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Para a produção de leite, existe a necessidade de armazenamento de alimentos. O principal 

método é a ensilagem, que é uma garantia para períodos de secas, entre safras e períodos de 

variações climáticas que afetam a produção de forragens, que podem impactar nesta produção. 
Ainda, com relação aos alimentos concentrados, como grãos, são geralmente adquiridos de 

terceiros e misturados nas dietas das vacas leiteiras.  Desse modo, surge uma demanda da produção 

da dieta total misturada (TMR), porém ensilada, que seria a conservação da mistura pronta dos 

volumosos com os concentrados, para venda direta. O objetivo deste trabalho foi avaliar as 

alterações bromatológicas e as perdas da ensilagem da dieta total (TMR), elaboradas com três 

diferentes teores de proteína, 14%,16% e 18% e, com diferentes tempos de abertura desta dieta 

ensilada (30,60,120, e 240 dias de armazenamento). O material também foi analisado antes da 

ensilagem para caracterizar o material original. A cada tempo de abertura, 300 g de amostra foram 

coletadas para análises químicas e bromatológicas (pH, proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), 

matéria mineral (MM), matéria seca(MS), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e fibra 

insolúvel a detergente ácido (FDA)). O percentual de carboidratos não fibrosos (CNF) das dietas 
foi avaliado pela equação: CNF = 100 – (PB + FDN + MM + EE). Este trabalho foi realizado no 

Laboratório de Nutrição Animal (LANA) da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC 

Oeste). A dieta foi ensilada em baldes plásticos com capacidade de 10 litros, na densidade de 650 

kg/m³, os quais foram vedados e guardados em área arejada e sem incidência solar. Os ingredientes 

da formulação da dieta foram: silagem de milho, pré-secado de Tifton, milho moído, farelo de soja, 

casca de soja, melaço, núcleo mineral e vitamínico. A dieta foi formulada segundo diretrizes do 

National Research Council (NRC, 2001), para vacas da raça holandês confinadas com peso médio 

de 600Kg, dias em lactação de 120 dias, escore corporal em 3 pontos e não prenhas, produção de 

35Kg de leite por dia, com teor de gordura em 3,5%, proteína em 3,3% e lactose em 4,5%, com 

ingestão de MS predita de 23,1Kg MS/dia. O delineamento experimental foi em fatorial 3 x 5 (três 

tratamentos e cinco tempos de avaliação), e os dados foram submetidos à análise de regressão, e 
os modelos obtidos foram considerados significativos quando P<0,05. 
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As equações de predição das variáveis bromatológicas e de perdas estão apresentadas na 

Tabela 1. Ao longo do período de armazenagem, a proteína bruta permaneceu estável. Isso pode 

ser afirmado devido ao modelo matemático que descreve essa variável apresentar somente o fator 
P em sua composição (e não efeito do tempo). O pH foi alterado, em que ao passar dos dias de 

armazenamento foi reduzido, sendo o modelo uma função de raiz quadrada do tempo indica o 

esperado, isto é, uma queda abrupta do pH nos primeiros dias após armazenamento do material. 

Houve efeito quadrático do tempo para MS, FDN e FDA, CNF, NH3. Efeito quadrático dos 

tratamentos (níveis de proteína) foi observado somente para MS, FDN e CNF. A interação entre 

tempo e tratamento foram observadas para as variáveis FDN e CNF. Nas avaliações referidas a 

perdas, foi observada uma perda de massa por gás com efeito quadrático do tempo (R2 = 0,871), a 

qual foi observada em valores médios de até 2,05% da massa total ensilada. Como conclusão, pode-

se afirmar que existe alteração da composição bromatológica e que ocorrem perdas em rações totais 

misturadas ensiladas, as quais sofrem influência, em sua maioria, tanto pelo nível de proteína da 

dieta ensilada quanto que pelo tempo de armazenamento. 
 

TABELA 1: Equações de predição das variáveis em função do tempo de ensilagem (T) e teor de 

proteína (P) com o valor da significância do modelo (P=)e R2. 
Variável Equações de predição das variáveis P= R2 

MS -11,0482-0,0270691*T+0,00014161*T2+6,4723*P-0,1876*P2 <0,001 0,464 

GÁS 0,0795146+0,0196941*T-0,0000480121*T2 <0,001 0,871 

LIX 0,449867+0,004608*T-0,0000156437*T2–0,022497*P <0,001 0,418 
PH 4,21262-0,0359357*T0,5+0,00109184*T 0,001 0,737 

FDN -52,363+0,1008*T+0,00012*T2+9,822*P-0,281*P2-0,0083*PT 0,0023 0,287 

FDA 30,4855-0,033444*T+0,0000980732*T2-0,719062*P 0,0001 0,484 
CNF 145,08-0,0786*T-0,00014*T2-11,187*P+0,296*P2+0,0070*PT 0,001 0,528 

PB -0,184273+1,02661*P 0,00001 0,726 

NH3 0,193248+0,00600945*T-0,0000120223*T2+0,0278568*P <0,0001 0,871 
NIDA 2,03527+0,170026*T-0,000545755*T2 <0,0002 0,300 

NIDN 35,9514+0,163015*T-0,000595605*T2 0,0051 0,185 
MS - Massa seca, %; GÁS - perdas por gás, % da massa total ensilada; LIX – perda por lixiviação, % da massa total ensilada; EE 

- extrato etéreo, % da MS; MM - matéria mineral, % da MS;FDN - fibra insolúvel em detergente neutro, , % da MS;FDA – fibra 

insolúvel em detergente ácido, , % da MS; CNF - carboidratos não fibrosos, , % da MS; PB - proteína bruta, , % da MS;NH3 – 

amônia, % do N total da amostra; NIDN - nitrogênio insolúvel a detergente neutro, % da PB; NIDA - nitrogênio insolúvel em  

detergente ácido, % da PB.  


