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A qualidade das forragens em Portugal
Produção de forragens conservadas
■ De um modo geral:
■ 60.000 ha de silagem de milho
■ 60-70.000 ha de silagem de erva, luzerna e consociações

■ Qualidade das forragens produzidas
■ Temos sempre margem de progressão, mas sabemos produzir
silagem de milho
■ Muito a progredir nas silagens Out-Inv, erva, consociações, etc.

■ Considerando perdas médias de qualidade de 15%, por ano
potencialmente perdemos perto de 550000 toneladas de
silagem
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Silagem é um alimento fermentado, armazenado com alto teor
de humidade, e que pode ser utilizado por ruminantes como
fonte de fibra, energia e proteína, ou também utilizado como
bio combustível na produção de metano.
É fermentado e preservado num processo a que se dá o nome
de ensilagem, e é geralmente produzido a partir de forragens,
como sendo erva, luzerna ou milho, entre outros.

Porque produzimos silagem?

A forragem cresce duas vezes por ano, ovelhas e cabras comem durante o ano
todo, todos os dias…
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Açúcares da planta

O que pode ser ensilado ?

■ Potencialmente qualquer composto orgânico com açúcares
solúveis suficientes, que possa ser armazenado e preservado
em condições anaeróbias em poucas semanas.
■ Na prática :
■ Mais comum: Milho, Erva, Luzerna

■ Outras forragens: trigo, cevada, cana de açúcar, grão moído com elevada
humidade…
■ Sub produtos da indústria também podem ser ensilados.

Importância da silagem e do seu maneio
■ Todos os continentes produzem silagens;
■ No mundo inteiro : +/- 650 milhões de tons de silagem (sub-produtos excluídos)/ano;
■ Pode representar mais de 70% da alimentação base de uma vaca de leite, ou mesmo
100% de toda a forragem; tem vindo a ser utilizado com mais importância em
pequenos ruminantes
■ Maneio óptimo de silagem pode ajudar a diminuir as perdas em mais de 10% - mais de
65 milhóes de toneladas de silagem preservadas todos os anos, potencialmente.
Diminuimos a pegada de carbona por caloria produzida!
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Milho: características nutricionais
A Silagem de Milho é essencialmente uma fonte de energia e fibra de qualidade
A Energia está contida em duas fontes

Fontes de Energia na Silagem de milho
Celulose
Hemicelulose
Pectinas
Amido
Açúcares Solúveis
Gordura

Energia da fibra
(caule e folhas)
Energia rapidamente
disponível
(grão)

Estado de Maturação
 O estado de maturação tem um impacto tremendo no valor
nutricional de cada híbrido.
 O aumento da percentagem de amido é o maior responsável
pelo aumento da qualidade.
 Fontes de energia na Silagem de Milho
 65% grão
 10% Conteúdos celulares
 25% NDF (fibra)

Maturação e Humidade da Silagem de Milho

A grande diferença entre híbridos de distintas maturações existe
entre a emergência e floração, e não entre a floração e o estado
ideal de colheita (32-36% DM).

 Não é anormal a silagem de milho perder 0,5-1%
de humidade por dia, dependendo das condições
atmosféricas
 Também não é raro aumentar 0,5-1% no amido por
dia, até ao ponto negro
 E quanto representa um acréscimo de 1% de
amido ?

Silagem de erva – porque é diferente de silagem de milho?
■+/- Teor de açúcares
■+/- Poder tampão
■+/- Teor de MS
■Riscos :
■ Acidificação
■ Perdas de MS
■ Perdas de valor alimentar
■ Estabilidade aeróbica

Na Silagem de Erva
■ A cultura deverá ser encaminhada no sentido de
obtermos um equilíbrio entre qualidade e produção,
dependendo sempre dos objectivos do produtor!
■ Atrasos na colheita podem ter um impacto significativo na
qualidade final da forragem
■ A cultura colhida deverá estar livre de contaminação por
solo ou chorumes, para minimizar a contaminação por
bactérias nocivas
■ No caso de cereais imaturos (raro),
monitorizar a maturação do grão

Colheita
■ Estado óptimo de colheita:
■ Início espigamento
■ MS ideal
■ 28-35% MS silagem
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Características Silagem de Luzerna
■- Teor de açúcares
■++ Poder tampão
■+/- Teor de MS
■Riscos :
■ Perdas de valor nutritivo
■ Estabilidade aeróbica

Produtividade
Média / ano : 12t MS/ha
- 50% 1º corte
- 30% 2º corte
- 20% 3º corte
digestibilidade

Valor Proteína :
19 a 28%
Dobro nas folhas (68%) comparando
com as outras partes da planta (32%)
4-6 % WSC (hidratos de carbono solúveis)

Momento óptimo de
colheita:
Formação botões florais: 23,7% prot / 953Kg
prot/ha
Início coloração botões : 17,7% / 1021Kg/ha
Floração : 16,7% / 1047 kg/ha

Conselhos básicos para ensilar luzerna
• Dimensão da partícula
30-35% MS : 5-6cm ;
35-40% MS : 3-4cm.
• Altura de corte @ > 8cm do solo.
• Evitar a presença de terra e estrume (clostridias…)

Depois do corte:
Respiração aeróbica :
Açúcares
CO2 + água+ calor
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Perdas de qualidade durante processo de ensilagem

Porque é a acidificação a base da produção de
silagem?
■ Forragem fresca contêm entre 1 milhão e 1 bilião de microorganismos/g de
Matéria Seca
■ A maior parte destes microorganismos podem e vão diminuir a qualidade da
silagem (proteína e energia), ou causar distúrbios metabólicos (toxinas)
■ A maior parte destes microorganismos são mortos ou inibidos pelo baixo pH.

Para uma boa qualidade de silagem:
Acidificação tem de ser o mais rápida possível
pH final tem de ser baixo (dependendo da MS final)

4 fases no processo de ensilagem

1. Fase aeróbica:
 Demora algumas horas
 Teor de oxigénio diminui
 As enzimas ainda estão activas
enquanto pH se mantiver no 6.0-6.5

2. Fase de Fermentação :
 Inicia-se quando o silo se torna
anaeróbico
 Pode demorar diversas semanas
 O Ácido Láctico domina
 O pH baixa para 3.7-5.0

4 fases no processo de ensilagem (cont.)
3. Fase de estabilidade:

 Poucas alterações, desde que o silo esteja
bem fechado
 Descida gradual no número de
microrganismos
 Alguns mantêem-se activos (ex: L.
buchneri)
 Clostridia e bacilli podem sobreviver como
esporos

4. Fase de abertura e utilização:
 Deterioração aeróbica pode ocorrer
devido à exposição ao ar
 Leveduras degradam ácidos orgânicos
 pH sobe
 Deterioração secundária por bacilli,
por exemplo

Fermentação Ideal, Fases de Estabilidade e Utilização

(Kung 2012)

Excesso de ar durante a Fermentação Inicial

(Kung 2012)

Enterobactérias (ex: Salmonela) e Clostridia
Enterobactérias são organismos anaeróbicos facultativos não
esporulados
Fermentam os açúcares em Ácido Acético e outros produtos,
e podem quebrar aminoácidos
Clostridia estão presentes nas culturas e solo como esporos
Capazes de se multiplicarem em condições anaeróbicas,
produzem Ácido Butírico (nefasto na transformação do leite) e
quebram aminoácidos

Ambas são inibidas pelo Ácido Láctico
O pH crítico depende da humidade e temperatura

Fermentação por Clostridia e Enterobactérias
Clostridia são similares a enterobactérias
Multiplicam-se em culturas com baixos teores de
açúcares, baixas MS e degradam A. Láctico em A. Butírico
Erva

Boa Fermentação

Fermentação
Butírica

pH

4.1

4.9

NH3 (% N total)

9.0

24.5

Ácido Butírico (% da
MS)

0.3

2.3

Digestibilidade da MS 68

62

Pode ser evitada por uma descida rápida do pH
Algumas são nocivas ex: c botulinum

(M Castle HRI 1980)

Revisão bastante pormenorizada no JDS, Maio 2019,
relativa a contaminação por agentes patogénicos
 Contaminação por Salmonella não muito habitual; associada a más fermentações e
aplicação de chorumes nas culturas pré colheita – não sobrevive abaixo de pH 4,0;
 E. coli geralmente encontrada em forragens – se a fermentação for rápida e o pH
diminuir para valores abaixo de 4,0 a sua sobrevivência é limitada – pode ser
encontrada em zonas aerobicamente instáveis;
 Coliformes podem preodominar na flora de forragem fresca e competir pelos
nutrientes com Bactérias Lácticas – se pH baixar rapidamente, impedimos a sua
proliferação;
 Listeria monocytogenes normalmente encontrada no solo, por isso também em
forragens – o desenvolvimento de Listeria é travado pela diminuição do pH até 5,0 e
pela produção de Ácido Láctico, no entanto podem sobreviver caso exista vestígios
de oxigénio – problemático após abertura do silo

Fermentação por Clostridia

(Kung 2012)

Azoto Solúvel – Boa qualidade de forragem
Qualidade elevada da forragem (Demarquilly, 1998)
Azoto solúvel (% N total)

Azoto amoniacal (% N
total)

Milho

< 50%

< 5%

Erva

< 50%

< 7%

Leguminosa

< 50%

< 10%

Nota: por cada 4 mg/dl de ureia (85 pontos), a energia necessária para excretar essa mesma
ureia poderia equivaler a 1,3 litros de leite

Instabilidade aeróbica
■ O aquecimento, ou a instabilidade aeróbica, é um
problema comum em silagens não tratadas, geralmente
com teores elevados em Matéria Seca.
■ O aquecimento ocorre quando as leveduras naturalmente
existentes, que foram ensiladas com a cultura, se tornam
activas na presença de oxigénio.
■ As leveduras utilizam o ácido láctico como uma fonte de
energia, o que leva a uma subida de pH.
■ Quanto maior for a Matéria Seca, maior é o risco de
aquecimento no silo.

Fermentação Ideal, mas excesso de ar durante a Fase de Estabilidade
ou Utilização

(Kung 2012)

A Câmara de Termografia pode ser utilizada para
detectar problemas de aquecimento que não são
óbvios naturalmente

Maneio de Fermentação
A escolha deverá ser baseada em 3 critérios: :

■ Conteúdo em Açúcares Solúveis: a falta de açúcares
solúveis poderá ser compensada com a adição de
enzimas.
■ Conteúdo em Proteína Bruta: teor elevado em PB
aumenta o poder tampão da forragem – Bactérias
acidificantes têm de estar associadas a enzimas.
■ Conteúdo em Matéria Seca:
■ Quanto mais seca a silagem, menos estável será após a
abertura. A utlização de um inoculante anti fúngico é
recomendado.
■ Quanto mais húmida for a silagem, mais sensível será ao
desenvolvimento de bactérias indesejáveis, e o pH de
estabilização será muito inferior. A utilização de um
inoculante com actividade acidificante é recomendado.

Compactação
Os três factores de maior importância:
COMPACTAÇÃO!!!

COMPACTAÇÃO!!!
COMPACTAÇÃO!!!

Problemas de baixa compactação

• Fermentações lentas
• Perdas de MS maiores
• Maiores perdas aeróbicas

• Diminuição do valor nutritivo
• Performance animal diminuída

Compactação vs Perdas de MS

Fecho e Protecção do Silo
É vital que o silo seja fechado rápida e eficientemente. O objectivo é
prevenir a entrada de oxigénio e proteger o material de danos.
Mesmo pequenos furos no plástico resultarão em perdas de Matéria
Seca e qualidade.
Se for utilizada uma barreira de oxigénio, é importante verificar a
respectiva taxa de transmissão de oxigénio, para averiguar a
qualidade da mesma e garantir que funcionará.

Utilização

As perdas de MS e existência de micotoxinas, por fungos e leveduras,
podem ocorrer a mais de um metro abaixo da camada deteriorada.
Geralmente não são visíveis a olho nú.
Não administre silagem deteriorada aos animais.
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A importância do processo de ensilagem na fase activa
de produção (ex: vacas aleitantes, engorda)
Comprimento da partícula
 Influencia a eficiência da fibra
 Geralmente entre 7 e 19 mm:
 7 mm – 0 pef (não estimula ruminação)
 19 mm – 1 pef (máxima estimulação da ruminação)
 Deve ser ajustada mediante:
 MS
 Percentagem de Silagem de milho na dieta
 Possibilidade de compactação
 Corte homogéneo, impedindo selecção (como averiguar seleção na
manjedoura?) PSS – Penn State Separator – a regra dos 10% !!

(Cont.)
Processamento do grão

• Essencial um processamento do grão adequado
− Quanto mais elevada for a Matéria Seca, mais importante se
torna o processamento do grão

− Silagem de milho com mais de 30% deverá sempre ser
corretamente processada
− Todos os grãos devem ser partidos; 70% dos grãos deverão
estar partidos a meio ou ainda com menor dimensão (< 4,75
mm)
− O que custa ao produtor não processar o grão?
54

(Cont.)
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Digestibilidade Ruminal do Amido

• Digestibilidade do amido altera-se durante o tempo de
fermentação
• A matriz proteica que envolve o amido degrada-se, tornando o

amido mais disponível no rúmen
• Aos 50 dias de fermentação, a digestibilidade ruminal do amido
será aproximadamente de 70%
• Aos 150 dias de fermentação, a digestibilidade ruminal do
amido será aproximadamente de 85-90%.

A questão primordial do stress térmico
Temperaturas globais estão a aumentar: Como
podemos auxiliary os ruminantes a fazer face ao
stress térmico?

A questão primordial do stress térmico

■O impacto financeiro a curto prazo do stress térmico:
- Bovinos de Leite: perdas de 120 €/vaca/ano
- Bovinos de Carne: perdas de 10 kg/cabeça/ano
■ A longo prazo:
- Desenvolvimento menor dos vitelos (menor
desenvolvimento inicial e menor desenvolvimento dos
tecidos da glândula mamária)
Kadzere 2002; and St Pierre, 2003; St Pierre, 2003; Tao et al, 2018; Skibiel et al, 2018;

Limites THI (Temperature-humidity index)
- Limite para Bovinos de leite : THI 68

Burgos and Collier, 2011

- Limite para Bovinos de carne : THI 72

Shock et al, 2016

Qualidade da Silagem em períodos de stress térmico
As forragens devem ser estáveis aerobicamente
■ Desenvolvimento de leveduras e fungos em temperaturas elevadas
■ Se a população de leveduras aumenta, o aumento da temperatura da
silagem leva a :
■ Diminuição de DMO e valor energético
■ Diminuição de produção de leite

Kung et al, 2008

Borreani et al, 2018

Qualidade da Silagem em períodos de stress térmico
Crítico durante stress térmico em bovinos de carne
■ Silagens deterioradas (fungos/micotoxinas) em dietas podem ter impacto
negativo na eficiência ruminal

L.A. Whitlock, T. Wistuba, M. K. Siefers, Cattlemen’s Day, 2000

Silagens em períodos de transição – pós parto
 Nutricionalmente, silagens representam uma excelente solução em períodos de
transição
 Conseguem fornecer as necessidades energéticas e de fibra digestível;
 Promovem uma eficiência ruminal adequada em dietas densamente energéticas
– a correcta dimensão da partícula permite obter uma eficiência de fibra ideal
 Promovem a ingestão, pelo aumento da palatabilidade e pela administração de um
alimento húmido;

Silagens em acabamentos
 Dietas geralmente formuladas no sentido de fornecer altas densidades energéticas
com o mínimo de conteúdo de fibra suficiente para prevenir distúrbios metabólicos;
 Estudos demonstraram que dietas com menores densidades energéticas (> F:G)
poderiam manter GMD, através do aumento da ingestão voluntária.

Conclusões
• Forragens preservadas sob a forma de silagem são uma alternativa excelente na
manutenção da qualidade da mesma ao longo do ano;
• Silagens podem representar a componente de fibra necessária na dieta de bovinos
de carne, em diversas fases, além desta fibra poder ser de elevada qualidade,
contribuindo para ganhos na produção de carne;
• Silagens podem também fornecer energia e proteína de elevada qualidade, em
diversas fases;
• A qualidade das silagens começa no campo; a decisão da época de colheita é
essencial;
• O maneio pós colheita e o correcto processo de conservação são essenciais na
obtenção de uma silagem de excelência;
• O maneio da abertura é fundamental na manutenção da qualidade e
disponibilidade da silagem
• A utilização de inoculantes promotores de uma correcta fermentação podem
auxiliar a preservação da Matéria Seca e a qualidade nutritiva da silagem
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