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A silagem de milho é a principal fonte 
de forragem para vacas leiteiras de 
alta produção no Brasil. Em recente 
levantamento realizado no Brasil, 
Bernardes et al. (2014) verificaram que 
60,4% da silagem é armazenada em 
silos tipo trincheira, 38,1% em silos do 
tipo superfície e 1,5% em silos bolsa. 
Os silos do tipo trincheira e superfície 
são os mais propensos à penetração de 
ar, especialmente na parte superior e 
próximo às paredes, que são difíceis de 
compactar e vedar de forma adequada.

Durante as fases de armazenamento 
e descarregamento, a deterioração 
pode ocorrer devido à ação de 
microrganismos aeróbios, que utilizam 
a silagem como fonte de nutrientes. 
Em condições tropicais, como no Brasil, 
em particular quando as estratégias de 
vedação não são eficientes, geralmente 
observa-se elevada quantidade da 
massa de forragem visualmente 
degradada, além das perdas invisíveis. 
Ashbell et al. (1987) apontam perdas de 
MS (matéria seca) de até 70% para as 
silagens do topo e 3 a 10% de perdas 
para a silagem localizada em zonas 
centrais do silo trincheira. Por outro 
lado, com procedimentos de vedação 
adequados, as perdas visuais podem ser 

reduzidas para aproximadamente 3% 
(Amaral et al. 2012). Como consequência 
desse processo de deterioração, estão 
as perdas de MS e de componentes 
nutricionais importantes, consequência 
direta da oxidação do ácido lático e dos 
carboidratos solúveis. A deterioração 
aeróbia também diminui a qualidade 
higiênica da silagem, com o risco de 
maior proliferação de microrganismos 
indesejáveis, incluindo os patogênicos. 

Assim, silagens oriundas de regiões 
superiores do silo (topo) teoricamente 
apresentam valor nutritivo inferior às 
silagens de regiões inferiores do silo 
(base), e pode ter impacto negativo 
no desempenho dos animais. Em 
diversas unidades produtivas do Brasil 
é comum a adoção de estratégia de 
descarregamento do silo de forma que 
a silagem do topo e a silagem da base 
possam ser destinadas a categorias 
diferentes de animais. Silagens do 
topo são comumente ofertadas para 
novilhas ou lotes de vacas de baixa 
produção, supondo que essa silagem 
seja de baixa qualidade. Por outro 
lado, silagens da base são tipicamente 
fornecidas às vacas de maior produção, 
possibilitando maior consumo de 
nutrientes. 
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Figura 1 – Valores de referência das entidades nutricionais de silagens de milho.

Assim, fica claro que a maior atenção 
e preocupação devem ser dadas à 
produção dos carboidratos não fibrosos. 
Essa atenção reflete diretamente sobre 
a menor necessidade de utilização de 
carboidratos na forma de concentrados 
(milho, fubá) por exemplo, deixando 
que a proteína seja suplementada por 
meio de concentrados proteicos. 

Mas de nada adianta conseguirmos 
produzir o MELHOR MILHO para a 
MELHOR SILAGEM se os cuidados 
após a confecção do silo NÃO FOREM 
ATENDIDOS, sendo inclusive, a fração 
de carboidratos não fibrosos, a primeira 
a ser perdida no silo em função de 
sucessivos manejos errôneos durante a 
produção da silagem.

É comum para nós, técnicos 
que atuamos a campo, sermos 
questionados sobre a composição 
bromatológica da silagem de milho. 

Nos é exigido a busca do melhor híbrido 
para silagem de milho e geralmente, 
uma das primeiras perguntas a serem 
feitas é referente a quantidade de 
proteína que a silagem possui. Pois 
bem, na (Figura 1) fica evidenciado 
que a maior proporção da composição 
bromatológica da silagem de milho está 
na fração dos carboidratos fibrosos 
(FDN) e não fibroso (amido, açúcares) 
e não de proteína (PB). Além disso, é 
interessante que parte dessa proteína 
passe por um processo de hidrólise 
controlada e, com isso, elevam-se os 
valores de digestibilidade da fração 
amido da silagem de milho. (Link: http://
www.agroceresmultimix.com.br/blog/silagem-de-milho-
quanto-mais-velha-melhor/).
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C U I D A D O S  N O  D E S C A R R E G A M E N T O  D A 

S I L A G E M  D O  S I L O  E  P E R D A S  D E  Q U A L I D A D E

Figura 2 – Taxa de retirada da silagem correlacionada com as perdas de matéria seca (MS) para diferentes 
densidades. Fonte: Adaptado de Holmes, 2009

As forragens - de modo geral - podem ser 
armazenadas em diversos tipos de silos: 
tipo torre, superfície, trincheira, fardo, 
bolsa, dentre outros. No entanto, em 
função das vantagens, como: facilidade 
de manejo, custo e capacidade de 
armazenamento, os silos do tipo trincheira 
e de superfície (silos horizontais) 
são muito comuns nas propriedades 
pecuárias do Brasil, porém, quando mal 
manejados, esses silos expõem uma 
grande quantidade de forragem aos 
efeitos indesejáveis do meio ambiente. 
Além do ambiente, silos horizontais 
estão expostos a interações com a 
permeabilidade das paredes, apresentam 
grande área de exposição da superfície 
durante o enchimento, a taxa de retirada 
assim como o tempo de armazenamento 
são fatores que permitem elevar as perdas 
durante o armazenamento.

Após a abertura do silo, perde-se a 
condição anaeróbia e dá-se início a fase 
de exposição da forragem ao oxigênio. A 
partir desse momento, a massa ensilada 
torna-se potencialmente degradável, 
sujeita a ação de microrganismos 
deterioradores. Conforme Pitt et al. 
(1993), a entrada de oxigênio (influxo) 
é diretamente influenciada pela massa 
específica (densidade) obtida durante 
a ensilagem do silo (Figura 2), ou seja, 
quanto menor for a densidade obtida por 
meio da compactação no silo, maior deve 
ser a camada mínima de retira de silagem, 
feita diariamente com vista na redução 
das perdas de matéria seca. Contudo, 
as regiões laterais do silo são as mais 
propensas a oxidação e deterioração.
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A qualidade nutritiva da silagem, temperatura do ambiente, taxa de retirada da silagem 
e tempo que a face do silo permanece em contato com o oxigênio, determinam o grau 
de deterioração aeróbia da silagem. 

A penetração de oxigênio nas áreas periféricas do silo pode atingir até 4m, a partir 
da superfície do silo, principalmente se não houver nenhuma camada de material, ou 
somente pneus sobre o filme plástico que veda a superfície do silo. Essas situações 
sugerem que a taxa de remoção diária de silagem sejam maiores que 0,30m por dia 
ou 2,10m por semana, para evitar a extensa degradação aeróbia Borreani et al. (2008).

Taxas de remoção de 1,10 - 1,50m por semana, na face exposta do silo, são recomendados 
por Pitt et al. (1993). Em condições de temperatura ambiente mais elevada ou com maior 
umidade, as taxas de remoção recomendadas são de 1,35 - 2,10m, podendo chegar a 
3,15m por semana (Berger et al. 2006). Recentemente, Borreani, et al. (2008); Borreani et 
al. (2010) demonstraram 
em desenho 
esquemático da 
face exposta de um 
silo, as regiões que 
mais apresentaram 
deterioração aeróbia 
da silagem. Eles 
verificaram que as 
regiões superficiais 
e periféricas do silo 
foram as principais 
áreas com degradação 
aeróbia, enquanto que 
em regiões mais ao 
centro e na base dos 
silos não apresentaram 
degradação.

A imagem (Figura 3), registrada por meio de uma câmera termográfica (marca FLUKE®), 
ilustra bem as principais regiões de maior aquecimento no painel de um silo do tipo 
trincheira.  As laterais e superfície do silo foram considerados os pontos críticos de 
aquecimento, enquanto as regiões mais ao centro e na base do silo apresentaram menor 
aquecimento e, consequentemente, menores PERDAS DE MATÉRIA SECA em função do 
menor contato com o oxigênio. 

Figura 3 – Imagem termográficas registrada do painel de um silo do tipo trincheira.
Fonte: O autor.



6

Co
ns

um
o,

 k
g 

de
 M

S/
di

a

Relação silagem normal/deteriorada

8.5

100% normal

1.000

0.740

0.550

0.410

75/25 50/50 25/75

7.5

7

6.5

6

5.5

5

8

1.200

0.800

0.600

0.400

0.200

0.000

1.000

consumo de MS Desempenho (Kg/dia)

Ga
nh

o 
de

 p
es

o,
 k

g/
di

a

7,94a

7,35b

6,94b,c

6,67c

Figura 4 – Efeito da silagem deteriorada no ganho de peso e consumo de bovinos de corte.
Fonte: Adaptado de Whitlock et al., (2000).

Dessa forma, os aumentos de 
temperatura no painel dos silos 
trincheiras em fazendas estão 
intimamente correlacionados à 
atividade microbiana (principalmente 
o crescimento de fungos), e as 
mudanças de pH. O acompanhamento 
da temperatura pode ter aplicações 
práticas, alertando os produtores 
para o risco da deterioração aeróbia 
e possibilitando ser um índice para 
identificar as perdas invisíveis. A 
avaliação conjunta das áreas visíveis 
de deterioração, com medições de 
temperatura no painel do silo, podem 
ser uma boa indicação da qualidade da 
forragem destinada ao consumo dos 
animais.

Alguns produtores têm realizado manejo 
que consiste em misturar as SILAGENS 

DETERIORADAS com silagem de boa 
qualidade ou outros alimentos. Essa 
prática deve ser evitada, especialmente 
no manejo nutricional de vacas 
leiteiras. Essas silagens deterioradas 
apresentam uma carga elevada de 
microrganismos (fungos) que além 
de prejudicar a qualidade da silagem 
também comprometem o consumo 
e desempenho animais. Conforme a 
(Figura 4), o ganho de peso dos bovinos 
de corte, assim como o consumo de 
matéria seca, foi diminuindo à medida 
que a silagem deteriorada era fornecida 
aos animais. Nesse trabalho, os animais 
consumiram: 100% de silagem normal; 
75% de silagem normal e 25% de 
silagem deteriorada; 50% de silagem 
normal e 50% de silagem deteriorada; 
e 25% de silagem normal e 75% de 
silagem deteriorada.



7

Tabela 1 - Efeito do nível de silagem de milho deteriorada sobre a
digestibilidade dos nutrientes para novilhos de corte recebendo silagem de milho 

P R O P O R Ç Ã O  S I L A G E M  N O R M A L / D E T E R I O R A D A  ( % )

Váriaveis 100/0 75/25 50/50 25/75 

D I G E S T I B I L I D A D E  ( % )

MO 75.6a 70.6b 69b 67.8b

PB 74.6a 70.5b 68b,c 62.8c

FDN 63.2a 56a,b 52.5b 52.3b

FDA 56.1a 46.2b 41.3b 40.5b

CMO DIGEST. (Kg) 6.0 5.2 4.8 4.5

 Fonte: Adaptado de Whitlock et al., (2000).

Embora esse trabalho tenha sido 
elaborado na década anterior, ainda 
hoje é prática comum em propriedades 
de leite e corte, adotar medidas de 
diluir (voluntaria ou involuntariamente) 
o volumoso deteriorado com a silagem 
normal (boa), no entanto, ao fazer isso, 
geralmente nos deparamos com baixos 
resultados em desempenho animal.

Os motivos muitas vezes do ‘porque’ os 
objetivos da atividade leiteira ou de corte 
não serem alcançados - em grande parte 
- deve-se ao total desbalanceamento das 
dietas, que em função da baixa qualidade 

do alimento volumoso conservado 
(Tabela 1), acabam por comprometer um 
adequado balanceamento nutricional. 
Conforme a tabela abaixo, os resultados 
mostram que tanto a matéria orgânica 
(MO), proteína bruta (PB), fibra em 
detergente neutro (FDN); fibra em 
detergente ácido (FDA) e consumo de 
matéria orgânica (CMO) foram afetados 
à medida que a presença de silagem 
de milho deteriorada na dieta dos 
animais era maior. Consequentemente, 
o desempenho dos animais também foi 
comprometido.
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Figura 5 – Várias faces dentro do mesmo silo.
Fonte: O autor.

Figura 6 –Uma face no silo.
Fonte: O autor.

Em outro trabalho, Salvo (2016), avaliando 
bovinos de leite consumindo silagem 
deteriorada (silagens que ficaram em 
contato com o oxigênio durante dois dias, 
simulando o manejo adotado em muitas 
propriedades leiteiras do Brasil, que deixam 
a silagem exposta sobre um carretão 
durante dois dias – principalmente aos 
finais de semana) sobre as consequências 
no consumo, produção de leite e qualidade 
do leite. Embora a silagem deteriorada não 
tenha afetado o consumo de matéria seca 
(CMS) pelos animais, as silagens que ficaram 
expostas ao ar diminuíram a produção de 
leite corrigido para 3,5% de gordura em 1,38 
kg/d e a produção diária de gordura do leite 
diminuiu em 6,2%.

Ainda no mesmo trabalho, as silagens 
que ficaram expostas ao ar por 2 dias, 
apresentaram tendência em diminuir a 
digestibilidade da matéria seca, diminuindo a 
digestibilidade da FDN e reduzindo também 
os nutrientes digestíveis totais (NDT) em 

cerca de um ponto percentual. Além disso, 
houve tendência de redução da energia 
líquida para lactação (ELL dieta).

Contudo, a adoção de medidas como retirar 
a silagem do silo em camadas, muitas vezes 
motivadas pela falsa impressão de facilitar 
o trabalho, intensificam o processo de 
aquecimento da silagem e consequentemente 
acarretam silagens com diferentes níveis 
de deterioração e comprometimento da 
qualidade nutricional. Quando comparamos 
duas faces de silo com silagem de milho, 
nota-se que o local em que a retirada 
da silagem é feita em camadas, existem 
VÁRIAS FACES DENTRO DE UM MESMO SILO 
(Figura 5), sendo que cada uma dessas faces 
configuram-se em uma maior área exposta 
da silagem ao oxigênio. Diferentemente 
ao observado, quando se retira a silagem 
diariamente de toda a face do silo (Figura 6), 
existe uma menor área exposta de silagem ao 
oxigênio, sempre considerando as camadas 
mínimas de retirada diária da silagem do silo. 
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Figura 7 – Manejo de silo em propriedades leiteiras comerciais.
Fonte: O autor.

O manejo do silo em camadas na forma de silagem do topo e silagem da base abre precedentes 
para questionamentos sobre a execução de todas as etapas de ensilagem, passando pelo: 
tamanho de partícula; compactação; tempo de compactação; taxa de retirada da silagem e 
indo até a vedação do silo. É possível que algumas - ou mesmo todas - etapas acima possam 
estar sendo negligenciadas, obrigando muitas vezes o produtor a adotar esse tipo de manejo 
de retirada da silagem do silo, na tentativa de minimizar os efeitos de uma silagem com 
valor nutricional comprometido sobre o desempenho dos animais. No entanto, os prejuízos já 
ocorreram, e são apresentados na forma de PERDAS DE MATÉRIA SECA e BAIXA QUALIDADE DA 
SILAGEM. Atualmente, com a tecnologia de vedação, a lona para silo e os equipamentos para a 
produção de silagem, é possível produzir excelentes silagens em todo o perfil do silo, garantindo 
UM SILO E UMA SILAGEM com elevado padrão de qualidade. Isso ficou evidenciado no trabalho 

Outra estratégia adotada para o 
fornecimento da silagem aos animais, é 
fornecer a SILAGEM DO TOPO do silo para 
os animais de menor produção ou categorias 
que ainda não representam os animais em 
lactação, e a SILAGEM DA BASE do silo para 
os animais de início e meio da lactação, de 
maior produção (Figura 7). Diante disso, faz-
se a seguinte indagação: POR QUE EXISTEM 
DUAS SILAGENS NO MESMO SILO? 

Algumas diferenças qualitativas podem 
ocorrer nas silagens que estão mais próximas 
a superfície (topo) do silo, principalmente 
por essa região ser mais propensa ao 
contato com o oxigênio e por apresentar 

menor compactação em relação à silagem 
de fundo (base). Nessas condições, pode 
ocorrer elevada oxidação da massa ensilada 
e, quando consumida por vacas leiteiras, 
pode apresentar redução no consumo.

Diferentemente das silagens de topo, as 
silagens armazenadas mais ao fundo (base) 
do silo, são favorecidas pela garantia 
nas condições anaeróbias e manutenção 
das características nutricionais da 
forragem ensilada. Portanto, o correto 
dimensionamento do silo pode garantir uma 
maior quantidade de silagem armazenada 
em condições ideais, com reflexo positivo na 
eficiência produtiva dos rebanhos leiteiros. 
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de Junges et al. (2012), o qual não observou qualquer diferença significativa no desempenho 
de vacas em lactação que foram alimentadas com ração contendo silagem de milho do topo e 
silagem de milho da base do silo. Com isso, ficou evidenciado que quando as silagens são bem 
preservadas, as variações que podem ocorrer entre a silagem do topo e silagem da base são 
irrelevantes, desde que seja atingida uma ótima compactação e vedação do silo. 

Assim, um importante objetivo para a confecção de uma boa silagem, é fazer com que as silagens 
próximas as laterais e superfície do silo mantenham a sua qualidade nutricional igual ou muito 
próxima a região central do silo. Essas observações minimizarão o descarte de silagem durante 
o descarregamento do silo. É fundamental SEMPRE DESCARTAR A SILAGEM DETERIORADA, 
evitando queda do consumo e desempenho dos animais. Em condições graves de consumo de 
silagem deteriorada, o animal pode ir a óbito.

Além disso, é importante buscar orientação de um técnico para acompanhar o processo de 
confecção de silagem e garantir os melhores resultados.
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