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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo o uso e incentivo de inclusão de espécies
vegetais  não convencionais na produção de silagens junto aos agricultores familiares,  e a
cidade escolhida foi Ervália-MG, devido a maior facilidade em acesso a produtores dessa
cidade. Foi abordado o uso de plantas alternativas na produção de silagens, que vão permitir a
alimentação  do  gado  no  período  da  seca,  no  qual  não  há  grande  oferta  de  alimentos
disponíveis.  As  plantas  utilizadas  são  aquelas  que  normalmente  existem  na  própria
propriedade, como a bananeira, mas também houve o incentivo de plantio de feijão guandu
como fonte de proteína. Para o fornecimento aos animais, principalmente no período da seca
e,  como  forma  de  preservação  e  armazenamento  dessa  fonte  nutritiva,  recomenda-se  a
produção  de  silagem,  produção  essa  constituída  de  duas  culturas,  a  bananeira  e  o  feijão
guandu. Essas duas culturas proporcionam uma silagem de boa qualidade e nutricionalmente
equilibrada. Para evitar o desperdício e proporcionar a retirada de pequenas quantidades de
silagem, o uso de sacos plásticos permite que os agricultores façam o melhor uso da silagem e
o melhor aproveitamento. Os resultados acompanhados com esses produtores têm potencial
de permitir uma melhora significativa na produção de leite diária e melhor bem estar animal.
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FEEDING STRATEGIES  FOR  DAIRY  CATTLE:  INCLUSION  OF  NON-
CONVENTIONAL PLANT SPECIES IN SILAGE PRODUCTION

ABSTRACT: This  project  aims  to  use  and  encourage  family  farmers  to  include  non-
conventional plant species in silage production, and the chosen city was Ervália-MG, due to
easy access to producers in that city. The project addressed the use of alternative plants in the
production of silages, that will allow cattle to be fed during the dry season, in which there is
not a large supply of food. The plants used are those that normally exist on the property, like
the banana tree, but there was also an incentive to plant pigeon pea as a protein source. For
the supply to animals, mainly during the dry season and as a way of preserving and storing
this  nutritious  source,  silage  production  is  recommended,  production  consisting  of  two
cultures,  banana and pigeon pea.  These  two crops  provide  good quality  and nutritionally
balanced silage. To avoid waste and provide for the removal of small amounts of silage, the
use of plastic bags allows farmers to make the best use of silage. The results monitored with
these producers have the potential to allow a significant improvement in daily milk production
and better animal welfare.
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Introdução
A produção  de  ruminantes  no  Brasil  caracteriza-se  pela  utilização  de  gramíneas

tropicais como principal fonte de nutrientes. Esses alimentos são disponibilizados geralmente
na forma de pastagens, em sistemas predominantemente extensivos, sujeitando os animais à
escassez periódica de forragem (Alencar & Pott, 2003).

Com o decréscimo da oferta e um menor valor nutritivo da pastagem no período da
seca,  pequenos  produtores  enfrentam  dificuldade  na  alimentação  do  gado  leiteiro  neste
período, podendo levar ao mal estar animal e acarretar na perda de peso e rendimento.

Visando  contornar  os  problemas  devido  à  baixa  disponibilidade  de  pastagem  no
período da seca e possibilitar diminuição do custo de produção, tem sido proposto o uso de
culturas  alternativas,  como  a  cultura  da  bananeira  e  a  implantação  de  feijão  guandu  na
propriedade desses pequenos produtores.

A bananeira apresenta um fruto com grande valor nutricional para o ser humano e
ainda possui folhas e pseudocaule no qual pode ser utilizado como alimentação animal. De
acordo com as práticas de manejo da cultura, o pseudocaule e folhas são retirados logo após a
colheita dos cachos, gerando cerca de aproximadamente três toneladas de pseudocaule e 480
kg de folha, para cada tonelada de cacho colhido (França, 2010).

O uso alimentar  de subproduto da bananeira  já  foi  avaliado em ruminantes,  como
bovinos e ovinos (Parra et al., 2011), apresentando resultados positivos, tanto em relação ao
desempenho, como também por possuir ação anti-helmíntica (Parra et al., 2011). Bezerra et al.
(2003) trabalharam com a cultura da bananeira e a utilização na alimentação de bovinos. Foi
observado  que  o  consumo voluntário  desses  animais  não  teve  variação,  ou  seja,  ocorreu
aceitação da bananeira como fonte de volumoso, uma vez que as sobras praticamente não
existiam.

A utilização dos resíduos de colheitas pode trazer benefícios à composição de dietas
para ruminantes, garantindo, em muitos casos, a maior disponibilidade de alimentos e possível
melhoria da eficiência produtiva (Araújo & Alves, 2005), além de permitir uma destinação
adequada e econômica desses subprodutos (Moraes, 2007).

Com a técnica de ensilar, este subproduto pode não somente ser fornecido in natura,
mas também armazenado na forma de silagem para quando for necessário. Gonçalves et al.
(2009) descreveram a ensilagem como método eficiente para conservação de subproduto de
bananeira e Freitas et al. (2006) citam que características, como poder tampão, possibilita a
queda do pH para valores próximos a 3,5 e o teor de carboidratos solúveis próximo de 10% da
matéria natural, proporcionando a conservação da massa mesmo que com elevados níveis de
umidade.

A produção  de  uma silagem que  seja  equilibrada  nutricionalmente,  pode  ser  feita
utilizando plantas alternativas, como o feijão guandu como fonte de proteína para a silagem,
proporcionando aumento do teor de proteína.

A produção de silagem de leguminosas pura não é recomendada, por sua fermentação
predominantemente  realizada  por  clostrídios,  levando a  uma silagem com altos  teores  de
ácido butírico. Isso é atribuído a três fatores: o alto poder tampão, o baixo teor de carboidratos
solúveis em água e, finalmente, o baixo teor de matéria seca (Mari & Nussio, 2005). No
entanto,  as  próprias  leguminosas  podem ser  utilizadas  como  aditivos  em silagem com o
objetivo de incrementar o valor proteico (Silva et al., 2018). Desta forma, pode-se produzir
silagem de subproduto de bananeira como fonte de volumoso e utilizar feijão guandu como
fonte proteína.



O presente trabalho tem como objetivo incentivar a inclusão de espécies vegetais não
convencionais na produção de silagens junto aos agricultores familiares.

 Material e Métodos
A produção  de  silagem  ocorreu  no  município  de  Ervália,  MG.  As  culturas  são

cultivadas  na própria  propriedade,  em que a  bananeira  foi cortada quando o produtor  foi
realizar a colheita do fruto. Desta forma, foi-se realizado o corte dos pseudocaules e levados
para o galpão, local onde se encontra todo o maquinário para a trituração do material.  O
primeiro  corte  do  feijão  guandu  ocorreu  120 dias  após  o  plantio,  sendo realizado  cortes
posteriores à medida que ia realizando o corte da bananeira e confeccionando a produção de
silagem.

Foi realizada a mistura da bananeira com o feijão guandu antes de triturar o material, a
proporção de feijão guandu em relação a bananeira seguiu (Pereira, 1985) de 20% de feijão
guandu para 80% de bananeira.  Sendo assim,  a  trituração ocorreu de forma simultânea e
homogênea, proporcionando uma qualidade do material triturado.

Como a quantidade de silagem produzida ocorreu em pequenos lotes, à medida que ia
colhendo a banana e cortando a bananeira. Utilizou-se silos de pequeno volume, utilizando a
metodologia descrita por Velho et al. (2008), com a utilização de sacos plásticos pretos de 100
L de 12 micra de espessura para ser utilizado como silo. Para servir de molde e não permitir
furos durante o enchimento dos sacos plásticos, foi usado tambor de plástico de 100 L.

Resultados e Discussão
O processo de silagem deve ocorrer o mais breve possível após o corte das culturas,

preferencialmente  em  até  48  horas.  O  processo  de  ensilagem  deve  ser  planejado  com
antecedência, visando minimizar o surgimento de problemas durante o processo.

Para que a silagem seja de boa qualidade, é necessário que a compactação seja feita de
forma intensa e contínua, desta forma expulsando o oxigênio que se encontrava no material
triturado, possibilitando que bactérias láticas se desenvolvesse o mais breve possível, com o
desenvolvimento  rápido  dessas  bactérias  proporciona  redução  na  respiração  vegetal  e
diminuição de perdas de carboidratos solúveis. Assim, a silagem foi colocada em pequenas
porções e compactada com o próprio peso corporal  das pessoas que estavam produzindo;
depois da silagem compactada, os sacos plásticos foram retirados do tambor.

De forma manual foi feita a redução de ar de dentro dos sacos plásticos para, assim,
serem devidamente vedados e lacrados. Este processo, quando executado de forma correta,
neutraliza a troca de ar com o meio externo, sendo de extrema importância para impedir a
entrada de oxigênio (Jaster, 1995).

Os silos foram armazenados em local coberto e dispostos em uma bancada alta do solo
para evitar que roedores furassem os sacos plásticos e não causassem a perda da silagem.

O processo de fermentação ocorreu durante 60 dias, sendo aberto os silos após este
período de tempo e servido aos animais no cocho.

Considerações Finais
Com visão mais ampla dos produtores rurais sobre as plantas que se encontram na

própria propriedade, como a cultura da bananeira, em que normalmente o produtor aproveita



somente o fruto e grande perda da parte vegetal, há possibilidade de utilizar o pseudocaule da
bananeira como fonte alternativa de alimentação bovina na forma de silagem.

A introdução de plantas alternativas pode possibilitar ao produtor adicioná-las às já
existentes na propriedade, permitindo o fornecimento de diferentes fontes de alimentos ricos
em nutrientes e de forma equilibrada.  

Plantas  alternativas  podem  ajudar  o  pequeno  produtor  na  alimentação  do  gado
principalmente no período de redução de chuva e diminuição do valor nutritivo das pastagens.
Como uso da técnica de ensilagem, o produtor pode fazer o armazenamento e a preservação
dos  nutrientes  dessas  culturas,  com  a  disponibilização  do  material  ensilado  quando  for
necessário.
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