
Alguns avanços da digestibilidade do 
amido da SM

■ Variedades

■ Variedades baixas em lenhina – BMR

■ “Shredlage ® "
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Híbridos diferentes produzem silagens diferentes

■ Univ. Delaware – experiência com a mesma dieta mas com híbridos 
diferentes a produção foi diferente em 3 litros

■ No caso de um estudo da universidade de Wisconsin, também com a 
mesma dieta, mas com híbridos diferentes, a diferença de produção 
foi de 2,2 Lts
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BMR

 As variedades de BMR (Brown midrib) devem-se a uma mutação 

genética natural

 Conteúdo em lignina -30% - 40% inferior às variedades convencionais.

 Digestibilidade da FND – 10% -14% superior a 30h.

 Descoberto em 1924, utilizado comercialmente nos anos 90.

 Taxa de digestibilidade (Kd) -25% - 35% maior que as convencionais
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BMR - Limitações

 5% - 10% menos rendimento.

 Menor resistência a stress (seca…).

 Necessita de terenos férteis e mais fertilizados.

 Problemas de sanidade foliar.

 Problemas de queda – caule com menos lignina.

 Menor conteúdo em amido.

 Menor estabilidade aeróbica da silagem – níveis 

altos de sacarose no caule.
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Diferença entre BMR e convencional



Efeito do BMR em dietas de bovinos de leite  
Resultado de 17 ensaios publicado no JDS
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Shredlage® : evolução

Inventado por Roger Olson e Ross Dale e começou a ser 
implementado em 2009/2010

10% das vacas dos EUA são alimentadas com silagem 
processada com esta tecnologia
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Rolos 
processadores

Equipamento do procesador de milho para silagem
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Diferenças entre procesadores

Processador Shredlage®Processador convencional
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Diferencial de velocidade Volta helicoidal contra-rotativo

Modo de funcionamento do procesador Shredlage®



Vanderwerff LM1, Ferraretto LF1, Shaver RD2.  University of Wisconsin, Madison 53706
The Professional Animal Scientist,28 (2012) 639-647)

Digestibilidade do NDF (%)

36,1%
32,2%



Digestibilidade ruminal do amido (%)

Vanderwerff LM1, Ferraretto LF1, Shaver RD2.  University of Wisconsin, Madison 53706
The Professional Animal Scientist,28 (2012) 639-647)

+17%

+7%



Digestibilidade do amido (%)

Vanderwerff LM1, Ferraretto LF1, Shaver RD2.  University of Wisconsin, Madison 53706
The Professional Animal Scientist,28 (2012) 639-647)

98,4%

97%

99,4%

97,5%



Digestão do amido na dieta
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Amido fecal 
semana 6, %

Amido fecal 
semana 12, %

Shredlage® 1,95 1,46

Convencional 2,18 1,66

Parâmetros da digestibilidade do amido





Produção de leite (kg/d)



Peso (BW), condição (BCS) e eficiência
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Conclusões de 22 estudos sobre Shredlage®

Mike Hutjens, Universidad de Illinois

 + 0,5 kg de leite com Shredlage (-0,5 a +1,68)

 + 0,5 kg de IMS (-1,4 a +1,5)

 0,08% mais de gordura no leite

 0,9 kg de leite corregido (ECM)

 Estabilidade aeróbica similar

 Aumento de digestibilidade do amido



A silagem de milho e a qualidade do leite

■Proteína do leite

Sintetizada a partir de aminoácidos provenientes das 
proteínas digeridas no intestino

Esses aminoácidos também podem ser utilizados pelo 
fígado para a síntese de glicose, quando há falta de 
propionato – normalmente verifica-se no inicio da lactação  





Digestibilidade do amido e a proteína do leite (kg)
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NFC e a eficacia na síntese de proteína microbiana
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■ Gordura do leite.

■ Composto por ácidos gordos (AG); cadeia curta (C4:0 a 
C12:0), cadeia média (C14:0 a C17:0) e cadeia longa (> 
C18:0).

AG de cadeia longa são provenientes da alimentação ou de 
reservas de gordura corporal.

Ácidos gordos de cadeia curta são provenientes da 
fermentação ruminal (RA com elevado nível de SM mais 
acidogénicas).



A silagem de milho e a qualidade do leite

■ Gordura do leite

A gordura do leite é em parte sintetizada pela glândula 
mamária a partir dos ácido acético e butírico, sendo estes 
ácidos gordos produzidos no rúmen, a partir da 
fermentação da dieta.
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Digestibilidade trato total, %

G
or

du
ra

, %

Firkins y col., 2001



Digestibilidade do amido e a gordura do leite (kg)

Digestibilidade trato total, %

Pr
od

uç
ão

, k
g/

d

Firkins y col., 2001





Conclusões gerais

■ Qual a variedade
■ Tipo de sementeira
■ Tipo de processamento do grão
■ Enquadramento no regime alimentar
■ Valorizar a digestibilidade e degradabilidade do amido na hora 

de formular
■ Formulação de precisão
■ Amido: amido degradável, amido digestível
■ Objectivos de cada exploração 



Obrigado!


