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Resumo 

A energia é a principal contribuição da silagem de milho para rações de gado leiteiro, 

portanto, sua predição é importante para a formulação da dieta e avaliação econômica na 

produção leiteira. Em ruminantes, a energia está diretamente relacionada a fração Fibra em 

Detergente Neutro (FDN) e seus valores são inversamente proporcionais a disponibilidade 

de energia (>FDN<ENERGIA). Em rebanhos leiteiros mais tecnificados, são as silagens o 

componente que provém à fibra, ou seja, a fonte primária de energia para os animais. A 

digestibilidade in vitro da fibra em detergente neutro (DIVFDN) foi identificada como um 

importante parâmetro de avaliação qualitativa em silagens de milho, e os seus efeitos têm 

sido consistentes sobre a produtividade. A determinação da digestibilidade in vitro da FDN 

(DIVFDN) é o procedimento laboratorial que consiste basicamente, na incubação de 

amostras de silagem em recipientes anaeróbios em ambiente controlado (temperatura, gases, 

pH, etc.), por intermédio de uma incubadora que simula o rúmen em funcionamento, ou seja 

um rúmen artificial. Foram coletadas 24 amostras de silagem, 6,0 por região, no Centro 

Norte, Recôncavo, Sudoeste e Oeste Baiano, entre os meses de março e setembro de 2016, 

para avaliar as silagens de milho, produzidas e utilizadas na alimentação de vacas leiteiras 

na Bahia, por intermédio da DIVFDN. Os resultados da DIVFDN obtidos das amostras 

foram casualmente dispostos em blocos e os dados analisados por teste de comparação de 

médias. 

Os resultados estão demostrados na tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1 - Valores Médios regionais da DIVFDN (%), F calculado, valor da prova, 

 erro padrão da média e coeficiente de variação 

REGIÃO Centro Norte Recôncavo Sudoeste  Oeste F P-Value 

DIVFDN (%) 46,46 NS 46,29 NS 45,07 NS 46,25 NS 1,29* 0,3231* 

CV (%) 1,76 2,64 1,26 4,26     

NS = não significativo ao nível de 95% de probabilidade, DIVFDN (%) = Digestibilidade in vitro da 

fibra em detergente neutro em percentagem, EPM = erro padrão da média, CV (%) = coeficiente 

de variação em percentagem 

Não foram verificadas diferenças significativas (p>0,05) entre os valores da DIVFDN das 

silagens produzidas nas diferente bacias leiteiras pesquisadas. Isto confirma que a variação 

nos teores de FDN das silagens, tem pouca relação com a DIVFDN. Adicionalmente que as 

propriedades amostradas compõem um mesmo estrato tecnológico na produção de leite e 

portanto, quanto a técnica de produção de silagem. 

A ingestão de matéria seca (CMS) estimada neste experimento foi similar entre as regiões 

(p>0,05) e o valor médio do consumo, correspondeu a 1,41% do peso vivo médio das vacas 

(PV = 500 kg). Este valor é coerente com a ingestão média de silagem pelos animais e pode 

permitir a predição da ingestão de alimentos pelos animais nas propriedades, nas condições 

do Estado da Bahia. 

A DIVFDN está positivamente relacionada com o desempenho dos animais, porém, há 

interferência de variáveis agronômicas, climáticas, de técnica e manejo da ensilagem, as 



 

 

 

quais, devem ser consideradas no planejamento da oferta de forragem, porque podem 

suprimir o consumo geral de matéria seca pelos animais. 

Os dados de DIVFDN podem ser utilizados para ajustar a formulação de dietas para vacas 

leiteiras e constituem uma ferramenta importante na predição da ingestão de alimentos nas 

propriedades.  


