabilidade aeróbia
Muitos acreditam que o processo de ensilagem é �nalizado com o fechamento do silo, mas muitas 
ações são importantes e ocorrem após sua abertura, conforme ocorre o consumo da massa.

O manejo de retirada está relacionado à adequação entre tamanho do rebanho e largura do silo, de 
maneira a garantir um avanço linear de consumo de, pelo menos, 20 cm e, assim, limitar a proliferação 
de fungos ou mofos na silagem exposta ao oxigênio. Esse avanço deve ser, inlcusive, maior durante o 
verão, podendo chegar a 50 cm/dia, já que a deterioração nesse período é maior.

A retirada deve ocorrer de maneira homogênea, com corte em fatias e não escavação. Existem, no 
mercado nacional, máquinas para que esse trabalho seja facilitado e bem feito, contudo mesmo a 
retirada com ferramentas manuais pode ser realizada com sucesso, basta esmero no manejo.

O uso de conchas ou lâminas acopladas ao trator é desaconselhável uma vez que promove uma 
superfície irregular na frente do silo e isso facilita a penetração do ar e desenvolvimento de fungos.

Mesmo com a retirada bem feita, ocorre penetração de oxigênio na massa e o desenvolvimento 
de fungos e produção de micotoxinas podem ocorrer se o material não apresentar su�ciente 
concentração de determinados ácidos importantes para o controle dos fungos.

Os ácidos acético e propiônico têm poder antifúngico reconhecido, sendo importantes no processo 
de controle desses microrganismos também após a abertura, ou seja, na fase de exposição aeróbia.

Esquematicamente o que pode ocorrer no desenvolvimento de fungos está demonstrado na Figura 
4. No início do consumo da silagem, os pontos de crescimento são irregulares e, com o passar do 
tempo, tendem a tomar maior porção da silagem armazenada.

As porções visivelmente contaminadas com fungos ou bolores devem ser descartadas para se evitar 
que os animais as consumam, embora os metabólitos deste microrganismo (micotoxinas) sejam 
invisíveis ao olho nu e o risco de contaminação permaneça.

As micotoxinas são produtos do metabolismo secundário de fungos e estão correlacionadas com 
diversos problemas de saúde e produção, inclusive em ruminantes, tais como:
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• Queda no consumo de alimentos;

• Queda na produção de leite e ganho de peso;

• Problemas digestivos;

• Ine�ciência reprodutiva;

• Contaminação de produtos de origem animal.

Figura 4 – Esquema de comportamento da massa em função da exposição aeróbia em silagem instável.

Em um trabalho de investigação de campo, Schmidt et al. (2015) avaliaram as silagens de milho 
em cinco regiões brasileiras. O resultado desse estudo demonstrou que em uma importante bacia 
leiteira nacional, 100% das amostras de silagem analisadas apresentaram-se contaminadas com uma 
micotoxina conhecida como zearalenona e muito relacionada às desordens reprodutivas. As outras 
micotoxinas também foram encontradas em todas as regiões visitadas.

A estabilidade aeróbia de uma silagem é mensurada por meio de alguns parâmetros. O mais comum e fácil de 
avaliar é a temperatura da silagem após a abertura. A silagem é tida como estável quando sua temperatura não 
ultrapassa em 2 ou 3°C a temperatura média ambiental. Toda vez que ocorre aquecimento da massa, deve-se 
recordar que isso é decorrente de consumo de nutrientes que são perdidos na forma de calor.
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Também para a melhor estabilidade aeróbia, os ácidos orgânicos acético e propiônico são 
importantes por diminuírem o crescimento de leveduras, fungos e, posteriormente, algumas 
bactérias que promovem a utilização desses nutrientes e diminuem o valor nutritivo da silagem. 
Na Figura 5 é demonstrada a ação da bactéria Propionibacterium acidipropionici MA26/4U no 
controle de fungos e leveduras.

Figura 5 – Contagem de fungos e leveduras em silagens de milho com 32% de matéria seca. Fonte: Chad & 
Associates e Lallemand Animal Nutrition, 1997.

Observa-se na Figura 5 que a contagem de leveduras e fungos �lamentosos cresceu 
exponencialmente após a abertura do silo e, inclusive, já era maior no momento da abertura, no 
dia 0. Na forragem inoculada com Propionibacterium acidipropionici MA26/4U o crescimento foi 
menor, sendo aumentada linearmente desde a abertura até o 8º dia de avaliação.

A avaliação da estabilidade aeróbia também pode ser auxiliada pela equipe da Lallemand Animal 
Nutrition por meio do programa CSI – Corn Silage Investigation, desenvolvido pela empresa.
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APÊNDICE I
Guia de Fungos Deterioradores mais Comuns em Silagens

APARÊNCIA CONSEQUÊNCIA TOXINA

ESBRANQUIÇADA

Geotrichum Pó branco, tal como exterior de 
queijo Camembert Diminuição do consumo Nenhuma

Rhizopus Pontos pretos - Nenhuma

Byssochlamys Aspecto de algodão ou pó 
branco Parada ruminal Patulina

Mucorales Pontos pretos Diminuição do consumo Nenhuma

BRANCA A AZUL ESVERDEADA

Penicillium 
urticae

Altera-se de pó branco a verde 
quando exposto ao ar (devido à 

esporulação)
Diminuição do consumo

Desconhecida, porém sabe-
se ser neurotóxica

P. citrinin Dano renal, queda no 
desempenho e perda de peso -

P. roquefortii
Esporos azuis: tende a 

dominar em ensilagem com ar 
aprisionado

Muitos esporos podem levar a 
problemas respiratórios -

P. viridicatum
Dano renal em monogástricos, 
efeito menos pronunciado em 

ruminantes
Ocratoxina

AVERMELHADA

Fusarium
Veludo branco no começo, 

passando a avermelhado ou 
arroxeado após esporulação

Diminuição de consumo
Diarreia

Desordens reprodutivas

Zearalenona (estrogênica)
DON (vomitoxina)

Monascus Vermelho sangue Problemas ruminais Citrinina (rara)

F. tricinctum Aspecto de algodão indo do 
branco ao avermelhado

Diarreia
Queda no desempenho Tricotecenos

Giberella zea Esporos alaranjados a 
avermelhados

Refugo no consumo
Hemorragia

Desordens reprodutivas
Afeta, principalmente, suínos

Vomitoxina

AZUL ACINZENTADA

Aspergillus 
fumigatus Difusa

Aborto
Micose pulmonar (Farmer´s 

lung)

Desconhecida, porém sabe-
se ser neurotóxica
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Lallemand Animal Nutrition é comprometida em otimizar o desempenho e bem-estar animal 

ciência, resultados comprovados e conhecimento a partir da experiência, a Lallemand 
Animal Nutrition:

Desenvolve, produz e comercializa produtos à base de leveduras e bactérias, incluindo  
      probióticos, inoculantes para silagem e derivados de levedura.

Oferece alto nível de conhecimento, liderança e comprometimento com soluções      
      rentáveis e de longo prazo para mover nossos parceiros Forward (adiante).

Lallemand Animal Nutrition 
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