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Resumo: Com a existência de duas estações definidas as pastagens sofrem com estacionalidade de 
produção, ou seja, baixa disponibilidade de forragem no período seco do ano e excesso de forragem 
durante o período chuvoso. Neste período de escassez de forragem a produção de carne e leite sofre 
drasticamente, com tendência a ter uma queda significativa, obrigando os produtores a buscar novas 
alternativas para complementar a alimentação dos animais. Duas opções são a silagem de grão úmido e de 
grão reidratado. No entanto, a qualidade e a quantidade de silagem estão relacionadas diretamente com as 
boas praticam, desde a lavoura, confecção e utilização. Desta forma, a presente revisão tem como 
objetivo abordar praticas desde a confecção até o desempenho animal de silagem de grão úmido e de grão 
reidratado.
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SILAGE GRAIN MOIST AND REHYDRATED IN RUMINANT DIETS

Abstract: With the existence of two defined seasons the pastures suffer from stationary production, ie, 
low forage availability in the dry season of the year and excess forage during the rainy season. In this 
period of forage scarcity the production of meat and milk suffers dramatically, with a tendency to have a 
significant drop, forcing producers to seek new alternatives to complement the feeding of animals. Two 
options are silage grain moist and rehydrated grain. However, the quality and quantity of silage are 
directly related to good practices, from farming, making and using. Thus, this review aims to address 
practices from the preparation to the animal performance of silage grain moist and rehydrated grain.
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INTRODUÇÃO

A alimentação de ruminantes, com base em dietas a base de milho e farelo de soja, representa os 
maiores custos na produção de carne e leite (MUTEIA, 2014). Em animais produzidos a pasto, têm-se a 
conseqüência da estacionalidade de produção e as forrageiras tropicais não fornecem nutrientes 
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necessários aos animais (OLIVEIRA et al. 2010). Dessa forma, buscar novas alternativas para 
alimentação do rebanho é necessário que possam substituir parcialmente esses ingredientes na dieta ou 
suprir a ausência de nutrientes nas pastagens.

Uma técnica é a de ensilar, que consiste em conservar forragem em ambiente anaeróbio, 
promovendo a fermentação dos açucares em ácidos orgânicos (ALLEN et al. 2003), objetivando 
conservar a maior quantidade de matéria seca, energia e nutrientes da forragem, para fornecer 
posteriormente aos animais (KUNG, 2013). Duas formas de conservar forragem é a silagem de grão 
úmido e de grão reidratado.

Ensilar grão úmido apresenta vantagens, como: reduzir perdas naturais no campo, reduzir os 
custos com o processo de secagem e conseqüentemente libera área de plantio mais cedo, devido à colheita 
mais precoce (CRUZ et al. 2008). A silagem de grão úmido foi iniciada nos Estados Unidos e, no Brasil 
foi introduzida a partir de 1981 (COSTA et al. 2004). Este método de conservação é utilizado para 
resolver os problemas de armazenamento, melhorando o valor nutricional e reduzir a contaminação das 
dietas do rebanho (PEREIRA et al. 2019).

A silagem de grão reidratado é indicada para aproveitar o grão que está em estádio avançado de 
maturação, devido os problemas na colheita, em razão do período chuvoso que podem adiar a colheita, 
problemas de logísticas ou armazenamento do grão. Assim, a reidratação consiste em devolver a umidade 
dos grãos para que seja fermentado em sistema anaeróbio (MOMBACH et al. 2018), aumentando a 
digestibilidade do amido no rúmen e no trato gastrointestinal, ou seja, aumenta a digestão do grão duro. 

No entanto, ensilar não compreende somente a fase de campo. É necessário que seja realizada de 
forma correta em conjunto, desde a escolha do material genético, plantio, colheita da forragem, ensilar, 
compactar, armazenar e utilizar de maneira adequada, para garantir que os nutrientes sejam aproveitados 
pelos animais. Por isso, é imprescindível estudar as etapas do processo ensilagem, utilização, qualidade e 
desempenho animal. Desta forma, esta revisão propõe abordar praticas desde os passos iniciais até o 
desempenho animal de silagem de grão úmido e grão reidratado.

DESENVOLVIMENTO

Confecção da silagem de grão úmido e reidratado

Para que o sistema de produção seja eficaz, é necessário planejar, desta forma, é necessária uma 
escolha correta do material genético, para resultar em uma melhor qualidade da silagem. Segundo Gobetti 
et al. (2013), escolher híbrido de milho resulta em maior produtividade, sendo superior a 15.000 kg/ha-1 e 
resulta também em uma melhor qualidade da silagem, devido ao seu melhor valor nutricional. Segundo o 
mesmo autor, o material genético deve ser resistente a micotoxinas e apresentar uma porcentagem baixa 
de grãos ardidos, além de apresentar adaptação do híbrido à região em que está sendo realizada a silagem.

A colheita do grão é uma etapa extremamente importante, os implementos utilizados devem estar 
em bom estado, para que a colheita seja eficaz. O momento ideal para colheita é quando o teor de 
umidade deve estar entre 30 e 35% (LEH, 2001), pois, se colhido o grão muito seco acontecerá uma 
acelerada deterioração durante o armazenamento e quando for retirado do silo. Além disso, o grão muito 
seco a fibra que envolve os grãos de milho apresentará uma consistência endurecida, acarretando maiores 
em um baixo aproveitamento do amido disponível para fermentação no rúmen, devido ao as maiores 
perdas no trato gastrointestinal (JOBIM et al. 2003). Por outro lado, o grão do milho muito úmido, com 
umidade acima de 40%, tem conseqüência de perda de valor nutricional, pois, o material possivelmente 
não terá atingido a maturação fisiológica e dificultará a debulha ocasionando a maiores perdas na lavoura.

A realização da silagem de grão úmido é simples, assim que colhidos, os grãos são triturados na 
seqüência, com o uso de um moinho, para que ocorra a quebra de grãos (FANCELLI; DOURADO 
NETO, 2000), facilitando assim, a compactação no momento do enchimento do silo e melhorias no 
desempenho do animal, devido à melhor absorção de nutrientes (SAN EMETERIO et al., 2000). Já no 
processamento da silagem de grão reidratado é necessário adequar à umidade do grão, em torno de 35%, 
para que haja a fermentação durante a ensilagem, desta forma, reidratando o grão têm-se um aumento na 
digestibilidade (HOFFMAN et al. 2011). Porém, deve-se ter uma homogeneização da água ao grão para 
resultar em uma melhor qualidade, desta forma, sugere-se que realize uma adaptação de canos perfurados 
ao moinho, garantindo assim que o grão seja reidratado de forma homogênea (PEREIRA, 2012). 
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De acordo com Leh (2001), a etapa que deve ser realizada com maior atenção, é a compactação. A 
remoção de todo o oxigênio do material ensilado permite que a fermentação anaeróbia seja eficaz 
produzindo ácido lático, propiônico para que o pH seja reduzido, assim esse material ensilado pode ser 
conservado por anos. Segundo Jobim et al. (2003) compactação da silagem de milho deve ser realizada à 
medida que o milho é moído apresenta densidade em torno de 1.000 kg/m3, e segundo Lugão et al. 
(2011), a densidade não pode ser inferior a 900 kg/m3, pois assim, ajuda na estabilidade aeróbia durante a 
abertura e uso da silagem. A distribuição das camadas no enchimento deve ser em camadas próximo de 
20 cm, e após o enchimento e compactação completa, é necessária realizar a vedação do silo com lona 
plástica (JOBIM et al., 2003) para que a silagem seja duradoura e tenha boa qualidade. É indicado que 
seja removido todo o ar sob a lona, com adição de uma camada de areia. Além disso, é indicado que a 
lona seja igual ou superior a 200 micras, para que tenha segurança contra perfurações (LUGÃO et al. 
2011) e contra a ação de animais (FERRARETTO & SHAVER, 2015). As lonas mais comuns 
são as pretas e de dupla-face, sendo a de dupla-face a mais utilizada.

Os processos fermentativo da silagem grão úmido e grão reidratado acompanham a mesmas etapas 
da ensilagem de planta inteira. No corte e enchimento do silo, o material inicia os processos de respiração 
e proteólise e, estes processos são importantes para a conservação do material ensilado. Após a vedação e 
falta de oxigênio dentro do silo, inicia-se a fase fermentativa, aumentando o número de microrganismos 
desejáveis (anaeróbicos), que irão preservam o material ensilado. A redução do pH devido à produção do 
ácido láctico regula o crescimento destes microrganismos (MUCK, 2011). Esta fase fermentativa, se 
completa com aproximadamente 21 dias e, após essa fase, inicia-se o processo de estabilização 
(MCDONALD, 1981). A última fase considerada quando fornecido a silagem aos animais e podem ter 
grandes perdas pela ação de microrganismos aeróbios, que tem acesso a silagem devido à abertura do silo 
(LUGÃO et al. 2011). Velho et al. (2006) concluíram que o aumento do tempo de exposição da 
silagem ao oxigênio, ocorre diminuição do valor nutricional com diminuição de carboidratos 
não estruturais e elevação da quantidade de FDN e lignina. Desta forma, a silagem deve ser 
fornecida diariamente e rapidamente consumida pelos animais.

Qualidade das silagens de grão úmido e reidratado

Através da trituração dos grãos de milho é possível aumentar a superfície de contato, facilitando a 
adesão de enzimas e bactérias no ambiente ruminal. O milho triturado aumenta a velocidade de digestão 
do amido no rúmen, que conseqüentemente terá maior aporte de proteína microbiana no intestino, e 
melhor eficiência digestiva (LI et al., 2012; FERNANDES et al., 2018). Parâmetros ruminais, como pH 
ruminal, porcentagem molar do propionato e razão acetado:propionato, são afetados pelo tipo e 
processamento do milho utilizado na dieta (LOPES et al., 2009).

Grãos de milho ensilados com alta umidade 30 a 35% ou grãos secos reidratados e ensilados com 
os mesmos teores de umidade aumentam a digestibilidade do amido e melhoram a estabilidade aeróbica 
da silagem (FERRARETO et al., 2013). No entanto, grãos de milho ensilados ou reidratados com mais de 
40% umidade, provoca fermentação inadequada e produção de gases indesejáveis, além de menor 
estabilidade aeróbica (REZENDE, et al., 2014).

Dentre os vários parâmetros levados em conta no armazenamento, a temperatura compre papel 
importante. Gradientes de temperatura dentro dos limites estabelecidos garantem atividade biológica 
adequada para induzir a mudanças físicas, químicas e biológicas no interior da massa. A velocidade de 
ação dos microrganismos e reações químicas está ligada a temperatura da massa. Por outro lado, 
temperaturas fora dos limites estabelecidos prejudicam a atividade enzimática e retardam as reações 
químicas (Biaggione et al., 2009).A ensilagem de grãos é comum para o milho por ser produzido e 
utilizado em larga escala na produção animal. Algumas características do grão, como teores de 
carboidratos solúveis, favorecem a conservação da massa com alto valor nutritivo. Entretanto, outros 
grãos podem ser utilizados para essa técnica. 

Pinto et al. (2012) avaliou a qualidade da silagem de grão úmido de diferentes forrageiras e 
demonstrou que existe potencial para serem usadas para ensilagem. Os grãos utilizados para a pesquisa 
foram de milho, girassol, sorgo, aveia e milheto, colhidos com 33, 31, 32, 29 e 33% de umidade, 
respectivamente, e ensilados em silos de PVC. Após 100 dias de ensilado os silos foram abertos e 
realizados as análises. Os resultados demonstraram que todas as silagens tinham características 
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adequadas, mas que a silagem de milho obteve melhor valor nutricional em relação às demais. A silagem 
de girassol foi a que obteve maior teor de proteína, no entanto, devido aos altos teores de estrato etéreo, 
deve-se limitar o consumo animal desta silagem.

Além da água, resíduos líquidos da agroindústria, como o soro de leite tem potencial para ser 
usado no processo de ensilagem do grão de milho, sem que haja prejuízos na fermentação e qualidade 
final da silagem (REZENDE et al., 2014). Alguns trabalhos realizados demonstram que o teor de umidade 
entre 30 e 40% é adequado para obtenção de uma silagem com ph adequado. Dessa forma, aspectos como 
fermentação e crescimento microbiano são favorecidos.

No entanto, Ítavo et al. (2009) avaliando o consumo, digestibilidade e teor de nutrientes na 
silagem de grãos de milho e sorgo, ensilados com 63,7 e 66% de umidade, respectivamente, na dieta de 
ovinos não encontraram diferença significativa para as características avaliadas. As dietas, composta por 
60% de feno + 40% de silagem de grão úmido, milho ou sorgo, com base na matéria seca, com e sem 
inoculantes. Os parâmetros avaliados não foram influenciados pelos inoculantes, assim como não houve 
diferença no desempenho em relação ao grão de milho ou sorgo.

Biaggione et al. (2009) avaliaram a qualidade da silagem de grão úmido colhidos com 30 e 37% de 
umidade sobre o efeito da temperatura ambiente e pressão interna de armazenamento. Entre as 
temperaturas avaliadas (5ºC 24h-1por dia; 25ºC24h-1por dia; 40ºC 24h-1por dia; 20ºC 16h-1por dia + 
5ºC 8h-1por dia; 30ºC 16h-1por dia+ 20ºC 8h-1por dia), as que proporcionaram melhor qualidade para a 
silagem foram as de 20/30°C e 25°C independentemente da pressão. De forma geral, verificou-se que a 
ausência de pressão interna foi mais benéfica para a qualidade da silagem.

O uso de inoculantes no processo de ensilagem de grão reidratado é uma alternativa para modificar 
o processo de fermentação a fim de obter uma silagem de melhor valor nutritivo, aumentar a 
digestibilidade e o consumo. Oliveira et al. (2019) avaliando a inclusão de enzimas amilolíticas 
(Glucoemilase e alfa-emilase) sobre a fermentação, composição química e perfil microbiológico, na 
silagem de grão de milho reidratado com 37% de umidade na alimentação de cordeiros, verificaram que 
os dois produtos aumentaram as perdas fermentativas e reduziram a recuperação da matéria seca da 
silagem. Foi constatado aumento no teor de matéria seca da silagem, mas não houve efeitos importantes 
na composição. Os inoculantes aumentam o tempo e degradação da matéria seca e a atividade da amilase. 
A glucoemilase aumentou a atividade da amilase, a contagem de ácido lático, e bactérias aeróbicas, NH 
3-N e concentrações de lactato enquanto reduziu a concentração de acetato. A alfa-amilase aumentou o 
consumo de matéria seca sem alterar a digestibilidade dos nutrientes.

Silva et al. (2019) avaliaram a influência do tempo de armazenamento da silagem de grão úmido 
ou reidratado tratados ou não com Lactobacillus buchneri, sobre degradabilidade in situ da matéria seca. 
Os tratamentos consistiram na ensilagem de duas fontes de grãos, com teor de umidade semelhante (35%) 
com adição de L. Buchneri e tratamento controle, armazenadas por 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 e 300 
dias. Os resultados encontrados demonstram que a inoculação reduziu a concentração de ácido lático, 
aumentou a contagem de bactérias, ph, ácido acético. As silagens inoculadas apresentaram mais amônia e 
menos prolamina em comparação ao grupo controle. O tempo de estabilidade foi maior para as silagens 
com inoculantes, no entanto, não houve diferença em relação à degradabilidade in situ da matéria seca 
nos três tratamentos. De acordo com os resultados obtidos, os autores concluíram que o tempo mínimo 
para ensilagem é de dois meses.

Formas de utilização e desempenho animal

Costa et al. (2014) avaliaram a produção e os parâmetros ruminais de vacas Holandesas 
alimentadas com silagem de grão com características distintas em relação à maciez do endosperma e 
altura da planta, não foi observado diferença em relação à produção de leite, no entanto foi constatado 
que à medida que aumentou o nível de silagem na dieta houve aumento no teor de proteína do leite, 
comportamento contrário foi observado para o teor de gordura, este fato pode estar relacionado a outros 
ingredientes da dieta. O milho com endosperma macio proporcionou maior ingestão de energia e de 
acordo com os parâmetros observados o processamento não eliminou totalmente o efeito da textura do 
endosperma sob a digestibilidade do milho.

Ferrareto et al. (2013) em meta analise de 102 artigos publicados entre os anos de 2000 e 2011 
demonstraram que a digestibilidade do amido melhora com o processamento do grão. Aliado à maior 
digestibilidade foi constatado maior produção e teor de proteína no leite, por outro lado, o consumo de 
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grandes quantidades de amido reduz a digestibilidade da fibra e as concentrações de gordura do leite. Em 
relação ao local de digestão do amido, as pesquisas demonstraram que o rúmen é o melhor local para a 
digestibilidade, considerando que a digestão pós ruminal não compensa completamente o amido que 
escapa do rúmen.

A incorporação de aditivos na silagem de milho reidratado tem efeito sobre o consumo de matéria 
seca e desempenho animal (OLIVEIRA et al., 2019).

Assim como na silagem de milho tradicional, onde o tamanho da partícula moída é essencial para 
que ocorra uma fermentação adequada e boa qualidade da silagem, na silagem de grão reidratado não é 
diferente, o tamanho da partícula é de suma importância. Sendo preconizado que o grão seja moído e 
acrescentado o teor de umidade desejado. No entanto, Castro et al. (2019) avaliando o desempenho de 
vacas em lactação alimentado com silagem de grão reidratado em função do tamanho da partícula e 
proporção na dieta verificaram que o tamanho da partícula não afetou a fermentação ruminal. A moagem 
grosseira reduziu a concentração plasmática de D-lactado com alta inclusão na dieta, enquanto a moagem 
fina reduzia o tempo de ruminação e aumentou o tempo de alimentação. Independentemente do tamanho 
da partícula, o aumento na inclusão de silagem na dieta causou alterações na fermentação ruminal e 
concentração de sólidos no leite. Não houve diferença em relação ao desempenho no período avaliado. A 
moagem do grão de milho grosseira pode ser uma alternativa de manejo para a fim de economizar mão de 
obra.

A qualidade da silagem é mais bem determinada de acordo com o desempenho do animal, no 
entanto, trabalhos que avaliem a silagem e o desempenho do animal são demorados e de altos custos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para produzir carne e leite, com maior qualidade e eficiência, é fundamental usar alternativas para 
alimentar os animais, principalmente no período de seca, devido à estacionalidade de produção de 
forragem. Desta forma a silagem de grão úmido e de grão reidratado surge como uma boa opção de 
conservação de grãos. Porém, para chegar a uma produção boa de silagem, é necessário compreender que 
são vários os processos, começando da escolha do material a ser ensilado até o processo de vedação. 
Realizando todos esses processos de forma adequada, essa tecnologia contribui para melhorar os índices 
produtivos dos animais, pois, garante a digestibilidade desejada e maior aproveitamento do amido pelo 
animal.
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