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Introdução 
 

O milho (Zea mays) é uma espécie que pertence à família Poaceae, tem 
origem mexicana e há mais de 8000 anos é cultivada em muitas partes do mundo. 
Tradicionalmente, a planta de milho é muito utilizada para a ensilagem devido a sua 
composição bromatológica preencher os requisitos para confecção de silagem. 
Possui teor de matéria seca (MS) entre 30% a 35%, e no mínimo de 3% de 
carboidratos solúveis na matéria original, baixo poder tampão e apresenta uma boa 
fermentação microbiana, sendo assim considerada por essas características como 
um volumoso padrão. Além disso, o alto valor nutritivo da planta de milho, 
caracterizado pela alta digestibilidade e densidade energética, qualifica a silagem 
desta forrageira como ótima opção aos sistemas de produção animal. Entretanto, o 
valor nutritivo da silagem de milho pode variar conforme o híbrido, a densidade de 
cultivo, as condições de crescimento, a maturidade e a umidade no momento da 
colheita, o tamanho de partícula e as condições de ensilagem (Satter et al., 2005). A 
correta compactação da silagem também é importante para excluir o oxigênio e 
garantir condições anaeróbias para preservação dos nutrientes.  

O objetivo desta pesquisa foi avaliar silagens de milho de diferentes 
propriedades da mesorregião Norte Central quanto à sua composição bromatológica 
em relação ao teor de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e nutrientes digestíveis 
totais (NDT). 
 
Material e Métodos  
 

As amostras foram coletadas no período de maio de 2016 a agosto de 2016, 
em silos localizados em propriedades do Vale do Ivaí e Arapongas, no estado do 
Paraná. Ao todo foram colhidas amostras de 54 propriedades pré-estabelecidas.  
Todas as amostras foram coletadas de 4 pontos diferentes e profundidades da 
massa da silagem, com auxílio de conchas/pás ou manualmente (com uso de luvas 
descartáveis). A amostra coletada (cerca de 1 kg), foi acondicionada em saco de 
polietileno, devidamente identificada e armazenada em uma caixa térmica ainda na 
propriedade, para preservar as características originais da silagem até o 
encaminhamento ao laboratório. As análises bromatológicas foram realizadas no 
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Laboratório de Bromatologia da UNOPAR/Arapongas. As silagens foram submetidas 
às análises dos teores de MS, PB e NDT. Ao chegar no laboratório, parte de cada 
amostra fresca foi pesada e seca em estufa de circulação forçada de ar a 55°C por 
72 horas para determinação do teor de matéria seca (MS). Os teores de matéria 
seca (MS) e nutrientes digestíveis totais foram determinados segundo metodologia 
descrita por AOAC (2000). Para determinação da porcentagem de proteína bruta, foi 
utilizado o método de Kjeldahl, descrita por AOAC (1995). 

Para a análise estatística, foram cruzados os dados estruturais dos silos (tipos 
de silo, altura, largura, grau de compactação, etc.) com as variáveis bromatológicas 
das silagens, sendo estas executadas com o auxílio do programa estatístico R. 
 
Resultados e Discussão  
 
De acordo com os resultados encontrados, verifica-se que 21 de 54 amostras 
(38,8%) apresentaram-se entre 30 a 35% de MS, estando dentro do padrão 
recomendado  para silagens de milho conforme constatado por Fahey Júnior et al. 
(1994); 18 de 54 amostras (33,3%) apresentaram-se acima de 35% de MS - vale 
ressaltar, que teores de MS acima de 35% dificultam a compactação do material 
ensilado e expulsão do ar; 15 de 54 amostras (27,7%) apresentaram-se abaixo de 
30% de MS -  teores abaixo desse valor proporcionam acréscimo na lixiviação, 
consequentemente perda de nutrientes, redução do material ensilado, além de ter 
alta produção de efluente e fermentação por bactérias do gênero Clostridium, o que 
resulta em perda de compostos solúveis em água, como nitrogênio solúvel, açúcar, 
produtos de fermentação e minerais. Reis et al. (2008), também observaram que 
dietas compostas por silagem apresentando baixa porcentagem de MS, ou seja, alto 
conteúdo de umidade, tem seu consumo reduzido. Deste modo, concluíram que o 
consumo de silagens depende do conteúdo de matéria seca.  

Quanto aos valores de PB, apenas 14 de 54 amostras (26%) apresentaram-se 
com teor de 7,0%; 40 de 54 amostras (74%) apresentaram valores diferentes do 
recomendado de 7,0% e não estiveram dentro dos padrões descritos por Keplin et 
al. (1996), nos quais normalmente são encontrados teores em torno de 7,0% de PB 
na matéria seca de silagens de milho. Esses valores indicam que grande parte das 
amostras de silagens de milho colhidas apresentou parâmetros de qualidade aquém 
dos valores considerados ideais. A correta porcentagem de PB na silagem é 
importante, já que essa proteína atenderá parte da demanda dos animais. 

Quanto aos teores de NDT, 52 de 54 amostras (96%) apresentaram-se com 65 
a 75% de NDT e apenas 2 de 54 amostras (4%) estiveram fora do padrão ideal. 
Segundo Fancelli et al.(2008), os nutrientes digestíveis totais representam a energia 
disponível para o animal, e sugerem que seus valores estejam em torno de 65,0%. 
Ribeiro et al. (2002) citaram valores de até 72,16% de NDT, assemelhando-se ao 
presente estudo.  

Os valores médios obtidos de MS, PB e NDT estão dispostos na tabela 1 e 
apresentaram valores de 33,52%, 6,27% e 70,35% respectivamente, onde apenas o 
percentual de PB esteve abaixo da média recomendada para silagens de milho.  

 
Tabela 1 - Valores médios da composição bromatológica das silagens avaliadas: 
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33,52% 
 
 
 

NDT 

 
 
 

70,35% 



8º Seminário de Iniciação Científica. 16 e 17 ago. 2017. ISSN 2237-8901. 

 
 
 

PB 

 
 
 

6,27% 

                                       Fonte: Autoria própria (2017). 

Conclusão  
 

A variação encontrada nos resultados demonstrou que é preciso melhorar a 
qualidade das silagens de milho na mesorregião Norte Central do Paraná quanto 
aos parâmetros estudados. Nesse aspecto, a nutrição animal é um ponto muito 
importante na produção, haja visto que interfere diretamente no desempenho e na 
produtividade animal. É importante a orientação aos produtores quanto a 
importância de se ter conhecimento da composição da alimentação oferecida aos 
animais para que se possam minimizar as perdas e prejuízos econômicos que 
podem ser acarretados, uma vez que a mesma pode não atender a demanda dos 
animais, devendo ser prontamente corrigida.  
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