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USO DO MILHO PARA 

SILAGEM

• Boa produtividade de matéria 

seca (MS)

• Facilidade de armazenagem em 

vários tipos de silos

• Alta palatabilidade e 

digestibilidade

• Baixo poder tampão

• Excelente fonte de energia 



• Época de semeadura

• Ponto de colheita

• Escolha do híbrido

• Tamanho das partículas

• Máquinas

• Eficiência no enchimento do silo

• Compactação e vedação

• Outros

FATORES QUE INFLUENCIAM 

A PRODUÇÃO E QUALIDADE 

DA SILAGEM



ÉPOCA DA SEMEADURA

- Respeitar a época de 

semeadura do híbrido escolhido

Teor de energia (NDT) de silagens de milho em função de 

diferentes épocas de plantio das lavouras. Fonte: Fundação 

ABC.



ÉPOCA DA SEMEADURA

Produtividade (kg/ha) da matéria seca da planta inteira e dos componentes da planta de

milho, colhidos na meia linha de leite ( ½ LL), três quartos da linha de leite ( ¾ LL) e camada

negra (CN) e em duas épocas de semeadura novembro (NOV) e dezembro (DEZ). Fonte:

Adaptado de Pereira et. al (2012).



ÉPOCA DE CORTE

A colheita deve ser feita quando a

planta atinge de 30 a 37% de matéria

seca (1/3 a 2/3 LL).

< 30% 30 a 37% > 37 %

Menor consumo de 

MS

META

Maior perda de grãos 

nas fezes

Menor valor nutritivo
Maior dificuldade 

para compactação

Menor produtividade
Aumento na 

deterioração aeróbica

Maiores perdas por 

efluentes

Aumento de perdas 

na colheita



ÉPOCA DE CORTE:
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ESCOLHA DO HÍBRIDO DE 

MILHO

MATÉRIA SECA

QUANTIDADE 

X

QUALIDADE 



ESCOLHA DO HÍBRIDO DE 

MILHO

Ideal é obter alta produção 

com um bom valor nutricional 

para os animais.

Vários parâmetros (agronômicos 

e bromatológicos) devem ser 

considerados



Efeito do conteúdo de grãos no valor 

nutritivo da silagem

Grãos (% da MS) NDT (%)

43,8 75

35,4 70

26,0 66

16,0 56

- 49

Fonte: Pioneer sementes. Adaptado de Himan e 

Fox.

ESCOLHA DO HÍBRIDO DE 

MILHO

SILAGEM DE PLANTA INTEIRA

Características agronômicas:

✓ Alta produtividade de matéria seca e grãos

✓ Estabilidade produtiva

✓ Boa % dos grãos na matéria seca

✓ Textura e > profundidade dos grãos

✓ Maior janela de ensilagem

✓ Colmo grosso (< lignina, > digestibilidade)

✓ Baixa altura de inserção da espiga

✓ Tolerância ao acamamento

✓ Stay Green pronunciado

✓ Boa sanidade



ESCOLHA DO HÍBRIDO DE 

MILHO

SILAGEM DE PLANTA INTEIRA

Características bromatológicas:

✓ Matéria seca (30 a 37%)

✓ Proteína bruta (> 8%)

✓ Fibra em detergente neutro (FDN) (< 50%)

✓ Fibra em detergente ácido (FDA) (< 30%)

✓ Amido (> 30%)

✓ Digestibilidade do amido (maior, melhor)

✓ Digestibilidade da fibra (> 40%)

✓ Nutrientes digestíveis totais (NDT) (> 70%)



ESCOLHA DO HÍBRIDO DE 

MILHO
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Comparação da necessidade de concentrado para 

produção de leite entre duas silagens de qualidade 

distintas

Baixa Alta

Teor de NDT (%MS) 62 70

Exigência da vaca em Kg NDT 

(prod 20 L/d)
11,4 11,4

Consumo de matéria seca total 

– kg
18 18

Consumo de matéria seca de 

silagem – kg
9 (50%) 10 (55%)

Consumo NDT na silagem – kg 5,58 7,0

Déficit NDT (exigência - NDT 

silagem) – kg
5,82 4,40

Concentrado necessário 

correção déficit – kg
8,08 6,11

Vaca de 600 kg PV – 20 kg de leite/dia       

Concentrado 72% NDT

ESCOLHA DO HÍBRIDO DE 

MILHO

IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE:

ECONOMIA COM 

CONCENTRADO!!

Fonte: MilkPoint, 2015.



ESCOLHA DO HÍBRIDO DE 

MILHO

SILAGEM DE GRÃOS ÚMIDOS

Escolher híbridos com:

✓ Alta produtividade de grãos

✓ Bons parâmetros bromatológicos

✓ Sanidade de grãos

✓ Grãos profundos e de fácil debulha



ESCOLHA DO HÍBRIDO DE 

MILHO

TRANSGÊNICOS x CONVENCIONAIS

Milho Bt
Milho 

convencional

Planta Silagem Planta Silagem

Matéria seca 

(%)
35,10 36,00 34,00 35,30

Proteína 

bruta (%)
7,18 8,00 6,98 7,88

FDN (%) 44,10 36,20 42,40 37,30

FDA (%) 27,50 22,70 27,20 23,70

dFDN (%) 46,10 45,60 46,80 45,60

dMS (%) 68,60 73,60 68,80 72,60

Amido (%) 30,50 34,60 29,50 33,40

NDT (%) 67,80 73,80 68,30 72,60

FDN: fibras em detergente neutro; FDA: fibras em detergente ácido; dFDN:

digestibilidade de fibra; dMS: digestibilidade in vitro de matéria seca; NDT: nutrientes

digestíveis totais.

Médias encontradas a partir de amostras coletadas em cinco estados dos EUA. Fonte:

University of Iowa.



ESCOLHA DO HÍBRIDO DE 

MILHO

Transgênicos:

• Menor incidência de pragas

• Menor incidência de 

micotoxinas

• Fator de proteção do potencial 

produtivo

TRANSGÊNICOS x CONVENCIONAIS



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Escolha híbridos que possuam 

bons parâmetros agronômicos e 

com alta qualidade nutricional.

O híbrido de milho escolhido para 

a produção de silagem pode 

impactar significativamente na 

produção e no desempenho 

econômico de uma propriedade.



I workshop de micotoxinas: impactos nas cadeias 

produtivas de milho e sorgo

Painel “Desafios para a produção de silagem de milho e 

sorgo no Brasil.”

Palestras: 

• Alternativas para a produção de silagem de milho e sorgo 

para a alimentação animal.

• Impacto da qualidade da silagem nos sistemas de 

produção de leite e carne.

Minicurso: Produção, manejo e uso de silagens de milho e

sorgo

Escolhendo o híbrido de milho; Escolhendo o inoculante;

Manejo para a produção de silagem de planta inteira de

milho e sorgo; Sistemas de vedação; Como desabastecer o

silo?; Manejo para a produção de silagem de grãos úmidos

e reidratados de milho e sorgo; Manejo para a produção de

silagem de espigas de milho (earlage/snaplage);

Formulando a dieta com silagens de milho e sorgo para

vacas em lactação; Formulando a dieta com silagens de

milho e sorgo para bovinos de corte confinados.

Informações:

www.abms.org.br/cnms

cnms2018@fbeventos.com

(43) 3025-5223
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