
QUESTIONÁRIO 

Diagnóstico da produção e utilização de silagens de capins tropicais no Brasil 

Bloco 1- Informações gerais da propriedade escolhida 

Nesse bloco de perguntas, você responderá questões referentes a propriedade em que 

atua. 

1. Qual o município e estado fica localizada a fazenda? Ex: Belém, PA. 

 

2. Qual espécie animal consome silagem na fazenda? 

Obs: Você poderá selecionar mais de uma opção. 

 

a) Bovinos 

b) Ovinos 

c) Caprinos 

d) Bovino e ovino 

 

3. Quais raças de animais são criadas na fazenda? 

 

4. Qual a finalidade de produção da propriedade? 

a) Corte 

b) Leite 

c) ambos 

d) outro ____________ 

 

5. Em caso de corte, qual fase? 

a) Cria 

b) Recria 

c) Engorda 

d) Ciclo completo 

 

6. Quantos animais (em média) existem na propriedade? 

 

7. Em caso de corte, qual a taxa de desfrute dos animais/ano? 

 

 

8. Em caso de corte, qual o ganho médio diário (kg/dia; média do ano)? 

 

9. Em caso de leite, quantos litros de leite ( em média) são produzidos diariamente 

na propriedade? 

 

 

10. Qual o tamanho (em hectare) da área utilizada para produção animal na 

propriedade? 

 

 



 

11. Qual sistema de criação é utilizado?  

Obs: Você poderá selecionar mais de uma alternativa 

a) a pasto 

b) semi-confinamento 

c) confinamento a pasto 

d) confinamento 

e) outro 

 

Bloco 2- Informações sobre a produção de silagem 

Nesse bloco de perguntas você responderá questões relacionadas a produção 

da silagem de capins, como a espécie de capim utilizada, forma de ensilar etc.. 

 

12. Qual(is) capim(ins) é utilizado para produção de silagem na propriedade? 

 

13. A produção de silagem de capim é proveniente de: 

a) Sobras de pasto 

b) Àreas cultivadas exclusivamente para produção de silagem de capim 

 

14. Em caso de áreas cultivadas exclusivamente para produção de silagem de capim, 

quantos ha da propriedade são destinados a esse cultivo? 

 

 

15. A fazenda produz silagem de capim plantado em consórcio com outra cultura 

(milheto, sorgo etc...)? 

a) Sim 

b) Não 

 

16.  Caso a resposta anterior seja sim, qual cultura é plantada em consórcio com o 

capim? 

a) Milho 

b) Sorgo 

c) Soja 

d) Milheto 

e) Outros 

 

17. Utiliza irrigação no cultivo de capins? 

a) Sim 

b) Não 

 

18. Na propriedade os capins recebem adubação ? Se Sim, quantos kg de N/ha/ano ? 

 

19. Qual o critério utilizado para colheita do capim para ensilar?  

Obs:Você poderá marcar mais de um critério. 

a) Dias de crescimento 

b) Altura 

c) Teor de matéria seca 



d) Nenhum 

 

20. Qual altura do capim após a colheita? 

 

21. Qual altura de resíduo do capim após a colheita? 

 

22. Quantos cortes são realizados no capim/ano? 

 

23. Qual a produtividade anual de matéria natural do capim no momento da colheita 

(toneladas/ha)? 

 

24. O maquinário utilizado no processo de ensilagem é próprio ou terceirizado? 

 

a) Próprio 

b) Terceirizado (alugado ou emprestado) 

c) Ambos 

 

25. Qual tipo de colhedora utilizada para produção de silagem dos capins? 

a) Tracionada por trator 

b) Autopropelida 

 

26. Qual modelo e marca da plataforma utilizada para colheita dos capins? 

 

27. Com que frequência é feita a afiação das facas das colhedoras? 

a) Diariamente 

b) A cada dois dias 

c) Mais de dois dias 

d) Somente no inicio da colheita 

e) Não medimos 

 

28. É feito monitoramento do tamanho de partícula que é cortado o capim no 

momento da colheita? 

a) Sim 

b) Não 

 

29. Se sim, mas de forma visual, qual classificação visual das partículas? 

a) Partículas pequenas e uniformes 

b) Partículas uniformes e com partículas moderadamente grandes 

c) Partículas grandes e desuniformes 

 

30. Depois de colhido, é feito o pré - emurchecimento do capim? 

 

a) Sim  

b) Não 

 

 

 



31. É utilizado algum tipo de aditivo no capim no momento da ensilagem? 

a) Sim 

b) Não 

 

32. Se sim ,qual/quais aditivos são utilizados? 

 

 

 

 

33. Qual o tipo de silo é utilizado?  

Obs: você pode selecionar mais de uma opção. 

a) Trincheira 

b) Superficie 

c) Fardo/bola 

d) Bolsa 

e) Outro 

 

34. Após a vedação, a lona é coberta com qual material?  você pode selecionar mais 

de uma opção 

a) Pneus em grande quantidade 

b) Pneus em baixa quantidade 

c) Terra 

d) Palhada de capim ou restos culturais 

e) Nenhum 

f) Outro 

 

35. Qual o período de armazenamento médio da silagem? 

 

36. Qual o custo total com a produção da silagem, em R$/tonelada de matéria 

natural e R$/tonelada de matéria seca?   

Bloco 3- Informações sobre a utilização da silagem de capim 

Nesse bloco de perguntas você responderá questões sobre a destinação da silagem de 

capim produzida na fazenda, bem como quais animais são alimentados com esse tipo 

de silagem. 

 

37. Qual a destinação da silagem de capim na fazenda? 

a) Alimentação dos animais 

b) Venda 

c) Ambos 

 

38. Qual o período de utilização da silagem (meses)? 

 

39. Qual (is) categoria (s) animal (is) são alimentada (s) com a silagem de capim? 

 

 

40. Qual o nível de inclusão da silagem de capim na dieta total? 



 

41. Qual o avanço diário de retirada de silagem do painel? 

a) Até 20 cm 

b) 21 a 50 cm 

c) 51 a 100 cm 

d) Maior que 100 cm 

 

42. A silagem deteriorada (escura e mofada) é descartada ? 

 

43. Para a fazenda, é realizada análise bromatológica ou de perfil fermentativo ( pH, 

amônia, ácidos graxos voláteis, açúcares solúveis) das silagens antes de formular 

as dietas dos animais? 

a) Sim 

b) Não 

 

44. Se você realiza a análise bromatológica, responda qual o teor médio de matéria 

seca do capim colhido na propriedade. 

 

Bloco 4- Opinião do consultor sobre o assunto 

Nesse bloco de perguntas, queremos ouvi-lo e entender quais as principais lacunas 

quanto a estudos relacionados a silagem de capim no Brasil. 

 

45. Na sua opinião, quais as maiores lacunas para melhorar a produção de silagem 

de capim no Brasil? 

 

46. O  que você gostaria que fosse pesquisado sobre silagem de capim? 


