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          RESUMO 

 

MELO, Maria Julia Araújo Feitosa. Utilização de aditivos na silagem de capim Tanzânia. 

Sergipe: UFS, 2015. 44 p. (Dissertação – Mestrado em Zootecnia).  

 

RESUMO: Diversos aditivos vêm sendo utilizados para minimizar os efeitos negativos 

durante o processo fermentativo, dentre eles o Lactobacillus buchneri e/ou aditivos nutritivos como 

fubá de milho, melaço em pó, uréia e calcário com a finalidade de melhorar o valor nutritivo e a 

estabilidade aeróbia das silagens. Dessa forma, o presente estudo foi realizado objetivando o uso de 

aditivos na silagem de capim Tanzânia, em foram montados dois experimentos. No primeiro 

trabalho objetivou-se analisar a composição químico-bromatológica da silagem de capim Tanzânia 

tratada com diferentes aditivos. Os tratamentos utilizados foram: silagem de capim Tanzânia sem 

aditivo (SSA); silagem com 15% fubá de milho (SFM); silagem com 15% de melaço em pó (SME); 

silagem com inoculante à base de Lactobacillus Buchneri (SLB); silagem com associação de 

aditivos: 7,5% de fubá de milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum 

trituradas e inoculante (SA1); silagem com associação de aditivos: 10% de fubá de milho; 2,93% de melaço 

em pó, 1,1% uréia, 0,65% calcário, 0,32% de sementes de urucum e inoculante (SA2). Dispostos em um 

delineamento experimental ao acaso com cinco repetições. Os teores de MS (matéria seca), CNF 

(carboidrato não fibroso), DMS (digestibilidade da matéria seca) e NDT (nutriente digestível total) 

foram maiores nas silagens com aditivos. As silagens contendo associações de aditivos SA1 e SA2 

obtiveram as maiores reduções nas frações FDN e FDA. Os aditivos influenciaram a ATT, onde 

SME obteve maior acidez e SLB a menor. As associações dos aditivos apresentam efeito sinérgico 

positivo para reduzir FDN e FDA, melhorar o NDT final da silagem. O segundo ensaio foi realizado 

objetivando avaliar a estabilidade aeróbia da silagem de capim Tanzânia tratadas com aditivos 

químicos e biológicos. Os tratamentos utilizados foram: silagem de capim Tanzânia sem aditivo 

(SSA); silagem com 15% fubá de milho (SFM); silagem 15% de melaço (SME); silagem 2,17% de 

uréia (SUR): silagem 2,17% de calcário (SCA); Lactobacillus Buchneri (SLB); silagem com 

associação de aditivos SA1: 7,5% fubá de milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 

0,30% sementes de urucum; silagem com associação de aditivos SA2 (mesma proporção da SA1 

mais a inclusão de SLB); silagem com associação de aditivos SA3: 10% fubá de milho; 2,93% 

melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% calcário, 0,32% de sementes de urucum; silagem com associação 

de aditivos SA4 (mesma proporção da SA3 mais a inclusão de SLB). A utilização dos aditivos 

reduziram as perdas por efluentes e por gases. Houve variação nos teores de matéria seca 

apresentando maiores valores nas silagens aditivadas. Os resultados de pH apresentaram interação 

entre os tratamentos havendo valores iniciais desejáveis. A quebra da estabilidade ocorreu 72, 84, 

96 e 96 horas após abertura dos silos para SSA, SME, SLB e SA4, respectivamente. A associação 



 
 

dos aditivos apresenta sinergia positiva e promove maior resistência a deterioração aeróbia das 

silagens.  

Palavras-chaves: associação de aditivos, estabilidade aeróbia, L. buchneri 

 

ABSTRACT 

 

MELO, Maria Julia Araújo Feitosa Use of additives in silage Tanzania. Sergipe: UFS, 2015. 

44 p. (Disserttion – Master of Animal Science).  

 

Various additives have been used to minimize the negative effects during the fermentation 

process, including Lactobacillus buchneri and / or nutritional additives such as corn meal, dry 

molasses, urea and lime for the purpose of improving the nutritional value and aerobic stability 

silages. Thus, the present study was aimed at the use of additives in silage Tanzania, they were 

mounted two experiments. In the first study aimed to analyze the chemical composition of grass 

silage Tanzania treated with different additives. The treatments were: Tanzania grass silage without 

additive (SSA); silage with 15% corn meal (SFM); silage with 15% molasses powder (EMS); silage 

inoculant based on Lactobacillus buchneri (SLB); silage additives Association: 7.5% of corn meal, 

5% molasses powder, 1.1% urea, 1.1% limestone, 0.30% crushed annatto seeds and inoculant 

(SA1); silage additives Association: 10% of corn meal; 2.93% powdered molasses, 1.1% urea, 

0.65% limestone, 0.32% of annatto seeds and inoculant (SA2). Arranged in a randomized 

experimental design with five replications. The content of DM (dry matter), NFC (non fibrous 

carbohydrate), DMS (dry matter digestibility) and TDN (total digestible nutrient) were higher in 

silages with additives. Silages containing additives SA1 and SA2 associations achieved the largest 

reductions in NDF and ADF fractions. The additives influenced the ATT where EMS had a higher 

acidity and lower the SLB. The associations of additives have positive synergistic effect to reduce 

NDF and ADF, improve NDT end of silage. The second trial was conducted to evaluate the aerobic 

stability of silage Tanzania treated with chemical and biological additives. The treatments were: 

silage without additive Tanzania (SSA); silage with 15% corn meal (SFM); silage 15% molasses 

(EMS); silage 2.17% urea (SUR): silage 2.17% limestone (SCA); Lactobacillus buchneri (SLB); 

silage Association SA1 additives: 7.5% corn flour, 5% molasses powder, 1.1% urea, 1.1% 

limestone, 0.30% annatto seeds; silage additives association SA2 (same proportion of SA1 over the 

inclusion of SLB); silage additives association SA3: 10% corn meal; 2.93% molasses powder, 1.1% 

urea, 0.65% limestone, 0.32% of annatto seeds; silage Association SA4 additives (same proportion 

of SA3 over the inclusion of SLB). he use of additives reduced the losses by effluent and gases. 

There was variation in dry matter values were higher in treated silages. PH results showed the 

interaction between treatments having desirable initial values. The breakdown of stability occurred 

72, 84, 96 and 96 hours after opening the silos for SSA, SME, SLB and SA4, respectively. The 

combination of additives provides positive synergy and promotes greater resistance to aerobic 

deterioration of silage. 

 

Keywords: aerobic stability, associations of additives, L. buchneri 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A utilização de plantas forrageiras tropicais na forma de silagem tem aumentado 

consideravelmente, com destaque as dos gêneros Pennisetum sp. (capim elefante), Saccharum spp 

(cana-de-açúcar), Panicum, Brachiaria e Cynodon, sendo utilizados como alternativas para 

maximizar a oferta de forragem no período de estiagem. Neste período, o crescimento da planta 

forrageira reduz drasticamente, o que prejudica a alimentação dos ruminantes. Assim, a 

conservação de forragem por meio da ensilagem surge como alternativa viável. 

Para a obtenção da silagem é necessário que ocorra a fermentação dos carboidratos solúveis 

em meio anaeróbio mediado por bactérias do gênero Lactobacillus, visando obter ácidos orgânicos, 

principalmente o ácido lático (CHEN & WEINBERG, 2009). A fermentação lática inibe o 

crescimento de microrganismos indesejáveis, como clostrídeos, enterobactérias, leveduras e fungos 

(COAN et al., 2007), o que contribui para preservação qualitativa da forragem. 

A maioria das forrageiras tropicais apresentam limitações no momento da ensilagem como, 

por exemplo: baixo teor de matéria seca e de níveis de carboidratos solúveis, estes fatores estão 

interligados durante o processo fermentativo da silagem, originando, portanto produtos de baixo 

valor nutricional (RODRIGUES et al ., 2007; ÁVILA et al , 2006).  

O uso de aditivos pode contornar os fatores que limitam o processo fermentativo das 

forrageiras, podendo ser utilizados para reduzir as perdas de matéria seca e/ou melhorar a 

estabilidade aeróbia, a composição nutricional e/ou digestibilidade alterando assim, a dinâmica da 

fermentação.  

Estudos indicam que os aditivos utilizados atualmente para a confecção das silagens podem 

ser usados em conjunto. Essa prática objetiva potencializar os efeitos esperados quanto ao aumento 

de ácido lático, elemento principal atuante na redução de pH. Alguns obstáculos como baixo teor de 

carboidratos solúveis e matéria seca reduzem a produção deste ácido orgânico responsável pela 

preservação dos nutrientes. Um exemplo de associação utilizado é o melaço com inoculante 

contendo bactérias homofermentativas (BERNARDES et al., 2013), na tentativa de elevar o teor de 

carboidratos solúveis, composto que serve de substrato para as bactérias láticas. 

Outra prática bastante comum é a associação de aditivos absorventes de umidade como: fubá 

de milho associado com ureia ou casca de soja (LOPES et al., 2007; ANDRADE et al., 2012). Esse 

tipo de associação visa aumentar os teores de matéria seca e valor nutricional das silagens, mas a 

finalidade primordial é reduzir as perdas durante o processo fermentativo. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 



 
 

2. 1 - Processo fermentativo da silagem 

O processo fermentativo que ocorre durante a ensilagem de acordo com Berchielli et al. 

(2011) é dividido em quatro fases: a primeira é caracterizada pela presença de oxigênio retido no 

material ensilado sendo este oxigênio utilizado pela respiração da planta e pelos microrganismos 

aeróbios responsável pela fermentação aeróbia. Os produtos gerados são CO2, H2O (respiração da 

planta) e calor (fermentação microbiana). A duração desta fase deve ser reduzida ao máximo para 

que não ocorram perdas de matéria seca, carboidratos solúveis (amido e açúcares) e proteína, 

devido ao calor que poderia causar desnaturação da proteína e reações de complexação (reação de 

Maillard) deixando este nutriente e parte dos carboidratos solúveis  indisponível para ser utilizados 

pelo animal. 

A segunda fase é caracterizada por um ambiente anaeróbio onde ocorrem crescimento e 

proliferação de enterobactérias, bactérias heterofermentativas e bactérias láticas com produção de 

etanol, CO2, ácido lático e, principalmente, ácido acético. Isso ocorre em um período de 

aproximadamente 72 horas. Ao final desse tempo haverá maior acúmulo de ácido acético, o qual 

fará com que o pH reduza á níveis inferiores a 5,0. Essa queda no pH fará com que ocorra a 

inativação das bactérias heterofermentativas e da maioria das enterobactérias. Nesse momento, 

inicia-se a terceira fase caracterizada pelo desenvolvimento das bactérias láticas que produzirão 

elevadas proporções de ácido lático, fazendo com que o pH seja reduzido a valores inferiores à 4,5. 

Nesse pH, bactérias do gênero Clostridium e algumas poucas enterobactérias restantes são 

totalmente inativadas restando portanto, somente as bactérias láticas. 

A fase final é caracterizada pela estabilização aeróbia onde o pH que predomina é inferior á 

4,5. Nessa fase apenas as bactérias láticas são ativas de forma que estabilizarão seu crescimento 

interrompendo o processo fermentativo, permanecendo assim até a abertura do silo. Quanto mais 

rápido chega-se nessa fase maior será a quantidade de nutrientes preservados, portanto, melhor será 

o valor nutritivo da silagem.   

Existem muitos fatores que afetam a qualidade das silagens, a maioria destes ligados a 

qualidade do material utilizado, estabelecimento insuficiente de anaerobiose e fatores responsáveis 

pela fraca acidificação da silagem. As perdas no processo de fermentação dependem das 

características da planta forrageira e das práticas de manejo no momento da ensilagem 

(ADESOGAN, 2003). 

Uma importante prática de manejo que deve ser observada é a trituração da forragem, isto é, a 

redução de partículas a um tamanho adequado (± 2 cm). Esta prática facilita a compactação, 

acelerando o processo de anaerobiose (PAZIANI et al., 2006; NEUMANN et al., 2007). 

A umidade também pode interferir na compactação. Em estudos sobre a avaliação de silagens 

de milho com distintos teores de umidade e níveis de compactação, Senger et al. (2005)  



 
 

observaram que o pH foi influenciado negativamente pela compactação nos tratamentos com baixos 

teores de matéria seca (20 e 26% MS), obtendo-se os maiores valores nos materiais mal 

compactados. O elevado teor de umidade também ocasiona perdas por meio de efluentes. Além de 

ocorrer grande decomposição da proteína (VAN SOEST 1994), devido à ativação das enzimas 

proteolíticas que realizam a transformação do nitrogênio protéico em nitrogênio não protéico, 

peptídeos e aminoácidos livres, estes são fermentados pelas bactérias formando CO2, amônia e 

aminas, produtos responsáveis pela redução de consumo voluntário das silagens pelos animais 

(SENGER et al., 2005). 

 

2.1.1 - Estabilidade aeróbia da silagem 

A estabilidade aeróbia é medida após a abertura do silo. Alguns autores a define como sendo 

o tempo que a massa de silagem, após a abertura do silo, eleva a sua temperatura (variação de 2ºC) 

em relação à temperatura ambiente (RUPPEL et al., 1995; DRIEHUIS et al., 2001; ANDRADE et 

al., 2012).  

Estudando a estabilidade aeróbia das silagens de capim elefante Andrade et al. (2012) 

observaram que esta foi influenciada pelos aditivos utilizados, onde a associação de casca de soja 

com fubá de milho nas proporções de 5 ou 10%  prolongou o tempo para ocorrer a quebra da 

estabilidade quando comparado ao controle.  

Os estudos têm demonstrado que o prolongamento da estabilidade está relacionado 

principalmente pela produção de ácido acético. Existem microrganismos capazes de maximizar essa 

produção, entre eles os Lactobacillus buchneri.  

A concretização dessa teoria foi observada por Tabacco et al. (2011) quando trabalharam com 

Lactobacillus buchneri estirpe LN4637 e Lactobacillus buchneri estirpe LN40177 em associação 

com bactérias homofermentativas, pois apresentaram uma menor relação ácido lático/ácido acético 

promovendo um pH mais acentuado em comparação ao controle. Essa fermentação heterolática 

promoveu redução no número de leveduras e bolores para ambas as silagens inoculadas.  

Resultados similares foram encontrados por Teller et al. (2012) em um experimento com 

silagem de milho tratadas com inoculante contendo Lactobacillus buchneri 40788. Nos tratamentos 

inoculados houve aumento da produção de ácido acético e 1,2-propanodiol em comparação ao 

controle e aos demais tratamentos. Ainda segundo estes autores a estabilidade aeróbia manteve-se 

estável nos tratamentos inoculados com média de 74 horas. Portanto, as bactérias 

heterofermentativas Lactobacillus buchneri demonstraram eficácia no prolongamento da vida útil 

das silagens preservando os nutrientes da deterioração aeróbia. 

 

2.2 - Aditivos 



 
 

O uso de tecnologias como a adição de produtos ou o emurchecimento da planta forrageira 

melhora a qualidade da fermentação por reduzir o teor de umidade, elevar os níveis de carboidratos 

solúveis e matéria seca. As pesquisas recentes mostram resultados satisfatórios com uso dos mais 

diversos tipos de aditivos, devido à redução de efeitos indesejáveis e melhorias nas características 

químicas-bromatológicas. De acordo com Caixeta et al. (2012), os aditivos e inoculantes 

microbianos estão sendo utilizados com o propósito de melhorar o padrão da fermentação e 

conservação dos nutrientes, promovendo o desenvolvimento dos microrganismos desejáveis, como 

as bactérias produtoras de ácido lático e com o intuito de inibir fungos, leveduras e clostrídios. 

 

2.2.1 - Inoculante microbiano (Lactobacillus buchneri) 

Os inoculantes que contem “Lactobacillus buchneri” bactérias classificadas como 

heterofermentativas (bactérias facultativas) destacam-se no cenário atual das pesquisas como uma 

alternativa disponível. Essa ferramenta atua no processo fermentativo promovendo produção de 

ácido acético elemento responsável pelo aumento da estabilidade aeróbia (KLEINSCHMIT & 

KUNG, 2006), conseqüentemente ajudando na preservação dos nutrientes após a abertura dos silos.  

A utilização do Lactobacillus buchneri começou em 1996 proposto por Weinberg & Muck, 

que afirmavam que a principal função das bactérias heterofermentativas era aumentar a estabilidade 

aeróbica, evitando a deterioração da silagem e inibindo leveduras e fungos quando exposta ao ar. 

No decorrer dos anos comprovou-se que o ácido acético formado a partir do ácido lático produzido 

por Lactobacillus buchneri é realmente responsável pelo aumento da estabilidade da silagem. Aksu 

et al (2004) quando utilizaram um inoculante microbiano que continha bactérias 

heterofermentativas (L. plantarum, L. brevis, L. bunscheri, L. rhamnosus, P. pentosaceus) em 

silagens de milho, observaram que aumentou significadamente o ácido lático (16,75 para 22,46 g/kg 

MS), reduziu o ácido butírico (7,12 para 5,44 g/kg MS) e os níveis de pH (3,90 para 3,63) 

demonstrando assim as características desejáveis na ensilagem de plantas forrageiras.  

 

2.2.2 – Utilização de fubá de milho na silagem  

A utilização do fubá de milho como aditivo em silagens possui grande potencial na absorção 

de umidade, elevação do teor de materia seca, além do aumento na disponibilidade de energia 

através do amido contido no fubá, uma vez que é fonte de carboidratos altamente fermentáveis. 

Segundo Monteiro et al. (2011) a adição de 10% de fubá de milho à silagem de capim elefante 

elevou os teores de MS (17,87 g/kg MS para 27,95 g/kg MS) e CHOS (14,03 g/kg MS para 15,97 

g/kg MS). Também reduziu FDN (68,35 g/kg MS para 50,56 g/kg MS) e FDA (40,40 g/kg MS para 

24,12 g/kg MS) em relação ao capim elefante puro.  



 
 

 A redução dos valores de FDN e FDA propõem que o fubá de milho como componente da 

silagem aumenta a degradação da fibra. Isso foi evidenciado por Pereira et al. (2007) ao avaliar as 

frações nitrogenadas de carboidratos das silagem de Tifton-85 aditivadas com 16,5% de fubá 

observaram uma redução nos teores de FDN (56,57 g/kg MS para 38,73 g/kg MS e FDA (35,37 

g/kg MS para 21,89 g/kg MS).  

 

2.2.3 – Melaço na silagem  

As fontes de açúcares podem ser usadas no processo de ensilagem para favorecer o 

desenvolvimento das bactérias láticas produtoras de ácido lático, responsável pela rápida 

diminuição do pH, minimizando a proteólise e proliferação de microrganismos indesejáveis. Além 

disso, o melaço contribui para o aumento da aceitabilidade do produto final.  

Em estudos sobre inoculante contendo bactérias homofermentativas (produtoras de ácido 

lático) e melaço como fonte de açúcares, Adesogan et al. (2003) obtiveram resultados positivos para 

as características fermentativas da silagem de capim-bermuda, ocorrendo diminuição do pH e da 

proteólise. De acordo com Bernardes et al. (2013), a utilização do inoculante bacteriano contendo 

Lactobacillus plantarum e Pediococcus acidilactici, associado com 5% de melaço, reduziu a 

população de leveduras, refletindo positivamente na estabilidade aeróbica das silagens de capim-

elefante. 

De acordo com Bureenok et al. (2012), a adição de 5% de melaço na ensilagem de capim 

elefante mostrou-se eficiente na redução do pH (3,75) e na elevação dos níveis de ácido lático 

(49g/kg MS para 94 g/kg MS), ácido acético (10,9 g/kg MS para 20,8 g/kg MS),) e redução do teor 

de ácido butírico (16,1 g/kg MS para 7,7 g/kg MS), bem como aumentou disponibilidade de 

carboidratos solúveis (24 g/kg MS) quando comparado com as demais silagens aditivadas e ao 

controle.  

Com relação à associação de melaço com outro aditivo como ureia, Andrade & Melotti (2004) 

observaram que em silagens de capim-elefante aditivadas com 3% de melaço em associação com 

0,5 de ureia, o nitrogênio amoniacal foi reduzido, fato atribuído ao menor grau de hidrólise da uréia 

e a maior velocidade na redução do pH.  

 

2.2.4 – Uréia na silagem 

A ureia tem sido um aditivo amplamente utilizado como fonte de proteína alternativa nas 

dietas para bovinos, pois é fonte de nitrogênio não protéico (NNP) de baixo custo e de fácil 

acessibilidade no mercado. Atualmente a ureia vem sendo utilizada na ensilagem de forrageiras 

tropicais com o intuito de elevar o teor de proteína da planta ensilada e melhorar o processo de 

fermentação (RIBEIRO, 2010; SCHMIDT et al., 2007; LOPES & EVANGELISTA., 2010). 



 
 

A uréia no processo de ensilagem sofre ação da enzima urease, sendo esta convertida a 

amônia, que, ao se ligar à água existente no meio forma o hidróxido de amônia, capaz de solubilizar 

os componentes da parede celular, principalmente a hemicelulose, reduzindo o teor de FDN do 

material ensilado, refletindo de forma positiva na digestibilidade dos constituintes celulares da 

forragem (LOPES et al., 2007).  

Segundo Gentil et al. (2007), em silagens de cana-de-açúcar a uréia atua na redução de fungos 

e leveduras, melhora o padrão fermentativo, e em doses adequadas eleva o teor de N, corrigindo o 

baixo teor de proteína bruta encontrada na cana. Isso também é confirmado no trabalho de 

Bumbieris Junior et al (2009) onde observaram que a adição de 10 kg de uréia/tonelada de matéria 

natural  aumentou o teor da PB (8,92% para 14,33%) na silagem de grama estrela, comprovando 

que uma fração significativa do NNP é retido no material.  

Portanto, há pontos positivos na aplicação da uréia à silagem, pois os trabalhos mostram 

elevação dos teores de nitrogênio bem como melhorias do valor nutricional do material ensilado. 

 

2.2.5 – Calcário na silagem 

Na formulação de dietas com alta proporção de concentrado é comum a utilização de 

substâncias tamponante como o calcário, visando manter o pH ruminal constante e a atividade dos 

microrganismos potencializada, aumentando a digestão da fibra para melhor desempenho animal 

(GASTALDELLO JUNIOR et al., 2010; GALVANI et al., 2008). No entanto, são escassos os 

trabalhos que estudam a dinâmica do calcário no processo fermentativo das silagens de forrageiras 

tropicais. 

De acordo com Rabelo et al. (2013) o calcário na ensilagem possui a capacidade de reduzir os 

constituintes da parede celular por meio de hidrólise alcalina, alterando o pH e a pressão osmótica  e 

contribuindo, assim, para a preservação dos nutrientes após abertura dos silos. Além disso, promove 

inibição do metabolismo dos microrganismos indesejáveis como às leveduras e proporciona 

aumento na produção de ácido lático. 

Em silagens de cana-de-açúcar aditivadas com 1,5% de calcário, Santos et al. (2009), 

verificaram a redução dos níveis de FDN (67,10% para 51,58%) e FDA (43,78% para 34,94%) em 

relação ao tratamento controle. A aplicação de calcário mostrou ser eficiente em reduzir a 

concentração dos componentes da parede células melhorando o valor nutritivo da forragem 

ensilada. Isso é corroborado pelo trabalho de Rabelo et al. (2013) onde em um ensaio sobre 

consumo e desempenho de ovinos alimentados com silagens de cana-de-açúcar observaram que o 

maior consumo de MS por porcentagem do peso vivo, ocorreu nas silagens tratadas com 1,0% 

(2,94% PV)  e 1,5% (2,67% PV) de cal virgem. 



 
 

 O consumo de silagens tratadas com calcário pelos ruminantes favorece o ataque realizado 

pelas bactérias celulolíticas presentes no rúmen, pois a parede celular se torna menos espessa, ou 

seja, menos resistentes as enzimas produzidas pelos microrganismos ruminais, promovendo rápida 

liberação dos nutrientes com maior absorção dos AGVs, conseqüentemente culmina em melhor 

desempenho animal (BERCHIELLI et al., 2011). 

 

2.2.6 - Associação de aditivos 

Atualmente a busca por alternativas para reduzir as perdas durante o processo fermentativo 

das silagens de forrageiras tropicais tem demostrado que a utilização de aditivos pode ser uma 

importante ferramenta na obtenção de silagem de boa qualidade. A associação de diversos aditivos 

pode representar uma excelente alternativa para conter ou reduzir significativamente as perdas 

durante a fermentação. 

A utilização da associação de aditivos objetiva potencializar os efeitos propostos pelos 

aditivos que compõem a associação. Dentre os principais efeitos esperados destaca-se a elevação 

nos níveis de ácido lático, principal elemento responsável pela queda de pH. Para obtenção deste 

ácido orgânico é necessário bom desenvolvimento das bactérias homofermentativas. Porém para 

que ocorra a proliferação desses microrganismos são necessárias condições ambientais adequadas, 

bem como substratos específicos, como os açúcares solúveis que são convertidos em ácido lático 

(CASTRO et al., 2006). 

Alguns fatores intrínsecos a planta também devem ser corrigidos como os baixos teores de 

açucares solúveis e matéria seca, pois estes comprometem a qualidade do produto final, ou seja, a 

silagem (ANDRADE & MELOTTI, 2004). Para restringir seus efeitos indesejáveis como fraca 

acidificação, perda de matéria seca via efluente e fermentação butírica os aditivos classificados 

como absorventes de umidade e fontes de açucares solúveis em associação podem ser usados.   

A baixa produção de ácidos orgânicos, principalmente ácido lático que é o maior responsável 

pela preservação dos nutrientes contido na silagem (ÁVILA et al., 2009). Isto é uma das principais 

razões para o uso de associações de aditivos, visto que esta prática pode sanar as limitações 

existentes nas forragens tropicais. 

As pesquisas demonstram que é possível utilizar aditivos em associação, um exemplo que 

podemos citar é o uso de melaço em pó associado com inoculante bacteriano (bactérias 

homofermentativas produtoras de ácido lático) utilizados na tentativa de elevar o teor de matéria 

seca e principalmente os níveis carboidratos solúveis, composto que serve de substrato para essas 

bactérias (BERNARDES et al., 2013). Outros tipos de associações também já esta sendo observado 

como a associação de fubá de milho com uréia ou com casca de soja (LOPES et al., 2007; 



 
 

ANDRADE et al., 2012), essa associação visa elevar os teores de matéria seca, bem como melhorar 

o valor nutricional por reduzir as perdas durante a fermentação. 
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Composição químico-bromatológica da silagem de capim Tanzânia tratada com diferentes aditivos 1 

 2 

Chemical composition of grass silage Tanzania treated with different additives 3 

 4 

RESUMO 5 
 6 

Objetivou-se com este trabalho analisar o a composição químico-bromatológica da silagem de capim 7 

Tanzânia tratada com diferentes aditivos. Os tratamentos testados foram: silagem de capim Tanzânia sem 8 

aditivo (SSA); silagem com 15% fubá de milho (SFM); silagem com 15% de melaço em pó (SME); silagem 9 

com inoculante à base de Lactobacillus Buchneri (SLB); silagem com associação de aditivos: 7,5% de fubá 10 

de milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas e inoculante 11 

(SA1); silagem com associação de aditivos: 10% de fubá de milho; 2,93% de melaço em pó, 1,1% uréia, 12 

0,65% calcário, 0,32% de sementes de urucum e inoculante (SA2). Foram utilizados 30 mini-silos de PVC 13 

100 mm de diâmetro com 50 cm de altura, dispostos em um delineamento inteiramente casualizado com 14 

cinco repetições, nos quais foram empregados os procedimentos de analise de variância. Houve elevação dos 15 

teores de MS (matéria seca) diferindo (P<0,05) entre os tratamentos, os CNF (carboidratos não fibrosos), 16 

DMS (digestibilidade da matéria seca) e NDT (nutriente digestível total) foram maiores nas silagens com 17 

aditivos. Os teores de PB (proteína bruta) não diferiu (P>0,05) entre as silagens. Quanto a fração fibrosa, as 18 

silagens contendo associações de aditivos SA1 e SA2 obtiveram as maiores reduções nas frações FDN (fibra 19 

em detergente neutro) e FDA (fibra em detergente ácido). Os aditivos influenciaram a ATT (acidez titulável 20 

total), onde SME (silagem com 15% de melaço) obteve maior acidez titulável total e SLB (silagem com 21 

Lactobacillus buchneri) a menor. As associações dos aditivos apresentam efeito sinérgico positivo para 22 

reduzir a fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e melhora a disponibilidade de nutriente 23 

digestível total final da silagem. 24 

Palavras-chaves: Lactobacillus buchneri, fubá, melaço, uréia, calcário 25 
 26 

ABSTRACT 27 
 28 

The objective of this study was to analyze the chemical composition of grass silage Tanzania treated with 29 

different additives. The treatments were: silage without additive Tanzania (SSA); silage with 15% corn meal 30 

(SFM); silage with 15% dry molasses (SME); silage inoculant based on Lactobacillus buchneri (SLB); silage 31 

additives Association: 7.5% of corn meal, 5% molasses powder, 1,1% urea, 1,1% limestone, 0,.30% crushed 32 

annatto seeds and inoculant (SA1); silage additives Association: 10% of corn meal; 2,93% of dry molasses, 33 

1,1% urea, 0,65% limestone, 0,32% of annatto seeds and inoculant (SA2). They were used 30 PVC 34 

miniature-silo 100 mm in diameter and 50 cm height, arranged in a completely randomized design with five 35 

replications, in which we employed the variance analysis procedures. There was an increase of DM (dry 36 

matter) differ (P <0.05) between treatments, the CNF (non-fiber carbohydrates), DMS (dry matter 37 

digestibility) and TDN (total digestible nutrient) were higher in silages with additives. Crude protein (CP) 38 

did not differ (P> 0.05) among silages. As the fiber fraction, the silage containing additives associations SA1 39 

e SA2 They obtained the biggest reductions in NDF fractions (neutral detergent fiber) and ADF (acid 40 



 
 

detergent fiber). The additives influenced the ATT (total acidity) where SME (silage with 15% molasses) 1 

had higher titratable acidity and SLB (silage with Lactobacillus buchneri) lower. The associations of 2 

additives have positive synergistic effect to reduce neutral detergent fiber, acid detergent fiber and improves 3 

the availability of digestible final total silage nutrient. 4 

Keywords: Lactobacillus buchneri,corn meal, molasses, urea 5 

 6 

Introdução 7 

O capim Tanzânia representa uma alternativa disponível para a confecção de silagens. Entretanto, 8 

assim como a maioria das forrageiras tropicais, apresenta baixo teor de carboidratos solúveis (açúcares e 9 

amido) e de matéria seca no momento da colheita, características estas que interferem negativamente na 10 

fermentação, culminando em um produto de baixo valor nutritivo. Segundo Coan et al. (2007) o teor de 25% 11 

de matéria seca é considerado suficiente para que o processo de fermentação não seja prejudicado. 12 

Entretanto, no momento da colheita do capim Tanzânia essa forrageira, geralmente, possui entre 20 e 24%, 13 

ou seja, inferior ao valor preconizado.  14 

Diversos aditivos estão sendo utilizados na tentativa de reduzir esses fatores negativos e dessa forma 15 

melhorar o processo fermentativo, bem como o valor nutritivo final da silagem. Dentre estes se destacam o 16 

fubá de milho e o melaço em pó, aos quais atuam na absorção de umidade elevando o teor de matéria seca. 17 

Além disso, o melaço em pó possui elevados teores de açúcares com disponibilização imediata de nutrientes 18 

para as bactérias responsáveis pela fermentação lática. A presença dos carboidratos solúveis é uma 19 

característica que possui grande importância no processo fermentativo, pois as bactérias láticas sintetizam 20 

ácido lático utilizando estes carboidratos, este ácido é o principal responsável pela preservação dos nutrientes 21 

(RODRIGUES et al., 2001), por meio da redução de pH e inibição do desenvolvimento de microrganismos 22 

indesejáveis como fungos, leveduras e clostridium.  23 

Outros aditivos que vem ganhando destaque nas pesquisas atuais são os inoculantes à base de 24 

Lactobacillus buchneri. Essas bactérias são responsáveis pela produção de ácido acético, capaz de prolongar 25 

a estabilidade aeróbia da silagem após a abertura do silo (TABACCO et al., 2011).  26 

No cenário atual alguns estudos vêm demonstrando que é possível a utilização de aditivos em conjunto no 27 

processo de ensilagem (ANDRADE et al., 2012; BERNARDES et al., 2013), sendo que essas associações 28 

tem por finalidade melhorar a dinâmica no processo fermentativo potencializando alguns efeitos positivos 29 

como: elevação do teor de matéria seca, elevação do teor de ácido lático, aumento da estabilidade aeróbia e 30 

melhora do valor nutritivo final da silagem. Todavia são poucos os estudos com associações de aditivos e os 31 

que existem realizam a associação de dois ou três aditivos no máximo como nos trabalhos dos autores 32 

citados acima. Portanto, diante do exposto objetivou-se com esse estudo analisar a composição químico-33 

bromatológica da silagem de capim Tanzânia tratada com diferentes aditivos. 34 

 35 

Material e Métodos 36 



 
 

O ensaio foi conduzido na fazenda experimental Campus Rural pertencente à Universidade Federal de 1 

Sergipe (UFS), localizado a 10º 55´ 28,5” latitude sul e 37º 12´ 04,7” de longitude oeste no município de São 2 

Cristovão.  3 

Na confecção da silagem foi utilizado o capim Tanzânia (Panicum maximum cv Tanzânia), a cultura já 4 

se encontrava estabelecida há três anos. Realizou-se a uniformização da área por meio do corte na forragem a 5 

10 cm acima do solo e em seguida feita uma adubação nitrogenada (100 kg/ha de N) com base na análise 6 

química. A forragem foi colhida após 120 dias de crescimento vegetativo utilizando máquina colhedeira e 7 

picado no tamanho de aproximadamente de 2 a 3 cm. 8 

A forragem colhida foi homogeneizada em cima de uma lona plástica e após a aplicação dos 9 

tratamentos realizou-se a compactada da forragem por meio de bastões de madeira nos mini-silos 10 

experimentais. Os tratamentos testados foram: silagem sem aditivo (SSA); silagem com 15% fubá de milho 11 

(SFM); silagem com 15% de melaço em pó (SME); silagem com inoculante bacteriano comercial à base de 12 

Lactobacillus buchneri (SLB); silagem com associação de aditivos: 7,5% de fubá de milho, 5% melaço em 13 

pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas e inoculante (SA1); silagem com 14 

associação de aditivos: 10% de fubá de milho; 2,93% de melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% calcário, 0,32% 15 

de sementes de urucum e inoculante (SA2). As proporções dos aditivos em todos os tratamentos foram feitas 16 

com base na matéria seca da forragem.  Posteriormente, os mini-silos foram fechados com tampas de PVC 17 

adaptadas com válvula tipo “Bunsen” para permitir a saída de gases e impossibilitar a entrada de ar e 18 

vedados com fitas transparentes. Em seguida armazenados em área coberta sob temperatura ambiente, até o 19 

momento de abertura que foi realizada após 60 dias. Dessa forma ficou caracterizado seis tratamentos com 20 

cinco repetições cada totalizando 30 unidades experimentais, onde foi empregado o delineamento 21 

inteiramente casualizado. 22 

Para a confecção dos mini-silos experimentais foram utilizados 30 tubos de PVC com diâmetro de 100 23 

mm e 50 cm de altura com capacidade média de 5 kg de forragem com base na matéria natural. Na parte 24 

inferior dos tubos, foi colocado 1 kg de areia fina, seca e esterilizada a 105ºC com a finalidade de absorver o 25 

chorume e, logo acima, uma tela protetora para impedir o contato da areia com a forragem, porém sem 26 

impedir a passagem de efluente, esses procedimentos foram realizados com a intenção de quantificar as 27 

perdas por efluentes. 28 

A solução à base de Lactobacillus buchneri utilizada foi preparada previamente no Laboratório de 29 

Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da UFS. O inoculante comercial consistia de bactéria 30 

Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 com uma concentração de 2,5 x 10
10

 UFC/g unidades formadoras de 31 

colônia, cujo conteúdo foi misturado com água destilada seguindo as recomendações do fabricante. Esta 32 

solução foi aplicada com pulverizador manual de forma homogênea, sobre a forragem dos tratamentos que 33 

deveriam conter inoculante.  34 

Antes da ensilagem foram retiradas amostras de forragem, com ou sem associação de aditivos para 35 

análises da composição químico-bromatológica (Tabela 1). As amostras retiradas foram colocadas em 36 

bandejas de alumínio e levadas para estufa de ventilação forçada a 65ºC por 72 horas, em seguida o material 37 

pré-seco foi moído em moinho tipo willey com peneira de malha de 1 mm. Na forragem foram realizadas as 38 



 
 

seguintes análises: matéria seca (MS), cinzas (CZ), proteína bruta (PB), extrato etério (EE), fibra em 1 

detergente neutro (FDN) sendo que nesta análise, nas amostras que continham amido, foi utilizado a enzima 2 

alfa amilase, fibra em detergente ácido (FDA), lignina (LIG), hemicelulose (HEM) e pH (feito em uma 3 

amostra “in natura” da forragem) segundo a metodologia descrita em Silva & Queiroz (2002) baseado pelo 4 

AOAC (1980). Os nutrientes digestíveis totais (NDT) foram estimados de acordo a equação proposta por 5 

Capelle et al. (2001): NDT  = 99,39 - 0,7641*FDN. 6 

As análises supracitadas também foram realizadas nas amostras retiradas das silagens após a abertura 7 

dos mini-silos. Nessas referidas amostras também foram realizadas análises de nitrogênio insolúvel em 8 

detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), acidez total titulável e análise 9 

de nitrogênio amoniacal (N-NH3) em percentagem do nitrogênio total, conforme metodologia descrita em 10 

AOAC (1980). 11 

A digestibilidade da matéria seca (DMS) das silagens foi estimada pela equação: DMS (%) = 88,9 –12 

(0,779 x %FDA(MS)) segundo Castro Filho et al. (2007). A porcentagem de carboidratos totais (CT) e 13 

carboidratos-não-fibrosos (CNF) foram obtida através das equações desenvolvida por Sniffen et al (1992) 14 

onde: CT = 100 – (%PB + %EE+ %cinzas) e CNF= 100 – (FDN + CZ + PB + EE). 15 

 16 

Tabela 1. Composição químico-bromatológica da forragem com ou sem associação de aditivos antes da 17 
ensilagem. 18 
 19 

                                           Tratamento 

Variáveis SSA SFM SME SLB SA1 SA2 

Matéria seca 27,68 32,65 36,25 31,25 32,95 33,39 

Cinzas
1
 7,19 7,01 13,36 9,52 11,48 9,06 

Proteína bruta
1
 5,78 6,96 6,58 5,84 7,03 7,27 

Extrato etéreo
1
 5,45 6,18 6,9 6,13 6,25 6,64 

Fibra detergente neutro
1
 80,27 71,28 63,99 78,74 73,28 73,44 

Fibra detergente ácido
1
 62,87 50,39 44,82 61,95 54,4 55,5 

Lignina
1
 17,05 18,22 16,97 17,47 17,76 16,55 

Hemicelulose
1
 18,44 12,42 15,76 17,77 17,94 18,79 

Nutriente digestível total
1
 37,26 43,37 53,09 38,46 44,11 42,62 

Potencial hidrogeniônico 6,09 6,26 7,34 6,1 6,81 6,88 
1
Porcentagem da matéria seca  20 

SSA: silagem sem aditivo; SFM: com 15% de fubá de milho; SME: 15% de melaço em pó; SLB: Lactobacillus 21 
buchneri; SA1: associação um (7,5% de fubá de milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes 22 
de urucum trituradas e inoculante); SA2: associação dois (10% de fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 23 
0,65% calcário, 0,32% de sementes de urucum e inoculante). 24 
Fonte: Elaboração dos autores 25 
 26 

Outros parâmetros avaliados foram as perdas de matéria seca sob a forma de gases e efluentes 27 

contabilizados pela diferença de peso, de acordo com a metodologia descrita por Zanine et al. (2006), 28 

utilizando-se as seguintes equações: 29 

G= (PCI – PCf)/(MFi x MSi) x 1000 30 



 
 

Onde: G: perdas por gases (p.100 MS); PCI: peso do mini-silo cheio no fechamento (kg); PCf: peso do 1 

mini-silo cheio na abertura (kg); MFi: massa de forragem no fechamento (kg); MSi: teor de matéria seca da 2 

forragem no fechamento.  3 

E= [(PVf – Tb) – (PVi – Tb)]/MFi x 100 4 

E: produção de efluentes (kg/tonelada de silagem); PVi: peso do mini-silo vazio + peso da areia no 5 

fechamento (kg); PVf: peso do mini-silo vazio + peso da areia na abertura (kg); Tb: tara do mini-silo; MFi: 6 

massa de forragem no fechamento (kg). 7 

Os dados obtidos foram submetidos á análise de variância (ANOVA) utilizando-se o pacote estatístico 8 

SAS (2001), na ocorrência de diferenças significativas (P< 0,05) as médias foram comparadas pelo teste de 9 

Duncan à 5% de significância. 10 

 11 

Resultados e Discussão 12 

Houve efeito (P<0,05) dos aditivos nas perdas por efluentes, pois em todos os tratamentos que 13 

envolveram aditivos houve redução significativa de efluentes (Tabela 2). Dentre os aditivos testados os 14 

tratamentos SA1 e SA2 obtiveram as menores perdas de efluentes. Esses resultados foram similares aos 15 

observados por Andrade et al. (2012) que verificaram efeito positivo da adição de fubá de milho e/ou casca 16 

de soja com redução média de 58% nas perdas por efluentes em silagens de capim-elefante, em comparação 17 

ao tratamento controle.  18 

Tabela 2. Perdas por efluentes e por gases durante a ensilagem de capim Tanzânia com ou sem associação 19 
de aditivos. 20 
 21 

  Tratamento    

Variáveis SSA SFM SME SLB SA1 SA2 C.V. Prob. 

Perdas por efluentes (kg/t
-1

) 46,14ª 31,43
b
 23,74

c
 34,86

b
 6,72

d
 6,59

d
 18,86 <0,0001 

Perdas por gases (%)
1
 0,97 0,91 0,85 1,01 0,96 0,93 9,01 NS 

Médias seguidas de mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Duncan,  22 
a 5% de probabilidade. C.V: Coeficiente de variação (%); Prob.: Probabilidade estatística; NS: Não significativo; 23 
1
Em porcentagem da matéria seca. 24 

SSA: silagem sem aditivo; SFM: com 15% de fubá de milho; SME: 15% de melaço em pó; SLB: Lactobacillus 25 
buchneri; SA1: associação um (7,5% de fubá de milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes 26 
de urucum trituradas e inoculante); SA2: associação dois (10% de fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 27 
0,65% calcário, 0,32% de sementes de urucum e inoculante). 28 
 29 
Fonte: Elaboração dos autores 30 

 31 

Vale ressaltar que para os tratamentos envolvendo associações de aditivos houve uma redução em 32 

média de 85,6% de efluentes. Isto é, mostra a eficiência dessas associações na redução de efluentes. Isso 33 

pode ter ocorrido devido à sinergia entre três principais aditivos (fubá de milho, melaço em pó e calcário) 34 

que isoladamente mostram ser significativos na redução dos efluentes. Estes resultados corroboram com os 35 

obtidos por Siqueira et al. (2011), onde silagem de cana-de-açúcar com associações de aditivos (1% de oxido 36 

de cálcio e Lactobacillus buchneri) reduziram as perdas de efluentes de 90,5 para 36,3 kg/t MN (matéria 37 

natural). 38 



 
 

Com relação às perdas por gases não houve diferença significativa entre os tratamentos. No entanto, os 1 

valores observados foram inferiores a 1%, considerados normais. Diversos autores também não observaram 2 

redução nas perdas por gases em silagens de cana-de-açúcar e milho ensilados com diferentes tipos de 3 

aditivos (BALIEIRO NETO et al., 2009; RABELO et al., 2012; JUNGES et al., 2013).  4 

Os teores de proteína bruta das silagens não foram influenciados pela (P>0,05) adição dos diversos 5 

tipos de aditivos, apresentando valores semelhantes ao material sem aditivos (Tabela 3), pois os aditivos 6 

usados não eram fonte proteica. 7 

 8 

Tabela 3. Composição químico-bromatológica básica das silagens de capim Tanzânia com ou sem 9 
associação de aditivos 10 

1
Porcentagem da matéria seca; MS: matéria seca total; CZ: cinzas; EE: extrato etério; PB: proteína bruta; NDT: 11 

nutrientes digestíveis total. 12 
2
NIDN: nitrogênio insolúvel em detergente neutro (% N total) ; NIDA

2
: nitrogênio insolúvel em detergente ácido (% N 13 

total); CV: coeficiente de variação (%) ; Prob: Probabilidade estatística; NS:  não significativo;  14 
Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5% de significância.   15 
SSA: silagem sem aditivo; SFM: com 15% de fubá de milho; SME: 15% de melaço em pó; SLB: Lactobacillus 16 
buchneri; SA1: associação um (7,5% de fubá de milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes 17 
de urucum trituradas e inoculante); SA2: associação dois (10% de fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 18 
0,65% calcário, 0,32% de sementes de urucum e inoculante). 19 
 20 
Fonte: Elaboração dos autores 21 
 22 

Os teores de matéria seca diferiram (P<0,05) entre as silagens de capim Tanzânia e foram maiores 23 

para as silagens SFM (36,18%) e SME (36,29%). Esse aumento de matéria seca comprova a eficiência da 24 

atuação desses aditivos como absorventes de umidade. Segundo Coan et al. (2007) para se obter uma silagem 25 

de boa qualidade o teor mínimo de 25% de matéria seca é suficiente para que não ocorra prejuízos no 26 

processo fermentativo. Já o teor de matéria seca considerado ideal para o processo de ensilagem está entre 28 27 

e 34% (Monteiro et al., 2011), com isso os teores de matéria seca verificados para os tratamentos SSA, SA1 28 

e SA2 do presente trabalho se encontram dentro da faixa ideal, exceção dos tratamentos SFM, SME e SLB 29 

que foram levemente superiores (5,5%) ao ideal.  30 

O presente trabalho está de acordo com os resultados de alguns autores que também observaram o 31 

aumento do teor de matéria seca como, por exemplo, Correia et al. (2007) que verificaram em silagem de 32 

sorgo com 5% de fubá de milho um incremento de um ponto percentual. Aksu et al. (2006) também 33 

observaram esse efeito quando utilizaram 5% de melaço em pó nas silagens de milho onde observaram que o 34 

teor de matéria seca passou de 26,90% para 29,53%. Em silagem de cana-de-açúcar inoculada com 35 

                Tratamento 
    

Variáveis SSA SFM SME SLB SA1 SA2 CV Prob. 

MS 33,56
c
 36,18

a
 36,29

a
 35,49

ab
       34,44

bc
       34,53b

c
 2,7 0,0008 

CZ
1
 7,27

b
 7,06

b
 11,86

a
 7,49

b 
     11,87

a
       10,49

a
      10,0 <0,0001 

EE
1
  5,78

c
 5,70

c
 5,72

c
 5,18

c
       6,50

b
       7,28

a 
      8,7 <0,0001 

PB
1
  5,66 6,08 5,29 5,52      5,48       5,85      8,0 NS 

NIDN
2
 27,16

d
 34,81

bc
 33,74

c
 36,13

bc
      42,42

a 
      39,47

ab
       10,7 <0,0001 

NIDA
2
 22,76b

c
 27,45

b
 31,41

ab
 33,90

a
       24,81

bc
 29,88

ab
       23,9 0,0135 

NDT
1
 41,09

e
 48,36

b
 46,88

c
 45,07

d
       49,40

ab
       50,38

a
       2,2 <0,0001 



 
 

Lactobacillus buchneri Sá Neto et al. (2013) verificaram a elevação em 1,36 pontos percentuais na matéria 1 

seca. 2 

As maiores médias obtidas para cinzas foram observadas nas silagens SME (11,86) que não diferiram 3 

(P<0,05) da SA1 (11,87) e SA2 (10,49). Esse aumento expressivo das cinzas deve-se possivelmente a soma 4 

dos nutrientes minerais presentes na forragem com o contido nos aditivos.  5 

Para o componente NIDA todos os tratamentos apresentaram aumento do NIDA, as silagens SLB e 6 

SME obtiveram as maiores médias 33,90% e 31,41%, respectivamente. Esse efeito pode ter acontecido 7 

devido à ocorrência de problemas com superaquecimento durante a fase inicial da fermentação (fase 8 

aeróbia), provocando reações de complexação da proteína com os carboidratos (reação de Maillard) 9 

deixando parte destes nutrientes indisponíveis para serem utilizados pelo organismo animal. Essa mesma 10 

possível explicação também é valida para NIDN, pois em todos os tratamentos também houve elevação do 11 

NIDN. Portanto, se houver aumento do NIDA isso acarretará em aumento do NIDN, pois o NIDA está 12 

contido no NIDN. Resultados semelhantes foram encontrados por Teixeira et al. (2008) que mostraram 13 

elevado teor de NIDA (32,6%) nas silagens de capim elefante com 15% de farelo de cacau indicando alto 14 

teor de proteína indisponível. Segundo Van Soest (1991) a elevação do teor de NIDA é um efeito 15 

indesejável, visto que o nitrogênio contido na fração FDA não pode ser aproveitado pelas bactérias presentes 16 

no rúmen. 17 

Vale salientar que dentre os tratamentos envolvendo aditivos, o que continha associação (SA1) 18 

apresentou o menor valor de NIDA, mostrando ser eficiente em manter a qualidade inicial da proteína para 19 

ser usada pelos animais.  20 

Com relação à variável NDT foi observado que SA1 (49,40%) e SA2 (50,38%) obtiveram as maiores 21 

médias. A associação entre os aditivos para essa variável mostrou-se superior a utilização individual, visto 22 

que culminou em maior disponibilidade de nutrientes digestíveis. O melaço e o fubá de milho são fontes de 23 

carboidratos solúveis, já o calcário, bem como a uréia atuam na redução dos constituintes da parede celular 24 

como FDN e FDA, por meio de hidrolise alcalina, ajudando assim na disponibilização dos nutrientes 25 

(LOPES et al., 2007; RABELO et al., 2013). Esses fatores fazem com que o teor de NDT se eleve. A 26 

hidrolise alcalina foi observada por Siqueira et al. (2011) em que a utilização de óxido de cálcio em conjunto 27 

com Lactobacillus buchneri em silagem de cana-de-açúcar reduziu os teores de FDN (76% para 53%), assim 28 

como no trabalho de Ribeiro et al. (2010) que em silagem de cana-de-açúcar com 2% de uréia mais 2% de 29 

NaOH (hidróxido de sódio) verificaram redução no teor de lignina de 11,8% para  9% em comparação ao 30 

controle. 31 

Monteiro et al. (2011) observaram efeito positivo da aplicação de 100 kg de  fubá de milho por 32 

tonelada de massa verde na confecção de silagem, onde obtiveram aumento de 43,9% para o teor de NDT. 33 

Efeito semelhante foi observado no presente estudo, pois os tratamentos SA1 e SA2 possuem em sua 34 

constituição fubá de milho, além do melaço em pó, componentes responsáveis por parte da elevação dos 35 

nutrientes digestíveis totais.  36 

Os valores de pH (P>0,05) foram influenciados pelos tipos de aditivos, em que a maior redução de pH 37 

ocorreu no tratamento SME (3,76) mostra a atuação positiva do aditivo melaço em pó como substrato para as 38 



 
 

bactérias láticas produtoras de ácido lático, visto que este ácido é o maior responsável pela queda de pH 1 

(Figura 1). O melaço é um aditivo rico em açúcares, sendo esse o principal substrato para as bactérias láticas. 2 

Isso faz com que ocorra maior proliferação dessas bactérias e, por consequência, maior produção de ácido 3 

lático. De acordo com Pahlow et al. (2003) o valor de pH ideal gira em torno de 3,5 a 4,2 de forma 4 

que estes valores indicam uma silagem de boa qualidade. 5 

Os resultados observados por Bureenok et al (2012) corroboram com os obtidos pelo presente estudo, 6 

onde a utilização de 5% de melaço em pó na ensilagem de capim-elefante reduziu o pH (3,75) e elevou os 7 

níveis de ácido lático (49 g/kg MS para 94 g/kg MS). Bernardes et al. (2013) também observaram esse efeito 8 

de redução do pH (4,13) em silagem de capim-elefante com 5% de melaço associado com bactérias 9 

homofermentativas. 10 

Os maiores valores de pH nas silagens SA1 (5,07) e SA2 (5,06) já eram esperados, visto que na 11 

associação de aditivos colocados nestes tratamentos contêm uréia e calcário que são produtos de caráter 12 

básico o que justificariam  os elevados valores de pH.  13 

 14 

Figura 1. Valores de pH das silagens com ou sem associação de aditivos. 15 

 16 

Fonte: Elaboração dos autores 17 

Bumbieris Junior et al. (2009) observaram que em silagem de grama estrela  com adição de 10 kg de 18 

uréia por tonelada de matéria natural ocorreu aumento da capacidade tamponante o que conseqüentemente 19 

dificultou a queda de pH da silagem obtendo valores acima de 5,0. Esse mesmo efeito foi evidenciado nas 20 

silagens SA1, SA2 do presente estudo, potencializada pela inclusão do calcário. 21 

A acidez titulável total sofreu efeito (P<0,05) dos tipos de aditivos empregados nos tratamentos. O uso 22 

de 15% de melaço em pó na ensilagem de Tanzânia proporcionou valor mais elevado de acidez e a SLB 23 

obteve o menor valor (Figura 2). 24 

 25 
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Figura 2. Acidez titulável total das silagens de capim Tanzânia com ou sem associação de aditivos. 1 
 2 

 3 

Fonte: Elaboração dos autores 4 

 5 

A determinação da ATT (acidez titulável total) pode ser utilizada como indicativo da qualidade do 6 

padrão fermentativo das silagens, assim como o pH. Portanto, o tratamento com melaço proporcionou o 7 

melhor perfil fermentativo com elevada produção de ácido lático significando grande desenvolvimento de 8 

bactérias láticas produtoras deste ácido. Isso pode ser explicado pelo fato que o melaço é uma grande fonte 9 

de açúcares, principal substrato das bactérias láticas, o que leva a um desenvolvimento melhor destes 10 

microrganismos. Segundo Silva & Queiroz (2002) a determinação da acidez titulável possui elevada relação 11 

com o teor de ácido lático, o que muitas vezes apenas com a análise de pH não é perfeitamente relacionada. 12 

O tratamento envolvendo somente Lactobacillus buchneri obteve o menor valor de ATT significando 13 

baixa produção de ácido lático, provavelmente por não haver presença de substrato específico (açúcares) 14 

para as bactérias láticas. O inoculante utilizado é fonte de colônias de bactérias, porém não contém nenhuma 15 

fonte de açúcares, além da forragem também ser pobre neste substrato. Dessa forma, sem substratos as 16 

bactérias inoculadas não conseguem se desenvolver. Resultados semelhantes ao presente estudo foi 17 

observado por Sá Neto et al. (2013), onde ocorreu baixa produção de ácido lático na silagem de cana-de-18 

açúcar inoculada com Lactobacillus buchneri. 19 

Para os tratamentos com associações de aditivos o valor de ATT não representa uma boa relação com 20 

o teor de ácido lático devido à inclusão da uréia e calcário, aditivos com elevado poder tampão. Segundo 21 

Silva & Queiroz (2002) a uréia e o calcário interferem efetivamente na relação pH e ácido lático. É provável 22 

que tenha havido bom desenvolvimento de bactérias láticas com boa produção de ácido lático, pois nas 23 

associações continham Lactobacillus buchneri e melaço como fonte de açúcares. Entretanto, devido ao 24 

calcário e a uréia contidos nas associações o pH não caiu à níveis adequados e acabou, inclusive, interferindo 25 

no resultado da acidez titulável.   26 
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Os tratamentos SA1 e SA2 obtiveram os maiores (P<0,05) valores de nitrogênio amoniacal 9,12% e 1 

13,38%, respectivamente (Figura 3). Esse aumento do teor de nitrogênio amoniacal pode ser resultante de 2 

uma fermentação inicial instável e mais longa, possivelmente em decorrência da demora na redução do pH 3 

ocasionado pelos componentes básicos (calcário e uréia) que formam a associação de aditivo. Isso pode ter 4 

gerado maior proliferação de microrganismos indesejáveis e, por consequência, maior proteólise. Além 5 

disso, com a degradação da uréia ocorre liberação de amônia, o que pode também ter ajudado nesse aumento 6 

do teor de nitrogênio amoniacal. 7 

 8 

Figura 3. Nitrogênio amoniacal (N-NH3) das silagens com ou sem associação de aditivos 9 

    10 

Fonte: Elaboração dos autores 11 

 12 

Nenhum dos tratamentos testados apresentaram valores superiores a 15% de N-NH3 e poderiam ser 13 

classificados como aceitáveis (COAN et al., 2005). Contudo SSA, SFM, SME e SLB apresentaram valores 14 

inferiores a 10% consideradas por Mc Donald (1991) de excelente qualidade visto que este fato indica 15 

reduzida proteólise da proteína bruta. Bernardes et al. (2013) também verificaram teores de nitrogênio 16 

amoniacal inferior a 10% em silagens de capim elefante  com 5% de melaço associado com bactérias 17 

homoláticas, corrobando com o resultado obtido no presente trabalho.  18 

Quanto aos resultados de digestibilidade da matéria seca (DMS) as silagens SME (47,48%) e SFM 19 

(49,06%) obtiveram os maiores (P>0,05) valores. O aumento da digestibilidade (Figura 4) observada nesses 20 

tratamentos pode ser atribuída a maior disponibilidade de energia na forma de carboidratos solúveis 21 

derivados dos aditivos e que provavelmente serviram como substratos energéticos para o melhor 22 

desenvolvimento de bactérias fibrolíticas o que acabou por favorecer a degradação da matéria seca da 23 

silagem. Esse efeito positivo está de acordo com os resultados obtidos por Pereira et al. (2007), onde a maior 24 

degradação efetiva da matéria seca ocorreu em silagem de Tifton-85 quando acrescidas com 16,5% de fubá 25 

de milho.  26 

A baixa DMS da silagem de Tanzânia sem aditivo (43,35%) pode se creditada aos elevados teores de 27 

lignina do capim Tanzânia utilizado (16,54%) em decorrência do seu avançado estádio de crescimento (120 28 
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dias), visto que o cultivar Tanzânia segundo Coan at al. (2005) apresenta baixo teor de lignina (7,9%) no 1 

período ideal de corte (60 dias de idade).  2 

Com relação às silagens SA1 e SA2 suas digestibilidade mantiveram-se inalteradas (P>0,05) em 3 

relação a SSA. Embora houvesse nessas associações a adição de fubá de milho e melaço em pó que possuem 4 

elevada digestibilidade, esses não proporcionaram elevação da DMS total. Nessas associações haviam 5 

também uréia e calcário que mantiveram o pH do meio elevado e essa situação pode ter promovido 6 

desenvolvimento de microrganismos indesejáveis com consequente proteólise e fermentação aeróbia na fase 7 

inicial do processo com aumento exagerado de temperatura. A elevação da temperatura pode ter ocasionado 8 

reação de “Maillard” com consequente complexação de carboidratos com proteínas, deixando-os 9 

indisponíveis. Em contrapartida a presença de uréia e calcário nesses tratamentos proporcionaram hidrólise 10 

alcalina melhorando o aproveitamento da fibra. Portanto, temos que a DMS final não foi reduzida, porém 11 

também não se elevou. 12 

O trabalho de Ferrari Junior et al. (2009), que também continha aditivo alcalinizante que atua na 13 

redução dos constituintes da fibra (FDN e FDA), observaram efeito inverso, pois ocorreu redução da 14 

digestibilidade nas silagens de capim-elefante com adição de 1% de óxido de cálcio. Segundo esses autores 15 

esse efeito é devido a reação de Maillard, onde o superaquecimento dessas silagens promoveu reações de 16 

complexação de proteínas com carboidratos, conseqüentemente tornaram-se indigestíveis.   17 

 18 

Figura 4. Digestibilidade da matéria seca (DMS) das silagens com ou sem associação de aditivos19 

 20 

Fonte: Elaboração dos autores 21 

Os menores valores de CNF (Tabela 4) para os tratamentos SSA e SLB se devem possivelmente ao 22 

fato de que nessas silagens não havia aditivos ricos em amido e açúcares, principais componentes dos CNF, 23 

além de o capim Tanzânia ser pobre em pectina que é o terceiro componente formador do CNF. A 24 

superioridade do teor de CNF nas silagens SFM e SA2 demonstra efeito esperado, já que continham aditivos 25 

(fubá de milho e melaço em pó), que são considerados fontes de carboidratos não fibrosos. Esses referidos 26 

aditivos comprovam a eficiência na elevação do teor geral de CNF nas silagens elevando, assim, o valor 27 

energético final da silagem. 28 
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Tabela 4. Composição fibrosa das silagens de capim Tanzânia com ou sem associação de aditivos 1 

1 
Porcentagem da matéria seca; CHOT: carboidrato total; CNF: carboidrato não fibroso; FDN: fibra em detergente 2 

neutro; FDA: fibra em detergente ácido; HEM:  hemicelulose; CV: coeficiente de variação (%); Prob: Probabilidade 3 
estatística; NS:  não significativo  4 
Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5% de significância.   5 
SSA: silagem sem aditivo; SFM: com 15% de fubá de milho; SME: 15% de melaço em pó; SLB: Lactobacillus 6 
buchneri; SA1: associação um (7,5% de fubá de milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes 7 
de urucum trituradas e inoculante); SA2: associação dois (10% de fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 8 
0,65% calcário, 0,32% de sementes de urucum e inoculante). 9 

 10 

Os resultados obtidos no presente estudo corrobora com o trabalho de Bureenok et  al. (2011), pois 11 

estes autores observaram que em silagem de Brachiaria ruziziensis com 5% de melaço aumentou os teores 12 

de carboidratos não fibrosos (14,7 g/kg MS para 29,8 g/kg MS). Teles et al. (2010) também verificaram 13 

efeito similar aos obtidos neste estudo quando utilizaram os níveis de 4, 8, 12 e 16% de pedúnculo de caju 14 

desidratado em silagem de capim-elefante, onde obtiveram um aumento linear no teor de carboidratos não 15 

fibrosos a medida que elevaram-se estes níveis.  16 

Com relação ao CHOT pode-se observar que houve redução gradual de seu valor variando de 81,28% 17 

para SSA a 76,14% para SA1. Esse efeito de redução se deve possivelmente ao aumento gradual e 18 

simultâneo dos teores de extrato etério e cinzas (Tabela 1), pois o valor de CHOT é definido por cem menos 19 

a soma dos componentes, proteína bruta, extrato etéreo e cinzas. 20 

Para o teor de FDN foram observados os menores valores nos tratamentos SA1 e SA2 com médias de 21 

65,44% e 64,36%, respectivamente. As reduções nos teores de FDN possivelmente se devem a solubilização 22 

dos constituintes da parede celular. Vale ressaltar que estes tratamentos contêm uréia e calcário o que 23 

possivelmente contribuíram para a redução do FDN, pois estes elementos possibilitam esse efeito através da 24 

hidrolise alcalina, segundo Ribeiro et al. (2010) silagem de cana-de-açúcar com 4% de uréia proporcionou 25 

uma redução de 7,6% do teor de FDN.  26 

Os compostos solúveis também podem ter contribuído para a redução da fração FDN, pois existem 27 

microrganismos como bactérias que se utilizam de açucares e amido como substrato para poderem atacar a 28 

fibra. Essas bactérias produzem celulase e hemicelulase, isto é, enzimas que degradam fibra liberando 29 

compostos como hemicelulose e parte da celulose. Esses componentes fazem parte do FDN e ao ser liberado 30 

o teor final de FDN é reduzido. Esse efeito é relatados por alguns autores, Tavares et al. (2009) observaram 31 

redução nos teores de FDN (71,07% para 65,50%) em silagem de capim Tanzânia com 5% de polpa cítrica. 32 

Teixeira et al. (2008) também constataram em silagem de capim-elefante redução da FDN (79,4% para 33 

71,6%) com a adição de 15% de farelo de cacau.  34 

                 Tratamento 
    

Variáveis SSA SFM SME SLB SA1 SA2 CV Prob. 

CHOT
1
 81,28

a
 81,15ª 77,11

bc
 77,80

b
 76,14

c
 76,36

bc
 1,35 <.0001 

CNF
1
 4,98

e
 14,37

a
 10,72

cd
 6,72

de
 10,72

bc
 12,23

ab
 19,37 <.0001 

FDN
1
 76,50

a
 67,10

cd
 68,81

c
 70.86

b
 65,44

de
 64,36

e
 2,08 <.0001 

FDA
1
 58,46

b
 51,13

c
 53,17

c
 62,66

a
 58,00

b
 58,71

b
 4,00 <.0001 

HEM
1
 18,13

a
 15,64b

c
 15,54

bc
 17,60a

b
 15,81

bc
 14,86

c
 10,28 0,0314 



 
 

Com relação ao componente FDA observa-se que houve ação positiva dos aditivos fubá de milho e 1 

melaço utilizados na ensilagem, pois ocorreu maior redução desse componente nos tratamentos SFM e SME, 2 

apresentando ás seguintes médias 51,13% e 53,17%, respectivamente. Há evidencias que fonte de 3 

carboidratos solúveis possibilita um decréscimo no teor da fração FDA, possivelmente devido ao fato que 4 

com esses aditivos houve maior oferta de substratos para a população microbiana degradarem melhor a fibra 5 

culminando em maior digestibilidade (Figura 4) e queda no teor de FDA. Isso foi observado por Tavares et 6 

al. (2011) quando utilizaram 14% de resíduo de batata na ensilagem de capim-elefante e observaram que o 7 

teor de FDA reduziu de 42% para 33%.    8 

Os resultados observados para HEM foram maiores para SSA (18,13%) e SLB (17,60%). A redução 9 

no constituinte HEM dos demais tratamentos pode ser explicada por sua hidrolise, pois de acordo com 10 

McDonald (1991) esta hidrolise é resultante da atividade de uma enzima denominada hemicelulase, sendo 11 

que esta é sintetizada pelas bactérias. No presente estudo ocorreu redução de 18% para 14% de SSA para 12 

SA2, respectivamente. Esse efeito de redução da HEM do presente estudo é corroborado pelo trabalho de 13 

Viana et al. (2013), em silagem de capim elefante, onde a elevação dos níveis inclusão de torta de algodão 14 

proporcionou redução da fração HEM. 15 

 16 

Conclusões 17 

A associação entre aditivos químicos e biológicos apresenta efeito sinérgico positivo para reduzir 18 

perdas por efluentes, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e melhora principalmente o teor 19 

de nutriente digestível total (NDT) final da silagem. 20 

 21 
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Estabilidade aeróbia da silagem de capim Tanzânia tratada com aditivos 

químicos ou biológico 

Aerobic stability of silage Tanzania treated with chemical additives or 

biological 

RESUMO - Este estudo foi realizado objetivando avaliar a estabilidade aeróbia 

da silagem de capim Tanzânia tratada com aditivos químicos ou biológico. O 

delineamento experimental utilizado foi ao acaso com dez tratamentos e cinco 

repetições, de modo que os aditivos foram avaliados compondo as seguintes silagens: 

silagem de capim Tanzânia sem aditivo (SSA); silagem com 15% fubá de milho (SFM); 

silagem com 15% de melaço (SME); silagem com 2,17% de uréia (SUR); silagem com 

2,17% de calcário (SCA); silagem com Lactobacillus Buchneri (SLB); silagem com 

associação de aditivos SA1: 7,5% fubá de milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% 

calcário, 0,30% sementes de urucum; silagem com associação de aditivos SA2 (mesma 

proporção da SA1 mais a inclusão de SLB); silagem com associação de aditivos SA3: 

10% fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% calcário, 0,32% de 

sementes de urucum; silagem com associação de aditivos SA4 (mesma proporção da 

SA3 mais a inclusão de SLB). O uso dos aditivos proporcionaram elevações nos teores 

de matéria seca, bem como redução das perdas por efluentes e gases. Quanto aos 

resultados de pH, obteve-se valores iniciais igual ou inferior a 4,2, exceto para os 

tratamentos contendo aditivos alcalinizantes. Contudo, após a exposição aeróbia para 

todos os tratamentos ocorreram elevação dos valores de pH. Comportamento similar 

ocorreu com a temperatura das silagens, pois esta aumentou 2ºC em relação da 

temperatura ambiente, provocando a quebra da estabilidade nos tempos 72, 84, 96 e 96 

horas após abertura dos silos para SSA, SME, SLB e SA4, respectivamente. A 

associação dos aditivos promove maior resistência a deterioração aeróbia das silagens. 

O uso de Lactobacillus buchneri foi pouco efetivo em melhorar a estabilidade aeróbia 

das silagens. 

 

Palavras-chaves: Lactobacillus buchneri, fubá de milho, melaço, uréia 

 

ABSTRACT - This study was conducted to evaluate the aerobic stability of silage 

Tanzania treated with chemical or biological additives. The experimental design was 

randomized with ten treatments and five repetitions, so that the compounding additives 

were evaluated as follows silages: Tanzania grass silage without additive (SSA); silage 



 
 

with 15% corn meal (SFM); 15% molasses silage (SME); silage 2.17% urea (SUR); 

silage 2.17% limestone (SCA); silage with Lactobacillus buchneri (SLB); silage with 

additives association (SA1):  7.5% corn flour, 5% molasses powder, 1.1% urea, 1.1% 

limestone, 0.30% annatto seeds; silage with additives association SA2 (SA1 proportion 

of more inclusion of SLB); silage with additives association (SA3): 10% corn meal; 

2.93% molasses powder, 1.1% urea, 0.65% limestone, 0.32% of annatto seeds; silage 

with additives association SA4 (SA3 proportion of more inclusion SLB ). The use of 

additives provided increases in dry matter and reducing losses and waste gases. The pH 

of the results, obtained initial values less than or equal to 4.2, except for the treatments 

containing alkalizing additives. However, after air exposure for all treatments occurred 

raising the pH. Similar behavior occurred with the temperature of the silage, for this 

increased 2 ° C with respect the ambient temperature, causing breakage stability at 

times 72, 84, 96 and 96 hours after opening of the silo for SSA, EMS, SLB, and BL4, 

respectively. The combination of additives promotes greater resistance to aerobic 

deterioration of silage. The use of Lactobacillus buchneri was ineffective in improving 

the aerobic stability of silage. 

 

Keywords: Lactobacillus buchneri, corn meal, molasses, urea 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente a conservação de gramíneas do gênero Panicum maximum tem sido 

bastante difundida, devendo-se ao grande potencial dessas forrageiras, sobretudo em 

virtude do elevado potencial produtivo, podendo atingir 33 t/ha de matéria seca por ano 

com bom valor nutritivo (SOUSA et al., 2010). Durante a estação das águas ocorre 

maior produção de massa, tornando assim possível a utilização do excedente como 

alternativa alimentar para ser utilizada na forma de silagem.  

A produção de silagem consiste em um método de armazenamento em meio 

anaeróbio onde ocorre fermentação. Esta deve ser realizada preferencialmente por 

bactérias produtoras de ácido lático como as heterofermentativas e homofermentativas, 

as quais convertem carboidratos solúveis em ácidos orgânicos. No entanto, após a 



 
 

abertura dos silos o ácido lático produzido em silagens com bactérias 

heterofermentativas sofre oxidação, formando lactato de etilo e dióxido de carbono 

(HOLZER et al., 2003). Os Lactobacillus buchneri (bactérias heterofermentativas) são 

capazes de converter esses compostos em ácido acético, principal responsável pela 

estabilidade aeróbia. Vale ressaltar que o ácido lático pode ser utilizado como substrato 

e consumido por microrganismos deterioradores como fungos e leveduras, promovendo 

assim a redução da estabilidade aeróbia das silagens.  

Segundo Gimenes et al. (2006) a quebra da estabilidade da silagem ao ser exposta 

ao ar é inevitável e pode levar a grandes perdas de matéria seca, principalmente pela 

ação de fungos e bactérias anaeróbias. Entretanto essa deterioração pode ser retardada 

por meio do uso de aditivos de forma que a silagem venha a aumentar a sua vida útil, ou 

seja, elevar a estabilidade aeróbia. Ainda segundo esses autores essa deterioração 

aeróbia está relacionada com o aumento da temperatura e pH, devido as fermentações 

ocasionadas pelas leveduras, fungos e bactérias. A quebra da estabilidade aeróbia é um 

fenômeno observado por diversos autores (BERNARDES et al., 2009; REZENDE et al., 

2011; TABACCO et al., 2011; SÁ NETO et al., 2013; TRES et al., 2014), e esta é 

defina como a elevação de 2ºC na temperatura da silagens em comparação a 

temperatura ambiente. 

Alguns aditivos microbianos estão sendo utilizados para melhorar as 

características fermentativas, principalmente referente ao aumento da estabilidade 

aeróbia das silagens. Entre os aditivos de grande destaque estão os inoculantes que 

contem bactéria heterofermentativas Lactobacillus buchneri. Estes microrganismos têm 

demonstrado capacidade em reduzir a população de leveduras promovendo elevação da 

vida útil da silagem, ou seja, aumento da estabilidade das silagens de gramíneas 



 
 

tropicais durante a exposição ao ar (BERNARDES et al., 2007; MENDES et al., 2008; 

TELLER et al., 2012).  

Existem outros tipos de aditivos também capazes de melhorar a estabilidade das 

silagens, onde estes, possuem a capacidade de atuar em conjunto promovendo um efeito 

sinérgico no processo fermentativo (ANDRADE et al., 2012; BERNARDES et al., 

2013). Estes são classificados como aditivos absorventes de umidade e/ou nutritivos, 

pois são capazes de melhorar os fatores intrínsecos como baixo teor de matéria seca e 

carboidratos solúveis, características responsáveis por uma fermentação instável. Dentre 

esses aditivos utilizados podemos citar: o fubá de milho, melaço em pó, calcário e uréia. 

Diante do contexto objetivou-se com esse estudo avaliar a estabilidade aeróbia da 

silagem de capim Tanzânia tratada com aditivos químicos e biológico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na fazenda experimental Campus Rural pertencente 

à Universidade Federal de Sergipe, localizado a 10º 55´ 28,5” latitude sul e 37º 12´ 

04,7” de longitude oeste, no município de São Cristovão.  

 Os procedimentos de análises químicas foram realizados no Laboratório de 

Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia. A espécie forrageira utilizada foi o 

cultivar Tanzânia (Panicum maximum), colhido com máquina forrageira aos 120 dias de 

crescimento vegetativo e picada para obter partículas de aproximadamente 2 a 3 cm. 

 Foram utilizados mini-silos experimentais de acordo com os tratamentos: silagem 

sem aditivo (SSA); silagem com 15% fubá de milho (SFM); silagem com 15% de 

melaço (SME); silagem com 2,17% de uréia (SUR); silagem com 2,17% de calcário 

(SCA); silagem com inoculante bacteriano comercial à base de Lactobacillus buchneri 

(SLB) e silagem com associação de aditivos: 7,5% fubá de milho, 5% melaço em pó, 



 
 

1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas (SA1); 7,5% fubá de 

milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum 

trituradas e Lactobacillus Buchneri (SA2); 10% fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 

1,1% uréia, 0,65% calcário, 0,32% de sementes de urucum (SA3); 10% fubá de milho; 

2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% calcário, 0,32% de sementes de urucum e 

Lactobacillus Buchneri (SA4). Assim ficaram caracterizados 10 tratamentos com quatro 

repetições, totalizando 40 unidades experimentais, onde se empregou o delineamento 

inteiramente casualizado. 

Os aditivos foram aplicados antes do enchimento dos mini-silos e misturados à 

forragem de Tanzânia em lonas plásticas buscando-se a adequada uniformidade. O 

inoculante à base de Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 foi preparado previamente 

no Laboratório de Nutrição Animal, formando uma solução aquosa por meio da diluição 

em água destilada de forma a obter uma concentração de 2,5 x 10
10

 UFC/g unidades 

formadoras de colônia. Esta solução foi aplicada com pulverizador manual sobre as 

respectivas forragens que o incluía, antes da ensilagem. 

A forragem colhida e aditivada foi colocada nos mini-silos e compactada por meio 

de bastões de madeira. No fundo dos mini-silos havia 1 kg de areia seca e esterilizada 

para absorção de chorume e sobre esta uma lâmina de tecido separando-a da forragem. 

Posteriormente, foram fechados com tampas de PVC adaptadas com válvula tipo 

“Bunsen” para permitir a saída de gases e impossibilitar a entrada de ar e vedados com 

fitas transparentes. Em seguida armazenados em área coberta com temperatura ambiente 

até o momento de abertura que foi realizada após 60 dias.  

A avaliação da estabilidade aeróbia foi realizada na abertura dos mini-silos aos 60 

dias. Parte do conteúdo foi retirado e colocado em bandeja de alumínio para 

homogeneização. Após esse procedimento de cada mini-silo foram coletadas três 



 
 

subamostras e uma amostra de aproximadamente 2 kg de silagem que foram colocadas 

em caixas de isopor de 5 litros com um total de quatro caixas por tratamento e em 

seguida transferidas para sala climatizada a 26± 1ºC, essa temperatura representa a 

média do mês de setembro em Aracaju, período em que foi realizado a leitura de 

temperaturas. O controle da temperatura foi feito com termômetro de ambiente de 

máxima e mínima. Das três subamostras coletadas em uma realizou-se a determinação 

da acidez titulável total (ATT), e em outra os valores de pH e na terceira o teor de 

matéria seca, segundo a metodologia descrita em Silva e Queiroz (2002).  

 A temperatura da silagem foi medida nos tempos: 0, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 

96 h após a abertura dos mini-silos totalizando 400 observações (10 tratamentos x 4 

repetições x 10 tempos). Utilizou-se um termômetro digital (MT 360, com leitura de 

temperatura de – 30,0 a + 550ºC) para medir a temperatura da massa de forragem a qual 

foi coletada em pontos com 10 cm de profundidade na massa contida na caixa de isopor, 

em seguida realizou-se aferições da temperatura ambiental. Nos tempos supracitados 

também foi determinado o valore de pH imediatamente após a coleta, totalizando quatro 

amostras por tratamento e quarenta por tempo.  

A quebra da estabilidade foi definida conforme metodologia descrita por Ruppel 

et al. (1995) e Driehuis et al. (2001), onde após a abertura do silo observa-se o tempo 

em que  ocorre a elevação de 2
o
C da temperatura da silagem em relação à temperatura 

ambiente. 

Outras análises avaliadas foram as perdas de matéria seca sob a forma de gases e 

de efluentes de acordo com metodologias descritas por Zanine et al. (2006). Esses dados 

foram determinados por meio das seguintes equações:  

G= (PCI – PCf)/(MFi x MSi) x 1000;  



 
 

Onde: G: perdas por gases (p.100 MS); PCI: peso do mini-silo cheio no 

fechamento (kg); PCf: peso do mini-silo cheio na abertura (kg); MFi: massa de 

forragem no fechamento (kg); MSi: teor de matéria seca da forragem no fechamento.  

E= [(PVf – Tb) – (PVi – Tb)]/MFi x 100. 

E: produção de efluentes (kg/tonelada de silagem); PVi: peso do mini-silo vazio + 

peso da areia no fechamento (kg); PVf: peso do mini-silo vazio + peso da areia na 

abertura (kg); Tb: tara do mini-silo; MFi: massa de forragem no fechamento (kg). 

Os dados avaliados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) através do 

pacote estatístico SAS
® 

(2001), na ocorrência de diferenças significativas (P< 0,05), as 

médias de pH, ATT, MS, perdas por efluentes e de gases foram comparadas pelo teste 

de Duncan a 5% de significância. Para efeito significativo dos tratamentos, foi realizado 

desdobramento dos graus de liberdade em efeitos principais e da interação. Quanto à 

estabilidade aeróbia foi analisada por polinômios ortogonais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a variável ATT verificou-se efeito positivo (P<0,05) dos tipos de aditivos 

utilizados nos tratamentos. De forma geral a ATT pode ser utilizada para medir o 

padrão fermentativo das silagens, juntamente com o pH. De acordo com Silva e Queiroz 

(2002) a determinação da acidez titulável possui elevada relação com o teor de ácido 

lático, o que muitas vezes apenas com a análise pH não é perfeitamente relacionada.  

Observa-se que a silagem contendo 15% de melaço (SME) promoveu maior 

concentração de ácido lático dentre as silagens produzidas (Figura 1). Dessa forma, esse 

tratamento provavelmente proporcionou melhores condições para o desenvolvimento 

das bactérias produtoras de ácido lático, ou seja, bactérias láticas. Esse efeito foi 

possível devido o melaço representar uma fonte de açúcares altamente fermentáveis que 

serve como substrato para as bactérias láticas.  



 
 

Para os tratamentos contendo Lactobacillus buchneri (SLB), uréia (SUR) e 

calcário (SCA) individualmente foram obtidos baixos valores de ATT, indicando baixa 

produção de ácido lático, isso se deve possivelmente devido à ausência das bactérias 

homoláticas as quais deveriam utilizar os carboidratos solúveis como substrato, 

dominando assim o meio. Observa-se que estes referidos tratamentos não possuíam 

fontes de açúcares para estimular o desenvolvimento bacteriano adequado, isto é, 

bactérias láticas.  

 

 

Figura 1. Valores da acidez total titulável (ATT) das silagens de capim Tanzânia com 

ou sem associação de aditivos. 

 

No presente trabalho observou-se que devido a inclusão de uréia e calcário nas 

associações de aditivos, estes não permitiram uma queda efetiva no pH final da silagem, 

por consequência, provavelmente houve desenvolvimento de leveduras e outras espécies 

de bactérias que ao se desenvolverem, em pH mais elevado, competiram por espaço 

com as bactérias láticas não deixando essas ultimas se proliferarem acarretando em 

menor produção de ácido lático. Segundo Silva & Queiroz (2002) compostos como 

uréia e/ou calcário interferem na relação ATT e teor de ácido lático. Portanto os 

tratamentos contendo estes aditivos com alto poder tampão a ATT não representa uma 
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boa relação com o teor de ácido lático, devido a relação pH e acido lático sofrer 

alteração.  

Houve diferenças significativas (P<0,05) para os teores de matéria seca nas 

silagens de capim Tanzânia com maiores valores para SCA, SA1, SFM e SME os quais 

foram de 38,77, 37,53, 36,18, 36,29, respectivamente (Tabela 1). Esse efeito de 

elevação nos teores de matéria seca evidencia a eficiência desses aditivos na absorção 

de umidade. O teor de matéria seca considerado ideal para o processo de ensilagem está 

entre 28 e 34% (Monteiro et al. 2011), no entanto nas silagens supracitas o valor de 

matéria seca encontrado foi levemente superior (média de 3,19 pontos percentuais).  

 

Tabela 01. Teor de matéria seca, perdas por efluentes e por gases durante a ensilagem 

de capim Tanzânia com ou sem aditivos. 

Tratamento Matéria Seca (%)
1
 Perda Efluente (kg/

t-1
) Perda Gases (%)

1
 

SSA 33,56
e
 46,14

a
 0,97

b
 

SFM 36,18
c
 23,74

c
 0,91

bc
 

SME 36,29
c
 6,72

e
 0,85

d
 

SUR 31,84
f
 12,11

d
 1,11

a
 

SCA 38,77
a
 22,51

c
 0,97

b
 

SLB 35,49
cd

 34,86
b
 1,01

ab
 

SA1 37,53
b
 12,32

d
 0,90

c
 

SA2 34,44
de

 8,86
de

 0,96
b
 

SA3 35,49
cd

 7,58
de

 1,04
ab

 

SA4 34,53
de

 6,59
e
 0,93

bc
 

C.V. (%) 2,71 20,09 9,12 

Prob. <.0001 <.0001 0.0022 
Médias seguidas de mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Duncan, a 

5% de probabilidade. C.V: Coeficiente de variação; Prob. : probabilidade estatística. 
1
Em porcentagem da matéria seca. 

SSA: silagem sem aditivo; SFM: 15% fubá de milho; SME: 15% de melaço; SUR: 2,17% de uréia; SCA: 

2,17% de calcário; SLB: Lactobacillus Buchneri; SA1: associação de aditivos 7,5% fubá de milho, 5% 

melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas; SA2: 7,5% fubá de 

milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas e 

Lactobacillus Buchneri; SA3: 10% fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% calcário, 

0,32% de sementes de urucum; SA4: 10% fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% 

calcário, 0,32% de sementes de urucum e Lactobacillus Buchneri. 

 

Estudos realizados por alguns autores corroboram com o presente trabalho, onde 

Aksu et al. (2006) observaram  que a utilização de 5% de melaço em pó nas silagens de 



 
 

milho proporcionou aumento do teor de matéria seca de 26,90% para 29,53%. Correia et 

al. (2007) também observaram que em silagem de sorgo com 5% de fubá de milho 

ocorreu um incremento em um ponto percentual no teor de matéria seca. 

Quanto às perdas via efluentes observou-se que os aditivos promoveram efeito 

significativo (P<0,05) na redução deste produto. Nos tratamentos contendo associações 

de aditivos estes apresentaram elevada eficiência na redução de efluentes. Isso pode ter 

ocorrido devido à sinergia entre quatro aditivos (fubá de milho, melaço, uréia e calcário) 

que individualmente mostraram ser altamente significativos na redução dos efluentes. 

Comportamento similar foi observado por Ribeiro et al. (2009) e Andrade et al. (2012), 

onde o uso de aditivos absorventes de umidade como casca de soja e polpa cítrica, 

respectivamente, foram eficientes na redução da produção de efluentes em relação ao 

controle. 

Para a variável perda por gases houve efeitos positivos (P<0,05) com o uso dos 

aditivos. Os tratamentos SUR, SA3 e SLB obtiveram as maiores perdas por gases, 

sendo essas perdas inferiores a 1,12%. Quanto aos demais tratamentos e associações 

houve redução das perdas por gases em relação ao controle (SSA). Efeito semelhante de 

redução das perdas via gases foi observado por Ribeiro et al. (2009) em silagens de 

capim-marandu tratada com ácido fórmico e Lactobacillus plantarum mais Pediococcus 

acidilactici, onde obtiveram valores de 1,3% e 3,6%, respectivamente, em comparação 

ao controle que obteve maior produção de gases (6,3%). Amaral et al. (2007) também 

verificaram que silagens de capim-marandu com 56 dias de ensilado chegou a produzir 

valores inferior a 1% de gases.   

O pH da silagem foi afetado pela interação tratamento x tempo de exposição ao ar 

(P<0,05). De forma geral os valores de pH iniciais (Figura 2) obtidos em todas silagens  

estão dentro do padrão considerado aceitável (3,5 a 5). O ácido lático é o principal 

responsável pela obtenção de baixos valores de pH. No processo de fermentação das 

silagens as bactérias homofermentativas são os principais microrganismos envolvidos 

na produção de ácido lático. Este, por sua vez, é mais eficiente na redução de pH em 

comparação aos demais ácidos produzidos, conseqüentemente este ácido orgânico 

promove melhor conservação dos nutrientes (ÁVILA et al., 2009). 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Figura 2. Valores de pH das silagens de capim Tanzânia com ou sem associação de 

aditivos químicos e biológico
1 

1
SSA: silagem sem aditivo; SFM: 15% fubá de milho; SME: 15% de melaço; SUR: 2,17% de uréia; SCA: 

2,17% de calcário; SLB: Lactobacillus Buchneri; SA1: associação de aditivos 7,5% fubá de milho, 5% 

melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas; SA2: 7,5% fubá de 

milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas e 

Lactobacillus Buchneri; SA3: 10% fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% calcário, 

0,32% de sementes de urucum; SA4: 10% fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% 

calcário, 0,32% de sementes de urucum e Lactobacillus Buchneri.  



 
 

Os tratamentos SSA, SFM, SME, SCA, SLB impostos ao capim Tanzânia 

resultaram em silagens com pH iniciais baixos, apresentando valores inferior ou igual a 

4,2 em comparação as demais silagens. Preconiza-se que o valor de pH ideal gira em 

torno de 3,5 a 4,2 de forma que estes valores são indicativos de silagem de boa 

qualidade (PAHLOW et al., 2003). Portanto, os resultados observados no presente 

estudo para os tratamentos citados acima se encontram dentro da faixa ideal de pH. Os 

tratamentos SUR, SA1, SA2, SA3, SA4 obtiveram pH inicial mais elevado (≥ 4,7), no 

entanto esse efeito já era esperado, visto que estes contém uréia e calcário que são 

aditivos alcalinizantes, o que justifica a elevação do pH inicial. Bumbieris Junior et al. 

(2009) também observaram elevado pH inicial (acima de 5,0) em silagens de grama 

estrela ensilada com uréia. 

Com o passar do tempo de aeração os valores de pH começaram a se elevar 

gradualmente em relação ao valor encontrado na abertura dos mini-silos. Esse efeito 

também foi observado por Bernardes et al. (2013) em silagens de capim elefante com 

melaço ou  bactérias homoláticas e obtiveram pH final de 9,30, após dez dias de 

exposição ao ar. 

No presente trabalho, após quatro dias de exposição aeróbia foram encontrados 

pH de 4,27 para SME e 4,40 na SFM, as demais silagens apresentaram valores 

superiores indicando possível perda de valor nutritivo. Ao considerar o valor de pH 

isoladamente este representa um índice de qualidade das silagens (BERNARDES et al., 

2013). A elevação dos valores de pH podem estar relacionados ao consumo de ácido 

lático como fonte de energia pelos microrganismos durante o processo de deterioração 

das silagens (BERNARDES et al., 2009). 

 Os valores médios de pH encontrados, durante quatro dias de exposição aeróbia, 

para SA1, SA3 e SA4 foram de 5,43, 5,16 e 5,21, respectivamente. Essas silagens 

obtiveram os valores de pH pouco superiores ao pH inicial que foram de 4,9, 4,8 e 4,7, 

respectivamente. Já para os tratamentos SUR, SCA, SLB e SA2 o pH elevou-se 

atingindo patamares de 6,0, 5,0, 5,3, 5,6, respectivamente. Valores bem superiores aos 

seus valores de pH inicial. De acordo com Pahlow et al. (2003) quando os ácidos 

orgânicos responsáveis pela preservação da silagem são consumidos por 

microrganismos indesejáveis após abertura do silo o valor de pH da silagem se eleva 

consideravelmente. Portanto, o fato de que o pH manteve-se relativamente constante nas 

silagens SA1, SA3 e SA4 deve-se possivelmente a ausência de fermentações 

indesejáveis durante o tempo de avaliação. Efeito semelhante foi observado por Balieiro 



 
 

Neto et al. (2009) em silagem de cana-de-açúcar tratada com 0,5% de cal virgem e 

também por Tres et al. (2014) em silagem de grãos úmidos de milho ensilados com 20% 

de soja e 1,4% de uréia, respectivamente, onde as silagens se mantiveram com pH 

relativamente constante durante 96 horas de exposição aeróbia.   

A estabilidade aeróbia foi influenciada de forma positiva pelos aditivos utilizados 

nas silagens de capim Tanzânia (P<0,05). No decorrer do tempo de abertura dos silos 

ocorreram alterações nos valores da temperatura das silagens (Figura 3), onde estas se 

ajustaram em equações quadráticas em todos os tratamentos avaliados obtendo-se 

coeficientes de determinação de elevada magnitude. 

Nos tratamentos SSA, SME, SLB e SA4 houve quebra da estabilidade aeróbia 72, 

84, 96 e 96 horas, respectivamente, após a abertura dos silos. A quebra foi indicada pelo 

aumento de 2ºC da temperatura das silagens em relação à temperatura ambiente 

(RUPPEL et al., 1995; DRIEHUIS et al., 2001; ANDRADE et al., 2012; TELLER et 

al., 2011), acredita-se que a elevação da temperatura se deve ao inicio das fermentações 

secundárias realizadas por microrganismos indesejáveis, estes promovem intensa 

atividade metabólica consumindo os produtos residuais da fermentação, principalmente 

carboidratos solúveis, culminado em produção de calor. A deterioração aeróbia segundo 

Gimenes et al. (2006) é um fenômeno inevitável e esta relacionado com elevação do pH 

e da temperatura em virtude das fermentações promovidas pelas leveduras, fungos e 

bactérias aeróbias, fato que provavelmente aconteceu no presente trabalho.  

A inoculação das silagens com Lactobacillus buchneri possui o objetivo de 

melhorar a estabilidade aeróbia por meio da conversão do ácido lático em acético, 

principal responsável pela estabilidade e assim prolongar a vida útil da silagem, efeito 

esse pouco efetivo nesse estudo, onde houve prolongamento de vida útil de 24 horas da 

silagem com inoculante (SLB) em relação a silagem controle (SSA) contrapondo 

principalmente com os resultados encontrados por diversos pesquisadores, onde a 

inoculação com Lactobacillus buchneri promoveu melhora sensível na eficiência do 

processo fermentativo das silagens, preservando nutrientes e reduzindo a deterioração 

aeróbia em silagens de cana-de-açúcar e milho (MENDES et al., 2008; TABACCO et 

al., 2011; SILVA et al., 2014). No entanto, há divergências quanto aos resultados 

propostos pelo uso de Lactobacillus buchneri, pois alguns estudos não obtiveram efeitos 

positivos em relação ao aumento da estabilidade aeróbia em silagens de capim-marandu 

e cana-de-açúcar (BERNARDES et al., 2008; SCHMIDT et al., 2011).  

 



 
 

 

 

 

Figura 3. Estabilidade aeróbia de silagem de capim Tanzânia com ou sem associação de 

aditivos químicos e biológico
1 

1
SSA: silagem sem aditivo; SFM: 15% fubá de milho; SME: 15% de melaço; SUR: 2,17% de uréia; SCA: 

2,17% de calcário; SLB: Lactobacillus Buchneri; SA1: associação de aditivos 7,5% fubá de milho, 5% 

melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas; SA2: 7,5% fubá de 

milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas e 

Lactobacillus Buchneri; SA3: 10% fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% calcário, 

0,32% de sementes de urucum; SA4: 10% fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% 

calcário, 0,32% de sementes de urucum e Lactobacillus Buchneri. 



 
 

Após 24 horas de exposição ao ar as temperaturas das silagens começaram a subir 

acentuadamente, provavelmente o contato com o oxigênio permitiu que microrganismos 

indesejáveis como fungos, leveduras e bactérias aeróbias iniciassem processos 

metabólicos que provocam aumento na temperatura, ocorrendo assim, variações nas 

temperaturas das silagens após 24 horas exposta ao ambiente aeróbio. Comportamento 

similar foi observado por Andrade et al. (2012) em silagem de capim-elefante aditivado 

com fubá de milho e/ou casca de soja, por Sá Neto et al. (2013) trabalhando com 

silagem de milho com Lactobacillus buchneri ou em associação com Lactobacillus 

plantarum e ainda por Tres et al (2014) trabalhando com grãos úmidos de milho 

ensilados com soja e uréia. 

Os tratamentos contendo as associações SA1, SA2, SA3 e as silagens que 

utilizaram fubá de milho, uréia e calcário individualmente apresentaram padrões 

semelhantes na elevação da temperatura, não ocorrendo quebra até o tempo de 96 horas. 

Portanto pode se afirmar que estes tratamentos conservaram melhor as silagens após a 

exposição ao ar. 

 Dentre os tratamentos que se mantiveram estáveis o SA1 se destacou, pois 

conferiu a esta silagem maior estabilidade, visto que obteve uma menor média de 

temperatura durante todo o período de exposição aeróbia em comparação aos demais 

tratamentos supracitados. Por isso, para esse referido tratamento contendo associação de 

aditivos o perfil pós-fermentação proporcionou baixo crescimento de microrganismos 

indesejáveis promovendo maior eficácia em prolongar ávida útil da silagem.   

Alguns resultados demonstram semelhanças no tempo de estabilidade com os 

obtidos nesse estudo, como os observados por Balieiro Neto et al. (2009), onde as 

silagens de cana-de-açúcar com 2% de cal virgem apresentaram aumento da 

estabilidade de forma a permanecer estável durante os nove dias de exposição ao ar.  

 

CONCLUSÕES 

A associação dos aditivos apresenta sinergia positiva, pois os tratamentos 

SA1(7,5% fubá de milho, 5% melaço em pó, 1,1% uréia, 1,1% calcário, 0,30% 

sementes de urucum trituradas), SA2 (7,5% fubá de milho, 5% melaço em pó, 1,1% 

uréia, 1,1% calcário, 0,30% sementes de urucum trituradas e Lactobacillus Buchneri) e 

SA3 (10% fubá de milho; 2,93% melaço em pó, 1,1% uréia, 0,65% calcário, 0,32% de 



 
 

sementes de urucum) promove maior resistência à deterioração aeróbia das silagens, o 

que as confere melhor estabilidade.  

A utilização de Lactobacillus buchneri é pouco efetiva em promover a 

estabilidade aeróbia das silagens apresentando, portanto, pouca resistência à 

deterioração aeróbia. 
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