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5 
INTRODUÇÃO I 

A ensilagem consiste no armazenamento de forragem 
fresca ou parcialmente seca, mediante cuidadosa compactação da 

sa ensilada para excluir o ar e limi tar mudanças quími cas 
indesejáveis. Asuaeficiência depende, entre outros aspectos, - ~ -da fe açao de açucares presentes na planta e da prevençao 
de entrada de ar no silo. 

A entrada de ar no silo, durante os estágios inici
ais de fermentação, causa não só perda de açúcares pela respi -... .. -raçao, como tambem eleva a temperatura, que, pers1st1ndo, pro . . - - -voca superaquec1mento da massa ens1lada. Podera, entao, ocor-
rer redução da digestibilidade da fração protéica, afetando, 
conseqüentemente, o valor nutritivo da silagem. 

A entrada de ar ou água, após o término da fermenta
ção, relloverá ou destruirá os ácidos orgânicos produzidos du-- ~ . rante o processo, provocando ferwentaçoes secundar1as e apo-
drecimento do material ensilado. O ar tende a entrar na massa 
ensilada pelo processo de difusão e, principalmente, por cor r-- . rentes de convecçao proporc10nadas pelo calor gerado durante 
o armazenamento da forragem. Os gases quentes tendem a se des 
locar, sendo imediatamente substituídos por correntes de ar 
fresco. A compactação da massa limita estes deslocamentos mas - .. . nao pode 1mped1-los. Se as forrage1ras apresentarem teor ele-
vado de matéria seca, a compactação torna-se menos efetiva. 
Técnicas mais sofisticadas podem ser empregadas, como o acon
dicionamento a vácuó da forrageira ensilada. 

A natureza da planta forrageira, o seu estádio de ma 
turidade quando ensilada, a maneira pela qual ê manuseada e ar 
mazenada, afetam o tipo e a taxa de atividade microbiana. -

ARMAZENAMe:NTO DA FORRAGEM I 
-Na escolha do tipo de silo, deve-se considerar a mao 

-de-obra necessária para confeccionar a silagem, o tempo dis= 
ponível entre o início e o té do seu enchimento, o inves . - ....... . -t1mento na construçao e a sua ef1c1enc1a em preservar a forra -gemo 

Basicamente existem dois tipos de silos tradicional-

• 



6 
mente conhecidos: os horizontais (silos tipo trincheira, por 
exemplo) e os verticais (silos tipo torre ou cisterna). No e~ 
tanto, outros meios de armazen to podem ser empregados, co 
mo por exemplo os silos de superfície (horizontal), que vêm 
sendo utilizados com bastante eficiência em fazendas de expIo 
ração de leite e carne na Nova Zelândia, Estados Unidos e re= 
centemente na região Sul e Sudeste do Brasil. Apesar desses 
silos poderem proporcionar perdas durante o armazenamento, su 
periores às dos tipos tradicionais (REAVES & HENDERSON, 1963 
e McCALMONT, 1963), estas talvez possam ser aceitáveis em vis 
ta da simplicidade do -todo. Assim sendo, cuidados adicionais 
devem ser tomados quanto à compactação da forrageira, princi
pal te quando se trabalha com plantas que apresentam teores 
mais elevados de matéria seca no ilomento de ensilar, como por 
exemplo, o mi lho ou o sorgo. PARKER (1978) afirma que estes si 
los são eficientes, pelo pequeno investimento de ' capital na 
construção e pelo menor trabalho envolvido na confecção das si 
lagens. Além disso, o silo de superfície apresenta a vantagem 
'de proporcionar grande flexibilidade quanto a local e tempo de 
ensilagem, uma vez que suas dimensões podem ser variadas. 

• manel.ras: 
Os silos de superfície podem ser preparados de duas 

a) pelo simples amontoamento da forragem sobre o so
lo, com o formato desejado, e 

b) pelo amonto o sobre o solo, entre duas prote-
ções laterais (tipo Bunker). 

A determinação do melhor tipo de silo vai depender 
das condições e necessidades próprias de cada propriedade. 

Informações detalhadas da construção de silos de su
perfície podem ser observadas no apêndice. 

COMPACTAÇÃO DA FORRAGEM ri -------------------------

Muitas são as maneiras empregadas para extrair o ar 
da forragem ensilada. No entanto, durante os últimos anos, con 
siderável interesse tem sido despertado quanto à técnica de a 
condicionamento a vácuo. Esta técnica tem o propósito de pro= 
duzir condições anaeróbicas no silo, por meio de uma bomba a 
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- . . - -vacuo, que restringe a respiraçao celular e queima de açuca-

res, principais causas de aquecimento e degradação de nutrien 
tes das silagens. Todavia, o sucesso da técnica a vácuo depen 
de de se ter condições herméticas no silo, que possibilitem ã -compressao da forragem ensilada por meio da pressão atmosféri - -ca. O vacuo normalmente permanece por poucas horas, porem tem 
se lIostrado suficiente para dar início ã fermentaç~o adequada 
(DOUTRE, 1964). Este procedimento limita a oxidação da silagem 
ao mínimo, ainda que o teor de matéria seca da forrageira a 
ser ensilada tenha importante função no processo. Quando aplan 
ta a ser ensilada apresenta elevado teor de matéria seca, is= 
to é, superior a 25%, o acondicionamento a vácuo pode propor
cionar maiores benefícios, uma vez que a compactação por meios 
convencionais (animais, trator, etc.) é difícil, devido a pró 
pria resistência que a planta oferece (RAYMOND, et az., 1972). 
No entanto, LANCASTER (1966) utilizando forragem com baixo te 
or de matéria seca, não observou di ferença na quantidade de 
perdas, comparando este método com outros tradicionais. Por ou 
tro lado, em trabalho realizado no Centro Nacional de Pesqui= 
sa de Gado de Leite (CNPGL), VILELA & RODDEN (1981) ensi1aram 
capim elefante com baixo teor de matéria seca (217.),acondicio 
nado a vácuo, e notaram grande acúmulo de água de lixiviaçao 
na parte interna da lona plástica, localizada sobre o solo, o 
casionando, nesta região, perdas de si 1agem por apodrecimento-:-

No trabalho conduzido por VILELA & ROOOEN (1981), u
tilizou-se, como bomba geradora de vácuo, aplicador de ester
co líquido acoplado a um trator (Fig. 1). Para succionar o ar de 
dentro do silo uniu-se ao tubo de sucção da bomba de vácuo, tu . - - -
bos de PVC com pequenas incisoes transversais. Estas incisoes, 
feitas com serra manual, tinham o propósito de facilitar a suc - -çao do. ar. Antes de iniciar o processo, os tubos foram coloca 
dos na parte superior da massa ensilada a ·uma profundidade de 
aproxi te 30 cm, cobrindo-se, posteriormente, a parte su 
perior do silo COlD lona plásti ca. Certas precauções são neces 
sárias com a lona plástica inferior, como está especi ficado no 
apêndice. Após atingir as di sões desejadas do silo, as bor - -das da lona plástica superior foram sobrepostas e unidas as da 
inferior em toda a extensão, com o propósitodepeullitir a suc 
ção do ar (Fig. 2). Para isto utilizou-se fita adesiva, tipo 
Scotch (55 (mu x 55 m). Em substituição a este tipo de fita. 
pode-se uti 1izar uma manguei ra de borracha flexível (2.45 cm 
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de diâmetro), secciona-Ia e prender as bordas superior e inf~ 
rior das lonas. 

FI G. 1 - - . . 
Sucçao do ar utl.ll.z,ando aplicador de esterco líquido a -
copIado a IDD trator. 

De Iliodo geral, são necessários 100 minutos para suc
cionar o ar de 100 t de forragem ensilada. Após a sucçã~ocor 
rera diminuição no volume ensilado, permitindo novo correga= 
mento do silo até atingir a· - desejada. Tem se recomen 
dado, após o final de cada dia de ensilagero, deixar a forra= 
gero sob vacuo, até que se terllline o enchimento total do silo. 
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FIG. 2 - Silo de superfície cotn silagem de capim elefante a-
o • -condIcIonada a vacuo. 

-AUTO-ALIMENTAÇAO COM SILAGEM I o 

Algumas desvantagens têm con~ribuído para aumentar o -custo da silagem, como o tempo e a mao-de-obra gastos em manu 
seá-la diariamente, quando se utiliza0 sistema tradicional de 
alimentação, nQ qual a silagem é retirada do silo, transporta -
da e fornecida aos animais. No caso de se usar sistema de con 
finamento, as proporções que atingem estes gastos podem -ser 

• maIores. 
No sist~ma de auto-alimentação, onde os próprios ani -

mais se alimentam em urna ou ambas extremidades do silo, pode 
possi bi 1 i t ar maior consumo vol untario de si lagem (WAKEMAN 
& HENTGES, 1964) e reduzir o tempo gasto na alimentação dos a 
nimais. A foto da capa ilustra um silo de superfície com siste= 
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ma de auto-alimentação, utilizando silagem de capim elefante, 
no CNP-Gado de Leite. 

Utilizando-se auto-alimenta~ão, o consumo voluntário 
pode ser res·tringido por (1) limi taçao física, quer pela redu 
ção do espaço disponível por animal, ou pelo controle do nú~ - ..-ro de vezes em que o estrado de contençao dos an1ma1S e apro-
ximado da silagem, ou (2) limi tando o tempo disponível para os 
animais se alimentarem. Alguns tipos de estrados de contenção . .-podem ser observados na F1g. 3. As d1mensoes destes estrados 
estarão em função da largura e altura do silo; da categoria a 
nimal e da presença ou não de chifres !lOS animais. O tipo B-:
utilizado em experimentações no CNP-Gado de Leite, tem as se
guintes dimensões: altura, 1,70 m; comprimento, 4,00 m; espa
ço ajustável entre ripas transversais, 40 cm. 

Trabalhos sobre este sistema (DIBB et al., 1970) têm 
evidenciado que o número máxil!lo de animais adultos que peuüa
necem durante 24 horas nas imediações da área do silo corres
ponde a aproximadamente 1/3 do rebanho alimentado com este sis 
tema. Porém, tem sido considerado que somente 1/6 do rebanho 
alimenta se durante a maior parte desse tempo. 

Para se calcular a área do silo de superfície dispo
nível diarial!lente por animal adulto, consideram-se necessários 
66 cabeça e que 1/6 dõ rebanho esteja constunindo sila
gem simultane.amente. Limitando o acesso (alimentação controla 
da), DIBB et al.., (1970) observaram que se pode peuüitir 40 em 
/cabeça, ma.~ se todos os animais estiverem consumindo ao mes
mo tempo, são necessários 74 em/cabeça. Cabe mencionar que es 

- -tas das foram baseadas em animais descornados. 
VILELA & RODDEN (1981) permitiram que novilhas descor 

nadas com 260 kg de peso vivo, consumissem silagem de capim e
lefante sem qualquer outra suplementação, em sistema contínuo . -de auto-a11mentaçao, ou seja, durante 24 horas. Os autores ve 
rificaram que, permitindo um espaço de 40 em/cabeça e com re= - -
IIOÇao do estrado de contençao uma vez por dia, as novilhas con 
sumiram diariamente 6,8 kg de matéria seca, ou seja, 2,7% do 
seu peso vivo, e mantiveram seu peso corporal durante o perío 
do experimental de 9 semanas. No entanto, LEAVER (1975), uti= 
lizando silagem de milho, volumoso de valor energético maior 
que as silagens de capins, conseguiu boas taxas de crescimen
to (superiores a 0,50 kg/animal/dia). No entanto, em sistema 
de auto-alimentação tem se observado que, quando se uti liza vo -
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• 

c 

FIG. 3 - Tipos de estrados de contenção de animais utilizados 
em sistemas de auto-alimentação. 
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lumosos de melhor qualidade, pode-se restringir, com eficiên
cia, o acesso dos animais ã silagem (LEAVER & YARROW, 1977 e 
1980). 

Por outro lado, WAKEMAN & HENTGES (1964), discorren
do sobre auto-alimentação, mencionam que vacas mantidas em 
pastagem de capim pangola e que apresentam já no início do in 
verno condições corporais precárias, podem requerer silagem-:
diariamente, por 24 horas, durante a gestação e lactação. Se, . - - . por outro lado, elas se encontram em boas cond1çoes, e ma1S e 
conômi co que o consullO sej a limi tado a um período de auto-ali 
mentação de apenas 12 horas durante o dia ou ã noite. -

VILELA & ROOOEN (1981) compararam dois métodos de 
compactação do capim elefante durante a ensilagem: (1) acondi - - -ci to a vacuo e (2) compactaçao com trator de pneus (sis 
tema tradicional), e notaram, atraves de avalia~ão visual-:
maior volume de perdas diárias de silagem,quando utilizaram o 
acondicionamento a vácuo. A menor densidade apresentada pela 
silagem acondicionada a vácuo (449 kg/m 3

), em comparação ao 
sistema tradicional (498 kg/m3

), possivelmente tambem contri
buiu para aumentar as perdas, considerando que o hábito sele
tivo dos animais favoreceu a remoção de maior volume diário 
da silagem, que apresentava menor densidade. 

Com .o propósito de facilitar o acesso do animal ã su 
perfície da silagem e evitar maiores perdas, recomenda-se que 
a altura do silo não ultrapasse 1,70 m, independente da cate
goria animal alimentada. 

• 



13 
AP~NDICE Ir-------------------------------------

- . Etapas na elaboraçao de um sLlo de superfície com sis 
tema de auto-alimentação de silagens: -

1. Escolha e demarcação da área: a área deverá ser mais ou me 
nos plana, evitando-se terrenos lamacentosouúmidos, pode0 - . -do ser na proprLa pastagem ou em outro local conveniente. A 
dimensão da área demarcada dependerá da quantidade de sila 
gem necessária. No entanto, deve-se evitar silos de grandes 
dimensões. Para se evitar o acúmulo de material lixi viadc 
sobre a lona em contato com o solo, que provoca o apodreci . . - -mento de parte da sLlagem, serLa recomendavel prepararoter 
reno com um pequeno declive, que possibilite a drenagem dõ 
material lixiviado. 

2. Limpeza da superfície do terreno demarcado: no caso de acon 
dicio da silagem a vácuo, é necessário a utilizaçào 
de uma lona plástica na parte inferior do silo, sendo, por 
tanto, conveniente evitar qualquer material que possa per -furar a lona. Para tal, recomenda-se colocar lima camada de 
forragem picada, de 10 a 15 cm sobre a área demarcada para 
o silo. 

• 

3. Camada de proteção: prepara-se lima primeira camada de palha 
(palha de soja, de milho, bagaço de cana, serragem, capins 
secos, casca de arroz, P.tc.), de 20 a 30 cm, com o propôsi--to de: (1) impedir o contato direto da forragem com o chao; 
(2) reter os lÍquidos lixiviados, geralmente ricos em nu
t rientes. A camada de palha deverá ser espalhada \liO pouco 
além da área demarcada do silo. 

4. Colocação da forragem: coloca-se a forragem colhi 'la e pica -da sobre a palha ou plástico. Espalhar a forragem de modo 
- 4* • • - • • a nao aumentar a superfLcLe de expos1çao ao ar. InLcLar o 

enchimento sempre por lima extremidade so silo, fo c.! 
madas soprepostas. 

5. Compactação: compactar com trator ou animais de .. - . - .. tabelecendo uma frequencLa de compactaçao, apos 

-. traça0, es -detellllina--das camadas de forragem. Quando se usa o vacuo, a bomba de 
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sucção poderá ser a mesma do aplicador de esterco líquido, . .. . 
da ordenhade1ra mecan1ca, etc. 

6. Precauções: 

6.1. Quando a compactação for feita com trator, deve-se 
deixar as bordas do si 10 com inclinação suave, para se 
evitar tombamento do trator. A instalação de 11111 aces
sório de proteção sobre o tratorista é recomendável. 

6.2. Após o térlUino de cada dia de trabalho, cobrir o mat.!. 
rial com lona plástica, colocando-se alguns pesos so
bre asma. 

6.3. A rapidez do enchimento do 
as pe~das sejam reduzidas. 
rápido quanto possível • 

. 

silo é fundam:!ntal para que . -Completar cada \m1dade tao 

6.4. Após completado o silo, cobri-lo comlonaplãstica. Co 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

-mWllente se utiliza a de 200 mi crons de espessura, tendo --se o cuidade de enterrar ou prender as bordas da 10-. - . na para eV1tar a penetraçao do ar. Se o acond1 
to é a vácuo, deve-se procurar empregar lonas plásti
cas mais espessas e resist2ntes, como as do tipo ama
rela ·(300 microns, aproximadamente). A declividade sua 
ve nas laterais do silo é mais uma vez importante,por 
permi tir a perfeita aderência da lona ã forragem, evi - .. -
tando formaçoes de rugas e, consequentemente, de bol-
sões de ar. 

Proteger a lona plástica 
com camada de terra, 
ta, colocar outra cal!lada 
ragem seca. 

• 

superior dos raios solares, 
preferencialmente, e sobre es -de feno ou qualquer outra for -

Uma vez terminado o silo, deve-se cercá-lo, para impe 
dir a penetração de animais que venham a perfurar a 10 
na de cobertura do silo. ~ aconselhável cavar uma vale . --ta ao redor do s1lo para escoamento das aguas de chuva • 

-Colocar, apos a abertura dos silos (60 
seu enchimento), estrados de -contençao 

• 

- 90 dias após 
em uma ou em am -
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bas as extremidades, 
teiem a silagem. 

15 
• • • • para eVltar que os anlmals PlSO-

6.8. Os estrados de contenção podem ser de vários tipos e 
de diferentes materiais (tnadeira, metal). Porém, devem 
ter na parte inferior, um anteparo com 20 a 30 em de 
espessura, para reduzir as perdas de silagem. 

6.9. Remover a silagem apodrecida, pelo menos uma vez por -dia e aproximar o estrado de contençao, deixando sem-
pre um espaço de 70 a 90 em, entre o estrado e asila -gemo 

• 

• 

/mem. 
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