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Somos a KWS. 
Semeando o futuro desde 1856. 

Somos uma empresa alemã com atuação 
global, que há mais de 160 anos está focada no 
melhoramento de plantas.

Como especialistas em sementes, buscamos 
diariamente maximizar o potencial genético e 
oferecer sementes de alta qualidade. Para isso, 
trabalhamos continuamente na pesquisa e no 
desenvolvimento de novos produtos para as 
culturas de milho, soja e sorgo.

Possuímos, no Brasil, 4 estações de pesquisa em 
diferentes zonas ambientais, para desenvolver 

diversas regiões do país. Além disso, estamos 
em vias de implementar um centro avançado de 
pesquisa na região nordeste do país.

Com um investimento de aproximadamente R$ 
45 milhões, ampliamos a nossa UBS em Patos 

de Minas-MG, dobrando nossa capacidade de 
produção de sementes de milho, podendo chegar 
a aproximadamente 2 milhões de sacos por ano. 

de sementes conta com equipamentos de última 
geração em modelo horizontal de processamento 

proporcionando uma produção de sementes de 
melhor qualidade. 

Somos uma empresa independente, focada 
exclusivamente em sementes. Desta forma, 
oferecemos as melhores opções em biotecnologia 
dando ao produtor brasileiro a liberdade de escolha 
da tecnologia mais adequada para sua situação. 
Além disso, possuímos parcerias com diferentes 
empresas de químicos, oferecendo diversidade de 
tratamento inseticida de sementes. Tudo isso para 
oferecer sempre o melhor para a sua lavoura.

produtos especificamente testados para as 

Além disso, a nova unidade de beneficiamento 

de sementes, o que reduz significativamente o dano
mecânico durante o processo de classificação, 
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Segundo a CONAB, a produção de milho no Brasil na 
última safra (2019/2020) foi de, aproximadamente, 
18,4 milhões de hectares, sendo 22% dessa área 

milhões de toneladas. A safra de sorgo gira em 
torno de 2,6 milhões de toneladas, segundo a 
CONAB (2020).

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações), cerca de 70% a 
80% do volume do milho brasileiro é empregado na 
produção de rações balanceadas, cujo mercado, 
no ano de 2015, após quedas sucessivas de 
dois anos, deverá registrar um crescimento médio 
de 4% no setor, com maior demanda para bovinos 
de corte e de leite, devido à queda na oferta de 
pastagens, seja por intempéries climáticas ou pela 
perda de espaço para lavouras anuais como a soja. 

Um dos maiores problemas no desempenho das 
granjas tem sido a qualidade da matéria-prima das 
rações, principalmente do milho e do sorgo, que 
compõem mais de 65% das rações balanceadas 
para suínos e para aves, que, por sua vez, perfazem 
cerca de 50% a 80% do custo da produção de 
suínos e de aves.

Muitas vezes, produtores e granjeiros, em geral, 
pagam pelo preço da cotação desses cereais sem 
saber sobre a qualidade física, bioquímica, sani-  
tária e nutricional dos produtos que receberão, 

de alimentos.

Segundo o pesquisador Lima, G. J. M. M., da 
Embrapa/CNPSA, em Concórdia-SC, por meio 
de levantamentos no mercado em 2001, o milho 

energia, chegando a 3.211 kcal/kg a 3.567 kcal/
kg, ou seja, cerca de 356 kcal/kg de milho, além 

amido e de proteína. 

Muitos produtores de milho e de sorgo, por 
exigência dos compradores, vêm monitorando a 
qualidade dos produtos. No entanto, quando esses 
produtos de boa qualidade são armazenados com 
outros de baixa qualidade, acabam se misturando, 

qualidade nessa situação, não há garantias de 
que receberá um produto de igual valor qualitativo 
quando necessitar retirar. 

Trabalhos de Weber (1995), do Paraná, mostraram 
que de cada 100 sacas de 60 kg de milho produzidas 
no estado, cerca de 14 são perdidas no campo 

(Tabela 2). 

Trabalhos técnicos vêm demonstrando, do ponto 

SILAGEM DE GRÃOS ÚMIDOS 
DE MILHO E DE SORGO

interferindo, significativamente, no desempenho
técnico e financeiro das granjas e das indústrias 

obteve variações significativas de qualidade e de  

de variações significativas nos teores de óleo, de

diluindo ou perdendo a sua qualidade final. 
Enfim, quando se entrega milho ou sorgo de alta

aos 50 dias após a maturação fisiológica dos grãos 

na 1ª safra e 78% na 2ª safra, com cerca de 100 
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O Brasil exportou cerca de 44,9 M toneladas em 
2019  (40% da produção) e, atualmente, temos 
ainda uma demanda crescente de milho para usinas 
de etanol. Esses são dados preocupantes, pois as 
cotações de milho têm se mantido muito elevadas, 
influenciando muito no custo de produção animal. 
Esse fato pode abrir mais mercado para o sorgo 
granífero, que tem custo mais baixo (deságio de 20 a 
30%).
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A prática de silagem já é um processo antigo 
e bastante difundido no mercado. Pinturas 
encontradas no Egito, de cerca de 1000 a 1500 
a.C., mostram que essa técnica já era conhecida 
por seus habitantes. Entretanto, a partir do século 
XIX, em países de clima frio como a Alemanha e 
a França, foi realizada com sucesso. Os primeiros 
ensaios técnicos de armazenamento de milho 
foram feitos em fossos cavados no solo. 

Silagem é o nome que se dá ao processo de 
conservação e de armazenamento úmido de plantas 
ou de grãos de cereais por meio de fermentações 
em meio anaeróbico em locais denominados silos. 
Ensilagem é o nome que se dá ao processo ou à 
prática de silagem. A Silagem de Grãos Úmidos, 
apesar de muito difundida em países europeus e 
nos Estados Unidos, teve início no Brasil apenas 

Sul e, atualmente, já está incorporada ao setor 

pecuarista em todo país, registrando significativo 

na década de 80, especificamente na Região

crescimento ano após ano. 

A silagem de grãos úmidos se apresenta como a 

melhor prática para a conservação da qualidade 
física, bioquímica, sanitária e nutricional dos grãos 
de milho e de sorgo, visto que a colheita ocorre 
cedo, próximo à maturidade fisiológica do grão. 

nutricional do grão (menores teores na NDT, óleo, 
amido e proteína). 

Aliado a esse fato, há a possibilidade de ocorrência 
de micotoxinas nos grãos causada por fungos 
tipo Fusarium, Giberella, Aspergillus, Penicillium, 
Stenocarpella, etc, que são deletérias aos humanos 
e aos animais, podendo ocasionar a perda de 
animais, a queda na performance animal e o baixo 
valor nutricional e comercial dos grãos.

SILAGEM DE 
GRÃOS ÚMIDOS

Além disso, segundo REIS, R.B. - UFMG, há um 
significativo aumento na % de digestibilidade 
desses grãos em até 12%, devido ao processo 
de quebra da matriz proteica, fermentação e 
exposição do amido dos grãos sob a forma de 
silagem. 

Segundo o pesquisador Lima, G. J. M. M., da 
Embrapa/CNPSA, acarreta ganhos médios de 
50 kcal/kg de milho em relação ao milho seco, 
devido a esses fatores. 

Além deste aumento de digestibilidade total de 

ruminal, na ordem de 36% (3 vezes maior), o que 
reforça a substituição total de milho seco por milho 
úmido no concentrado energético da dieta total 
para ruminantes, segundo estudos de Dias Júnior, 
G.S. - UFLA, Lavras, MG, 2018.

12%, há um significativo aumento na digestibilidade

de vista de qualidade, que o milho deve ser colhido 
o mais rapidamente possível após a maturação 

sujeito à presença de chuvas, de pragas, de 

Quando isso ocorre, o grão acaba perdendo, 

entre 15% e 25%, dependendo do tipo do híbrido 
(superprecoces a normais).  Consequentemente, 

fisiológica dos grãos, para não ficar no campo

fungos e da seca após a maturação fisiológica. 

significativamente, seu peso em matéria seca,

ocorrem perdas significativas na qualidade



Silagem de grãos úmidos é o produto da 
conservação de grãos de cereais logo após 

anaerobiose, com teor médio de umidade de 

30%, com uma amplitude de 28% a 35%. A 

cessa a translocação de nutrientes da planta para 
formação dos grãos, o que pode ser observado 
visivelmente pela formação da chamada “Camada 
Preta” (Black Line) na inserção do grão no sabugo 
de milho. Esse estádio ocorre aos 50-55 dias, 
em média, após a polinização ou o espigamento 
do milho, dependendo do ciclo do híbrido ou da 
época de semeadura.

No sorgo, o controle do ponto de colheita 
também se dá pelo teor de umidade próximo a 

alguns implementos. A colheita ocorre com grãos 
esses valores ou pela dificuldade de colheita de

mais secos e reidratados posteriormente para 
ensilagem. 

A colheita com umidade acima de 35% implica 
em menor produtividade de matéria seca e em 

ainda não estão completamente formados, além 
de uma pior qualidade de fermentação da silagem 
pela alta % de umidade. 

A colheita com teor de umidade abaixo de 28% 
também não permite boa conservação na forma de 
silagem, prejudicando a qualidade da fermentação 

a chamada “Caramelização da Silagem” 
(escurecimento da massa). 

Esse fato se dá pela presença de uma maior 
quantidade de oxigênio, ocorrendo aquecimento 

Nesse momento, os grãos apresentam teor de 
umidade entre 30% e 35% (Figura 1 e Tabela 1).

Figura 1: Foto do grão de milho com a camada preta (Mat. Fisiológica).

Foto: Silagem grãos úmidos com faixas de “caramelização” devido à 
% de umidade baixa.

da massa de grãos com consequente perda da 
digestibilidade proteica (menor %PD), devido à 
reação de Maillard (denaturação proteica) como se 
vê em camadas escuras na silagem na foto abaixo. 

“A substituição parcial do concentrado pela 
silagem de grãos de milho úmidos aumenta a 
ingestão de amido, causando modificações na
fermentação ruminal, especialmente quando o 
volumoso também contém grandes quantidades 
de amido, como é o caso da silagem de milho.”

 

(DEBRABANDER et al., 1992)

Estágio de maturidade
Dias após 

espigamento

Umidade dos 

grãos (%)

Grãos leitosos 12 12

Início de dente 24 24

Grãos farináceos (1/4 da linha do leite) 36 36

Grãos farin. duros (3/4 da linha do leite) 48 48

50-55 50-55

Grãos vítro (úmidos) 53-60 53-60

Grãos vítro (secos) 73-80 73-80

Tabela 1. Teor aproximado de umidade dos grãos de milho em diferentes estados de maturidade dos grãos. 

pela dificuldade de compactação, acarretando

e produção de efluentes), uma vez que os grãos

a maturação f is io lóg ica ,  em ambiente  de 

maturação fisiológica ocorre no momento em que

Grãos vítro (maturação fisiológica)

uma qualidade nutricional inferior (menor % NDT 
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O cálculo é realizado por meio da fórmula de correção da umidade (invertida):

Exemplo:
Passando a umidade de 15% para 36%:

Estudos que vêm sendo realizados nas 
universidades, apontam que os grãos secos 
“reidratados” para silagem estão associados 
a bons inoculantes. Entretanto, o que se sabe 
até o momento, é que a adição de água fria não 
confere vantagens ao processo de melhoria da 
digestibilidade e da conservação por não penetrar 
nas estruturas cristalinas do amido, principalmente 
na amilose (carboidrato de menor digestibilidade). 

Porém, grãos úmidos reidratados tem sido um 
processo ou uma atividade crescente, permitindo 
colheita com equipamentos ou com híbridos com 
dificuldade de debulha com alta umidade.

Essa prática permite: 

Maior janela de colheita dos híbridos de milho e 
de sorgo; 

SILAGEM DE 
GRÃOS ÚMIDOS

Quantidade 
necessária 
de água

(100 - % umidade do milho local ou na colheita)

(100 - % umidade ideal p/ silagem)
=

Quantidade
de água

1,328
(100 - 15) 85

(100 - 36) 64
= = =

A colheita com máquinas antigas com baixa 
capacidade de debulha com alta umidade;

Uso de bons híbridos de milho e de sorgo com 

Permite a silagem de grãos úmidos com grãos 
secos adquiridos no mercado, principalmente 
para quem tem dificuldades de produção ou de 
armazenamento na propriedade. 

A prática consiste em reidratar o milho ou o 
sorgo, após passarem pelo moinho, com kids de 
reidratação adaptados na saída do fubá. Quanto 
mais moído, melhor a uniformidade de reidratação. 
Grãos com maiores partículas ou quebrados, a 
umidade pode descer para a parte de baixo do silo 
e piorar a qualidade da fermentação.

dificuldade de debulha sob alta umidade;

Para cada tonelada de grãos com 15% de umidade, necessitamos 328 litros de água para voltar a umidade para 36%.

Todavia, a fermentação através das bactérias e 
atividades enzimáticas, tem melhorado a digestibili-
dade do amido de milho e de sorgo reidratados. 



No caso do sorgo, recomenda-se que a colheita 
seja feita em um estágio muito semelhante ao 
milho, quando os grãos na parte central da panícula 
apresentarem teor de umidade de aprox. 22 a 26%, 
pois existem diferenças de umidade ao longo da 
panícula (parte de baixo mais úmida e parte de 
cima mais seca). Em geral, o sorgo atinge o ponto 
de colheita entre 110 e 120 dias de crescimento 
vegetativo, com “janela de colheita” na ordem de 
6 a 10 dias, dependendo do ciclo do híbrido. O 
período de colheita mais amplo para silagem de 
grãos úmidos de sorgo se deve a desuniformidade 
de maturação dos grãos na panícula. (Figura 2)

Em geral, produtores de sorgo tem preferido colher 
os grãos secos e reidratá-los devido à dificuldade
de debulha da panícula e à grande presença de 
plantas/talos verdes na colheita, o que resulta em 
um entupimento das peneiras das colhedeiras e 
em perdas de grãos no campo,principalmente em 
colheitas de maior umidade dos grãos. 

Da mesma forma que no milho, o ponto de colheita 
é melhor determinado com medidor de umidade 
de grãos ou de matéria seca.

É interessante reidratar a silagem de grãos úmidos 
de 36% a 38% ao invés de 30%, pois corre-se o 
risco de partes do silo não ter a umidade mínima 
adequada e ocorrer a caramelização.

O inoculante já poderá ser misturado à água de 
reidratação. Nesse caso, também não se deve 
utilizar água clorada para essa finalidade, para
não afetar o desenvolvimento das bactérias 
homofermentativas. 

Conclusão: Segundo o professor Marcos Neves 
Pereira, do Dep. Zootecnia da UFLA em Lavras-
MG, a digestibilidade dos grãos úmidos reidratados 
é intermediária entre grãos úmidos tradicionais e 
grãos secos normais, mas ainda melhor que grãos 
secos, aliado à facilidade de armazenagem na 
propriedade. 

Espigas com a palha seca e iniciando o 
dobramento. Nos grãos centrais da espiga, apenas 
o embrião pode ser cortado com o dente, enquanto 
o endosperma apresenta consistência dura (vítrea); 

Importante:
O ponto de colheita é melhor determinado em 
amostragens dentro da lavoura, nos grãos 
centrais da espiga do milho ou da panícula 
de sorgo, por meio do uso do medidor de 
umidade de grãos ou de matéria seca. 

Importante:
Os grãos de sorgo, ao serem esmagados 
com a unha, não devem apresentar “leite” ou 
deixar os dedos esbranquiçados.

Bromatologia Média Úmido Média Seco Dif

% P.B 10,91 8,68 2,23

% N.D.T 85,05 84,1 0,95

% F.D.A 3,99 5,37 -1,38

% E.E 5,75 3,84 1,91

% DIG 93,79 84,72 9,07

% Amido 60,61 SI SI

% Amilose 14,60 SI SI

% Amilopec 47,88 SI SI

% Ca 0,09 0,04 0,05

% P 0,43 0,26 0,17

% EnLL 3998 3950 48

% LIS 0,26 0,24 0,02

% MET 0,29 0,15 0,14

% TRIP 0,08 0,06 0,02

% CIS 0,37 0,18 0,19

Tabela 2. Comparativos de Qualidade de Silagem de Grãos Úmidos X Grãos Secos:

Monsanto (Dep. Desenv. Produtos)/UFLA - 2002

Figura 2: Foto da Panícula de Sorgo no 
Ponto de Colheita para Grãos Úmidos
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Pelo que se pode observar nesse ensaio 
comparativo, conduzido pelo Dep. de 
Desenvolvimento de Produtos da Monsanto, na 
UFLA em Lavras/MG, o milho úmido comparado 
ao milho seco do mesmo híbrido e local obteve 
um acréscimo de 48 kcal/kg em energia e 9% 
em digestibilidade, além de melhores níveis 
de aminoácidos, de metionina e de cistina 
comparados aos dos grãos secos. 

Aspectos a serem considerados 
no planejamento da silagem de 
grãos úmidos: 

O primeiro aspecto a ser considerado leva-se 
em conta a escolha do híbrido a ser plantado: 

os silos devem ser dimensionados de acordo 
com o uso diário, considerando-se uma fatia 
mínima de retirada local de 15cm a 20cm de 
espessura. Deve-se calcular a largura com base 
na altura. Geralmente, em 1m³ de silo cabe de 1 a 
1,2 toneladas de silagem de grãos úmidos;
 

o híbrido de milho ou de sorgo deverá possuir 
uma boa capacidade de debulha com alta umidade. 
Essas informações são obtidas junto às empresas 
produtoras de sementes ou em instituições de 
pesquisa nessa área; 

realizar análise de solo para correção e para a 
adubação da lavoura e escolha da tecnologia a 
ser empregada, com estimativa de produtividade, 
com base na exigência da cultura e a exportação 
de nutrientes pelos grãos; 

dar preferência aos mais precoces em regiões 
mais frias ou secas, por permitir a prática de uma 
cultura em sucessão, já que a colheita é realizada 
em até 15 a 20 dias de antecedência; 

se tiver essa opção, escolher o híbrido de acordo 
com o valor nutricional que melhor atender ao 
animal a ser alimentado. Ex.: ruminantes (maior teor 
de amido, com maior % de amilopectina, contidos 
no endosperma). Motivo: 65% da energia de uma 
ruminante advém da produção de AGV (Ácidos 
Graxos Voláteis), resultantes da fermentação do 
amido no rúmen, principal substrato para a flora 

bacteriana ruminal. Deste modo, há a produção 
de energia e de proteína no rúmen. No caso dos 
monogástricos, o mais importante são os teores 
de óleo e de proteína contidos, em sua maior 
parte no embrião, energia direta a ser absorvida. 
O padrão do milho no Brasil é em torno de 3,5% 
de óleo. Quando se utiliza híbridos com mais de 
5% de óleo já pode haver um ganho de mais de 
150 kcal por kg de grãos. No caso da proteína, 
o mais importante não é o valor total (%PB), 

a digestibilidade de aminoácidos essenciais, 
tais como lisina. metionina, triptofano, cistina, 
isoleucina, que são imprescindíveis ao crescimento 
e à performance dos animais monogástricos. O 
seu emprego interfere na economia da dieta:

informar-se com a empresa de sementes. 
Em geral, elas realizam testes com os híbridos 
anualmente para obter essas informações; 

monitorar, por meio de constantes análises 
bromatológicas, para recomendação técnica dos 
híbridos;

época do plantio são compatíveis com o híbrido a 
verificar se as condições locais, o manejo e a

ser utilizado. Deve-se dar preferência aos plantios 
do cedo para permitir altas produtividades e a 
sucessão de culturas, maximizando o uso do solo 
já que a colheita ocorre 20 dias mais cedo em 
média;

“janela de colheita”, bem como o escalonamento 
plantio para determinar o período, o ciclo final ou a 
de maturidade fisiológica do híbrido na região de 

para planejamento de colheita, verificar a data

dos híbridos;

as correções e adubações de plantio e de 
cobertura, tais como as demais práticas culturais, 
devem ser as mesmas pretendidas para alta 
produtividade do milho;

outro fato relevante é o estudo climático local, 
tais como previsibilidade de chuvas e veranicos, 
com o intuito de prever a melhor época de plantio 
e do período de ensilagem;

deve-se dimensionar a estrutura de silagem 

mas sim o perfil de aminoácidos, os valores e



baseada na capacidade de retirada diária, 
colheita e da ensilagem diária, principalmente 
considerando o aspecto do baixo rendimento de 
moagem, que normalmente é o estrangulamento 
do processo. Isso se deve ao fato dos rendimentos 
dos moinhos possuírem baixa capacidade de 

Resposta: 
A digestibilidade, segundo diversos trabalhos com 
suínos e com bovinos, tem sido mais relevante, 
superando até maiores valores biológicos de um 
determinado tipo de grão seco. Esse é um dos 
pontos mais favoráveis à utilização da silagem de 
grãos úmidos.

Óleo (lipídeos) e proteína estão contidos, em 
sua maioria no embrião dos grãos de milho, que 
corresponde, em média, a 12% do grão.

rendimento (média de 6 t/h a 12 t/h). Atualmente, 
existem moinhos de média e de alta potência, 
com elevada capacidade de moagem (24 t/h até 
60 t/h) para atender à demanda e ao planejamento 
de grandes áreas.

O que é mais importante no grão úmido 
de milho sob aspecto nutricional?

Amido encontra-se mais presente no endosperma 
dos grãos de milho, que corresponde a 83% do 
grão. 

Pericarpo, casca ou película correspondem a 
5% a 6% do grãos de milho.

Teores de energia contidos nos grãos

Óleo 9,40kcal/kg

Proteína 5,65kcal/kg

Amido 4,15kcal/kg

Figura 3. Anatomia do grão de milho. Fonte: Adaptado de Britannica (2006).
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Embrião: Na sua constituição, possui 33% de 
óleo, 8% de amido e 18% de proteína bruta. 

Endosperma: Na sua constituição, possui 
cerca de 0,8% de óleo, 88% de amido (com % 
de amilopectina e de amilose) e 8% de proteína 
bruta, porém de baixo valor biológico.

Pericarpo:  Na sua constituição possui cerca 
de 1% de óleo, 3% a 10% de amido e 3,5% de 
proteína bruta.

Milho de Alto Óleo
Possui 7,5% a 8% de óleo, sendo a maior parte do 
óleo rico em ácidos graxos insaturados “linoleico e 
oleico” de boa qualidade. No milho a média é de 
3,5% de óleo;

Milho de Alta Lisina
Possui alta proteína com 0,46% de lisina, enquanto 
o milho normal possui de 0,24% a 0,26%;

Milho Alto Amido - Waxy
Possui 100% de amido com amilopectina, 
apresentando maior digestibilidade que o milho 
normal, que possui, em média, 70% a 80% de 
amilopectina e 20% a 30% de amilose. A amilose 
é um carboidrato de cadeia linear e de baixa 
digestibilidade. Para se obter a digestibilidade da 
amilose ou total do amido milho no Brasil, há a 
necessidade de extrusão ou de uma temperatura 

Valores médios por parte do grão de milho:

Valores médios de grãos de milhos especiais:
acima de 80ºC para ocorrer a gelatinização do 
amido.
Fonte: Lazzari, F.A. & Keplin,L.A. da S.(2001)

Do ponto de vista de alimentação animal, no caso 
dos monogástricos, o milho com alto teor de óleo, 
com extrato etéreo de até 7% (alta energia), é 
desejável, podendo resultar em um acréscimo de 
até 400 calorias a mais por kg de milho, porém não 
mais do que 7%, pois além desse valor poderá 
ocorrer problemas como maior teor de gordura na 
carcaça.

Proteína com alto teor dos aminoácidos, triptofano 
e lisina para suínos, e também de metionina para 
aves, é muito desejável do ponto de vista de 
performance animal e para a economia desses 
aminoácidos nas dietas.

Fração %grão Amido Lipídeos Proteínas Minerais Açúcares
Fibras ou 
conteúdo 

celular

% da parte (base seca)

Endosperma 82 98 15,4 74 17,9 28,9

Gérmen 11 1,3 82,6 26 78,4 69,3 12

Pericarpo 5 0,6 1,3 2,6 2,9 1,2 54

Ponta 2 0,1 0,8 0,9 1,0 0,8 7,0

Tabela 3

Fonte: Adaptado de Watson (2005)
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Processo de ensilagem

A colheita dos grãos úmidos (28% a 35% de 
umidade) é feita com a mesma colheitadeira para 
grãos secos.
Em seguida, os grãos devem ser transportados até o 
local do silo e triturados, laminados ou esmagados, 
a fim de permitir uma melhor compactação e 
aproveitamento do espaço de armazenagem.

O grau de trituração dos grãos varia com a espécie 

animal a ser alimentada. Para bovinos, pode-se 
trabalhar partículas maiores (peneiras até 8mm)
ou “laminados” em rolos espaçados de 1mm, 
admitindo-se até grãos quebrados na proporção 
de 15%. Como se admite partículas maiores para 
alimentação de ruminantes, pode-se adaptar 
até a própria ensiladeira de planta inteira para a 
produção de silagem de grãos úmidos na beira do 
silo para altos rendimentos de ensilagem.

 Foto de moinho de médio rendimento 15 a 18 t/h Foto de colheita de grãos úmidos Foto moinho silo tipo tubo ou bag

Foto moinho grãos úmidos de baixo 
rendimento (6 t/h a 8 t/h)

Foto moinho de grãos úmidos de alto 
rendimento (25 a 60 t/h)

Foto moinho de grãos úmidos c/ kit para 
reidratação
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Para a alimentação de monogástricos (suínos e 
aves), a quebra deve ser efetuada em menores 
partículas (peneiras de 2mm a 6mm), com aspecto 
de fubá, nos chamados moinhos de martelos.

Como regra geral, para suínos a granulometria 
deve ser bastante fina (peneira 2 mm, 3 mm, 5 mm
e 8 mm). Entretanto, para porcas criadeiras a 
granulometria deve ser um pouco mais grossa (até 
12 mm).

Os moedores podem ser de rolos ou de martelos. 
com a eficiência necessária para satisfazer a  
granulometria adequada em todas as fases dos 
suínos.

Os animais jovens requerem granulometria 
menor que animais adultos, daí a escolha das 
peneiras adequadas nos moinhos, embora esta 
granulometria de peneiras finas afetem diretamente
o rendimento da moagem. Quanto mais fino, maior
tempo de moagem e quanto mais grossa, maior o 
rendimento da moagem. Ex: peneira de 3mm=3,9 
t/h e peneira de 9mm=11 t/h, no mesmo moinho, 
segundo Dias Júnior, G.S., 2018. Para grãos úmidos 
reidratados e com matriz proteica em volta do 
amido já formada, por serem anteriormente secos, 
é interessante moagem de menor granulometria 
possível para a quebrá-la para aumentar a 

A largura do silo deve ser, no mínimo, o dobro da 
bitola do trator que está compactando, de modo 
a permitir compactação em toda a área do silo. 
Nas laterais, nas beiradas ou nas paredes do silo, 
o trator não consegue compactar bem, sendo 
necessário o uso de um soquete manual para 
compactação de preferência.

Quanto aos tipos de silo, não se recomenda o 
de superfície para silagem de grãos úmidos, 
por não possuir paredes laterais, dificultando a 
compactação pelo deslizamento da massa. Dessa 
forma, a preferência deve recair sobre os silos tipo 
trincheira, cercados ou do tipo “Bag” ou bolas 
pelas facilidades operacionais, mantendo-se a boa 
qualidade de compactação e de fermentação.

Foto das peneiras, utilizadas para ruminantes e monogástricos
(2 a 8 mm)

Foto Martelos do Moinho de Grãos Úmidos

digestibilidade do amido e a penetração da água.

Os grãos úmidos devem ser esparramados em 
camadas de 15cm a 20cm para compactação, de 
preferência em formato de rampa, para permitir 
maior peso e tração do trator, até o fechamento 
do silo. As lonas são de dupla face, antitérmicas, 
e de boa elasticidade.  

As operações e as técnicas de enchimento, de 
compactação e de vedação do silo devem ser as 
mesmas utilizadas para ensilagem de planta inteira.
A diferença está na trituração dos grãos, conforme 
esquema abaixo.

Processos de Silagem

Planta Inteira Grãos Úmidos

Colheita e picagem 
das plantas

1. Colheita grãos

Transporte 2. Transporte

3. Trituração

Compactação 4. Compactação

Vedação 5. Vedação
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No caso do silo trincheira, é necessário revestir 
o silo com alvenaria ou com lona plástica para 
que o material não entre em contato com o solo 
ou cimento, evitando perdas e fermentações 
indesejáveis. A ensilagem caracteriza-se pelo 
fechamento hermético de todos os lados, de forma 
que ela não tenha contato com o ar ou com a água. 

O enchimento deve ocorrer, no máximo, em 3 a 5 
dias de intervalo, de modo a preservar a qualidade 
da fermentação.

Recomenda-se o uso de inoculantes, com 
bactérias homofermentativas tais como, 
Lactobacillus plantarum, Pedicoccus acidilactici, 
Streptococcus faecium, em grande concentração, 
que reduzem rapidamente o pH, melhorando o 
nível de fermentação, principalmente em silagens 
demasiadamente secas,  evitando significativas 
perdas de massa e de qualidade, aumentando o 
tempo de vida útil da silagem após exposição ao 
oxigênio. Além disso, inibe as cinco leveduras mais 
deterioradoras: Pichia fermentans, Candida krusei, 
Rhodotorula mucilaginosa, Candida kruse e Pichia 
anomala.

É interessante neste caso de reidratação, o 
uso de inoculantes que contenham a bactéria 
Lactobacillus buchneri, pois sua característica 
heterofermentativa, produz um pouco mais de ácido 
acético, mantém o pH um pouco mais elevado, 

Fonte: Costa, C.(2001)

atuando como efeito fungistático, reduzindo 
proliferação de fungos e suas micotoxinas na 
silagem.

Vantagens do uso de Inoculantes 
para Grãos Úmidos:

Os grãos de milho, ricos em amido, já permitem 
uma carga microbiana capaz de causar uma boa 
fermentação, mas isso não significa que todos esses 
microorganismos são benéficos e que estão na
quantidade certa para promover uma fermentação 
lática desejada. Como o custo dos grãos úmidos 
são bem mais elevados que o de silagem de planta, 
torna-se necessário e importante o uso de um bom 
inoculante específico, principalmente quando se 
utiliza a prática de grãos úmidos reidratados.

Vantagens:

maior recuperação de matéria seca (2% até 
10%);

temperatura mais baixa durante o armazena- 
mento e a alimentação;

menor deterioração da superfície;

aumento da estabilidade aeróbica (um dia);

prolongamento da conservação da silagem;

menor perda de massa de grãos;

menos presença de fungos e de micotoxinas;

maior presença de nutrientes;

na produção animal;

maior facilidade para usar e para armazenar;

melhor palatabilidade e consumo com eficiência

aplicar o inoculante na dose correta do fabricante, 
segundo a concentração de bactérias;

estender a estabilidade aeróbica da silagem, 
produzindo substâncias antimicrobiais que 
inibem leveduras deterioradoras da silagem e 
que, também, produzem ácido acético e propiônico, 
que inibem fungos e micotoxinas na massa ensilada;
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No caso do silo trincheira, é necessário revestir 
o silo com alvenaria ou com lona plástica para 
que o material não entre em contato com o solo 
ou cimento, evitando perdas e fermentações 
indesejáveis. A ensilagem caracteriza-se pelo 
fechamento hermético de todos os lados, de forma 
que ela não tenha contato com o ar ou com a água. 

O enchimento deve ocorrer, no máximo, em 3 a 5 
dias de intervalo, de modo a preservar a qualidade 
da fermentação.

Recomenda-se o uso de inoculentes, com 
bactérias homofermentativas tais como, 
Lactobacillus plantarum, Pedicoccus acidilactici, 
Streptococcus faecium, em grande concentração, 
que reduzem rapidamente o pH, melhorando o 
nível de fermentação, principalmente em silagens 
demasiadamente secas,  evitando significativas 
perdas de massa e de qualidade, aumentando o 
tempo de vida útil da silagem após exposição ao 
oxigênio. Além disso, inibe as cinco leveduras mais 
deterioradoras: Pichia fermentans, Candida krusei, 
Rhodotorula mucilaginosa, Candida kruse e Pichia 
anomala.

É interessante neste caso de reidratação, o 
uso de inoculantes que contenham a bactéria 
Lactobacillus buchneri, pois sua característica 
heterofermentativa, produz um pouco mais de ácido 
acético, mantém o pH um pouco mais elevado, 

Fonte: Costa,C.(2001)

atuando como efeito fungistático, reduzindo 
proliferação de fungos e suas micotoxinas na 
silagem.

Vantagens do uso de Inoculantes 
para Grãos Úmidos:

Os grãos de milho, ricos em amido, já permitem 
uma carga microbiana capaz de causar uma boa 
fermentação, mas isso não significa que todos 
esses microorganismos são benéficos e que estão na
quantidade certa para promover uma fermentação 
lática desejada. Como o custo dos grãos úmidos 
são bem mais elevados que o de silagem de planta, 
torna-se necessário e importante o uso de um bom 
inoculante específico, principalmente quando se 
utiliza a prática de grãos úmidos reidratados.

Vantagens:

maior recuperação de matéria seca (2% até 
10%);

temperatura mais baixa da forragem durante 
armazenamento e a alimentação;

menor deterioração da superfície;

aumento da estabilidade aeróbica (um dia);

prolongamento da conservação da silagem;

menor perda de massa de grãos;

menos presença de fungos e de micotoxinas;

maior presença de nutrientes;

na produção animal;

maior facilidade para usar e para armazenar;

melhor palatabilidade e consumo com eficiência

aplicar o inoculante na dose correta do fabricante, 
segundo a concentração de bactérias;

estender a estabilidade aeróbica da silagem, 
produzindo substâncias antimicrobiais que 
inibem leveduras deterioradoras da silagem e 
que, também, produzem ácido acético, que inibe 
fungos e micotoxinas na massa ensilada;
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Portanto, assim que tiver completado o volume 
planejado, uma lona de dupla de face antitérmica, 
de cerca de 200 micras, de boa elasticidade e de 
uma empresa idônea, deverá ser colocada bem 
esticada na superfície, e, então, cobrir com peso 
(tiras de pneus) ou com 10 cm de areia, de terra 
ou similar para manter a lona aderida à massa 
ensilada durante todo o período de estocagem.

As paredes laterais na maioria das vezes não 
requerem a colocação de lona, a não ser nos silos 
muito novos que ainda permitem a reação do 
cimento com os ácidos da silagem, danificando
a parede do silo e deteriorando uma pequena 
camada lateral de silagem nas proximidades, 
devido à elevação do pH naquela porção.

Preferencialmente, deve-se tomar o cuidado de 
cercar o silo no local evitando trânsito de animais 
e ataque de roedores. As perdas por furos na lona 
são muito mais significativas que de uma silagem
de planta, devido ao alto valor dos grãos.

Os detalhes construtivos do silo são muito 
importantes. As divisões, tanto longitudinais 
como transversais, devem estar de acordo 
com a capacidade de consumo, de colheita, de 
moagem e de transporte para evitar pontos de 
estrangulamento e de exposição demasiada da 
massa.

Os pisos e as paredes devem ter a resistência 

controle e direcionamento da fermentação devido 
à competição superior com outros microrganismos, 
produzindo altos níveis de ácido lático e abaixando 
rapidamente o pH;

em diferentes milhos híbridos e sobre diferentes 
eficiência comprovada em testes de campo

condições de colheita e de armazenamento.

Importante:
Ao se fazer a silagem de grãos úmidos, não 
se deve demorar mais que 10h na reposição 
de nova camada de silagem diária, de modo 
a não permitir fermentações indesejáveis e 
redução de valores energéticos durante o 
processo.

moídos e com alta umidade. Um silo não deve ser 
suficiente para receber a compactação dos grãos

preenchido nos primeiros trinta dias após a sua 
construção, sob pena de afetar a sua estrutura, 
causar rachaduras e até derrubar paredes. O 
reboco reforça as paredes e aumenta a resistência 
do silo como um todo.

A cobertura do silo é de vital importância, 
principalmente nos dias de chuva ou muito 
úmidos. A ausência de uma boa cobertura ou de 
uma cobertura mais elevada no centro do silo em 
formato de morro permitem a formação de lama 
de silagem, com terra em cima da lona, o que 
ocasiona fissuras e o desenvolvimento
de microrganismos indesejáveis na camada 
superior ou na boca do silo, com aspecto de mau 
cheiro e com perdas de qualidade e de material 
ensilado.

O silo com cobertura semelhante ao utilizado para 
bovinos vem sendo usado, mas de forma alguma, 
atende aos requisitos mínimos das exigências 
dos monogástricos. Os suínos e as aves são mais 
exigentes que os bovinos no tocante à qualidade 
da silagem. Em silos muito grandes pode-se não 
retirar a fatia mínima necessária do seu painel 
frontal e resultar em perdas qualitativas.

Cuidados especiais devem ser tomados na 
retirada da cobertura da lona para não contaminar 
a silagem, principalmente as cobertos com terra 
ou com areia.
O silo de grãos úmidos pode ser aberto de 15 a 20 
dias após o seu fechamento. Porém, se for utilizado 
inoculante específico, poderá ser aberto com até
7 a 8 dias. A fatia de retirada do silo deverá ser 
de, no mínimo, 15cm a 20cm de toda a superfície 
frontal do silo (painel), de cima para baixo e na 
vertical, evitando degraus na silagem e exposição 
da massa ao oxigênio por mais de 24h.

Portanto, reforçando a informação, a largura do 
silo deve ser bem dimensionada para o corte 
do painel frontal, de maneira a evitar perdas e a 
exposição durante o uso diário. Geralmente, a 
largura é calculada considerando o número de 
animais a serem arraçoados por dia. A média de 
densidade da silagem é de, aproximadamente, 1,0 
a 1,2 toneladas por metro cúbico.
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Portanto, assim que tiver completado o volume 
planejado, uma lona de dupla de face antitérmica, 
com barreira de oxigênio, de boa elasticidade e de 
uma empresa idônea, deverá ser colocada bem 
esticada na superfície, e, então, cobrir com peso 
ou com 10 cm de areia, de terra ou similar para  
manter a lona aderida à massa ensilada durante  
todo o período de estocagem.

As paredes laterais na maioria das vezes não 
requerem a colocação de lona, a não ser nos silos 
muito novos que ainda permitem a reação do 
cimento com os ácidos da silagem, danificando
a parede do silo e deteriorando uma pequena 
camada lateral de silagem nas proximidades, 
devido à elevação do pH naquela porção.

Preferencialmente, deve-se tomar o cuidado de 
cercar o silo no local evitando trânsito de animais 
e ataque de roedores. As perdas por furos na lona 
são muito mais significativas que de uma silagem
de planta, devido ao alto valor dos grãos.

Os detalhes construtivos do silo são muito 
importantes. As divisões, tanto longitudinais 
como transversais, devem estar de acordo 
com a capacidade de consumo, de colheita, de 
moagem e de transporte para evitar pontos de 
estrangulamento e de exposição demasiada da 
massa.

Os pisos e as paredes devem ter a resistência 

controle e direcionamento da fermentação devido 
à competição superior com outros microrganismos, 
produzindo altos níveis de ácido lático e abaixando 
rapidamente o pH;

diferentes milhos híbridos e sobre diferentes con- 
eficiência comprovada em testes de campo em

dições de colheita e de armazenamento.

Importante:
Ao se fazer a silagem de grãos úmidos, não 
se deve demorar mais que 10h na reposição 
de nova camada de silagem diária, de modo 
a não permitir fermentações indesejáveis e 
redução de valores energéticos durante o 
processo.

moídos e com alta umidade. Um silo não deve ser 
suficiente para receber a compactação dos grãos

preenchido nos primeiros trinta dias após a sua 
construção, sob pena de afetar a sua estrutura, 
causar rachaduras e até derrubar paredes. O 
reboco reforça as paredes e aumenta a resistência 
do silo como um todo.

A cobertura do silo é de vital importância, 
principalmente nos dias de chuva ou muito 
úmidos. A ausência de uma boa cobertura ou de 
uma cobertura mais elevada no centro do silo em 
formato de morro permitem a formação de lama 
de silagem, com terra em cima da lona, o que 
ocasiona fissuras e o desenvolvimento
de microrganismos indesejáveis na camada 
superior ou na boca do silo, com aspecto de mau 
cheiro e com perdas de qualidade e de material 
ensilado.

O silo com cobertura semelhante ao utilizado para 
bovinos vem sendo usado, mas de forma alguma, 
atende aos requisitos mínimos das exigências 
dos monogástricos. Os suínos e as aves são mais 
exigentes que os bovinos no tocante à qualidade 
da silagem. Em silos muito grandes pode-se não 
retirar a fatia mínima necessária do seu painel 
frontal e resultar em perdas qualitativas.

Cuidados especiais devem ser tomados na 
retirada da cobertura da lona para não contaminar 
a silagem, principalmente as cobertas com terra 
ou com areia. O silo de grãos úmidos pode ser
aberto de 20 a 30 dias após o seu fechamento. 
 
A fatia de retirada do silo deverá ser de, no 
mínimo, 15cm a 20cm de toda a superf ície 
frontal do silo (painel), de cima para baixo e na 
vertical, evitando degraus na silagem e exposição 
da massa ao oxigênio por mais de 24h.

Portanto, reforçando a informação, a largura do 
silo deve ser bem dimensionada para o corte 
do painel frontal, de maneira a evitar perdas e a 
exposição durante o uso diário. Geralmente, a 
largura é calculada considerando o número de 
animais a serem arraçoados por dia. A média de 
densidade da silagem é de, aproximadamente, 1,0 
a 1,2 toneladas por metro cúbico.
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Sabugo na Silagem:
Segundo Souza, Osny. W., da Indústria BRF, o 
sabugo de milho na silagem apresenta uma série 
de vantagens na proporção de até 6%, no máximo. 
Após isso, pode-se ter problemas de compactação 
e de micotoxinas.

É pertinente destacar a importância da qualidade 
da fibra contida no sabugo, principalmente na for-
mulação de rações para matrizes. O sabugo 
não contém somente fibra, se tratando de grãos
úmidos, mas contém outros nutrientes que serão 
aproveitados pelos animais.

A silagem com sabugo, predominantemente da 
ponta da espiga, dispensa o uso de outra fonte 
de fibra na formulação de rações para matrizes, o
que diminui os riscos de micotoxicoses, pois as 
fontes de fibras convencionais, muitas vezes, são 
contaminadas por micotoxinas.

Na silagem pronta, o cheiro deve ser característico 
e agradável, predominando o odor ácido leve (ácido 
lático). Odores fortes ou fétidos (ácido butirico ou 
de amônia) indicam silagem deteriorada ou em 
putrefação, com predominância de bactérias do 
gênero Clostridium e Coliformes.

Qualquer entrada de ar ou de água causa 
apodrecimento seguido de mau cheiro, facilmente 
detectado no local. Esses pontos contaminados, 
tem cor e sabor diferentes que podem e devem 
ser separados visualmente e nunca servidos aos 
animais.

Os suínos possuem uma grande quantidade de 
papilas gustativas que lhes permitem identificar
sabores estranhos nas rações. Quando esse fato 
ocorre, rejeitam parte ou toda a ração, dependendo 
da fase do animal. Já para os ruminantes, o nível de 
exigência é menor no aspecto da palatabilidade.

Foto: Moagem e Ensilagem Tipo Tubo ou Bag  Foto: Moagem e Ensilagem Silo Tipo Trincheira.

Foto: Ensilagem Tipo Trincheira

Importante:

análise de ácidos da silagem, pois a soma 
O pH deve ficar em torno de 4,0. Faça uma

total de ácido lático deve ultrapassar, no 
mínimo, 60% da quantidade total de ácidos 
da silagem.

Fonte: Adaptado de Watson (2005).
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lático). Odores fortes ou fétidos (ácido butirico ou 
de amônia) indicam silagem deteriorada ou em 
putrefação, com predominância de bactérias do 
gênero Clostridium e Coliformes.

Qualquer entrada de ar ou de água causa 
apodrecimento seguido de mau cheiro, facilmente 
detectado no local. Esses pontos contaminados, 
tem cor e sabor diferentes que podem e devem 
ser separados visualmente e nunca servidos aos 
animais.

Os suínos possuem uma grande quantidade de 
papilas gustativas que lhes permitem identificar
sabores estranhos nas rações. Quando esse fato 
ocorre, rejeitam parte ou toda a ração, dependendo 
da fase do animal. Já para os ruminantes, o nível de 
exigência é menor no aspecto da palatabilidade.

Foto: Moagem e Ensilagem Tipo Tubo ou Bag  Foto: Moagem e Ensilagem Silo Tipo Trincheira.

Foto: Ensilagem Tipo Trincheira

Importante:

análise de ácidos da silagem, pois a soma 
O pH deve ficar em torno de 4,0. Faça uma

total de ácido lático deve ultrapassar, no 
mínimo, 60% da quantidade total de ácidos 
da silagem.

Fonte: Adaptado de Watson (2005).

Ácido Lático

Ácido Acético

Ácido Butírico

Ácido Propiônico
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Vantagens do uso da silagem de grãos úmidos 
em relação ao uso dos grãos secos:

Vantagens Econômicas
Segundo Milton Racho, da Coopermil, de Santa 
Rosa-RS, essas taxas e custos de grãos secos 
(20,4%) entregues na cooperativa, poderiam ser 
(evitados se o produtor fizesse a estocagem na sua
propriedade sob forma de grãos úmidos, além de 
permitir o melhor uso da terra com antecipação de 
3 a 4 semanas na colheita.

Permite colheita antecipada em 3 a 4 semanas; 

Permite antecipar a implantação de outra cultura 
(milho, sorgo, feijão, girassol em 2ª safra e/ou 
culturas de inverno); 

Ocasiona menores perdas por tombamento de 
plantas e perdas de grãos no momento da colheita 
(Tabela 6);

Evita quebras de peso no campo (matéria seca 
dos grãos), que pode chegar a mais de 10%, 
o chamado “efeito sanfona” no milho, devido à 
exposição às variações climáticas na maturação, 
evitando a respiração demasiada dos grãos após a 
maturidade fisiológica. 

Ocasiona menores perdas devido ao ataque por 
pássaros e por pragas de armazenamento (traças 
e carunchos - Tabela 9);

Não possui taxa de secagem, de moagem, de 

custos com transportes (do produtor à cooperativa 
sacaria e de impostos e reduz, significativamente, os

e da cooperativa a produtor);

Fotos: Silo Tipo Bag/Bolas - Enfardadeira Orkel importado da Noruega, bolas de 500kg Grãos Úmido. Rendimento de 80 bolas por hora.

Reduz o custo total em mais de 10%, comparando 
com o custo do milho seco, pois muitos não 
acrescentam o custo do retransporte e da moagem 
do milho;

Elimina as etapas de limpeza e de secagem 
(Tabela 7), o que confere menor custo de produção 
(Tabela 8);

Exige menores investimentos para armazenagem 
comparados aos silos de metal. Os silos trincheiras 
são estruturas mais simples em relação aos silos 
ou ao armazém para grãos secos; 

Melhor sanidade animal, com reduções de 
índices de diarreias e de enfermidades causadas 
por micotoxinas oriundas de ataque de fungos nos 
grãos, os chamados “grãos ardidos” (Tabela 10);

Reduz o uso de antibióticos e o custo da ração 
balanceada, permitindo o uso de núcleos mais 
econômicos.

Na média, o “passeio do milho” equivale de R$1,00 
a R$1,30 por saco e o custo de construção de uma 
estrutura para sua armazenagem na forma de grão 
úmido pode chegar a R$2,00 por saco, sendo 
perfeitamente amortizável em dois anos, ou em um 
ano para produtor que realiza duas safras por ano.
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Média de custo das unidades armazenadoras

Frete (2 percursos) 3,0%

Impureza 2,0%

Taxa de secagem (milho com 25% de umidade) 6,6%

Despesa operacional 2,8%

Quebra técnica e de armazenagem (3 meses) 3,0%

Tratamento e expedição (3 meses) 3,0%

TOTAL 20,4%

Dias após a maturação 
Teor de umidade dos grãos (%) Perdas (%)

6 25 1,5

10 23 2,0

20 20 3,0

25 18 5,0

30 17 7,0

35 16 9,0

40 15 12,0

50 15 14,0

Etapas Grãos Secos Grãos Úmidos

Colheita 25 Sim

Transporte 23 Sim

Limpeza 20 Não

Secagem 18 Não

Moagem 17 Sim

Armazenamento Silos especiais ou sacas
Estruturas mais simples 

(silo trincheira ou silo “bag”)

Tabela 6

Tabela 7. Etapas de pré-processamento de grãos

Fonte: Weber (1995)

Fonte: Weber (1995)
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Foto Silos Grãos Úmidos Tipo Linguiça, Tubo ou Bag

Foto Silo Grãos Úmidos Sorgo Tipo Trincheira Foto Silo Grãos Úmidos Milho Tipo Trincheira

Foto da Silagem de Grãos Úmidos de Milho Foto da Silagem de Grãos Úmidos de Sorgo

Os grãos podem ser armazenados por longo período, desde que não entre oxigênio e água para 
refermentar e alterar o meio estável. Nesse período, armazenado sob  grãos úmidos, não há alterações 
do valor nutricional, enquanto que os grãos secos sofrem alteração com perda de matéria seca (quebra 
técnica) e com ataques de pragas no armazenamento (Tabela 8).

Tabela 8. Levantamento das perdas de milho na colheita pela ação de 
em nove municípios da microrregião de Viçosa, MG.

Sitophilus ssp  e Sitotroga cerealella

Umidade (%) Nº médio de insetos 
por espigas Perdas de peso (%) 

22 13 2,0

21,0 14 3,0

18,1 16 3,0

18 17 4,0

17,9 24 4,5

17,4 25 6,0

17,1 25 7,0

16,5 3,0 8,5

15,5 38 9,0

Fonte: Martins et al. (1984 e 1985).



     

Tabela 9. Níveis de tolerância de micotoxinas em ruminantes.

*ppm - partes por milhões | *ppb - partes por bilhões | Fonte: Santurio, J.M. (2003)

Micotoxina Fungo Nível Agudo Nível Subagudo Sintomas

Aspergillus 20ppb Gado em 
lactação

Reduz o rescimento e a produção de 
leite

200ppb
Gado em 
desenvolvimento

Aumenta a susceptibilidade do 
animal, com redução da imunidade

300ppb Gado em Fase 
Final

Residual no leite e aumento do nível 
de mortes no rebanho

Deoxynivalenol Fusarium 10ppm 500ppb Reduz a qualidade de alimento 
ingerido e da produção de leite

(DON ou 
Vomitoxin)

Aumenta a toxicidade na presença de 
outras micotoxinas

Fumonisin Fusarium 95ppm x Não conhecido

Ochratoxin Peniciullum 
Aspergillus 5ppm 1ppm Diarreia, redução na produção e 

danos nos rins

T-2 Fusarium 50ppm 100ppm Hemorragia intestinal, morte e 
redução na alimentação

Zeralenone Fusarium 500ppm 500ppm
Decréscimo na fertilidade, inchaço em 
volta da vulva, irregular e prolongado 
ciclode hormônio (Estrogen)
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Espécie/Fase AFLA FUMO OCRA A DON T2 ZEA

AVES

Frangos inicial 0 100 0 200 0 10

Frangos cresimento 2 500 2 500 50 20

5 500 5 1.000 50 20

Poedeiras 10 1.000 2 1.000 100 50

Matrizes 10 1.000 5 1.000 100 50

SUÍNOS

Inicial 0 100 0 0 0 5

Crescimento 1 100 2 100 20 5

Terminação 3 500 3 100 20 0

Matrizes 5 1.000 5 200 50 0

PERUS

Até 21 dias 0 100 - - - -

Mais de 21 dias 5 500 - - - -

Tabela 10. Cont. níveis de tolerância de micotoxinas por fase de desenvolvimento animal em 
monogástricos (ppm):

Fonte: Adaptado Lamio.

AFLA - Aflatoxinas, FUMO - Fumonisinas, OCRA A-Ocratoxina A, DON-Doexynivalenol, T2-T2, ZEA-Zearalenona*
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Efeito das micotoxinas de fungos nos grãos de milho
Os valores máximos de grãos ardidos tolerados 

no mercado, são de 5% no mercado interno e de 
2% para exportação. Ainda reduz de 100 kcal/kg a 
150kcal/kg na energia e do grão;

Reduções nos valores proteicos e de óleo nos 
grãos;

Perdas de matéria seca e de peso (densidade) 
do grão;

Resíduos de micotoxinas no leite, na gordura e 
na carne;

Aumento de custo de farmácia (uso de antibióticos 
e de antitóxicos);

Consequências: queda do desempenho, 
alterações hormonais, doenças e morte de 
animais.

Espécie/Fase AFLA FUMO OCRA A DON T2 ZEA

AVES

Frangos inicial 0 100 0 200 0 10

Frangos cresimento 2 500 2 500 50 20

5 500 5 1.000 50 20

Poedeiras 10 1.000 2 1.000 100 50

Matrizes 10 1.000 5 1.000 100 50

SUÍNOS

Inicial 0 100 0 0 0 5

Crescimento 1 100 2 100 20 5

Terminação 3 500 3 100 20 0

Matrizes 5 1.000 5 200 50 0

PERUS

Até 21 dias 0 100 - - - -

Mais de 21 dias 5 500 - - - -

Tabela 11. Cont. níveis de tolerância de micotoxinas por fase de desenvolvimento animal em 
monogástricos (ppm):

Tabela 12.

Fonte: Adaptado Lamio.

AFLA - Aflatoxinas, FUMO - Fumonisinas, OCRA A-Ocratoxina A, DON-Doexynivalenol, T2-T2, ZEA-Zearalenona*

*ZEA-Zearalenona, DON-Deoxynivalenol, OCRA-Ocratoxina, FUM-Fumonisinas
Fonte: Adaptado Lamic.

Concentração de micotoxinas estabelecidas pelo CPFOR/UFPR em silagens

Micotoxinas*

Limite
ug/kg (ppb)

ZEA ug/kg 
(ppb)

DON ug/kg 
(ppb)

OCRA ug/kg 
(ppb) 

FUM (B1+B2) 
ug/kg (ppb)

Aceitável < 19 < 285 < 929 < 5 < 1000

Crítico > 20 > 286 > 930 > 6 > 1000
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Melhor valor nutritivo da silagem de grãos úmidos x grãos secos:

Dentre os fatores que explica o melhor valor nutritivo 
dos grãos úmidos, destaca-se o rompimento e 
a alteração na matriz protéica que envolve os 
grânulos de amido, facilitando a ação enzimática 
da flora microbiana para a digestão do amido.
Estudos microscópicos nas partículas de silagem 
de grãos úmidos, feitos por Costa Ciniro, da Unesp, 
dem Botocatu-SP, revelaram modificações na 
matriz proteica em relação às partículas de milho 
seco (Figuras 4 e 5), provavelmente pela colheita 
precoce, pela ação microbiana e/ou pelos ácidos 
orgânicos gerados no processo de ensilagem, 
associados com a elevação da temperatura.

Segundo trabalhos do pesquisador REIS R. B., da 
UFMG, há um aumento médio de 10% a 12% na 
digestibilidade dos grãos úmidos comparado ao 
dos grãos secos de milho, e no caso de ruminantes, 
a digestibilidade ruminal salta de 47% (milho seco) 
para 83% (milho úmido). Dias Júnior, G.S., 2018.

A temperatura em graus Celsius logo após o 
fechamento do silo é de 6 a 7 unidades acima 
da temperatura ambiente (25°C), com retorno 
e com estabilização ao redor do 10º dia, onde a 
temperatura da silagem oscila  entre 2 a 3 graus 
da temperatura ambiente, mas não mais que isso. 
(Figura 6).

Fonte: Costa,C.(2001)

32,2 °C

21 °C

28 °C



     

A silagem de grãos úmidos de milho apresenta 
maior digestão ruminal (Tabela 12), 
estimulando a produção de massa microbiana com 
composição proteica de elevado valor biológico, 
que proporciona maior ganho de peso e produção 
de leite (Tabela 13).  

Figura 4. Grânulos de amido 
da silagem de milho úmido 
com a superfície externa 
rompida (8000x) (Maior 
digestibilidade)

Figura 5. Grânulos de 
amido do milho seco com 
a superfície externa intacta 
(8000x) (digestibilidade menor 
ou normal) 
Fonte: Costa,C.(2001)

Figura 6. Variação da temperatura ambiente e da silagem de grãos 
úmidos de sorgo (Costa et al., 2001).
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Tabela 12. Formas de processamento do milho e os sítios da digestão do amido (Trabalho 2).

Fonte: Owens (1986)

Formas de processamento Digestão rúmen
Digestão intestino 

delgado
Digestão intestino 

grosso

Inteiro 58,9 % 17,0 % 2,8 %

Quebrado 68,0 % 12,9 % 8,2 %

Laminado 71,8 % 16,1 % 4,9 %

Moído 77,7 % 13,7 % 4,3 %

Ensilado 86,0 % 5,5 % 1,0 %

Floculado 82,8 % 15,6 % 1,3 %
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Volumoso Silagem de milho Feno de aveia

Concentrado energético
Silagem de 

grãos úmidos
Grãos de 

milho seco
Silagem de 

grãos úmidos
Grãos de 

milho seco

Relação Vol.: Conc. 40:60 30:70

Ganho Peso (kg/dia) 1,27 1,16 1,29 1,14

Consumo MS (kg) 7,33 7,51 7,34 8,18

Conversão alimentar 
(kg MS/kg ganho)

5,77 6,475 5,69 7,18

Índice 124 111 126 100*

Formas de processamento 

milhos

Digestão do amido (%) 

Rúmem 
Intestino 
delgado 

Intestino 
grosso

Total 

AVES

Inteiro 65,9 17,0 3,8 86,7

Quebrado 69,8 13,9 5,2 88,9

Laminado 74,8 13,1 4,9 92,8

Moído 77,7 11,7 4,3 93,7

Matrizes 85,0 7,5 2,0 94,5

Floculado 82,8 12,6 1,3 96,7

Tabela 13.1. Formas de processamento do milho e os sítios da digestão do amido (Trabalho 1).

Tabela 13.2. Formas de processamento do milho e os sítios da digestão do amido (Trabalho 2).

Tabela 13.3. Formas de processamento do milho e os sítios da digestão do amido em bovinos de corte 

Fonte: Owens (1986)

Fonte: Owens (1986)

Fonte: Costa (2001)

Formas de processamento Digestão rúmen
Digestão intestino 

delgado
Digestão intestino 

grosso

Inteiro 58,9 % 17,0 % 2,8 %

Quebrado 68,0 % 12,9 % 8,2 %

Laminado 71,8 % 16,1 % 4,9 %

Moído 77,7 % 13,7 % 4,3 %

Ensilado 86,0 % 5,5 % 1,0 %

Floculado 82,8 % 15,6 % 1,3 %
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Tabela 13. Formas de processamento do milho e os sítios da digestão do amido em bovinos de corte 

Fonte: Costa (2001) *Atribui-se o índice 100 à pior conversão alimentar. 

Concentrado utilizado:
69% milho seco ou milho úmido
27% farelo de soja
3% minerais
1% ureia

Conclusão: silagem de grãos úmidos 24% a 26% mais eficiente em conversão alimentar e em maior 

ganho de peso, independente da proporção de volumoso concentrado! 

Dieta: 45,3 volumoso (silagem de alfafa)
(%) 12,3 concentrado protéico e mineral
43,4 concentrado energético (grãos secos ou 
silagem de grãos úmidos de milho)

Desvantagens da utilização da silagem de grãos úmidos em 
relação ao uso de grãos secos:
1.
eventual excedente de produção ou de mercado, 

Menor flexibilidade de comercialização do 

que pode ser contornada por meio do uso de silos 
tipo sacos plásticos, bag ou bolas de 500kg;

2. Impossibilidade de armazenamento da ração 
misturada por vários dias especialmente nas 
criações de suínos e aves, devido ao alto teor 
de umidade. A mistura tem que ser diária, pois a 
exposição ao oxigênio pode rancificar a ração. A 
melhor recomendação é cortar a silagem, fazer a 
mistura e, o mais rapidamente possível, servir os 
animais. Isso garante uma alimentação de alta 
qualidade e com palatabilidade. 

Os animais preferem a ração fresca. A mistura da 
ração com silagem pode ser feita manualmente, 
quando em pequenas quantidades, e no misturador 
vertical ou horizontal, quando em grandes 
quantidades. Um misturador nunca deve trabalhar 
com menos que 20% (vinte por cento) da sua 
capacidade máxima, sob pena de comprometer 
a qualidade da mistura. A avaliação da mistura 
só pode ser feita por técnicos especializados e 
baseada na análise bromatológica dos ingredientes, 

com um número mínimo de três repetições. Quanto 
menor for a variação entre cada repetição, melhor 
é a qualidade da mistura;

3. Comedouros tipo gravidade, os grãos úmidos 
não descem com uniformidade por gravidade 
devido à umidade e à consistência; 

4. A silagem de grãos úmidos sofre maior 
deterioração após a abertura do silo. Dessa forma, 
é necessário dimensionar corretamente o silo, 
a fim de permitir a retirada diária de, no mínimo,
15 cm de toda a superfície frontal do silo, evitando 
maiores perdas. O uso de um bom inoculante, 
contribui para evitar essas perdas;

5. Exige muito planejamento e atenção, 
escalonamento de plantio/colheita e utilização de 

híbridos de diferentes ciclos de maturação para 
grandes áreas. O clima pode influenciar no período
de maturação do híbridos. Caso contrário, terá que 
usar sob sistema de reidratação dos grãos.



     

Importante:
No balanceamento de ração, ao substituir os 
grão secos pela silagem de grãos úmidos, deve-
se efetuar a correção da % de Matéria Seca (MS) 
devido à diferença do teor de umidade entre os 
grãos, embora muitos produtores utilizem 1:1 
fubá para grãos úmidos, devido aos elevados 
ganhos em digestibilidade e em energia dos 
grãos úmidos, dependendo da raça, do grau de 
exigência do animal e do manejo empregado na 
fazenda, tornando a dieta até mais econômica.

Muitos produtores, que também utilizam matéria-
prima ou grãos de baixa qualidade nutricional 
na confecção de rações, têm observado que a 
qualidade dos grãos úmidos é tão elevada que, 

substituindo na proporção de 1:1 em relação ao 
milho seco, o desempenho animal tem se mantido 
equivalente em muitos casos.

Exemplo de correção de matéria seca na dieta 
dos grãos: 
Grãos secos
13% de umidade
87% de Matéria Seca (MS)

1000 g ---------- 870 g MS
X ---------- 1000 g MS
X = 1.149 g

Grãos úmidos
28% de umidade
72% de Matéria Seca (MS)

1000 g ---------- 720 g MS
Y ---------- 1000 g MS
Y = 1.389 g

O cálculo da produtividade de grãos secos a 
13% de umidade, a partir de uma produção de 
grãos úmidos com a umidade local, pode ser
obtido por meio da seguinte fórmula:  

(100 - U% grãos úmidos)

(100 - 13)

Produtividade (t/ha) =

X Quantidade colhida(t/ha)

Compactação e armazenamento
O tempo de armazenagem da silagem depende da compactação e da vedação do silo. Um silo 
fechado de forma adequada pode armazenar a silagem de grão úmido por vários anos. Entretanto, 
os produtores têm utilizado a silagem de grão úmido por um período máximo de dois anos.
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Abertura do silo
Respeitado o período mínimo para o processo 
fermentativo, 30 dias, então o silo pode ser 
aberto, evitando pancadas para não desagregar  
 a s i lagem. Uma vez que o s i lo for  aberto,   
deve-se  obse rva r  a  tempera tu ra ,  a  qua l  
deve estar próxima da ambiente, se ainda estiver 
quente é sinal de que a fermentação ainda não 
se completou e não deve ser administrada aos 
animais, sob pena de causar distúrbios entéricos. 
Na abertura, a coloração da silagem deve ser 
amarela, variando de tonalidade de acordo com o 
híbrido de milho usado e esta cor deve permanecer 
até o término do silo. No segundo dia após a 
abertura do silo já podem ser coletadas amostras 
para análises bromatológicas e de micotoxinas.

O cheiro é característico e agradável, predominando 
o sabor ácido. Odores estranhos indicam silagem 
deteriorada ou em putrefação. Qualquer entrada 
de ar ou água causa apodrecimento seguido de 
mau cheiro, facilmente detectado. Estes pontos 
tem cor e sabor diferentes que podem e devem 
ser separados visualmente e nunca servidos aos 
animais, por isso não esqueça de colocar luvas 

e máscara ao remover silagem contaminada por 
fungos, para que a pessoa não entre em contato 
com as micotoxinas deletérias, podendo causar 
problemas de saúde.

Os suínos possuem uma grande quantidade de 
papilas gustativas que lhes permitem identificar
sabores estranhos nas rações, quando isto 
acontece eles podem rejeitar parte ou toda a ração, 
dependendo da fase do animal.
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Abertura do silo

Retirada e Mistura da Ração

Arraçoamento dos Animais

Respeitado o período mínimo para o processo 
fermentativo, 14 dias sem inocular e 7 dias 
inoculado, então o silo pode ser aberto, evitando 
pancadas para não desagregar a silagem. Uma 
vez aberto o silo observar a temperatura, a qual 
deve estar próxima da ambiente, se ainda estiver 
quente é sinal de que a fermentação ainda não 
se completou e não deve ser administrada aos 
animais, sob pena de causar distúrbios entéricos. 
Na abertura, a coloração da silagem deve ser 
amarela, variando de tonalidade de acordo com o 
híbrido de milho usado e esta cor deve permanecer 
até o término do silo. No segundo dia após a 
abertura do silo já podem ser coletadas amostras 
para análises bromatológicas e de micotoxinas.

O cheiro é característico e agradável, predominando 
o sabor ácido. Odores estranhos indicam silagem 
deteriorada ou em putrefação. Qualquer entrada 
de ar ou água causa apodrecimento seguido de 
mau cheiro, facilmente detectado. Estes pontos 
tem cor e sabor diferentes que podem e devem 
ser separados visualmente e nunca servidos aos 
animais, por isso não esqueça de colocar luvas 

A ração tem que ser misturada diariamente, pois a 
silagem tem alto teor de umidade o que a caracteriza 
como um produto perecível, não é passível de 
armazenagem a meio ambiente na presença de 
oxigênio por mais de 24 horas. A silagem uma vez 
exposta ao oxigênio, mesmo sem ser misturada 
aos outros ingredientes, tende a deterioração. A 
melhor recomendação é cortar a silagem e retirar 
fatia mínima de 20cm do silo, fazer a mistura 
e o mais rápido possível servir aos animais, isto 
garante uma alimentação de alta qualidade e com 
palatabilidade. Os animais preferem a ração fresca. 
O dimensionamento do silo deve ser feito de acordo 
com este consumo diário. A mistura da ração com 

O arraçoamento depende diretamente da fase em 
que se encontra o ruminante ou monogástrico, 
raça e meta de produtividade. Cada fase exige uma 
formulação de ração específica, pois as exigências
nutricionais variam de muitas formas, principalmente 
devido ao tamanho do animal e à finalidade a que ele
se destina. 

e máscara ao remover silagem contaminada por 
fungos, para que a pessoa não entre em contato 
com as micotoxinas deletérias, podendo causar 
problemas de saúde.

Os suínos possuem uma grande quantidade de 
papilas gustativas que lhes permitem identificar
sabores estranhos nas rações, quando isto 
acontece eles podem rejeitar parte ou toda a ração, 
dependendo da fase do animal.

silagem pode ser feita anualmente, quando em 
pequenas quantidades e no misturador vertical 
ou horizontal, quando em grandes quantidades. 
Um misturador nunca deve trabalhar com menos 
que 20% (vinte por cento) da sua capacidade 
máxima, sob pena de comprometer a qualidade da 
mistura. A avaliação da mistura só pode ser feita 
por técnicos especializados e baseada na análise 
bromatológica dos ingredientes, com um número 
mínimo de três repetições. 

Quanto menor for a variação entre cada repetição, 
melhor é a qualidade da mistura.

A silagem pode ser servida em todas as fases e 
tamanhos dos suínos, mas limitado para aves na fase 
inicial até o 21º dia, bastando para isto que se faça 
uma formulação adequada para cada fase, levando 
em consideração as características específicas da
silagem.
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Retirada e Mistura da Ração

Arraçoamento dos Animais

A ração tem que ser misturada diariamente, pois a 
silagem tem alto teor de umidade o que a caracteriza 
como um produto perecível, não é passível de 
armazenagem a meio ambiente na presença de 
oxigênio por mais de 24 horas. A silagem uma vez 
exposta ao oxigênio, mesmo sem ser misturada 
aos outros ingredientes, tende a deterioração. A 
melhor recomendação é cortar a silagem e retirar 
fatia mínima de 20cm do silo, fazer a mistura 
e o mais rápido possível servir aos animais, isto 
garante uma alimentação de alta qualidade e com 
palatabilidade. Os animais preferem a ração fresca. 
O dimensionamento do silo deve ser feito de acordo 
com este consumo diário. A mistura da ração com 

O arraçoamento depende diretamente da fase em 
que se encontra o ruminante ou monogástrico, 
raça e meta de produtividade. Cada fase exige uma 
formulação de ração específica, pois as exigências
nutricionais variam de muitas formas, principalmente 
devido ao tamanho do animal e à finalidade a que ele
se destina. 

silagem pode ser feita anualmente, quando em 
pequenas quantidades e no misturador vertical 
ou horizontal, quando em grandes quantidades. 
Um misturador nunca deve trabalhar com menos 
que 20% (vinte por cento) da sua capacidade 
máxima, sob pena de comprometer a qualidade da 
mistura. A avaliação da mistura só pode ser feita 
por técnicos especializados e baseada na análise 
bromatológica dos ingredientes, com um número 
mínimo de três repetições. 

Quanto menor for a variação entre cada repetição, 
melhor é a qualidade da mistura.

A silagem pode ser servida em todas as fases e 
tamanhos dos suínos, mas limitado para aves na fase 
inicial até o 21º dia, bastando para isto que se faça 
uma formulação adequada para cada fase, levando 
em consideração as características específicas da
silagem.

A maior importância neste processo é a qualidade 
dos ingredientes, não somente da silagem, mas 
também dos outros componentes da ração. Sempre 
que necessário e possível recomenda-se uma análise 
bromatológica destes outros ingredientes e também 
da ração pronta para se certificar de todo o processo.
Durante o arraçoamento o tratador ou técnico pode 
observar o comportamento dos animais e então 
avaliar se existe algum comportamento diferente 
entre eles.
A ração com silagem não pode ser servida em 
excesso, pois se sobrar no cocho vai deteriorar e os 
animais vão rejeitá-la além das perdas econômicas. 

Portanto entre um trato e outro os animais tem que 
consumir toda a ração servida, porém não pode 
faltar, pois a falta também é prejudicial e é um dos 
principais fatores que contribuem para diminuição da 
uniformidade do lote e consequentemente diminui a 
tipificação de carcaça.

Para ruminantes, os grãos úmidos de milho e sorgo 
substituem o fubá tradicional nas rações sem 

devido presença de ácido lático e de digestibilidade 
superior em 12% no amido e 36% a mais de 

restrições, podendo ser granulometria fina ou mais
grossa, com benefícios à flora microbiana ruminal 

aproveitamento no rúmen. Devido a estes fatos, 
em muitos casos dependendo da raça e exigência 
do animal, não se tem corrigido a %MS, trocando 
o fubá 1:1 grãos úmidos, deixando para acrescentar 
o volume necessário de matéria seca diária, com 
alimentos de baixo custo como os volumosos 
(silagem de planta, feno, etc), tornando a dieta final
muito econômica com a mesma eficiência. 

Segundo Cardoso, D.A.D.B., em um confinamento
de gado Nelore na Granja Mantiqueira em Várzea da 
Palma-MG, foi observado um rendimento de carcaça 
2% superior no arraçoamento com o milho úmido 
em comparação o com milho seco, mantendo-se as 
mesmas proporções de fubá na dieta.
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Outras modalidades de silagem energética:
Snaplage ou silagem de espigas de milho

Consiste em silagem de espigas de milho, substi- 
tuindo a boca da ensiladora automotriz de forragem, 
por uma plataforma normal de uma colhedora de 
grãos na mesma ensiladora. Neste caso, colhe-se 
somente as espigas com palha, sabugo e grãos, 
na mesma umidade que se colheria para grãos 
úmidos (35%), ou seja, na formação da camada 
preta entre o grão e o sabugo, processa a picagem 
fina e a laminação da silagem através do cracker bem 

processo de silagem de planta inteira, transporte, 
esparramação, compactação e vedação do silo.
Vantagens: Como sabemos que a janela de colheita

do milho, o processo de moagem e ensilagem do grão 
úmido de milho são os gargalos do processo (processo 
moroso e de baixo rendimento em relação às atividades 
de colheita), o rendimento de colheita de espigas é  
bem mais rápido e com menor custo e mão de obra, 
principalmente para grandes áreas de cultivo para 

Os rendimentos são muito elevados: Em média,  
colhe-se 54 t/h, o rendimento da ensiladora gira em 
torno de 15 a 18 ha/dia, e o rendimento de grãos 
em torno de 20 t/ha de espigas com grãos, palha e 
sabugo, a um custo muito baixo. 

regulado da colhedora, em seguida, segue o mesmo 

essa finalidade.
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A maior importância neste processo é a qualidade 
dos ingredientes, não somente da silagem, mas 
também dos outros componentes da ração. Sempre 
que necessário e possível recomenda-se uma análise 
bromatológica destes outros ingredientes e também 
da ração pronta para se certificar de todo o processo.
Durante o arraçoamento o tratador ou técnico pode 
observar o comportamento dos animais e então 
avaliar se existe algum comportamento diferente 
entre eles.
A ração com silagem não pode ser servida em 
excesso, pois se sobrar no cocho vai deteriorar e os 
animais vão rejeitá-la além das perdas econômicas. 
Portanto entre um trato e outro os animais tem que 
consumir toda a ração servida, porém não pode 
faltar, pois a falta também é prejudicial e é um dos 
principais fatores que contribuem para diminuição da 
uniformidade do lote e consequentemente diminui a 
tipificação de carcaça.

Para ruminantes, os grãos úmidos de milho e sorgo 

substituem o fubá tradicional nas rações sem 

devido presença de ácido lático e de digestibilidade 
superior em 12% no amido e 36% a mais de 

restrições, podendo ser granulometria fina ou mais
grossa, com benefícios á flora microbiana ruminal 

aproveitamento no rúmen. Devido a estes fatos, 
em muitos casos dependendo da raça e exigência 
do animal, não se tem corrigido a %MS, trocando 
o fubá 1:1 grãos úmidos, deixando para acrescentar 
o volume necessário de matéria seca diária, com 
alimentos de baixo custo como os volumosos 
(silagem de planta, feno, etc), tornando a dieta final
muito econômica com a mesma eficiência. 

Segundo Cardoso, D.A.D.B., em um confinamento
de gado Nelore na Granja Mantiqueira em Várzea da 
Palma-MG, foi observado um rendimento de carcaça 
2% superior no arraçoamento com o milho úmido 
em comparação o com milho seco, mantendo-se as 
mesmas proporções de fubá na dieta.

Silagens Alternativas

Outras modalidades de silagem energética:

Qualquer material orgânico pode ser ensilado. Para 
ruminantes o número de materiais disponíveis em nosso 
meio é bastante diversificado, porém para monogástricos 
este número é bem reduzido. Especialmente para suínos, 
pouco se conhece além da silagem de milho úmido, mas 
trabalhos isolados vem sendo feitos com outros materiais 

Snaplage ou silagem de espigas de milho

Consiste em silagem de espigas de milho, substituindo 
a boca da ensiladora automotriz de forragem, por uma 
plataforma normal de uma colhedora de grãos na mesma 
ensiladora. Neste caso, colhe-se somente as espigas 
com palha, sabugo e grãos, na mesma umidade que 
se colheria para grãos úmidos (28 a 35%), ou seja, na 
formação da camada preta entre o grão e o sabugo, 
processa a picagem fina e a laminação da silagem através
do cracker bem regulado da colhedora, em seguida, segue 
o mesmo processo de silagem de planta inteira, transporte, 
esparramação, compactação e vedação do silo.

tais como: abóbora, mandioca, trigo, triticale, soja, girassol 
e outros. Para cada tipo de silagem é imprescindível uma 
análise bromatológica antes da formulação e, sempre que 
possível, acompanhada da análise de digestibilidade da 
MS.

Vantagens: Como sabemos que a janela de colheita do 
milho, o processo de moagem e ensilagem do grão úmido 
de milho são os gargalos do processo (processo moroso e 
de baixo rendimento em relação às atividades de colheita), 
o rendimento de colheita de espigas é bem mais rápido 
e com menor custo e mão de obra, principalmente para 
grandes áreas de cultivo para esta finalidade.

Os rendimentos são muito elevados: Em média, colhe-se 
54 t/h, o rendimento da ensiladora gira em torno de 15 a 
18 ha/dia, e o rendimento de grãos em torno de 20 t/ha 
de espigas com grãos, palha e sabugo, a um custo muito 
baixo (R$0,25/Kg na safra 2014/15). 

Silagens Alternativas
Qualquer material orgânico pode ser ensilado. 
Para ruminantes o número de materiais disponíveis 
em nosso meio é bastante diversificado, porém para 
monogástricos este número é bem reduzido. Especi-
almente para suínos, pouco se conhece além da 
silagem de milho úmido, mas trabalhos isolados 

abóbora, mandioca, trigo, triticale, soja, girassol e 
outros. Para cada tipo de silagem é imprescindível  
uma análise bromatológica antes da formulação e, 
sempre que possível, acompanhada da análise de 
digestibilidade da MS e do balanço de ácidos resul-

Podemos ainda perceber que a qualidade da silagem 
das espigas, pode-se aproximar em torno de 90% 
dos valores nutricionais dos grãos úmidos, com a 
vantagem de possuir bom nível de fibras na dieta final.

Temos observado na prática, as dietas com 
Snaplage sendo substituídas no arraçoamento, 
desde a relação de 1:1 com milho grãos e ainda 

presença das fibras da palha + sabugo, considerada 
economizando de 6 a 8 kg de volumoso, devido à 

Na tabela seguinte, da Universidade de Nebraska 
(EUA), comparando o valor nutricional de diferentes 
métodos de processamento, colheita e estocagem 
do milho, podemos ver que a silagem das espigas com 
alta umidade se assemelha bastante com a silagem 
de grãos úmidos, ficando apenas 9% abaixo em NDT

de boa digestibilidade e excelente fonte de fibra 

vem sendo feitos com outros materiais, tais como: 
tantes da fermentação.

efetiva (Tabela 19). 

 (energia - %TDN).
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MS PB FDN Amido dFDN NDT

Earlage 67 8.4 18 58 58 87

Snaplage 63 7.7 22 58 58 82

Milho moído 88 9.4 9 65 53 87

Silagem milho 35 6.0 45 30 60 68

Milho grão úmido 70 9.2 10 65 54 90

Toplage 47 9.0 32 32 - -

Corn type Dry matter TDN, % NEm Mcal/lb NEg Mcal/lb CP, %
Escape 

protein % 
of CP

Dry Rolled Corn 86 90 1.02 0.70 9.8 60

Earn Corn 87 83 0.92 0.62 9.0 60

Steam Flaked Corn 94 94 1.06 0.73 10.0 45

High moisture Corn 90 90 1.02 0.70 10.0 40

High moisture Earn Corn 83 83 0.92 0.62 8.7 40

High moisture Snappad Corn 81 81 0.90 0.59 8.8 40

Corn Silage, Few Ears 62 62 0.63 0.36 8.4 25

Corn Silage, well-earad 33 70 0.77 0.49 8.7 30

Podemos ainda perceber que a qualidade da silagem das 
espigas, pode-se aproximar em torno de 90% dos valores 
nutricionais dos grãos úmidos, com a vantagem de possuir 
bom nível de fibras na dieta final.

Temos observado na prática, as dietas com Snaplage 
sendo substituídas no arraçoamento, desde a relação 
de 1:1 com milho grãos e ainda economizando de 6 a 8 

+ sabugo, considerada de boa digestibilidade e excelente 
kg de volumoso, devido à presença das fibras da palha

Na tabela abaixo da Universidade de Nebraska (EUA), 
comparando-se o valor nutricional de diferentes métodos 
de processamento, colheita e estocagem do milho, 
podemos ver que a silagem das espigas com alta umidade 
(high moisture ear corn), se assemelha bastante com a 

apenas 7% abaixo em NDT (energia - %TDN).
silagem de grãos úmidos (high moisture corn), ficando

Tabela 19. Comparação nutricional entre os diferentes produtos da planta do milho.

*Comparativo com amostras americanas. | Fonte: 3rlab, Lavras-MG

Fonte: Table adapted from NRC (2000) and Stock, R., R. Grant, and T. Klopfenstein (1995) 
Average Composition of feeds used in Nebraska. G91-1048-A. University of Nebrasca

Tabela 18. Nutrient content of corn using different havest, storage and processing methods.

fonte de fibra efetiva (Tabela 19). 
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MS PB FDN Amido dFDN NDT

Earlage 67 8.4 18 58 58 87

Snaplage 63 7.7 22 58 58 82

Milho moído 88 9.4 9 65 53 87

Silagem milho 35 6.0 45 30 60 68

Milho grão úmido 70 9.2 10 65 54 90

Toplage 47 9.0 32 32 - -

Corn type Dry matter TDN, % NEm Mcal/lb NEg Mcal/lb CP, %
Escape 

protein % 
of CP

Dry Rolled Corn 86 90 1.02 0.70 9.8 60

Earn Corn 87 83 0.92 0.62 9.0 60

Steam Flaked Corn 94 94 1.06 0.73 10.0 45

High moisture Corn 90 90 1.02 0.70 10.0 40

High moisture Earn Corn 83 83 0.92 0.62 8.7 40

High moisture Snappad Corn 81 81 0.90 0.59 8.8 40

Corn Silage, Few Ears 62 62 0.63 0.36 8.4 25

Corn Silage, well-earad 33 70 0.77 0.49 8.7 30

Tabela 16. Comparação nutricional entre os diferentes produtos da planta do milho.

*Comparativo com amostras americanas. | Fonte: 3rlab, Lavras-MG

Fonte: Table adapted from NRC (2000) and Stock, R., R. Grant, and T. Klopfenstein (1995) 
Average Composition of feeds used in Nebraska. G91-1048-A. University of Nebrasca

Tabela 15. Nutrient content of corn using different havest, storage and processing methods.

Nesta tabela, baseada em análises do 3rlab em Lavras-MG, podemos observar uma diferença menor 
entre a snaplage e grãos úmidos, em torno de 8% no NDT e 7% no teor de amido, o que ainda 
permite um balanceamento econômico para os animais. 
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RB9110 PRO/PRO2
Superprecoce, safra e safrinha, plantio do 

cedo, alta produtividade, fácil debulha 

com umidade, ideal para ruminantes e 

monogástricos, estande ideal: 65.000 

a 80.000 plantas/ha, conforme a época 

de plantio e nível de fertilidade, sem 

restrições de altitude.

 

K9555 VIP3
Precoce, safra verão, plantio do cedo, 

alta produtividade, boa sanidade foliar,

fácil debulha com umidade, ideal para 

ruminantes e para monogástr icos, 

estande ideal: 65.000 a 70.000 plantas/ha, 

melhor performance em áreas de altitude 

RB9006 PRO2/PRO3

Precoce, safra e safrinha, plantio do 

cedo, alta produtividade, sanidade 

foliar, fácil debulha com umidade, ideal 

para monogástricos devido à coloração 

alaranjada intensa dos grãos (beta-

caroteno), estande ideal: 60.000 a 

68.000 plantas/ha, resposta em áreas 

baixas de clima quente e em solos de 

fertilidade mediana, sem restrições de 

altitude.

Híbridos KWS recomendados 
para Silagem de Grãos Úmidos

> 700m.

Precoce, safra verão e safrinha, estável, 

sem restrições de épocas de semeadura e 

de altitude, alta produtividade de grãos,  

tolerante aos enfezamentos. Estande ideal 

de 70.000 plantas/ha no verão e 60.000l 

K9606 VIP3

plantas/ha na safrinha.
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Superprecoce, safra verão subtropical, 

áreas de altitude, alta produtividade de 

grãos, boa sanidade no segmento, estan-

de ideal de 75 a 82.000 plantas/ha. Ideal 

para plantio do cedo e permite sucessão 

K9410 VIP3

K8774 PRO3

Hiperprecoce, safra verão subtropical, 

áreas sem restrição de altitude, alta produ-

tividade de grãos, boa sanidade no seg-

mento, estande ideal de 75.000 plantas/ha. 

Ideal para plantio do cedo e permite suces- 

K7330 VIP3

Superprecoce, safra verão subtropical, 

direcionar para áreas de transição e 

baixa altitude, alta produtividade de 

grãos, boa sanidade no segmento, 

estande ideal de 70.000 plantas/ha. Ideal 

para plantio do cedo e permite sucessão 

K9300 PRO3

Precoce, safra verão e safrinha, altíssimo 

teto produtivo, ideal em épocas de semea-

dura mais cedo no verão e na safrinha, 

sem restrições de altitude, excelente sani-

dade foliar e de colmo. Estande ideal de 70 

a 75.000 plantas/ha no verão e 60.000 
plantas/ha na safrinha.

K9960 VIP3

Precoce, safra verão e safrinha plantio 

do  cedo, alta produtividade, sanidade 

foliar, fácil debulha com umidade, ideal 

para ruminantes, estande ideal: 60.000 

plantas/ha, sem restrições de altitude. 
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de culturas.

de culturas.são de culturas.
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