
SILAGEM DE TANZÂNIA – 1997-1998 
 

I- PROJETO PRELIMINAR 
 
Face às poucas informações disponíveis sobre silagem de capins, em especial 
do tanzânia, optamos pela utilização dos aditivos a seguir buscando atingir os 
seguintes objetivos: 
a) Redução do teor de umidade da gramínea. 
b) Aumento do teor proteico da silagem. 
c) Aumento da quantidade de carbohidratos solúveis disponíveis. 
d) Aumento de carga bacteriana produtora de ácido lático. 
 
Para tanto, optamos por utilizar soro ácido da fabricação de queijos, resíduo de 
cervejaria e farelo de trigo, tomando por base o menor custo relativo e a 
disponibilidade destes produtos. 
 
Soro de fabricação de queijos 

A fim de aumentar a carga bacteriana favorável à produção de ácido lático na 
silagem, planejamos distribuir na silagem soro resultante da fabricação de 
mozzarella, em cujo processo foram utilizados fermentos meso e termofílicos, 
normalmente Lactobacilos e Streptococos. O processo preconizado seria o de 
fazer retornar pelo carreteiro de leite o soro da fabricação do dia anterior, que 
ficou exposto à temperatura ambiente. Apesar de completamente empírico, 
acreditamos que a carga bacteriana favorável incorporada será bastante 
benéfica ao processo de fermentação necessária à produção de silagem de 
boa qualidade. Quanto ao teor de umidade incorporado, seu efeito será pouco 
relevante, no máximo de 0,1% a 0,2%. 
Dose: 2 litros por tonelada de silagem. 
 
Resíduo de Cervejaria Seco 

Alimento concentrado disponível hoje ao custo de R$ 130,00 /t, na ausência de 
uma análise específica, consideramos, a partir de dados contidos em tabelas 
de composição média, como contendo 25% de Proteína Bruta, 12% de Fibra 
Bruta e 66% de NDT na base da matéria seca. Estima-se uma perda de cerca 
de 10-15% dos nutrientes no silo. O resíduo é considerado boa fonte de 
proteínas não degradáveis no rumen (51%) e, aperentemente é pobre em 
carbohidratos não estruturais (que seriam consumidos no processo de 
fabricação de cerveja). 
Dose: 40Kg de resíduo por tonelada de material ensilado. 
 
Farelo de Trigo 

Alimento com custo de cerca de R$ 113,50/t, com teor de PB de 16% e NDT de 
62%, porém, com teor de carbohidratos não estruturais superior ao resíduo de 
cervejaria, o que deverá favorecer o processo de fermentação no silo, além de 
contribuir em menor escala por um aumento do teor proteico e energético da 
silagem de gramínea. 
Dose: 15 Kg por tonelada de silagem. 
 



Efeitos Esperados 

Os efeitos resultantes dependem logicamente da qualidade da forrageira no 
momento da ensilagem. Tomando por base a composição de um capim 
colonião, após a inflorescência e antes da emissão de sementes, teríamos 
cerca de 7,6% de PB,  39% de FB e 50,3% de NDT. Lembramos que o teor de 
umidade considerado ideal seria em torno de 30% de matéria seca. 
 
Caso o capim a ser ensilado contivesse cerca de 20% de Matéria Seca (MS), o 
efeito do resíduo seria um aumento para cerca de 23,8% no teor de MS e o 
teor de PB seria alterado para cerca de 11,2%. Caso contivesse 25% de MS no 
momento da silagem, o teor de MS se elevaria para 28,1% e o de PB para 
9,5%, melhorando pois o teor de MS e de proteínas na silagem, além de 
aumentar o teor de energia. 
 
Consumo: Estimando-se um consumo de cerca de 2% do peso vivo (MS) por 
dia de silagem, num período de 180 dias, para as 50 vacas, previmos um 
consumo de 126 t de MS de silagem, que representariam cerca de 440 a 530 t 
de silo, dependendo da umidade do capim, ou seja, de 420 t de capim + 23 t de 
resíduo/ farelo, até 500 t de capim + 27,5 t de resíduo/farelo. 
 
Projetamos pois a aquisição de 20 t de resíduo, a serem distribuídos à razão de 
40 Kg por t de MV ensilada, a um custo estimado de R$ 2.600,00. E mais 7,5 t 
de farelo de trigo a um custo de R$ 113,50/t, resultando R$ 851,25, ou seja, um 
custo total de aditivos de R$ 3.451,25 para um volume total de 527,5 t de 
silagem com 24 a 28% de MS, 8,5 a 10% de PB (já consideradas as perdas) e 
55% NDT. 
  
Como existe um risco teórico de alterações indesejáveis do processo 
fermentativo devido aos componentes do resíduo de cervejaria, poder-se-ia 
reservar um silo menor (10 a 20t) em que não se acrescenta-se o aditivo, a fim 
de servir como testemunha dos efeitos deste na silagem. 
 
Análises 
Com intuito de melhor conhecimento do processo de ensilagem, 
sugerimos que sejam efetuadas as seguintes análises: 

  
a) Resíduo seco de cervejaria: matéria seca, proteína bruta, 

NDT,ADF,NDF,EE, Cinzas. 
b) Capim tanzânia (amostras no momento de ensilar): matéria seca, proteína 

bruta, NDT, ADF, NDF,EE, Cinzas. 
c) Silagem: após abertura do silo, enviar amostra para comparação. 
d) Silagem testemunha (sem aditivo), para comparação. 
 
Obs. Para avaliação da qualidade de silagem usam-se avaliação de pH, ácidos 
lático, acético e butírico. No nosso caso, talvez não haja necessidade. A 
avaliação de demais nutrientes como Fibra Bruta, NDF e ADF também 
poderiam ser efetuadas. Testes de minerais poderiam ser dispensados. 
 
 

II - ANÁLISES PRÉVIAS E CONFECÇÃO DA SILAGEM 



 
Campo para silagem 
 
As áreas para silagem são o denominado Sítio Bela Vista, com cerca de 15 ha, 
coberto por Tanzânia plantado em linha, e a área contígua, denominada 
Pallhada, também com cerca de 15ha, plantada em Tanzânia mais 
recentemente, à lanço. 
 
A análise prévia do solo apresentou, em junho-1997 a seguinte composição: 
 
 Palhada B.Vista Baixo Médio Alto 

M.Orgânica 0.9 1.0 <1.5 1.5-2.5 >2.5 
PH 5.5 5.1 <5.5 5.5-6.0 >7.0 
P 22  34 3-10 10-30 >30 
K 0.08 0.09 <0.15 0.15-0.3 >0.30 
Ca+Mg 4.0 4.9 <2 2-5 >5 
H+Al 3.0 2.8 
SB 3.0 2.8 
CTC 4.8 5.6 
V% 62  50 
 

O plano de adubação proposto foi de calagem em julho-agosto, na base de 1 t 
de calcáreo dolomítico/ha e, em outubro-novembro, o uso de 0-20-20+Zn e 
Nitromag, nas seguintes proporções: 
 
Palhada: 300 Kg/ha de 0-20-20 (60Kg P + 60 Kg K) e 150 Kg Nitromag (33 Kg 
N) 
B.Vista:  200 Kg/ha de 0-20-20 (40 Kg P + 40 Kg K) e 100 Kg Nitromag (22 Kg 
N) 
 
Como pode-se observar, a calagem foi relativamente baixa, particularmente no 
B.Vista e a dose de Nitrogênio, que entendíamos ter sido pelo menos o dobro, 
face à informação incorreta do fornecedor, mostrou-se insuficiente, tendo 
havido um atraso no crescimento das gramíneas bem como coloração 
amarelada das folhas. E ainda, após o corte, tendo-se procedido a um reforço 
da adubação nitrogenada, observou-se boa resposta na rebrota, o que permitiu 
ganhos médios de cerca de 750g/d em novilhas de 2 anos mantidas 
exclusivamente a pasto durante o mês de maio. 
 
Diante disto, só foi possível a efetivação de um corte nestes campos 
tardiamente (final de março- início de abril), com as plantas relativamente 
"maduras", o que gerou uma produção relativamente baixa, suficiente para o 
enchimento de 2 silos de 300 m3 cada um, avaliando-se uma produção total de 
300 t de matéria verde (cerca de 10t/ha neste corte), assumindo-se uma 
compactação que permitisse uma densidade de 500Kg/m3. 
 
 
A análise do capim (Palhada) revelou a seguinte composição: 
 
Tanzânia-Palhada MO MS 
Matéria Seca  32.97% 100,00% 
Proteína Bruta 1,63% 4,95% 



Fibra Bruta  13,20% 40,05% 
Extrato Etéreo 1,32% 4,00% 
Matéria Mineral 2,51% 7,60% 
Extr.Não Nitrogenados 14,31% 43,39% 
NDT estimado 17,91% 54,33% 
 
Paralelamente, capins Braquiária e Napier mantidos sob pastejo rotacionado 
apresentaram análise com MS de 18 a 24%, PB de 12,7 a 16% e FB de 31 a 
34%, o que denota ainda mais o estágio avançado de maturação e adubação 
insuficiente do tanzânia, com alto teor de matéria seca e fibra e baixos teores 
de proteínas. 
 
Confecção da Silagem 
 
Como já dissemos, a silagem foi executada tardiamente face ao pouco 
desenvolvimento da gramínea e de problemas operacionais com os 
equipamentos. Particularmente o segundo silo, apresentou maiores 
dificuldades operacionais, face à ocorrência de chuvas durante o processo. A 
adição prevista de soro de queijo, por dificuldades operacionais, também não 
foi efetuada. 
 
 

III - AVALIAÇÃO DA SILAGEM 
 
Análise da silagem - Preliminares 

 
A fim de avaliar melhor a silagem, necessário se faz esclarecer o significado de 
alguns testes utilizados, particularmente a análise de Fibra Detergente Ácido 
(FDA) e Fibra Detergente Neutro(FDN).  
 
A análise de FDN, avalia o conteúdo de celulose, hemicelulose e lignina da 
planta e reflete de um modo geral a capacidade de ingestão do alimento. 
Assim, quanto maior seu teor, menor a ingestão pelo animal. A FDA, que avalia 
o teor de celulose e de lignina da planta, relaciona-se aparentemente com a 
digestibilidade do alimento, quanto maior seu teor, menor a digestibilidade do 
mesmo. Já os carbohidratos não estruturais, avaliam o teor de açucares não 
compreendidos nas paredes das células, e portanto, de rápida fermentação no 
rúmen dos animais. 
 
Com a maturação das plantas, espera-se um aumento no teor fibroso das 
mesmas, que se reflete por aumento da Fibra Bruta e de FDA e FDN, a mesmo 
tempo que se reduz o conteúdo proteico e disponibilidade de energia da 
mesma, visto que a planta as utiliza no seu processo reprodutivo, inversamente 
ao estágio inicial, onde a planta, em estágio de crescimento (vegetativo), vai 
acumulando reservas para sua futura reprodução. 
 
Através de fórmulas e dos teores de FDA e FDN, pode-se estimar tanto o 
consumo diário do alimento pelos animais quanto sua digestibilidade. 
 
Digestibilidade da Matéria Seca (%) 



 
DMS (%)= 88.9 - (0.779 x FDA%) 
 
Ingestão de Matéria Seca (% do Peso Vivo) 
 
IMS (%)= 120 / FDN (%MS) 
 
Nutrientes Digestivos Totais (NDT %) 
 
NDT(%)= 86.84 - (0.658 x FDA%) 
 
No que se refere à ingestão, digestibilidade e conteúdo energético, as análises 
de FDA e FDN permitem pois uma classificação dos alimentos conforme a 
tabela abaixo: 
 
Qualidade p/Animais FDA FDN DMS IMS NDT 
Excelente Elite <31 <40 >65 >3.0 >66 
Bom Boas Produtoras 31-35 40-46 62-65 3.0-2.6 63-66 
Regular Regulares 36-40 47-53 58-61 2.5-2.3 60-63 
Básico Manutenção 41-42 54-60 56-57 2.2-2.0 59-60 
Pobre  43-45 61-65 53-55 1.9-1.8 57-59 
Muito Pobre  >45 >65 <53 <1.8 <57 
 
Outro aspecto a se considerar na confecção da silagem é o desenvolvimento 
ou não de fermentações indesejáveis, com produção excessiva de ácidos que 
não o ácido lático ou acético, o que se deve principalmente ao desenvolvimento 
de clostrídios, que produziriam ácido butírico, cujo pH ideal é mais próximo de 
neutro (7). Daí, uma boa fermentação inicial, reduzirá mais rapidamente o pH, 
inibindo o desenvolvimento de bactérias indesejáveis e favorecendo o 
crescimento daquelas úteis para a conservação da silagem, como os 
lactobacilos. 
 
Assim, um pH em torno de 4,0 a 4,5 é um bom indicativo desta condição e será 
obtido em boas condições de umidade e presença de carbohidratos para uma 
fermentação ideal. Este foi um dos fatores que nos levaram a adicionar aos 
aditivos também o farelinho de trigo, rico em carbohidratos.  
 
Composição da Silagem 

 
 
O primeiro silo foi aberto em Maio, sendo de aparência normal quanto a suas 
características físicas, e parecendo manter boa aceitação pelos animais. Dele 
foi retirada no início de junho uma amostra para análise, cuja composição foi a 
seguinte:  
 
 
 Tanzânia-Palhada  Silagem (B.Vista) 
 MO% MS% MO% MS% 
Matéria Seca 32.97 100,00 31.12 100.00 
Proteína Bruta 1,63 4,95 2.85 9.15 
Fibra Bruta 13,20 40,05 12.85 40.65 



Extrato Etéreo 1,32 4,00 0.71 2.27 
Matéria Mineral 2,51 7,60 2.39 7.69 
Extr.Não Nitrog. 14,31 43,39 12.53 40.25 
NDT estimado 17,91 54,33 17.19 55.14 
FDN   23.09 74.19 
FDA   14.27 45.84 
Cinza Insolúvel FDN   0.51 1.65  
Carboh.Não Estr.   2.60 8.36 
 
O segundo silo, com capim proveniente da Palhada, ao ser aberto, apresentou 
a seguinte composição: 
 
 Tanzânia-Palhada Silagem (Palhada) 
 MO% MS% MO% MS% 
Matéria Seca 32.97 100,00 27.28 100.00 
Proteína Bruta 1,63 4,95 1.49 5.45 
Fibra Bruta 13,20 40,05 12.88 47.22 
Extrato Etéreo 1,32 4,00 0.79 2.89 
Matéria Mineral 2,51 7,60 2.53 9.28 
Extr.Não Nitrog. 14,31 43,39 9.59 35.16 
NDT estimado 17,91 54,33 13.28 48.69 
FDN   21.71 79.58 
FDA   13.89 50.91 
Cinza Insolúvel FDN   0.51 1.87   
 
Como podemos observar da análise acima, a estratégia de adição de farelos 
(resíduo de cervejaria e farelinho de trigo), que visava aumentar o teor de 
matéria seca e de carbohidratos a fim de favorecer o processo fermentativo e 
conseqüente conservação da qualidade da matéria prima, além de elevar o teor 
proteico da silagem, parece não ter obtido resultados expressivos. 
 
Ocorre que a matéria prima, pelas razões já expostas, entrou no silo com teor 
adequado de matéria seca (32,97%) o que, por si só, resultaria numa menor 
necessidade de carbohidratos necessários para uma completa fermentação, 
mesmo sem adição de aditivos. Na silagem o teor de MS, diversamente do 
esperado, apresentou uma redução deste teor, ou seja, aumentou a umidade 
(chuvas, vedação insuficiente, problemas na coleta das amostras ?). Por outro 
lado, observamos que o teor proteico com a mistura dos aditivos aumentou 
apenas 10%, de 4,95% PB do capim, passamos a 5,45% PB na silagem. O teor 
de NDT se reduziu, denotando uma perda da qualidade em energia da silagem, 
com elevação nos teores de fibra bruta e de matéria mineral, e redução de 
gordura (extrato etéreo) e de extratos não nitrogenados (carbohidratos 
principalmente). ........O aumento de proteínas foi anormalmente elevado visto 
que para cada 8 Kg de proteínas adicionado (segundo a análise feita do 
resíduo de cervejaria), observou-se uma elevação de 12 Kg de PB na silagem. 
 
O pH da silagem resultou em 4,1, o que indica um bom resultado do processo 
fermentativo é um indicador de qualidade na silagem. 
 



A despeito do melhor teor proteico na silagem em relação ao capim no campo, 
a mesma apresenta os seguintes componentes no que se refere a Fibras 
(calculado segundo fórmulas anteriormente apresentadas: 
 
 
SILAGEM DE TANZÂNIA 45.84 74.19 53.19 1.62 55.66 
Qualidade p/Animais  FDA FDN DMS IMS NDT 
Excelente Elite  <31 <40 >65 >3.0 >66 
Bom Boas Produtoras 31-35 40-46 62-65 3.0-2.6 63-66 
Regular Regulares  36-40 47-53 58-61 2.5-2.3 60-63 
Básico Manutenção 41-42 54-60 56-57 2.2-2.0 59-60 
Pobre   43-45 61-65 53-55 1.9-1.8 57-59 
Muito Pobre   >45 >65 <53 <1.8 <57 
 
Comparada com a tabela acima, classifica-se pois a silagem como sendo 
"muito pobre", estimando-se a ingestão de matéria seca (IMS) em cerca de 
1.6% do Peso Vivo, e a digestibilidade  da matéria seca (DMS) em cerca de 
53%, resultando ainda numa baixa oferta de energia (NDT de cerca de 55%). 

 


