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I. Introdução
A prática de fornecer forragem aos animais em forma de silagem tornou-se popular entre produtores 

de bovinos confinados. As principais vantagens observadas são: redução da perda de nutrientes durante 
a colheita, possibilidade de armazenamento, forma de alimentação mais fácil e oportunidade de mistura 
junto a rações concentradas.

 Nesse sentido, a silagem de milho, considerada um alimento volumoso nobre, apresenta como 
principal diferencial, entre as espécies forrageiras, a alta capacidade de produção de matéria seca por 
unidade de área com alto conteúdo energético. 

Com a intensificação no confinamento dos animais (produção de leite e carne), há uma demanda pela 
grande variabilidade com relação à qualidade química, física e nutricional dessa forragem.

Inúmeros fatores podem afetar a qualidade nutricional da silagem de milho, entre eles: o  híbrido 
escolhido, o manejo e nível de investimento adotado na lavoura, as práticas de ensilagem (momento 
de corte, processamento de partículas, processamento de grãos, armazenamento) e de utilização da 
silagem. 

Neste Informe Técnico, serão abordados alguns fatores a serem considerados na escolha de 
híbridos para produção de silagem de milho, que podem afetar, direta ou indiretamente, o desem-
penho produtivo de bovinos para leite e corte, assim como a rentabilidade do sistema produtivo.

II. Ensilagem
O milho é uma das melhores plantas para ensilar, pois apresenta boa produção de MS (Matéria Seca) 

por hectare e elevado valor nutritivo. Nem sempre híbridos que apresentam maior participação de grãos 
na composição da planta direcionam as melhores características nutricionais. Logo, a escolha do híbrido 
a ser ensilado deve considerar não apenas a proporção de grãos, mas também as demais frações da 
planta. 

De maneira geral, verifica-se que o avanço no enchimento do grão e a perda da digestibilidade da 
fração fibrosa são eventos concomitantes. Entretanto, a variação na digestibilidade da MS é mínima com 
o aumento no teor de MS na planta. Ou seja, as diferenças relativamente pequenas na fração fibrosa e 
na digestibilidade da silagem de milho podem traduzir em grandes diferenças no desempenho animal, 
mostrando uma escala relativamente estreita entre consumo de MS e digestibilidade, onde o impacto 
no valor energético correlaciona-se diretamente ao potencial de consumo de MS de silagem de milho. 
Quando a técnica de ensilagem é conduzida de forma adequada, o valor nutricional das forragens é 
conservado. Portanto, a escolha do híbrido para o processo de ensilagem deve ser de material com 
elevado valor nutricional.
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Figura 1. Colheita do milho para ensilagem. Foto: Jean Silva (2022).

Figura 2. Silagem in-natura.  
Foto: Jean Silva (2022).

 A proporção entre os componentes da planta de milho, grão, colmo e folha está associada com a 
qualidade da silagem.  O estágio de maturação em que a planta de milho é colhida e posteriormente 
submetida ao processo de ensilagem, é um dos fatores que mais afetam sua qualidade e valor nutritivo. 
De forma geral, à medida em que avança a maturação das plantas, ocorre aumento no teor de matéria 
seca (MS), a altura de corte pode ser utilizada como estratégia para elevar a concentração de energia 
e reduzir o teor de FDN. O produtor deve avaliar junto a um profissional a altura de corte, considerando 
suas necessidades.

Padrões bromatológicos para avaliação de silagem

O valor nutritivo da silagem de milho pode ser afetado por 
diversos fatores, como por exemplo, quantidade de grãos, teor de 
FDN da fração colmo, digestibilidade da FDN, teor de digestibilidade 
do amido e porcentagem de NDT. Logo, a composição das frações 
da planta de milho tem influência direta na sua qualidade e um 
equilíbrio entre elas deve ser preconizado. Diante desses fatores, a 
escolha de híbridos adequados para a silagem deve seguir alguns 
parâmetros bromatológicos conforme abaixo:

Matéria seca (%MS):   visando o equilíbrio entre a maior produção de matéria seca e boa digestibilidade 
é recomendado que a ensilagem seja realizada com valores entre 32 a 38% de MS. Antes, podemos ter 
um maior acúmulo de água na silagem, presença de oxigênio e perdas de fermentação e de qualidade 
da silagem. Em valores superiores a 38% pode ocorrer dificuldade no processamento de partículas e 
compactação, resultando em perdas qualitativas.

Amido:   é um carboidrato não-fibroso de degradação rápida no rúmen, confere valor energético à 
silagem de milho e reduz a necessidade de alimentos concentrados por L/leite ou kg/carne produzido. 
Valores acima de 28% já consideramos como ideal. Esse valor tem relação direta com a produtividade de 
grãos e com o aproveitamento da energia da silagem. Cerca de 65% da energia da silagem é proveniente 
do amido, esse parâmetro é muito importante na elaboração de dietas.
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FDN e FDA:   uma das características importantes é a quantidade de fibras, pois elas são determinadas 
através dos valores de FDA (Fibra em Detergente Ácido) e FDN (Fibra em Detergente Neutro). Uma 
boa silagem deve ter o FDN entre 38 e 45%, e para FDA busca-se valores menores que 30%, pois 
ele indica a quantidade de celulose e lignina que são partes não digestíveis da planta. O teor de FDN 
de uma silagem está relacionado à queda no consumo de matéria seca. Já FDA está relacionada à 
menor digestibilidade do alimento. Pelo fato da lignina ser um componente indigestível da planta, ela é 
depositada na parede celular a medida em que a planta alcança a maturidade. Porém, uma quantidade 
de fibra fisicamente efetiva é necessária para manutenção da saúde e funcionamento ruminal, prevenir a 
depressão de gordura no leite, e queda no pH ruminal. Portanto, o que se espera de uma boa silagem de 
milho é um elevado teor de energia e uma boa qualidade da fibra quanto a digestibilidade.

Digestibilidade:   para um melhor aproveitamento e absorção da dieta, busca-se valores acima de 
65% (da Matéria Seca total). 

Nutrientes digestíveis totais (%NDT):    é um excelente indicativo a ser observado, pois ele é um 
dos modos mais empregados de expressão de energia. Nele estão contidos as frações digestíveis dos 
alimentos dados pela análise bromatológica como proteína bruta digestível, fibra bruta digestível, extrato 
etéreo digestível e matéria mineral. Ou seja, o NDT mostra a energia que pode ser gerada por aquele 
alimento após a digestão dele no trato gastrointestinal. Um valor considerado adequado de NDT para 
silagem de planta inteira é de acima de 68 %.      

Conversão de leite/carne por tonelada de MS:   indicador que é utilizado para um melhor 
dimensionamento na qualidade de silagem, pois refere-se a maior taxa de conversão da silagem em 
energia e digestibilidade. Este indicador mede a qualidade direta Milk2006 (L/Ton) ou Beef/Ton (Kg/Ton).

Na Figura 3, fica evidenciado como os parâmetros bromatológicos influenciam diretamente a 
produção de leite. Observe que há variação entre os dois híbridos comparando nos parâmetros FDN, 
Amido, dFDN 30h e FDA, influenciando diretamente a conversão animal, que quando multiplicado pela 
produção de MS, diferenciam os híbridos em maior produção de leite (Ton/ha).

Figura 3. Comparativo de parâmetros bromatológicos entre dois híbridos de milho e produção potencial de leite/ha.

Leite ha (Ton/ha)

FDA

Massa Seca (Ton/ha) FDN

dFDN 30h

Híbrido A

Híbrido B
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III. Características do híbrido

3.1 Stay Green

A cultura do milho se caracteriza por ter uma alta taxa fotossintética e aproveitamento de luz em 
todas as fases do seu ciclo. Esta é a principal característica responsável por altas produções de massa 
e grãos por unidade de área, quando comparada a outras culturas de interesse econômico. A sanidade 
foliar de um híbrido de milho é fator preponderante para manutenção da atividade fotossintética da 
planta, e consequentemente direciona para melhor adaptação para produção de silagem.

Na cultura do milho, a característica de Stay Green (SG) ou senescência retardada refere-se à manu-
tenção da coloração verde das plantas mesmo após o enchimento dos grãos (Figura 4 e 5). 

A B

Figura 4 e 5. Híbrido com Stay Green (a) x híbrido sem Stay Green (b). Foto: Plinio Lima.

3.2 Índice de Área Foliar (IAF) e Densidade de Plantas

Para que a planta consiga expressar seu máximo potencial é essencial que ela armazene fotoassimilados 
durante todo seu ciclo. Para que isso ocorra, ela precisa de um satisfatório aproveitamento da luz, gerado 
por um Índice de Área Foliar (IAF) de 4:1. O que na prática corresponderia a 4m² de folha para cada 
metro² de área plantada. O estabelecimento de um IAF no patamar de relação citado anteriormente é 
conseguido com 6 a 7 plantas distribuídas em cada metro², tratando-se na prática de recomendação em 
torno de 3,5 plantas por metro linear no espaçamento de 0,5m por exemplo, proporcionando ao híbrido 
no campo a condição de estabelecer um IAF ideal. 

Vale lembrar que a recomendação da densidade de plantio do híbrido parte da recomendação 
construída pela empresa detentora do produto. Essas recomendações são particulares de híbrido para 
híbrido, existindo genéticas que respondem de forma mais positiva ou negativa ao aumento de plantas 
distribuídas em um hectare. 

EDIÇÃO 06 | ANO 02 | AGOSTO DE 2022



6

Outro fator importante a se considerar na definição da densidade de plantas é o ambiente produtivo 
onde este híbrido será plantado, qual o histórico de rendimento, nível de investimento do agricultor, 
época de plantio (verão ou safrinha) e janela de semeadura, entre outros fatores.

3.3 Sanidade Foliar

A preservação da área foliar em índices satisfatórios é dependente da reação a doenças que o 
híbrido possui, biotecnologia de proteção de pragas, nutrição desta planta, entre outros. Dessa forma, o 
manejo de fungicida que protege para a entrada de doenças e preserva o potencial genético do híbrido 
é indispensável para conservação de área foliar, evitando que a planta perca para lesões de manchas ou 
ferrugens uma área que será importante principalmente na fase de enchimento de grãos.

A ocorrência de doenças foliares no milho pode afetar diretamente a qualidade da silagem através 
da redução na fermentação da massa, havendo diminuição dos teores de ácido lático e aumento do 
pH. A concentração de matéria seca e de fibra das plantas podem aumentar com o nível de ataque de 
doenças, o que provoca redução na digestibilidade da silagem.

3.4 Biotecnologia e Proteção da Área Foliar

Uma biotecnologia que proteja as folhas para a perda por ataque de pragas também é característica 
fundamental, já que danos por pragas primárias da cultura, como por exemplo a lagarta-do-cartucho 
(Spodoptera frugiperda), podem trazer grandes perdas de área foliar em fases cruciais da cultura, 
comprometendo a capacidade de taxa fotossintética e, por consequência, o peso de grãos, e produção 
de massa.

No âmbito de nutrição da planta, investimento em adubação que forneça os macros e micronutrientes 
em quantidades adequadas a uma boa produção é outro fator determinante para se ter uma planta bem 
nutrida e folhas sadias nas fases vegetativas (definição de componentes de produção) e enchimento 
de grãos. Folhas vigorosas, livres de doenças e pragas, conferem à planta a maior taxa fotossintética 
possível para a fase de enchimento de grãos que, em geral, é curta e muito determinante para o peso de 
grãos e produção de massa quando o assunto é silagem.

IV. Precocidade / Janela de Corte
O corte do milho em um momento inadequado tem sido um 

dos erros mais frequentes nas propriedades. Em geral, pode-se 
identificar este momento ideal pelos grãos do milho que estão no 
estágio farináceo duro (50% da linha do leite). Neste momento, o 
teor de MS da planta varia de 32 a 38%, dependendo da sanidade 
de colmos e folhas no momento da ensilagem. Neste estágio da 
lavoura, colhe-se 95% dos grãos e 100% da forragem que o milho 
pode produzir (Figura 6). Figura 6. Brácteas da espiga em coloração verde  

claro como indicativo de proximidade do ponto de corte.  
Foto: Robson Fernando de Paula.
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Muitas vezes, a falta de planejamento, as condições climáticas e a infraestrutura nas propriedades 
influenciam na tomada de decisão de corte precoce ou tardia. Logo, híbridos que proporcionem janelas 
de corte amplas, proporcionarão mais segurança da colheita no momento correto.

Por isto, se dá como grande importância o uso de estratégias para ganhar tempo entre um espaço e 
outro, tendo assim a ampliação da janela de corte. Uma das estratégias seria o uso de híbridos de ciclos 
diferentes, que consequentemente levaria a uma silagem de alto potencial de produção de MS com qua-
lidade (elevado teor de NDT, este é o ponto ideal de colheita para ensilar).

Quanto mais cedo se colhe o milho para silagem, menor é a participação de grãos e, portanto, menor 
porcentagem de amido. Sendo assim teremos uma silagem  com teor de energia e qualidade abaixo do 
potencial da lavoura, simplesmente por uma decisão errada do momento de cortar a lavoura. Em contra-
partida, o teor de MS acima de 40% se torna indesejável, pois dificulta o corte da silagem, fazendo com 
que tenhamos uma silagem com partículas menos uniformes e uma maior dificuldade no quebramento 
dos grãos.  

Com essa decisão errada, sob o ponto de vista econômico, implica no aumento dos custos de 
produção, pois silagens de baixo valor energético demandam maiores quantidades de concentrado na 
dieta para atender as exigências nutricionais dos animais, tornando então mais cara.

Quanto melhor for o estado nutricional e fitossanitário da lavoura, maior será a janela de corte, o que 
contribuirá com o planejamento deste momento e com o incremento do teor de amido (Figura 7).

A B

Figura 7. Avanço da maturidade fisiológica e acúmulo de amido nos grãos de milho favorecido 
por uma planta com bom Stay Green – a) R5.5; b) R5.75.
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V. Textura de Grãos
Para ser considerado um alimento volumoso e de alto valor nutritivo, a silagem de milho deve 

apresentar elevada proporção de grãos, na ordem de 40 a 50 % da MS total da planta. Além disso,  a 
porcentagem de grãos na MS é afetada substancialmente pelo estágio de desenvolvimento em que a 
planta de milho for colhida. Os grãos de milho podem ser classificados pela sua dureza. Muitas vezes, o 
tipo de grãos entra em discussão como um fator de escolha de híbridos para produção de silagem de milho.

O endosperma, que representa mais de 80% do grão, contém um nível elevado de amido (87%), aproxi-
madamente 8% de proteína e um conteúdo de óleo relativamente baixo. Este pode apresentar constituição 
vítrea ou porosa, sendo esta proporção o principal fator de definição da dureza do grão de milho. Em grãos 
de milho considerados dentados ou macios, há predomínio de endosperma do tipo farináceo ou poroso.
Por outro lado, em texturas duras ou “flint”, predomina endosperma do tipo vítreo ou duro (Figura 8). 
Grãos com textura dura são preferidos pela indústria alimentícia e podem receber melhor precificação no 
mercado, pois apresentam a vantagem de boa armazenagem. 

O endosperma farináceo é caracterizado por apresentar matriz proteica esparsa e fragmentada, com 
grânulos de amido menos agregados e de maior dimensão, normalmente opacos. No endosperma vítreo 
a matriz é contínua e densa, composta por grânulos de amido menores e por α-zeínas, com ausência de 
espaços entre os grânulos de amido, caracterizando um aspecto vítreo ao endosperma.

A digestibilidade do amido reduz com o avanço da maturidade da planta de milho independente-
mente da textura do endosperma. Quando se analisa a digestibilidade de grãos desidratados de milho, 
endospermas do tipo farináceo possibilitam melhor aproveitamento pelos animais. Entretanto, a textura 
do endosperma do milho deve ser analisada como um fator de influência na produção de silagem no 
momento de corte do milho, o qual acontece antes da maturidade fisiológica, com teor de MS da planta 
em torno de 32 a 38%.

A B

Figura 8. Caracterização do tipo de endosperma em grãos de milho. a) grão dentado – endosperma farináceo/poroso; b) grão duro – endosperma vítreo/duro. 
Foto: Gabriel Fachin.
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Nesta fase, a matriz proteica ainda não está completamente formada e os grãos possuem menor vitre-
osidade. Ainda, a atividade bacteriana, as enzimas, os fungos e produtos da fermentação ajudam a degra-
dar essa matriz proteica existente. Além disso, no processo de ensilagem os grãos devem ser quebrados, 
o que é fundamental no acesso dos microrganismos ruminais ao amido. Sendo assim, o aproveitamento 
ruminal do amido em silagens independe da textura dos grãos. Logo, a textura do grão não é um dos fato-
res mais relevantes na escolha de híbridos para produção de silagem de milho de planta inteira. 

VI. A escolha do híbrido de milho para silagem 
pode aumentar sua rentabilidade?

Para minimizar os custos e tornar sua atividade lucrativa, o pecuarista deve combinar os fatores de 
produção. Para isso, é fundamental o entendimento e a distinção dos componentes dos custos de pro-
dução, que têm como principal finalidade servir para a análise de rentabilidade dos recursos utilizados 
na atividade produtiva. 

Entre os fatores de produção, a escolha de um híbrido ideal e os demais tratos culturais influenciarão 
diretamente na sua receita. Ao contrário da seleção de um híbrido com finalidade para produção de grãos, a 
produção de massa por unidade de área e a qualidade nutricional para os animais são os critérios utilizados 
para a escolha de híbridos para a produção de silagem, gerando assim mais conversão em leite ou carne por 
unidade de área.

Veja na tabela abaixo, com resultados de pesquisas geradas pela NK Seeds e parceiros, como diferentes 
híbridos podem incrementar a receita da atividade leiteira.

Resultados gerados através de avaliações em ensaios implantados em mesma época e condições de manejo. Momento do corte para silagem res-
peitando o ciclo de cada híbrido com teor de matéria seca entre 32 a 38%. Cálculo de receita realizado com precificação do litro de leite a R$ 2,35.

Híbridos de Milho Ton Leite/ha Receita (R$) Ton Leite/ha Receita (R$) (R$)

NK520VIP3 x Concorrente A 40,0 R$ 94.000,00 34,9 R$ 82.015,00 R$ 11.985,00

NK520VIP3 x Concorrente B 39,2 R$ 92.120,00 34,8 R$ 81.780,00 R$ 10.340,00

NK520VIP3 x Concorrente C 40,0 R$ 94.000,00 36,0 R$ 84.600,00 R$ 9.400,00

NK520VIP3 x Concorrente D 37,2 R$ 87.420,00 34,0 R$ 79.900,00 R$ 7.520,00

NK520VIP3 x Concorrente E 37,0 R$ 86.950,00 33,9 R$ 79.665,00 R$ 7.285,00

NK520VIP3 x Concorrente F 40,4 R$ 94.940,00 38,0 R$ 89.300,00 R$ 5.640,00

NK520VIP3 x Concorrente G 39,8 R$ 93.530,00 37,6 R$ 88.360,00 R$ 5.170,00

NK520VIP3 x Concorrente H 38,0 R$ 89.300,00 35,7 R$ 83.895,00 R$ 5.405,00

NK520VIP3 x Concorrente I 30,5 R$ 71.675,00 28,7 R$ 67.445,00 R$ 4.230,00

NK520VIP3 x Concorrente J 31,1 R$ 73.085,00 30,3 R$ 71.205,00 R$ 1.880,00

Tabela 1. Análise comparativa entre híbridos de milho quanto ao potencial de produção de leite/ha e receita financeira.
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Observe que a escolha do híbrido ideal para silagem irá incrementar significativamente 
a receita na propriedade. Neste racional, incrementando de 2,64% (R$ 1.880,00) a 
14,6% (R$ 11.985,00) a receita obtida para produção de leite. 

Quando a finalidade do uso da silagem for para alimentação de gado de corte, a diferenciação de 
híbridos será observada em proporções muito próximas ao exemplo acima, incrementando a produção 
de Kg de Carne/ha e consequentemente a rentabilidade do sistema produtivo.

 Com a elevação dos preços dos insumos atualmente, é comum o pecuarista fazer opção por 
alternativas que, na sua opinião, poderão reduzir os custos da implantação do milho para silagem. 
Entretanto, a redução dos custos e maior rentabilidade para os sistemas produtivos está diretamente 
relacionada a produtividade da silagem. Logo, quanto mais massa e de melhor qualidade se obtenha, 
menor será o custo de produção.

Hoje as sementes representam 10% do custo total para produção de silagem de milho (produção 
estimada para 60 ton de massa verde / ha), entretanto a escolha do híbrido correto poderá impactar 
significativamente a rentabilidade do sistema produtivo. 

VII. Conclusão
Quando se trata da escolha de híbridos para produção de silagem de alta qualidade, seja para 

produção de leite ou carne, é fundamental conhecer o potencial, tanto em produtividade quanto em 
qualidade bromatológica da silagem produzida, bem como o posicionamento técnico da empresa 
detentora da genética, aliado a um bom diagnóstico da área e investimento ao qual este será direcionado 
para obtenção dos melhores resultados. Dessa forma, incrementa-se a rentabilidade do sistema 
produtivo.

Nesta edição, vimos a importância de selecionar híbridos adequados 
para produção de silagem de alta qualidade e qual o impacto positivo 
desta escolha na rentabilidade do sistema produtivo. 

Não deixe de conferir nossa próxima edição do 
InfoCampo NK na temática Silagem de Milho. Em 
outubro, abordaremos, em detalhes, todos os manejos e 
processos envolvidos na ensilagem de milho!
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