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RESUMO 
 

A utilização de silagens é uma opção difundida no Brasil e a melhoria da produção da sua qualidade 
apresenta grande relevância na produção animal. A adição de biomassa de soja, apresenta potencial de 
elevar o rendimento e elevar os teores de proteína bruta da silagem de milho, e estudos avaliando a 
proporção ideal de biomassa de milho e leguminosas a ser ensilada, tornam-se necessários. O estudo tem 
objetivo de avaliar os terrores de matéria mineral e proteína bruta da silagem de milho, contendo diferentes 
porcentagens de biomassa de soja. O estudo foi conduzido na Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, em delineamento inteiramente casualizado e os tratamentos foram compostos por adição de 
porcentagens de biomassa de soja na silagem de milho (0, 10, 20, 30, 40 e 50%). Conduziu-se uma lavoura 
experimental, em sistema de consórcio, com o milho 2B533PW e a soja TMG7062. No ponto de silagem do 
milho, as plantas de milho e de soja foram coletadas cotando-as 25 cm acima do nível do solo. Na 
sequência, os materiais foram triturados e preparados 3 kg de forragem (biomassa de milho + fração 
biomassa de soja) e inseridos em micro silos. Após 60 dias de fermentação, a silagem foi avaliada. O 
aumento da proporção de biomassa de soja, promove elevação linear da quantidade de matéria mineral e 
proteína bruta da silagem, evidencia que a sua qualidade pode melhorar com a adição de biomassa de soja. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Glycine max; Produção animal; Zea mays. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A utilização de silagens conservadas é uma opção bem difundida no Brasil, 

principalmente em períodos de carência de forragens verdes (STELLA et al., 2016). A 
melhoria da produção de forragem apresenta grande relevância para a produção animal, 
sendo um fator fundamental nos sistemas de produção atuais (BELEL et al., 2014). 

Para o processo de ensilagem, o milho destaca-se como a principal gramínea 
utilizada (GOES; SILVA; SOUZA, 2013). Entretanto, a adição de biomassa de 
leguminosas, entre elas, biomassa de soja, apresentam potencial de elevar o rendimento 
(TSUJIMOTO et al., 2016) e elevar os teores de proteína bruta da silagem de milho 
(KEPLIN, 2004).  

A adição de planta de soja na ensilagem de milho aumenta consideravelmente os 
níveis proteicos do volumoso (STELLA et al., 2016). Os pesquisadores relataram em seus 
estudos que a silagem de milho apresenta 7,31% de proteína bruta, sendo que este valor 
aumenta para 10,55 e 13,65%, com a adição de 25 e 50% de massa seca de soja, 
respectivamente. Da mesma forma, Keplin (2004) destaca que a silagem de soja 
possibilita produzir 2,5 vezes mais proteína bruta por quilograma de matéria seca, em 
comparação com a silagem exclusiva de milho.  

Porém, ao ensilar exclusivamente a soja, não pode esperar silagem com as 
mesmas características de fermentação da silagem de milho, pois a biomassa da 
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leguminosa apresenta maior quantidade de água em sua composição e pode 
comprometer a fermentação do volumoso (EVANGELISTA; RESENDE; MACIEL, 2003).  

Sendo assim, estudos avaliando a proporção ideal de biomassa de milho e 
leguminosas a ser ensilada, tornam-se necessários. Sendo assim, o estudo tem por 
objetivo avaliar os terrores de matéria mineral e proteína bruta da silagem de milho, 
contendo diferentes porcentagens de biomassa verde de soja. 

  
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental e no Laboratório de Bromatologia 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Dois Vizinhos, 
Paraná. A área apresenta altitude média de 510 metros com clima Cfa (ALVARES et al., 
2013) e solo classificado como Nitossolo Vermelho Distroférrico (BHERING et al., 2009). 

Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, e os 
tratamentos foram compostos por adição de porcentagens de biomassa verde de soja na 
ensilagem de biomassa de milho (0, 10, 20, 30, 40 e 50% de biomassa verde de soja). 

Conduziu-se uma lavoura experimental com o híbrido de milho 2B533PW e a 
cultivar de soja TMG7062IntactRR2Pro. A semeadura (02 de outubro de 2017) dos 
materiais ocorreu simultaneamente, utilizando disco de 28 furos para o cereal e 100 furos 
para a leguminosa, resultando em densidade de 62.000 sementes ha-1 de milho e 221.429 
sementes ha-1 de soja. O consórcio foi implanto intercalando quatro linhas de cultivo de 
milho e quatro linhas de soja, com 30 cm de espaçamento entre linhas.  

O preparo da área iniciou-se 30 dias antes da semeadura com a dessecação da 
aveia preta (Avena strigosa) utilizando glifosato (1.080 g ha-1 de ingrediente ativo). 

Na semeadura, foi realizada adubação de base em ambas as culturas adicionando 
450 kg ha-1 de fertilizante químico 5-20-10 (N-P2O2-K2O). Também, foi aplicado nitrogênio 
(N) em cobertura, utilizando ureia (45% de N) na dose de 180 kg N de ha-1. Metade do N 
foi aplicada em estádio V4 do milho (três semanas após a semeadura) e a outra parte em 
V8, distribuindo o nutriente em cobertura, sobre a área total. 

Inseticida imidacloprid + beta-cyfluthrin na dose de 1 L ha-1 foi aplicada, logo após a 
emergência do milho para controle do percevejo (Dichelops melacanthus). O controle de 
plantas daninhas foi realizado com aplicação de glyphosate (1,2 g a.i. ha-1) quando o 
milho encontrava-se em estádio V3. A aplicação de fungicida foi realizada no estádio do 
milho R2 com uma mistura sistêmica pronta contendo estrobilurina + pirazol carboxamida 
a uma dose comercial de 300 g ha-1. Juntamente com o fungicida, foi adicionado óleo 
vegetal na dose de 0,5 L ha-1 e pulverizado com 160 L ha-1. Todas as aplicações de 
herbicidas, fungicidas e inseticidas foram realizadas com pulverizador autopropelido. 

O ponto de ensilagem do milho ocorreu em 30 de janeiro de 2018, 120 dias após a 
semeadura, combinado com estádio fenológico R5.3 da soja. No ponto de silagem do 
milho, as plantas de milho e de soja foram coletadas cotando-as 25 cm acima do nível do 
solo. Na sequência, os materiais foram triturados separadamente, com tamanho médio de 
partícula de 1 cm, com auxílio de uma ensiladeira, acoplada a um trator. Foram 
preparados 3 kg de forragem (biomassa verde de milho + fração de biomassa verde de 
soja), sendo a amostra homogeneizada e inserida compactamente em canos de PVC 
(microsilos) de 100 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento. Os microsilos foram 
vedados com tampa de PVC e ficaram armazenados por 60 dias para fermentação do 
material. Após este período os microsilos foram abertos. 300 g de silagem foram 
adicionados em sacos de papel, os quais foram levados a estufa a 65 °C e com circulação 
de ar forçada, para secagem. Em seguida, as amostras secas foram trituras em moinho 
de facas tipo Willey, com tamanho de partícula de 1 mm e o material levado a laboratório, 
para avaliações químicas-bromatológica da silagem.   
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As amostras de silagem moídas, foram avaliadas quanto a porcentagem de matéria 
mineral (SILVA; QUEIROZ, 2002), e proteína bruta da silagem (PB), através da 
quantidade de nitrogênio (N) presente nas amostras, sendo o N total determinado em 
destilador de arraste de vapor semi-micro Kjeldhal, conforme metodologia de Tedesco et 
al. (1995).  

As variáveis foram submetidas à análise de variância (ANOVA) (p<0.05) e havendo 
efeito significativo aplicou-se análise de regressão linear e quadrática, sendo que quando 
ambas foram significativas optou-se por aquela que apresentava maior R². A análise de 
dados foi realizada com o software Sisvar (FERREIRA, 2008). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Quanto á matéria mineral, constata-se que o aumento da proporção de biomassa 

de soja, promove elevação linear da quantidade de matéria mineral da silagem (Figura 
1a). Resultado semelhante foi observado por Jobim et al. (2010) avaliando silagem de 
grãos de milho com adição de grãos de soja. Segundo os pesquisadores, esse 
desempenho da matéria mineral pode ser explicado pela redução de outros componentes 
da massa seca (carboidratos) que normalmente ocorrem no processo de ensilagem de 
milho, resultando em aumento na concentração da fração mineral com a adição da 
leguminosa. 

 

 
Figura 1: Matéria mineral (A) e proteína bruta da silagem (B) (%) da silagem de milho com adição 

de teores de biomassa de soja. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Nota-se aumento linear da proteína bruta, à medida que aumenta a biomassa de 

soja a silagem (Figura 2b). Neste estudo, a silagem de milho apresentou 6,77% de 
proteína bruta, contra 12,09% na silagem composta por 50% de milho e soja, 
representando aumento de mais de 78,58% dos teores de proteína. Este aumento 
também foi observado em outros estudos (BATISTA et al., 2018; BATISTA et al., 2019). 
Este fato é explicado pelo fato da planta de soja apresentar maior teor de proteína em sua 
composição, em relação a planta de milho.    

Este resultado evidencia que a ensilagem de biomassa de soja, juntamente com a 
biomassa de milho, apresenta potencial para elevar os teores de matéria mineral e 
proteína da silagem, melhorando sua composição.  

 
4. CONCLUSÕES  
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A adição de biomassa de soja a ensilagem de milho aumenta linearmente os teores 
de matéria mineral e proteína bruta da silagem. 
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