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RESUMO 

 

RIBAS, T.M.B. Efeito da inclusao de inoculante bacteriano na silagem de milho sobre as 

caracterisitcas quimiofermentativas e desempenho animal. 2018. 110f. Universidade 

Estadual do centro-oeste – UNICENTRO. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias). 

Guarapuava. 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da inclusão de inoculantes bacterianos na 

silagem de milho sobre o desempenho animal, estabilidade aeróbia, taxa de desaparecimento 

ruminal e perfil quimiofermentativo do material. O experimento foi desenvolvido no Núcleo 

de Produção Animal (NUPRAN) na Universidade Estadual do Centro-Oeste em Guarapuava 

e avaliou três tratamentos: T1: silagem de milho sem inoculante (controle); T2: silagem de 

milho com inoculante Pioneer® brand 11CFT (constituído por cepas de Lactobacillus 

buchneri e Lactobacillus casei); e T3: silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 11C33 

(constituído por cepas de Lactobacillus buchneri, Lactobacillus Plantarum e Enterococcus 

faecium). Utilizou-se 36 novilhas ½ sangue angus, ½ sangue nelore, com idade média de 12 

meses e peso médio de 312 kg. Os inoculantes 11CFT e 11C33 proporcionaram maior 

recuperação da matéria seca, sendo que a perda com o uso de inoculantes foi em torno de 5% 

e a perda no tratamento controle foi de 9,62%. A silagem inoculada com 11C33 caracterizou-

se pela maior quantidade de ácido acético (17,44 g kg-1) e propiônico (2,08 g kg-1) e a com 

11CFT apresentou maior quantidade de ácido lático (36 g kg-1). A adição de inoculante 

promoveu melhor digestibilidade aparente da matéria seca (média dos dois tratamentos 

inoculados de 72,65% versus 70,58% do tratamento controle) e não alterou o comportamento 

ingestivo e a temperatura corporal dos bovinos confinados. Os tratamentos com inoculante 

promoveram maior concentração de nutrientes solúveis, sendo que o utilizando 11C33 

promoveu maior estabilidade aeróbia.  

 

Palavras chave: ácidos orgânicos, bactérias ácido láticas, bovinos, estabilidade aeróbia, 

fermentação, ganho de peso médio diário. 
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ABSTRACT 

 

RIBAS, T.M.B. Effect of the inclusion of bacterial inoculant in corn silage on 

chemothermal characterisitas and animal performance. 2018. 110p. State University of 

Midwest - UNICENTRO,  Dissertation (Master of Veterinary Science). Guarapuava. 

 

The objective of the present work was to evaluate the effect of inclusion of bacterial inoculants 

on corn silage on animal performance, aerobic stability, rumen disappearance rate and 

chemofermentative profile of the material. The experiment was carried out at the Center of 

Animal Production (NUPRAN) at the State University of Central-West in Guarapuava and 

evaluated three treatments: T1: corn silage without inoculant (control); T2: corn silage with 

Pioneer® brand 11CFT inoculum (consisting of strains of Lactobacillus buchneri and 

Lactobacillus casei); and T3: corn silage with Pioneer® brand 11C33 inoculum (consisting of 

strains of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus Plantarum and Enterococcus faecium). 

Thirty-six heifers, ½ blood angus, ½ nellore blood, with a mean age of 12 months and a mean 

weight of 312 kg were used. The inoculants 11CFT and 11C33 provided greater recovery of 

the dry matter, and the loss with the use of inoculants was around 5% and the loss in the 

control treatment was 9.62%. The silage inoculated with 11C33 was characterized by a higher 

amount of acetic acid (17.44 g kg -1) and propionic acid (2.08 g kg -1) and that with 11CFT 

showed a higher amount of lactic acid (36 g kg -1 ). The inoculant addition promoted better 

apparent digestibility of the dry matter (mean of the two inoculated treatments of 72.65% 

versus 70.58% of the control treatment) and did not alter the ingestive behavior and the body 

temperature of the confined cattle. The treatments with inoculant promoted greater 

concentration of soluble nutrients, and that using 11C33 promoted greater aerobic stability. 

 

Key words: aerobic stability, average daily weight gain, cattle, fermentation, lactic acid 

bacteria, organic acids. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cadeia pecuária no Brasil é fundamental para mantermos a balança comercial 

positiva.  Ao longo dos anos houve marcante redução da lucratividade de animal por área 

devido ao aumento do custo do animal e da alimentação (ABIEC, 2016). Desta forma o 

confinamento torna-se uma estratégia na cadeia, pois retira os animais mais pesados do 

pasto para a terminação em cocho levando a uma melhor carcaça atendendo as exigências 

dos frigoríficos, diminuindo os animais no pasto e melhorando a qualidade do mesmo. 

Comparando a aquisição dos animais, a dieta, é responsável pelo maior custo de produção 

(BOSA et al., 2012; RESENDE et al., 2011). Tendo em vista estes aspectos é fundamental 

termos um alimento de qualidade e com menor custo para fornecermos os animais 

confinados. 

A silagem de milho é utilizada na maioria dos confinamentos do país. Quando a 

planta é bem manejada e a ensilagem é bem feita nas suas diversas etapas: corte, 

compactação (utilização de inoculantes para posterior conservação do material) e vedação 

são fundamentais para garantir a qualidade do material (TONATO et al., 2010). O milho 

é uma das plantas mais adequadas para a ensilagem e alimentação de ruminantes. Isso 

porque ele possui níveis adequados de carboidratos solúveis e seu poder tampão é baixo, 

mantendo pH constante auxiliando de forma positiva o processo de fermentação (SILVA 

e MACHADO JUNIOR, 2014). 

O uso de inoculantes tende a melhorar a qualidade do material ensilado. Estes 

aditivos tendem a garantir a fermentação de forma completa e manter a qualidade 

posterior do material. Com isso há melhoras na composição bromatológica do material 

resultando em melhores ganhos de produção (ÍTAVO et al., 2006). O princípio do 

inoculante é aumentar o número de bactérias produtoras de ácido lático acelerando a 

fermentação, devido a queda brusca do pH, melhorando também a conservação do 

material, ao gerar bactérias anaeróbias no meio. Há também inoculantes que aumentam o 

número de bactérias heteroláticas com o objetivo de preservar os valores nutricionais do 

material após a abertura do silo (PEDROSO et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2011). 

 Ao citarmos alimentos utilizados em confinamento, a silagem de milho tem uma 

participação expressiva, portanto conseguir melhorar sua qualidade através do uso de 

inoculantes, ainda não testados, irá aumentar a rentabilidade do produtor tornando a 

realização deste trabalho aplicável na prática.  
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Neste contexto, o objetivo deste estudo será avaliar o efeito da inclusão de 

inoculante bacteriano na silagem de milho, comparativamente a silagem convencional, 

sobre as perdas de nutrientes na estocagem, a estabilidade aeróbia, o valor nutricional, o 

desempenho animal, o comportamento ingestivo, a digestibilidade aparente da dieta e as 

características de carcaça de bovinos de corte terminados em confinamento. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

a. SILAGEM DE MILHO 
 

A ensilagem (conservação de forragem) consiste no consumo de carboidratos solúveis 

por bactérias ácido láticas, transformando-os em ácidos orgânicos, diminuindo o pH da 

massa e eliminando a ação de microorganismos que deteriorariam o material (JOBIM e 

NUSSIO, 2013). O processo é bem conhecido pelos produtores. A ideia básica é 

conservar a forragem com mínimas perdas em relação à qualidade presente na lavoura 

(VAN SOEST, 1994).  

A ensilagem de milho é basicamente dividida em quatro etapas: 

 Fase aeróbica: Tem a duração normalmente de poucas horas, onde o oxigênio 

atmosférico é consumido pela respiração da forragem. Nessa fase há ação de 

proteases e carboidratases, devido o pH não estar baixo;  

 Fase de fermentação: inicia-se após a compactação em estado de anaerobiose, com 

a produção de ácido lático, há então, a queda do pH;  

 Fase de estabilidade: o material permanecendo num ambiente de anerobiose, há 

redução dos microorganismos, devido a acidez;  

 Fase de degradação aeróbica: ocorre após contato com o meio externo, aumenta o 

pH e microorganismos deletérios passam a agir (RIBAS e PÔSSAS, 2010) . 

 Na fase de degradação, a abertura do silo continua gerando perdas e estas, muitas 

vezes, não são mensuráveis pelo nutricionista que realiza a dieta dos animais. Nem o 

próprio produtor enxerga as perdas que estão ocorrendo. O custo da silagem acaba 

aumentando e não é contabilizado.  

Contabilizando todas essas perdas e tendo maior cuidado no processo, gera-se a 

melhora na qualidade dos volumosos e, então consegue-se uma dieta com menor 
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quantidade de concentrado, reduzindo os custos. Isto porque os ruminantes são capazes 

de digerir a celulose em maior amplitude que as outras espécies. Eles são capazes de 

transformar produção vegetal em carne e leite. Porém as dietas mal balanceadas não 

usufruem do melhor desempenho destes animais (ALMEIDA, 2013). 

Animais de alta produção requerem alta demanda de nutrientes devido a gestação, ao 

ganho de peso, a mantença e a alta produção de leite. Para conseguir suprir estas 

demandas são necessários alimentos com nutrientes de alto valor biológico. Quando o 

assunto é silagem, sem dúvidas, o milho torna-se a referência devido suas características 

agronômicas e fermentativas (RIBEIRO JUNIOR, et al., 2011) como: alta produção de 

massa, aliada a um alto valor energético tanto na produção de corte, como na produção 

de leite (ZOOPALATO, et. al., 2009).  

A silagem de milho como alimento rico em energia é capas de fornecer 50 a 100% a 

mais de energia digestível por hectare do que qualquer outra fonte forrageira. O valor 

nutritivo pode variar extremamente, dependendo das características do hibrido escolhido, 

da correção de solo, da adubação utilizada, do clima, das circunstâncias do seu 

crescimento, da umidade da colheita, do tipo de silo para armazenagem, do tamanho do 

corte, da quantidade e tempo de compactação e sem dúvidas da desensilagem (VELHO, 

2005).  

O aumento nas médias de produção de leite, aumento no ganho médio de peso diária 

dos animais confinados juntamente com o melhoramento genético dos animais, trouxe-

nos um aumento nas exigências dos animais. Com isso, a silagem de milho deixou de ser 

um alimento com função de volumoso e utilização nos momentos em que não há pasto e 

passou a ser um alimento com função energética e usada o ano inteiro na propriedade.  

Conforme o valor nutritivo do alimento há alteração no consumo dos animais. Dietas 

com alta quantidade de volumoso tendem a gerar maiores deficiências nutricionais, pois 

o mesmo é digerido lentamente e seu desaparecimento do trato gastrointestinal é mais 

demorado, limitando o consumo (FORBES, 2007). A fibra em detergente neutro (FDN) 

controla o consumo de alimentos pelos animais. Portanto uma silagem com alta FDN 

poderá diminuir a capacidade de ingestão, diminuindo o consumo e consequentemente a 

produção. 

O cuidado na confecção de silagem, deve se prolongar para o momento pós abertura 

do silo. Carvalho (2013) analisando diferentes tipos de silagem em diferentes 
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propriedades avaliou a densidade de matéria natural (DEMN) e observou que quando a 

desensilagem era realizada com desensiladora a DEMS (densidade da matéria seca) foi 

maior, sendo seguida da retirada com garfo e posteriormente a de concha. Neste trabalho 

a DEMN foi determinada segundo a equação: DEMN (kg/m3) = massa de silagem 

amostrada pelo cilindro (kg/volume do cilindro (m3)). A DEMS foi calculada pela 

multiplicação da DEMN pelo teor de MS. A sugestão do autor é que os produtores 

continuem investindo na lavoura de milho e na ensilagem e invistam mais no silo e na 

desensilagem, pois o conjunto desses investimentos reflete em maior produção de leite.  

A qualidade das silagens no Brasil são diferentes. Neumann et al., (2017), encontrou 

valores em Guarapuava –PR, encontrou valores médios de matéria seca de 38,9%, matéria 

mineral de 2,2%, proteina bruta de 5,4%; fibra em detergente neutro de 44,1%, fibra em 

detergente ácido de 24,3% e nutrientes digestiveis totais de 70,8%. 

 

a.1 TAXA DE DESAPARECIMENTO IN SITU DA MATÉRIA SECA EM 

SILAGEM DE MILHO 
 

O método in situ de desaparecimento da matéria seca, consiste em uma técnica 

difundida em estudos com nutrição animal, ela avalia a taxa de desaparecimento da MS 

conforme o tempo dentro do rúmem do animal, ou seja além da degradação avalia a 

velocidade da mesma (BERCHIELLI, et al., 2011; HVEPLUND e ERISBJERG, 2000). 

O contraponto em relação a essa técnica é o fato que não conseguimos que a amostra 

passe pelo processo de mastigação e ruminação (TRUJILLO, et al., 2010). 

É imporante o conhecimento da taxa de desaparecimento ruminal da matéria seca 

dos alimentos para maximizar a produção do animal e minimizar os custos. Lembrando 

que o aproveitamento do alimento é um fator que exerce influência direta no resultado 

final de produção (VALADAREZ FILHO, et al., 2016; SILVA, et al., 2018). 

A digestibilidade da silagem de milho é influenciada por diferentes fatores: 

composição morfológica do híbrido utilizado, vitrosidade do grão, bromatologia da 

planta, tamanho de partícula da silagem, matéria seca para a realização da silagem, perdas 

durante o processo, cuidados no processo de ensilagem. Sabe-se que com o avanço da 

cultura há decréscimo da digestibilidade in vitro da matéria seca, porque a limitação da 

disponibilidade de alguns elemetos da porção fibrosa, porém o processamento da silagem 
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pode mudar esse fator, porque o aumento do amido dos grãos disponíveis pode compensar 

essa perda da porção fibrosa (MARAFON, et al., 2015).  

 

a.2 PERDAS NA CONFECÇÃO, FERMENTAÇÃO DA SILAGEM 
 

 

As perdas na confecção e desensilagem relacionadas a planta de milho, podem 

chegar aos 30%. O processo realizado de forma inadequada pode transformar um milho 

de alta valor nutricional na lavoura em um péssimo alimento a ser oferecido aos animais. 

Há parâmetros a serem cuidados na confecção do material: produção da lavoura, 

momento do corte, compactação, tempo do enchimento do silo e fechamento do silo 

(RIBEIRO, 2016). Sabe-se que quanto mais rápido o pH abaixa, melhor será a 

conservação e menor serão as perdas (Mc DONALD, 1981).  

Porém na produção da silagem de milho, são inevitáveis as perdas, porque elas 

fazem parte do processo de fermentação, essas são relacionadas a matéria seca e ao 

conteúdo energético (DOS SANTOS, et al., 2017). Elas ocorrem, mesmo antes do 

processo de ensilagem ser finalizado. Ocorrem devido: perda na colheita, alta temperatura 

ambiente, ensilagem com duração de vários dias (KIN E ADESOGAN, 2006). Essa 

vedação após um maior período de tempo causa perdas já mencionadas na literatura. 

Brunning, et al. (2018) relatou a baixa densidade aliada a demora da vedação e concluiu 

que retardar a vedação em 4 dias causou 11% de perdas da matéria seca e diminuição de 

65% de carboidratos soluvéis. Essa vedação retardada causa fermentação etílica, isso leva 

a um efeito negativo de consumo nos ruminantes (GERLACK, 2013). 

Quando o processo ocorre de forma correta,  as perdas ocorrem pelos seguintes 

parâmetros: respiração (1-5%), fermentação (2-5%) e efluente (2-10%); fermentação 

secundária (até 10%), deterioração aeróbia de MS no armazenamento (1-10%) e 

deterioração aeróbia aquando do consumo do silo (1-10%) (CARAVALHO e JOBIM, 

2013). 

Existem variação nas perdas conforme o estrato do silo e só encontramos 

viabilidade na produção de silagem de milho, devido a seu alto custo de confecção, se as 

perdas forem minimizadas (NEUMANN, 2006). Essas perdas podem ser minimizadas 

pela utilização de inoculantes (RIBEIRO, 2016). 

A função de incoculantes com bactérias ácido láticas é reduzir o pH de forma 

rápida evitando dessa forma as fermentações indesejáveis na massa ensilada que dará 
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origem as perdas. Isto acontece pela diminuição das perdas do conteúdo celular, formado 

pelos carboidratos solúveis, proteína e ácidos orgânicos, aumentando a digestibilidade e 

a recuperação de nutrientes e de energia, o que faz com que proporcione um melhor 

desempenho dos animais (BASSO, 2009).  

Vale ressaltar que as bactérias ácidos láticas presentes na fermentação da silagem 

agem na ausência de oxigênio, porem na presença do oxigênio elas realizam o consumo 

do mesmo ajudante a criar um ambiente de anaerobiose. Com isso, a vedação atrasada 

pode levar a um aumento de ácido acético no silo (MILLS E KUNG, 2002). 

Após a vedação do silo o ambiente é anaerobico ocorrendo então a fermentação 

de açucares e ácidos orgênicos. O quanto será perdido de matéria seca, dependerá das 

espécies microbianas presentes no silo (BORREANI, et al, 2018). As bactérias ácido 

láticas homofermentativas fermentam a glicose produzindo lactato, neste processo não há 

perdas. Já as bactérias ácido láticas heterofermentativas fermentam glicose e produzem 1 

mol de CO2 por 1 mol de glicose  ocorrendo perdas em torno de 24% de matéria seca. 

Sendo assim a presença de bactérias homoláticas ou heteroláticas irá influenciar nas 

perdas do processo. Um estudo realizado por Kleinchimit e Kung (2006) mostra que com 

o uso de L. bucheneri (bacteria heterofermentativa) há aumento considerável na 

estabilidade com apenas perda de 1% de matéria seca. Por isso o critério para a escolha 

do inoculante deverá avaliar se a quantidade de perdas de matéria seca irá compensar a 

estabilidade do material. 

 Um dos fatores que influencia a perdas na ensilagem é a densidade da 

compactação. A alta densidade limita a infiltração de oxigênio, reduzindo as perdas de 

oxidação durante o armazenamento e o fornecimento da silagem aos animais. Com isso, 

maior quantidade de matéria seca é recuperada e maior energia é preservada. Isso 

acontece porque silagens mais compactadas tem melhor conservação dos carboidratos 

soluveis, preservando proteinas e alterando menos carboidratos estruturais. Há uma maior 

estabilidade após o armazenamento, o que permite melhor aceitabilidade pelos animais, 

podendo inclusive melhorar o desempenho dos mesmos (SUCU, et al., 2016). 

 Vieira, et al. (2017) avaliou a adição de diferentes quantidade de uréia ou óxido 

de cálcio sobre as características fermentativas e a composição química do subproduto 

gerado após colheita do milho doce. Os autores verificaram que o óxido de cálcio não foi 

eficaz para reduzir as perdas fermentativas da silagem, já a uréia foi eficiente na 

recuperação da MS no processo de ensilagem. 
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 Reis et al. (2018) utilizando a inoculação da bactéria ácido lática Lactobacillus 

hilgardii CCMA 0170 em silagem de milho verificou redução de perdas de matéria seca 

e conservação de mais carboidratos solúveis em água. Obteve na silagem inoculada maior 

populações de bactérias ácido-lácticas e menores de leveduras e fungos filamentosos. 

Portanto tal bactéria ajudou tanto na recuperação de MS, como na estabilidade aeróbia da 

silagem. 

 

a.3  ESTABILIDADE AERÓBIA DE SILAGEM DE MILHO 
 

 

A perda que ocorre pós abertura do silo, tem recebido pouca importância pelos 

produtores no Brasil, visto que é uma perda difícil de ser contabilizada. Há perdas 

qualitativas e quantitativas, porém não são visíveis. As perdas ocorrem devido ao manejo 

inadequado e acabam não sendo contabilizadas (BERNARDES, et al.; 2005). As perdas 

que são consideradas são as visíveis: fungos que deterioram o material, já as perdas por 

oxidação da massa acabam ficando de lado (SIQUEIRA, et al.; 2005). Esta deterioração 

após a abertura do silo esta ligada a sanidade da silagem. Devido ao metabolismo dos 

fungos são formadas as micotoxinas que tendem a prejudicar o metabolismo e a sanidade 

animal (WHITLOW e HAGLER Jr., 1997). 

Umas das formas de prevenção neste caso é a taxa de retirada diária da silagem, 

bem como as formas de desensilagem (Borreani e Tabacco, 2010). Segundo Muck e Rotz 

(1996) a utilização de conchas para a retirada do material pode gerar perdas maiores que 

as de má compactação, isto porque a concha promove a descompactação da face do silo, 

criando um ambiente mais propício para a instabilidade aeróbia. Uma silagem densa, com 

retirada uniforme na face de utilização, tem menores perdas em relação a uma face porosa 

(Muck e Holmes, 2000).  

A silagem ao ser compactada e vedada fica na ausência de oxigênio e a 

temperatura do material é próxima a do ambiente, há queda no pH, gerando um ambiente 

que desfavorece o crescimento de microorganismos. Com a abertura do silo o oxigênio 

volta a estar presente no material e bactérias, fungos oportunistas consomem os nutrientes 

do material (RANJIT e KUNG JR., 2000). Quando o teor de MS do material é baixo as 

perdas ocorrem sem o aquecimento da silagem, pois há absorção do calor gerado pela 

água, esta deterioração aeróbica vem acompanhada por perda de ácidos orgânicos, 

proteína e carboidratos (WOOLFORD, 1990). Quando a degradação é realizada por 

fungos e bactérias acetogênicas que utilizam como substratos açúcares residuais e 
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produtos da fermentação há elevação na temperatura do silo para ate 45º. Os fungos 

produzem posteriormente as micotoxinas que vem a causar danos aos animais (ROTZ e 

MUCK, 1994). 

O tempo de aquecimento da silagem no painel do silo depende da quantidade de 

microorganismos aeróbios, do tempo de exposição ao ambiente, da temperatura ambiente 

e características do material ensilado (MUCK e BOLSEN, 1991). Quanto maior a 

temperatura ambiente, maior devera ser a camada de corte, porque maior é o risco do 

aquecimento do painel, principalmente em materiais de planta inteira em que a umidade 

é maior (BOLSEN, 2005). Quanto mais tempo a silagem fica exposta ao ar antes da 

alimentação dos animais, maior é a deterioração da silagem. 

 O processo de retirada da silagem do silo causa perdas. São elas: transformação 

de açúcares através da oxidação, degradação do acido lático produzido na fermentação. 

Estas reações reduzem o valor nutritivo devido ao aumento da proporção de parede celular 

do material (VELHO, 2005). 

 McGechan (1990) afirma que as perdas na retirada da silagem do silo são variáveis 

de 2 a 19% devido a entrada de ar na massa, e as perdas totais não perceptíveis podem 

chegar a 25%. O teor de lignina aumenta com o aumento do tempo de exposição ao ar, 

aumentando também a FDN e acontece a diminuição dos carboidratos não estruturais 

(VELHO, 2005). 

A fermentação desejável na ensilagem é a homolática, na qual uma molécula de 

glicose transforma-se em duas de acido lático, desta forma não há perda de matéria seca 

do material ensilado nem de energia, resultando em uma silagem de maior qualidade 

(McDONALD et al., 1991). O contraponto desta informação é que quanto melhor a 

fermentação do silo, maiores são as perdas na desensilagem, pois há maior quantia de 

substrato para microorganismos não desejáveis agirem. Na desensilagem há consumo de 

lactato reduzindo o potencial de conservação, porque há perdas de nutrientes (KUNG et 

al., 1991 e WEINBERG e MUCK, 1996). O ideal neste caso é uma concentração de acido 

lático que permita a diminuição de pH e conservação do material e uma concentração de 

acido acético que permita a conservação dos material após a abertura do silo. 

 

b. DESEMPENHO ANIMAL ATRAVÉS DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL 
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O agronegócio vem buscando novas alternativas para não tornar-se o inimigo da 

sustentabilidade (AZEVEDO et al., 2017). Ela é baseada em três pilares: econômico, 

social, ambiental. O pilar econômico baseia-se na responsabilidade social juntamento 

com a geração de emprego e renda; sendo que a divisão da renda não pode gerar 

desigualdades (SANCHS, 2008). No aspecto econômico os inoculantes tem a função de 

diminuir perdas e melhorar a qualidade da forragem ensilada, com isso tem objetvo de 

trazer maior renda em menos espaço físico de produção. Isso engloba o pilar ambiental, 

sendo que o inoculante é composto de bactérias fundamentais na produção da forragem, 

porem não traz riscos animal e nem ao ser humano, aliando portanto desenvolvimento e 

preservação da natureza, porque consegue-se produzir mais na mesma área. A dimensão 

social preocupa-se com o bem estar do ser humano e com sua qualidade de vida.  

Aliado aos pilares, a preocupação do próprio ser humano está cada vez maior em 

relação a origem do produto consumido. Junto a isso os desafios tornam-se cada vez 

maiores para a produção de alimentos, fibras, energia, produtos madeireiros, visando a 

conservação dos recursos naturais: solo e água. A concepção da agropecuária sustentável 

torna-se difundida em todo o país (CORDEIRO et al., 2015). No mercado da carne bovina 

o consumidor é o responsável pela cadeia. A sua opnião sobre o que comprar e a origem 

do produto servem de parâmetro para o rumo que a cadeia toda deve seguir (LIMA 

FILHO, et al., 2017). 

Focando na pecuária a preocupação é ainda maior quando nos deparamos com grande 

parte das pastagens degradadas no país, isso devido a um manejo inadequado do rebanho. 

A definição de degradação de pastagens é um processo evolutivo de perda de seu vigor, 

produtividade e capacidade de recuperação natural para os níveis de produção utilizados. 

Quando se considera apenas a engorda de bovinos, uma pastagem degradada pode ter 

produção até seis vezes menor que uma pastagem recuperada ou em bom estado de 

manutenção (MACEDO et al., 2015). Neste quesito o confinamento torna-se uma prática 

sustentável, pois reduz a quantidade de terra necessária para a engorda do bovino. 

Além das pastagens, temos a utilização de silagem de milho, para terminação de 

bovinos de corte. Ela já é amplamente utilizada no Brasil. Características como baixo teor 

de fibra e elevado valor energético, aliadas a alta produção de matéria seca por área, 

colheita facilitada e bons padrões de fermentação são positivas para a cultura 

(OLIVEIRA, et al., 2011). Com sua utilização podemos em uma mesma área terminar 

maior número de animais e aliado a isso trazemos o confinamento como um local 

estratégico dentro da propriedade, pois os animais mais pesados são retirados da pastagem 
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e confinados, gerando maior qualidade de carcaça e dando espaço na pastagem para mais 

animais sem degrada-la. 

A conscientização para a sustentabilidade já é consolidada entre os consumidores, 

como já comentado anteriormente, porém o produtor deve estar consciente do produto 

que leva ao mercado. Nem todos os produtores tem a visão de que a pecuária de corte 

realizada de forma extensiva influencia negativamente o meio ambiente. Há os 

pecuaristas que estão comprometidos em minimizar os efeitos negativos da pecuária no 

aspecto ambiental e social, porém ainda existem aqueles mais claudicantes, que afirmam, 

que não existe mudança climática como decorrência da ação da pecuária bovina (LIMA 

FILHO, et al., 2017). 

A sustentabilidade está diretamente ligada a rentabilidade das famílias na zona rural. 

Quando melhoramos a produção, melhoramos a rentabilidade e consequentemente a 

qualidade de vida, a autoestima e a valorização humana. Isso tudo traz melhoras na 

sustentabilidade da economia municipal e regional (CABRERA, et al., 2017). 

Verifica-se que os produtores rurais estão dispostos a melhorar a sua produção e 

trabalhar no ambito social e ambiental. Porém os mesmos demonstram que faltam 

informações de como proceder e precisam de orientações para implemetar as novas 

tecnologias ( LIMA FILHO, et al., 2017). O estudo realizado na presente dissertação traz 

os inoculantes como uma opção para melhorar tanto a quantidade como a qualidade da 

forragem produzida, através da minimização de perdas no processo e do melhor 

aproveitamento pelo animal da silagem consumida. Portanto será necessária uma menor 

área para produção da mesma quantidade de produto final. Minimiza-se a emissão de 

gases, visto que os animais serão abatidos anteriormente, haja vista que o animal 

confinado com uma dieta balanceada terá uma maior ganho médio de peso diário em 

comparação com um animal em pastagem. 

 

c. INOCULANTES 
 

Os primeiros trabalhos que avaliaram a utilização de inoculantes em silagens de 

plantas inteiras, não mostravam resultados eficientes. A eficiência dos inoculantes era 

comprovada apenas em silagens de grão úmido, como mostra o trabalho de Schaefer et 

al. (1986) que utilizando PVC e diferentes tempos de fermentação: 30 e 90 dias, concluiu 

que o inoculante de milho foi mais eficientes na produção de mudanças desejaveis na 
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fermentação em silagem de grão do que em silagem de planta inteira. KUNG JR, et al. 

(1994) utilizando dois inoculantes (um composto apenas de Lactobacillus plantarum e 

outro composto de Lactobacillus plantarum e Streptococcus faecium silagens de milho, 

em dois diferentes experimentos, concluiu que a inoculação microbiana teve alterações 

mínimas nos produtos finais da fermentação. 

Isso pode ser explicado pelo fato que os inoculantes utilizados advinham de bactérias 

ácido láticas homofermentativas, as quais produzem exclusivamente o ácido lático, porém 

a adição desses inoculantes piora a a estabilidade da silagem, porque em contato com o 

oxigenio (pós a abertura do silo) as leveduras utilizam este ácido lático e produzem alcool 

(MUCK et al., 2007 e FILYA et al., 2002).  

Keshri, et al. (2018) avaliando a dinâmica populacional micorbiana de forragem de 

milho tratada ou não com Lactobacillus plantarum, percebeu maior teor de ácido lático 

na silagem tratada e maior diversidade microbiana. Concluiu também que a deterioração 

ocorreu mais rápido na silagem tratada, possivelmente devido a maior abundância de 

fungos que assimilam o ácido lático. Já Rodriguez, et al. (2016) utilizando inoculantes 

em ensilagem de milho com as seguintes bactérias: Enterococcus faecium, Lactobacillus 

brevis e Lactobacillus plantarum versus ensilagem controle, observou melhor 

fermentação, menor deterioração aeróbia e aumento da digestibilidade da proteína bruta 

em carneiros com a silagem inoculada. 

Santos et al. (2016) avaliou tres estirpes de Lactobacillus buchneri (UFLA SLM11, 

UFLA SLM103 e UFLA SLM108), cinco estirpes de Lactobacillus plantarum (UFLA 

SLM08, UFLA SLM41, UFLA SLM45, UFLA SLM46 e UFLA SLM105) e uma estirpe 

de Leuconostoc mesenteroides (UFLA SLM06). aos 0, 10, 30, 60 e 90 dias após a 

inoculação da forragem de milho.  Em relação a composição química da silagem de milho, 

os autores não verificaram difernças, porém o pH, a concentração de ácido acético foram 

afetados pelo tratamento.  As silagens de milho com as estirpes UFLA SLM11 e SLM108 

apresentaram as menores contagens de fungos filamentosos e leveduras. Silagens 

inoculadas Lactobacillus buchneri UFLA e SLM11 apresentaram a maior estabilidade 

aeróbica.  

Esses trabalhos mais recentes mostram a eficácia de inoculantes em silagem de milho 

planta inteira, desde que existam tanto bactérias homoláticas como heteroláticas. 

Dordevicl, et al. (2017) utilizando diferentes cepas do Lactobacillus plantarum verificou 
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uma menor degradação da proteína e a melhora na estabilidade aeróbia em relação ao 

tratamento controle, devido ao menor pH e maior teor de ácido acético na forragem 

inoculada. A melhora também foi encontrado no trabalho De Assis et al. (2014) que 

utilizando duas doses diferente (5cfu g-1 e 6cfu g-1) de um produto contendo Lactobacillus 

buchneri, L. hilgardii ou L. plantarum verificou maior redução de fungos filamentosos 

na silagem de milho (melhor estabilidade aeróbia) na dose de 6cfu g-1. 

Sendo assim, novos estudos com a utilização de inoculantes devem ser realizados para 

verificarmos a eficiências dos mesmo em diferentes regiões com diferentes condições de 

clima e diferentes características do material. 

O conceito do uso de inoculantes, bactérias láticas para melhorar a femenrtação, 

iniciou-se no início do século passado. Há diversos produtos, atualmente no mercado: 

bactérias homoláticas: responsáveis pela produção do ácido lático e e as heteroláticas, que 

além da produção de ácido lático, produzem ácido acético e propiónico, responsáveis pela 

estabilidade aeróbia, pós abertura do silo (WEINBERG e MUCK, 1996). 

Esses inoculantes responsávies por melhorar a estabilidade aeróbia, 

confeccionados com bactérias heterolaticas, vêm sendo usados para controlar a 

deterioração da silagem na presença do oxigênio. As bactérias heterolaticas fermentam 

glicose em acido lático e etanol, sendo que a frutose é transformada em acido lático, 

acético e manitol, assim há um aumento de acido acético ao final da fermentação. Há 

desvantagens no seu uso porque pode haver maior perda de MS na fermentação e também 

devido a elevadas concentrações de acetato que pode vir a reduzir o consumo voluntario 

dos animais (CHARMLEY, 2001). 

Já o acetato não tem por objetivo reduzir o pH do material ensilado no momento 

da ensilagem. Porem na desensilagem o acetato tem efeito sobre o metabolismo de 

leveduras e fungos filamentosos. A massa ensilada terá pH inferior ao dele, devido a 

presença de acido lático, portanto o acido acético, neste caso, estará na forma não 

dissociada, onde a membrana dos microorganismos se torna permeável a ele, e o acido 

entra na célula dos mesmos através do transporte passivo. Dentro da célula o acido 

dissocia-se devido ao pH mais elevado, liberando ions H, reduzindo o pH intracelular. 

Para manter a acidez normal o microorganismo perde energia para eliminar os ions H, 

retardando o seu crescimento, podendo chegar a morte (DAVIDSON, 1997). Outra forma 

de elevar a estabilidade aeróbia da silagem é a combinação de acido propiônico com acido 

acético reduzindo assim o crescimento de leveduras e fungos (MOON, 1983).  



25 

 

Quanto maior a tecnologia para a produção de silagem, mas acido lático estará 

sendo formado e, portanto, após a abertura do silo mais substratos os microoganismos 

terão para a sua deterioração. Portanto quanto melhor a silagem melhor terá que ser o 

manejo após a abertura do silo. 

Segue abaixo algumas bactérias, utilizadas como inoculantes, e seu perfil de 

fermentação: 

 Lactobacillus buchneri: heterofermentativa obrigatória (CHECOLI, 2014). 

Foi isolado originalmente de silagens aerobicamente estáveis por natureza, é 

uma bactéria heterofermentativa que produz ácido láctico, acético e 1,2 

propanodiol durante a fermentação dos substratos (WEINBERG e MUCK, 

1996). Ocorre produção da enzima ferulato esterase por algumas BAL 

(Donaghy et al., 1998), que atuam sobre a fração arabinoxilanas da parede 

celular liberando ferulato (Bartolome et al., 1995) e assim, a fração fibrosa da 

planta pode-se tornar mais susceptível à ação de enzimas fibrolíticas, 

refletindo na maior digestibilidade. Produzem 1 mol CO2, 1 mol etanol (ou 

ácido acético) e 1 mol de ácido lático por mol de hexose (glucose e frutose). 

Essa via metabólica produz, além dos ácidos, CO2. Dessa forma, ocorre perda 

de matéria seca (MS) durante a fermentação da silagem na forma desse gás. 

Em silagens inoculadas somente com L. buchneri, a recuperação da MS é 

menor (KLEINSCHMIT et al., 2006). Muck (1996) foi o primeiro a sugerir 

que silagens inoculadas com L. buchneri poderiam melhorar a estabilidade 

aeróbia. Desde então, um considerável número de pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas com esse microrganismo, o qual aparentemente melhora a 

estabilidade aeróbia das silagens pela via de conversão anaeróbia do ácido 

lático em ácido acético (OUDE ELFERINK et al., 2001).  

 Lactobacillus plantarum:  bactérias homofermentativas facultativa, fazem o 

pH diminuir durante a fermentação, bem como evitar as perdas da matéria seca 

e, em alguns casos, melhoraram o desempenho animal. Entretanto, os produtos 

da fermentação das silagens produzidos por inoculantes bacterianos 

homofermentativos, às vezes, podem resultar em silagens menos estáveis 

quando expostas ao ar, comparadas às não-inoculadas. Isso ocorre porque o 

ácido lático produzido por essas bactérias pode prontamente ser metabolizado 

por microrganismos indesejáveis que atuam nas silagens quando expostas ao 

ar (BUXTON et al., 2003). 
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 Lactobacillus casei: heterofermentativa facultativa, possuem uma indução a 

fosfoquelatase (podendo fermentar pentoses) e como produto final da 

fermentação gera ácido lático e ácido acético. Em alguns casos, esse grupo de 

bactérias pode transformar pentoses em hexoses, seguidas de uma glicólise, 

ocasionando a via heterofermentativa da pentose, produzindo somente ácido 

lático. pentose + 2 ADP + 2 Pi  ácido lático + ácido acético + 2 ATP + 2 H2O 

(CHECOLI, 2014) 

 Enterococcus faecium: homofermentativa obrigatória, bactéria que produz 

exclusivamente o ácido lático na sua fermentação (CHECOLI, 2014). 

Os produtos que possuem cepas de L. buchneri possuem custo alto no mercado 

brasileiro, isso acontece devido ao processo de multiplicação bacteriana juntamento com 

o fato de que são produtos importados (DA SILVA, et al. 2014). Vale ressaltar que no 

Brasil, os produtos utilizados, são derivados de cepas isoladas na Europa e na América 

do norte. Tais produtos, podem ou não funcionar em condições tropicais (MUCK 2013). 

Portanto, ai esta a importância de se fazer testes de cada produto utilizado no nosso país. 

O uso de aditivos apenas complementa o cuidado do produtor nas diferentes etapas 

de produção de silagem, desde a confecção da lavoura, ponte de corte, tamanho de 

partículas, trasnporte, compactação e vedação. Ou seja o uso de aditivos microbianos 

apenas complementa a silagem de qualidade desde a instalação da lavoura até o trato dos 

animais (GUIM et al., 2002). 
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3. CAPÍTULO 1 

Características químico-fermentativas de silagens de milho com diferentes 

inoculantes 

Chemical-fermentative characteristics of corn silage with different inoculants 

 

RESUMO 

Objetivou-se neste estudo avaliar a eficiência de dois inoculantes bacterianos sobre o 

valor nutricional da silagem de milho, as perdas de matéria seca, bem como o perfil de 

ácidos e a estabilidade aeróbia da silagem resultante. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos casualizados, composto por três tratamentos: T1: silagem de 

milho sem inoculante (controle); T2: silagem de milho com inoculante 11CFT 

(constituído por cepas de Lactobacillus buchneri e L. casei); e T3: silagem de milho com 

inoculante 11C33 (constituído por cepas de L. buchneri, L. plantarum e Enterococcus 

faecium). A utilização de ambos inoculantes aumentou a concentração de ácido lático da 

silagem (22,42 g kg-1 para controle contra 36,00 e 33,33 g kg-1 para 11CFT e 11C33, 

respectivamente) e reduziram as perdas de matéria seca em aerobiose. A silagem tratada 

com 11C33 obteve maior concentração de ácido acético (17,44 g kg-1) e propiônico (2,08 

g kg-1). O inoculante 11CFT proporcionou menor concentração de etanol, porém, sem 

diferir da silagem com 11C33 (0,70 e 1,61 g kg-1, respectivamente). A utilização de 

qualquer um dos inoculante e suas distintas alterações fermentativas não causaram 

variações significativas de temperatura e pH da silagem durante a desensilagem. 

Palavras-Chave: bactéria ácido lática, Lactobacillus buchneri, L. plantarum, perda de 

matéria seca. 

 

ABSTRACT 
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The objective of this study was to evaluate the efficiency of two bacterial inoculants on 

the nutritional value of corn silage, dry matter losses, as well as the acid profile and 

aerobic stability of the resulting silage. The experimental design was a randomized block 

design, consisting of three treatments: T1: corn silage without inoculant (control); T2: corn 

silage with 11CFT inoculant (consisting of strains of Lactobacillus buchneri and L. casei); 

and T3: corn silage with 11C33 inoculum (consisting of L. buchneri, L. plantarum and 

Enterococcus faecium strains). The use of both inoculants increased the lactic acid 

concentration of the silage (22.42 g kg-1 for control against 36.00 and 33.33 g kg-1 for 

11CFT and 11C33, respectively) and reduced dry matter losses in aerobic. The silage 

treated with 11C33 obtained higher concentration of acetic acid (17.44 g kg -1) and 

propanoic (2.08 g kg -1). The 11CFT inoculant provided a lower concentration of ethanol, 

however, without differing from the silage with 11C33 (0.70 and 1.61 g kg-1, 

respectively). The use of any inoculant and its different fermentative changes did not 

cause significant changes in temperature and pH of the silage during the desensilagem. 

Key words: lactic acid bacteria, Lactobacillus buchneri, L. plantarum, dry matter loss. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 A confecção de inoculantes bacterianos comerciais têm em sua maioria, espécies 

de bactérias ácido láticas, sendo que a mais utilizada é a Lactobacillus plantarum, porém 

utiliza-se com frequência o L. casei, L. buchneri, além de outras espécies, como a 

Pediococcus faecium e Enterococcus faecium (MUCK, 2010). A principal função desses 

inoculantes é promover maiores concentrações de ácidos orgânicos durante a 

fermentação, inibindo o crescimento e/ou a presença de microrganismos deteriorantes. 

Essas bactérias ácido láticas podem ser classificadas como homo ou 

heterofermentativas (HOLZER et al., 2003). As homofermentativas possuem uma rápida 
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taxa de fermentação e produzem basicamente ácido lático, enquanto que as 

heterofermentativas utilizam esse ácido lático juntamente com a glicose para a produção 

de ácido acético e ácido propiônico (SILVA et al., 2011). 

 Inoculantes a base de bactérias homofermentativas foram utilizadas por muito 

tempo com vistas a garantir rápida queda do pH do material ensilado, reduzindo a taxa de 

desenvolvimento de outras bactérias com capacidade proteolítica (FILYA, 2003; ÁVILA 

et al., 2010). Porém, a produção de ácido acético deve ser considerada de tal forma que 

sua concentração na massa seja suficiente para inibir fungos e leveduras, que após 

exposição do material ao ar, tem seu metabolismo reativado, sendo esses os principais 

responsáveis pela perda da estabilidade aeróbia e consumo de nutrientes após abertura do 

silo (MUCK, 2012). 

 Em meta-análise, Oliveira et al. (2017) concluíram que a utilização de inoculantes 

com bactérias ácido láticas pode melhorar as características químico-fermentativas, 

diminuir as perdas de matéria seca e de nutrientes em silagens de milho. No entanto, os 

autores alertam para o fato de que distintas combinações de bactérias proporcionam 

diferentes resultados.   

 A estabilidade aeróbia esta diretamente ligada ao pH e a temperatura do material 

em contato com o oxigênio. As bactérias produtoras de butirato e as leveduras são 

suscetíveis ao ambiente ácido. Então enquanto o pH se mantém ácido, há maior 

conservação do material (RODRIGUES et al., 2015). Já a temperatura do material 

aumenta devido a atividade de microorganismos aeróbios (leveduras) que deterioram o 

material, portanto a função do ácido acético é entrar nas células destes microorganismos 

e inibir sua atuação (KUNG, et al., 2003). 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de dois 

inoculantes bacterianos com diferentes gêneros de bactérias ácido láticas sobre a 
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composição químico-fermentativa da silagem, bem como o comportamento da 

temperatura e pH da silagem no decorrer do uso do silo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado no Núcleo de Produção Animal (NUPRAN) junto ao 

curso de Mestrado em Ciências Veterinárias na área de Produção e Saúde Animal 

Sustentável do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), localizada em Guarapuava-PR (Latitude: -25.3935, 

Longitude: -51.4562 25° 23′ 37″ Sul, 51° 27′ 22″ Oeste). 

Para confecção da silagem foi utilizado o híbrido P 2866 H, colhido na fase de 

grão duro e picado com auxílio de uma ensiladeira Pecus 9004 (Nogueira®). Os 

inoculantes foram diluídos em água, de acordo com as instruções do fabricante, para obter 

concentração de 20 x 1010 UFCg-1 do produto por tonelada de biomassa fresca, utilizando-

se pulverizador de pressão variável. A aplicação foi feita durante a colheita do milho, por 

meio de bico pulverizador localizado na calha de descarga da ensiladeira, buscando-se a 

distribuição uniforme do produto. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, sendo 

composto por três tratamentos: T1: silagem de milho sem inoculante (controle); T2: 

silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 11CFT (constituído por cepas de 

Lactobacillus buchneri [1,1 x 1011 UFCg-1] e Lactobacillus casei [1,1 x 1011 UFCg-1]); e 

T3: silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 11C33 (constituído por cepas de 

Lactobacillus buchneri [1,1 x 1011 UFCg-1], Lactobacillus Plantarum [1,1 x 1011 UFCg-

1] e Enterococcus faecium [1 x 1010 UFCg-1]), com quatro repetições. 
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O material colhido de cada tratamento foi armazenado em silos do tipo trincheira 

sob as dimensões de 15 m de comprimento, 4 m de largura e 1,2 m de altura. A abertura 

dos mesmos ocorreu simultaneamente, aos 160 dias após ensilagem. 

Durante a ensilagem foram alocados oito bags contendo silagem no interior de cada 

silo. A designação bags refere-se a um saco de náilon maleável 100% poliamina, com 

poros de 85 micrômetros, dimensões de 12 cm x 50 cm de diâmetro e comprimento, 

respectivamente. Cada bag foi identificado, pesado individualmente vazio, e novamente 

pesado após seu enchimento. Para vedar os bags foram utilizados lacres do tipo braçadeira 

flexível de PVC. A massa específica final da silagem contida nos bags foi efetuada com 

o auxílio de um trator no silo, buscando a mesma compactação entre material original dos 

bags e do silo. Esse procedimento permitiu estimar as perdas em aerobiose dos nutrientes 

da silagem. 

Diariamente, às 7:30 e 16:30 horas, mensurações de temperatura das silagens dos 

diferentes tratamentos foram realizadas em três pontos do estrato superior e três pontos 

do estrato inferior de cada silo com uso de termômetro digital de haste metálica, assim 

como a temperatura ambiente. As mensurações de temperatura na silagem, nos referidos 

estratos, foram realizadas sob profundidade de 7 cm na massa estruturada na face dos 

silos. No mesmo período, leituras de pH também foram realizadas mediante retirada da 

silagem para uso na alimentação de animais, por meio de potenciômetro digital, de acordo 

com a metodologia estabelecida por Cherney e Cherney (2003).  

Duas vezes por semana durante os 105 dias de desensilagem e uso do alimento, 

amostras homogêneas de silagem foram coletadas, pesadas e pré-secadas em estufa de ar 

forçado a 55ºC até obtenção de peso constante para determinação do teor parcial de 

matéria seca (MS), sendo sequencialmente moídas em moinho tipo “Willey”, com peneira 

de malha de 1 mm. Nas amostras moídas foram determinados os teores de matéria seca 
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total (MST) e de matéria mineral (MM), conforme Silva e Queiroz (2009). A 

desensilagem foi dividida em quatro períodos de avaliação, sendo três períodos de 28 dias 

e o quarto com 21 dias. 

Amostras pré-secas das silagens foram sequencialmente submetidas a análise de 

matéria seca total em estufa a 105ºC por 4 horas, proteína bruta (PB) pelo método micro 

Kjedahl e a matéria mineral (MM) por incineração a 550°C durante 4 horas conforme 

técnicas descritas em AOAC (1995). Os teores de fibra em detergente neutro (FDN), de 

fibra em detergente ácido (FDA) e lignina (LIG) foram determinados segundo Silva e 

Queiroz (2009). 

A taxa de desaparecimento ruminal da matéria seca dos materiais foi estimada 

pela técnica in situ utilizando sacos de náilon medindo 12 cm x 8 cm e com poros de 40 

a 60 µm, contendo 5 g de amostra seca de cada material, moída a 1 mm, para posterior 

incubação no rúmen (NOCEK, 1988). Os tempos de incubação utilizados foram de 24 e 

48 horas. Para tal, foram utilizados dois novilhos com 36 meses de idade, peso vivo médio 

de 550 kg, portadores de fístula ruminal. 

A concentração do ácido lático foi realizada conforme metodologia descrita por 

Price (1969). As concentrações de etanol e dos ácidos acético, propanoico, butírico, 

valérico e isovalérico nas amostras foram determinadas por cromatografia gasosa 

utilizando um cromatógrafo Shimadzu® GC-2010 Plus equipado com injetor automático 

AOC-20i, coluna capilar Stabilwax-DA™ (30 m, 0,25 mm ID, 0,25µm df, Restek®) e 

detector de ionização de chama (FID), após acidificação das mesmas com 1 M de ácido 

fosfórico p.a. (Ref. 100573, Merck®) e fortificação com o padrão WSFA-2 (Ref. 47056, 

Supelco®). A amostra coletada foi de 15 g e foi homogeneizada através de um 

liquidificador com 200 mL de água destilada. Após a homogeneização de um minuto a 

amostra foi peneirada e centrifugada, sendo retirada dela o volume de 1 µL. Nesta amostra 
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foi injetada com taxa de split de 40:1, utilizando hélio como gás de arraste à velocidade 

linear de 42 cm s-1, obtendo-se a separação dos analitos em uma corrida cromatográfica de 

11,5 minutos. As temperaturas do injetor e do detector foram, respectivamente, 250ºC e 

300ºC e temperatura inicial da coluna de 40ºC. A rampa de temperatura da coluna se 

iniciou com um gradiente de 40 até 120ºC à taxa de 40ºC min-1, seguido de um gradiente 

de 120 até 180ºC à taxa de 10ºC min-1 e de 180 a 240ºC à taxa de 120ºC min-1, mantendo-

se a temperatura a 240ºC por mais 3 minutos ao final. Para a quantificação dos analitos, 

uma calibração do método foi feita com diluições do padrão WSFA-2 (Ref. 47056, 

Supelco®), de ácido acético glacial (Ref. 33209, Sigma-Aldrich©) e de etanol grau HPLC 

(Ref. 459828, Sigma-Aldrich®) analisadas sob as condições descritas acima. A detecção 

e a integração dos picos foram feitas utilizando-se o software GCsolution v. 2.42.00 

(Shimadzu®). 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com três tratamentos e 

quatro repetições. Os dados coletados para cada variável foram submetidos à análise de 

variância com comparação das médias pelo teste Tukey a 5% de significância, por 

intermédio do programa estatístico SAS (1993). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A utilização de inoculante não foi capaz de manifestar diferenças quanto aos 

teores de matéria seca, matéria mineral, proteína bruta, fibra em detergente ácido e 

lignina, com valores médios de 38,82%, 2,40%, 5,86%, 26,74% e 4,70%, respectivamente 

(Tabela 1). O teor de fibra em detergente neutro foi maior para silagem inoculada com 

11C33 (46,72%), enquanto que a silagem controle e inoculada com 11CFT não diferiram 

entre si (41,00 e 43,17%, respectivamente). A DISMS 24h da silagem não foi afetada pelo 

uso de inoculante, com média de 54,47%. Porém, a DISMS 48h de ambas silagens 

tratadas foi maior em comparação com a silagem controle. Nsereko et al. (2008), 
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justificaram que a atuação de algumas enzimas produzidas por bactérias ácido láticas 

facilita o aproveitamento da fibra, comprovando que maiores teores de fibra no alimento 

não é sinônimo de menor digestibilidade. 

Ambos inoculantes proporcionaram menores níveis de perda de matéria seca em 

anaerobiose, acreditando que a maior e mais acelerada produção de ácido lático tenha 

reduzido a concentração de microrganismos aeróbios deteriorantes na faze aeróbia que 

antecede a estabilização da silagem após vedação do silo. De acordo com Borreani et al. 

(2018), bactérias heterofermentativas facultativas, como o L. casei e L. plantarum, 

justificam-se pela capacidade produtora de ácido lático e rebaixamento acentuado do pH 

da massa ensilada.  

Kleinchmit & Kung (2006) mostraram que o uso isolado de L. buchneri 

aumentaram as perdas de matéria seca. Da mesmas forma, Filya & Sucuc (2010) 

constataram maiores perdas de matéria seca com a utilização isolada de L. buchneri, 

enquanto os uso de L. plantarum reduziram as perdas. Os inoculante do presente ensaio 

são associações de bactérias heterofermentativas facultativas e obrigatórias, predispondo 

maiores benefícios (OLIVEIRA et al., 2017). Rabelo et al. (2012) também avaliaram os 

efeitos de associações de inoculantes com bactérias heterofermentativas facultativas em 

silagem de milho e constataram que a utilização de todos contribuiu para a diminuição 

das perdas de matéria seca. 

Ligado às menores perdas de matéria seca, nota-se que as silagens inoculadas com 

11CFT e 11C33 também apresentaram maior concentração de ácido lático na sua 

composição (36,00 e 33,33 g kg-1, respectivamente; Tabela 2). A alta concentração de 

ácido lático estimula a redução do pH acelerando a estabilidade da silagem (JOBIM & 

NUSSIO, 2013). Porém, após a abertura do silo o ácido lático torna-se um substrato 

prontamente disponível para as leveduras, potencializando seu desenvolvimento e o 
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consumo de nutrientes, providenciando uma silagem com baixa estabilidade aeróbia 

(WILKINSON & DAVIES, 2013). Essas menções indicam a importância de uma 

combinação assertiva de bactérias do inoculante, pois a produção de ácido acético para 

controle de leveduras no pós abertura é fundamental.  O inoculante 11C33 proporcionou 

silagem com maior participação de ácido acético (17,44 g kg-1) em relação aos demais 

tratamentos. 

O etanol é produzido basicamente por microrganismos aeróbios, sendo que a 

leveduras possuem papel de destaque nessa produção (MONTES et al., 2010). A 

concentração de etanol verificada no tratamento 11CFT foi de 0,70 g kg-1, não diferindo 

porém do tratamento 11C33 (1,61 g kg-1). Em revisão, Zopollatto et al. (2009) verificaram 

que a utilização de bactérias produtoras de ácido lático em silagens de diversas forrageiras 

estimularam a produção de etanol, e sugerem que esses resultados sejam decorrentes do 

menor controle das leveduras. 

O tratamento controle obteve a menor concentração de ácido propiônico (0,22 g 

kg-1) comparativamente aos tratamentos 11CFT (1,28 g kg-1) e 11C33 (2,08 g kg-1), haja 

vista que a produção do ácido lático foi menor nessa silagem, e de acordo com Monn 

(1983), bactérias produtoras de ácido propiônico consumem o ácido lático para produção 

de propionato, acetato e dióxido de carbono. Cabe ressaltar que o ácido propiônico é um 

importante antifúngico, podendo melhorar a estabilidade aeróbia da silagem. 

A silagem controle por sua vez, apresentou a menor concentração de ácido 

butírico em comparação com ambas silagens inoculadas.  Segundo Tominich et al. (2003) 

e Neto et al. (2013), altas concentrações de ácido butírico denotam ter havido ação de 

enterobactérias durante o processo fermentativo, e a maior disponibilidade de nutrientes 

presentes nas silagens inoculadas podem ter facilitado o desenvolvimentos desses 

microrganismos deteriorantes.  
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A Tabela 3 apresenta os dados médios de matéria seca, matéria mineral, pH e 

temperatura durante o período de uso das silagens no decorrer de 105 dias de uso para 

alimentação animal. Os teores de matéria seca mantiveram-se estáveis tanto entre as 

silagens como nos diferentes períodos de desensilagem. Os teores de matéria mineral e 

temperatura, independente do período de avaliação de desensilagem também não 

mostraram diferenças. 

 Em relação ao período de uso da silagem, a matéria seca e a temperatura da 

silagem exposta ao ar não foram afetados. O teor de matéria mineral da silagem foi 

superior (P>0,05) no último período de uso, o que pode estar relacionado ao maior tempo 

de exposição ao ambiente e maior consumo de nutrientes solúveis pelos microrganismos 

e aos próprios ácidos, que acarretam em consumo e hidrólise de carboidratos e proteínas, 

incrementando o teor de matéria mineral.  

Baseado nos dados do presente ensaio os autores corroboram que, mesmo com o 

uso de inoculantes, deve-se priorizar por um manejo adequado do painel do silo no 

momento da desensilagem (GUIM et al., 2002). Rodrigues et al. (2015), também 

observaram acréscimo dos valores de pH períodos mais avançados de utilização da 

silagem, haja vista que o maior tempo de exposição às leveduras pode contribuir para 

maior consumo de ácido lático. 

 

 CONCLUSÕES 

  

A utilização dos inoculantes 11CFT e 11C33 melhorou a digestibilidade in situ e 

aumentou a concentração de ácido lático da silagem, mas concentração de ácido acético 

mais significativa só foi registrado apenas com a utilização do inoculante 11C33. No 
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entanto, a utilização desses inoculantes e suas distintas alterações fermentativas não 

causaram variações de temperatura e pH da silagem durante a desensilagem. 
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Tabela 1. Composição bromatológica, desaparecimento ruminal in situ e perdas de 

matéria seca da silagem de milho tratada com diferentes inoculantes bacterianos. 

Parâmetro 
Silagem 

Média P EPM 
Controle 11CFT 11C33 

MS, % 39,00 a 40,11 a 39,45 a 38,82 0,9246 1,2528 

MM, % 2,49 a 2,23 b 2,50 a 2,40 0,0354 0,0750 

PB, % 5,82 a 5,57 a 6,21 a 5,86 0,1963 0,2385 

FDN, % 41,00 b 43,17 b 46,72 a 43,63 0,0073 1,5005 

FDA, % 27,36 a 25,87 a 27,02 a 26,74 0,5749 1,0326 

LDA, % 4,83 a 4,49 a 4,79 a 4,70 0,7329 0,3327 

DISMS24h, % 56,67 a 54,71 a 52,05 a 54,47 0,3242 2,0951 

DISMS48h, % 59,94 b 68,86 a 65,64 a 64,81 0,0002 1,1297 

Perdas da matéria seca, % 9,62 a 5,33 b 4,74 b 6,63 0,0463 2,0785 

Médias, seguidas por letras diferentes na linha, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%. 

 

Tabela 2. Perfil fermentativo (g kg-1) da silagem de milho tratada com diferentes 

inoculantes bacterianos. 

Parâmetro 
Silagem 

Média P EPM 
Controle 11CFT 11C33 

 g kg-1 de MS   

https://doi.org/10.1111/j.1365-2494.2012.00891.x
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Ác. Lático 22,42 b 36,00 a 33,33 a 30,58 0,0001 0,6560 

Ác. Acético 11,49 b 9,63 b 17,44 a 12,85 0,0036 0,6712 

Ác. Propiônico 0,22 c 1,22 b 2,08 a 1,18 0,0001 0,0686 

Ác. Isobutírico 0,00 b 0,24 a 0,06 b 0,10 0,0001 0,0097 

Ác. Butírico 0,06 b 0,27 a 0,14 ab 0,16 0,0237 0,2455 

Ác. Isovalêrico 0,00 c 0,18 a 0,10 b 0,09 0,0001 0,0073 

Ác. Valêrico 0,00 b 0,31 a 0,09 b 0,13 0,0023 0,0242 

Etanol 1,81 a 0,70 b 1,61 ab 1,37 0,0300 1,4376 

Médias na linha, seguidas por letras diferentes, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%. 

 

Tabela 3. Teores médios de matéria seca, matéria mineral, pH e temperatura durante o 

período de uso das silagens (105 dias) para alimentação animal. 

Período de Silagem Média 

Avaliação Controle 11CFT 11C33  

 Matéria seca, % 

0 a 28 dias 42,13 40,75 41,50 41,46 A 

29 a 56 dias 38,91 39,84 40,60 39,79 A 

57 a 84 dias 40,29 39,10 40,84 40,08 A 

85 a 105 dias 42,37 41,07 38,02 40,47 A 

Média  40,81 a 40,19 a 40,24 a  

 Matéria mineral, % na MS 

0 a 28 dias 3,06  3,19  2,62  2,96 B 

29 a 56 dias 3,15  3,16  2,70  3,00 B 

57 a 84 dias 2,35  2,32  2,77  2,48 B 

85 a 105 dias 3,75  4,68  4,54  4,32 A 

Média 3,08 a 3,34 a 3,16 a  

 pH, índice 

0 a 28 dias 3,95  3,98  4,13  4,02 B 

29 a 56 dias 4,00  3,90  4,02  3,97 B 

57 a 84 dias 4,05  3,97  4,85  4,29 A 

85 a 105 dias 4,54  4,35  4,45  4,44 A 

Média 4,13 b 4,05 b 4,36 a  

 Temperatura, °C 

0 a 28 dias 27,14 25,75 27,89 26,93 A 

29 a 56 dias 28,21 27,99 27,31 27,83 A 

57 a 84 dias 26,82 27,93 25,59 26,78 A 

85 a 105 dias 26,29 28,97 28,28 27,85 A 

Média 27,12 a 27,66 a 27,27 a  

Médias, seguidas por letras minúsculas diferentes na linha ou por letras maiúsculas 

diferentes na coluna, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%. 
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4. CAPÍTULO 2 

Efeito de inoculantes bacterianos na silagem de milho sob a disgestibilidade da 

matéria seca, desempenho e carcaça de bovinos 
 

Effect of bacterial inoculants on corn silage under the dry matter, performance and 

carcass disgestibility of cattle 

Resumo: O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de inoculantes com diferentes 

cepas de bactérias ácido láticas sob a digestibilidade da dieta, o desempenho e as 

características da carcaça de novilhas confinadas. O delineamento experimental utilizado 

foi o de blocos casualizados, composto por três tratamentos: silagem de milho sem 

inoculante (controle); silagem de milho com inoculante 11CFT (cepas de Lactobacillus 

buchneri e Lactobacillus casei; Pioneer®, Brasil) e silagem de milho com inoculante 11 

C33 (Lactobacillus buchneri, Lactobacillus Plantarum e Enterococcus faecium; 

Pioneer®, Brasil). A inoculação bacteriana na silagem não promoveu melhorias 

significativas para ganho de peso e consumo de matéria seca diário, apresentando valores 

médios aos 105 dias de terminação de 1,200kg dia-1, 9,17kg dia-1, respectivamente. A 

digestibilidade aparente da dieta foi maior quando contendo silagem com inoculante 

11C33, não diferindo, da dieta com silagem com 11CFT (73,30 e 71,99%, 

respectivamente). Os animais alimentados com silagem inoculada com 11CFT obtiveram 

os maiores ganhos de carcaça ao longo dos 105 dias de terminação e ganho médio diário 

de carcaça (86,33kg e 0,833kg dia-1, respectivamente). A utilização de inoculantes 

bacterianos em silagem de milho mostra resultados promissores quanto ao ganho dos 

animais no período de terminação. 

Palavras-chave: aditivo biológico, bactéria ácido lática, digestibilidade aparente, ganho 

de peso, Lactobacillus buchneri 

 

Abstract: The objective of this work was to evaluate the effects of inoculants with 

different strains of lactic acid bacteria under diet digestibility, performance and carcass 

traits of confined heifers. The experimental design was a randomized block design, 

consisting of three treatments: corn silage without inoculant (control); corn silage with 

11CFT inoculant (Lactobacillus buchneri strains and Lactobacillus casei; Pioneer®, 

Brazil) and corn silage with 11 C33 inoculant (Lactobacillus buchneri, Lactobacillus 
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Plantarum and Enterococcus faecium; Pioneer®, Brazil). Bacterial inoculation in silage 

did not promote significant improvements in weight gain and daily dry matter intake, 

presenting mean values at 105 days of termination of 1,200 kg day -1, 9.17 kg day -1, 

respectively. The apparent digestibility of the diet was higher when containing 11C33 

inoculant, not differing, from the diet with 11CFT silage (73.30 and 71.99%, 

respectively). The animals fed with 11CFT inoculated silage obtained the highest carcass 

gain during the 105 days of finishing and average daily carcass gain (86.33kg and 0.833kg 

day-1, respectively). The use of bacterial inoculants in corn silage shows promising 

results regarding the gain of the animals in the period of termination. 

Key words: biological additive, lactic acid bacteria, apparent digestibility, weight gain, 

Lactobacillus buchneri 

 

INTRODUÇÃO 

 O método de conservação de forragens baseia-se na conversão de carboidratos 

solúveis em ácidos orgânicos. No entanto, silagens com processos fermentativos 

inadequados, com baixas concentrações desses ácidos, podem culminar em alimento com 

baixo valor nutricional e menor desempenho animal (OLIVEIRA et al., 2016). 

Os inoculantes bacterianos são frequentemente utilizados para promover padrões 

de fermentação desejáveis. O uso de bactérias ácido láticas homofermentativas, como 

Lactobacillus casei e Enterococcus faecium aceleram a produção de ácido lático e 

promovem rápido rebaixamento do pH do meio. No entanto, essa predominância de ácido 

lático pode levar a grande deterioração de nutrientes por leveduras após a abertura do silo. 

De acordo com Tabacco et al. (2011), a predominância de bactérias 

homofermentativas nem sempre melhoram a preservação dos nutrientes em comparação 

com silagens não tratadas, especialmente em silagens de milho. Assim, o uso de 

inoculantes com Lactobacillus buchneri, cepa com potencial para produção de ácido 

acético, são amplamente utilizados. A ação antifúngica do ácido acético auxilia no 

controle de fungos e leveduras no período de exposição aeróbia (HOLZER et al., 2003), 

melhorando a preservação dos nutrientes da silagem. 

Visando melhorias na produção de ácido acético na silagem, alguns inoculantes 

comerciais também trazem em sua composição bactérias heterofermentativas 
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facultativas. Esse grupo possui várias cepas de importância natural, das quais, o mais 

conhecido é o Lactobacillus Plantarum. Todavia, Li e Nishino et al. (2011) enfatizam 

que essa combinação de diferentes bactérias ácido láticas pode modificar os resultados 

encontrados durante o processo fermentativo. 

Em meta-análise, Oliveira et al. (2016) apontam efeitos promissores da inoculação 

de bactérias ácido láticas no desempenho de vacas leiteiras, mesmo sem promover 

melhorias na digestibilidade da matéria seca da silagem. Considerando todos os 

benefícios proporcionados pela ação bacteriana, silagens inoculadas podem melhorar o 

desempenho de bovinos confinados (FUGITA et al., 2012), mas estudos ligados a isso 

ainda são escassos, sendo necessário ensaios em condições próximas a realidade de 

campo. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de inoculantes com diferentes cepas 

de bactérias ácido láticas sob a digestibilidade da dieta, o desempenho e as características 

da carcaça de novilhas confinadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos experimentais foram previamente submetidos à apreciação do 

Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentação 

(CEUA/UNICENTRO), e aprovados para execução sob o ofício n° 035/2016 em 07 de 

Outubro de 2016. 

O experimento foi realizado no Núcleo de Produção Animal (NUPRAN) junto ao 

curso de Mestrado em Ciências Veterinárias na área de Produção e Saúde Animal 

Sustentável do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), localizada em Guarapuava-PR. 

O híbrido de milho utilizado para confecção das silagens foi o P2866 H, colhido 

em estádio R5. Os inoculantes foram aplicados diluídos em água, de acordo com as 

instruções do fabricante, para obter concentração de 20 x 1010 UFCg-1 do produto por 

tonelada de matéria natural, utilizando-se pulverizador de pressão variável. A aplicação 

foi feita durante a colheita do milho, por meio de bico pulverizador localizado na bica da 

ensiladeira, buscando-se a distribuição uniforme do produto. 
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O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, composto por 

três tratamentos: silagem de milho sem inoculante (controle); silagem de milho com 

inoculante Pioneer® brand 11CFT; e silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 

11C33, com seis repetições, onde cada repetição foi representada por uma baia com dois 

animais. 

O inoculante Pioneer® brand 11CFT é constituído por cepas de Lactobacillus 

buchneri (1,1 x 1011 UFCg-1) e Lactobacillus casei (1,1 x 1011 UFCg-1). O inoculante 

Pioneer® brand 11C33, é constituído por cepas de Lactobacillus buchneri (1,1 x 1011 

UFCg-1), Lactobacillus Plantarum (1,1 x 1011 UFCg-1) e Enterococcus faecium (1 x 1010 

UFCg-1). 

O material colhido de cada tratamento foi armazenado em silos do tipo trincheira 

sob as dimensões de 15m de comprimento, 4m de largura e 1,2m de altura. A abertura 

dos mesmos ocorreu simultaneamente, aos 160 dias após ensilagem.  

Amostras dos três tratamentos de silagem de milho e do concentrado utilizado 

para formulação das dietas foram levadas a estufa de ar forçado a 55°C por 72 horas para 

determinação da matéria parcialmente seca. As amostras pré-secas foram moídas em 

moinho tipo Wiley com peneira de 1 mm de diâmetro e conduzidas posteriormente a 

determinações dos teores de matéria mineral, extrato etéreo e proteína bruta, segundo 

técnicas descritas na AOAC (1995). Os teores da fibra em detergente neutro foram 

obtidos conforme método de Van Soest et al. (1991) com -amilase termo-estável e da 

fibra em detergente ácido, segundo Goering e Van Soest (1970). Os teores de nutrientes 

digestíveis totais foram calculados conforme equações propostas por Weiss et al. (1992). 

Para a determinação da matéria seca total, as amostras foram levadas a estufa a 105ºC por 

16 horas (Silva e Queiroz, 2009). 

As dietas foram constituídas pelas três silagens de milho em uma constante relação 

de 50% de volumoso e 50% de concentrado, na base seca. Na Tab. 4 é apresentada a 

composição química dos alimentos componentes das dietas experimentais utilizados na 

alimentação dos animais. 

 

Tabela 4. Composição química dos alimentos componentes das dietas experimentais. 

Parâmetro Silagem de milho Concentrado 
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Controle 11CFT 11C33 

Matéria seca, % MN 39,49 38,41 39,04 90,30 

Matéria mineral, % MS 2,50 2,23 2,36 6,36 

Proteína bruta, % MS 5,78 5,57 6,21 20,20 

Fibra em detergente neutro, % MS 41,00 43,17 46,72 31,46 

Fibra em detergente ácido, % MS 26,86 25,87 27,02 23,90 

Lignina, % MS 4,64 4,49 4,64 4,73 

Nutrientes digestíveis totais, % 69,03 69,73 68,92 78,68 

 

Foram utilizados 36 novilhas ½ sangue Angus x ½ sangue Nelore, com peso 

médio inicial de 310 kg e idade média de 12 meses, sendo os animais previamente 

vermifugados e advindos da mesma propriedade. 

Os animais foram alojados em 18 baias semicobertas, com área de 15 m2 cada 

(2,5m x 6,0m), com comedouro de concreto medindo 2,30m de comprimento, 0,60m de 

largura e 0,35m de profundidade e um bebedouro metálico regulado por boia automática. 

A distribuição dos animais nas unidades experimentais foi realizada com base no peso 

vivo e condição corporal.  

Os animais passaram por um período de adaptação de 10 dias às dietas e às 

instalações. O experimento teve duração de 105 dias, com pesagens realizadas no 

primeiro dia, seguidas por três pesagens a cada 28 dias, e uma última realizada após 21 

dias.  

O fornecimento dos alimentos aos animais foi realizado duas vezes ao dia (06:00h 

e 17:30h) e o consumo foi registrado diariamente por meio da diferença de peso entre a 

quantidade oferecida e sobras do dia anterior. O ajuste no fornecimento foi realizado 

diariamente, visando oferta “ad libitum”, considerando sobras de 5%, com base na 

matéria seca da dieta. 

Antecedendo cada pesagem, os animais foram mantidos sob jejum de sólidos por 

12 horas, possibilitando a avaliação do peso corporal (PC), consumo médio de matéria 

seca, expresso em kg animal dia-1 (CMSD), consumo médio de matéria seca, expresso em 

porcentagem do peso vivo (CMSPV), ganho de peso médio diário (GMD, kg dia-1) e 

eficiência alimentar (EA, kg de PV kg de MS-1). 
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Em duas datas aleatórias durante o período de confinamento, os animais foram 

observados por 48 horas ininterruptas, nas quais, toda excreção sólida foi recolhida para 

determinação da produção de fezes e digestibilidade aparente da dieta. Amostras 

homogêneas das fezes produzidas foi coletada e secas em estufa de ar forçado a 55°C até 

peso constante, e corrigida para matéria seca total a 105°C.  

Ao final do confinamento os animais foram alimentados e pesados antes do 

embarque para o frigorífico, obtendo-se o peso de fazenda. O ganho de carcaça no período 

de confinamento (GCC) expresso em kg, foi obtido pela diferença entre o peso de carcaça 

quente na ocasião do abate e peso corporal inicial dos animais sob rendimento teórico de 

carcaça de 50%. Tomando-se como base o período de 105 dias de confinamento, também 

foi calculado o ganho médio de carcaça (GMC), expresso em kg dia-1, que é obtido pela 

razão entre GC e PC, assim como a eficiência de transformação da matéria seca 

consumida em carcaça (ETC), expresso em kg de MS kg de carcaça-1 e a eficiência de 

transformação do ganho de peso em carcaça, que é obtido pela razão entre GMC e GMD 

(GMC ÷ GMD), sendo expresso em percentagem. Para os cálculos foram utilizados os 

pesos de carcaça quente. 

Nas carcaças foram mensuradas quatro medidas de desenvolvimento: 

comprimento de carcaça, que é a distância entre o bordo cranial medial do osso púbis e o 

bordo cranial medial da primeira costela; comprimento de braço, que é a distância entre 

a tuberosidade do olécrano e a articulação rádio-carpiana; perímetro de braço, obtido na 

região mediana do braço circundando com uma fita métrica; e a espessura do coxão, 

medida por intermédio de compasso, perpendicularmente ao comprimento de carcaça, 

tomando-se a maior distância entre o corte que separa as duas meias carcaças e os 

músculos laterais da coxa, conforme as metodologias sugeridas por Müller (1987). 

No momento do abate, também foi realizada a caracterização das partes do corpo 

não-integrantes da carcaça das novilhas abatidas por meio da coleta dos pesos dos 

seguintes componentes: cabeça, língua, rabo, couro e patas (componentes externos); e 

coração, rins, fígado, pulmões, baço, rúmen-retículo vazios, rúmen-retículo cheios e 

intestinos cheios (órgãos vitais). 

Os dados coletados para cada variável foram submetidos à análise de variância 

com comparação das médias a 5% de significância, por intermédio do programa 

estatístico SAS (1993). A análise de cada variável seguiu o modelo estatístico: Yij = µ + 
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Si + Bj+ Eijk, onde: Yij = variáveis dependentes; µ = média geral de todas as observações; 

Si = efeito do inoculante bacteriano de ordem “i”; Bj = efeito do bloco de ordem “j” e Eij 

= efeito aleatório residual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A inoculação bacteriana na silagem não promoveu melhorias significativas para 

ganho de peso, consumo de matéria seca por dia ou em percentagem do peso vivo, e 

eficiência alimentar das novilhas confinadas (Tab. 5), apresentando valores médios aos 

105 dias de terminação de 1,200kg dia-1, 9,17kg dia-1, 2,40% do peso vivo e 0,131kg kg-

1, respectivamente. 

A falta de diferenças na composição química entre a silagem controle e as silagens 

inoculadas deve ser o motivo pelo qual os resultados do ensaio de alimentação foram 

semelhantes. De acordo com Oliveira et al. (2011), inoculantes biológicos têm sua 

eficiência sob a silagem de milho exposta em condições não ideais de manejo de 

confecção da mesma, como alto tempo para vedação do silo e falha de higiene, não sendo 

o caso do presente estudo. Com base no manejo utilizado para confecção e averiguação 

da massa especifica, todas as silagens tiveram fermentação adequada, promovendo 

qualidade equiparada. 

 

Tabela 5. Desempenho de novilhas alimentadas com dietas contendo silagens de 

milho com diferentes inoculantes bacterianos. 

Dias confinados 
Dieta 

Média EPM 
 Controle 11CFT 11C33 

GMD, kg dia-1 

0 a 28 dias 1,226  1,235  1,107 1,189 0,0431 

0 a 56 dias 0,952 1,101  1,018  1,107 0,0346 

0 a 84 dias 1,360 1,363  1,238  1,178 0,0206 

0 a 105 dias 1,250  1,230  1,321  1,200 0,0200 

CMSD, kg dia-1 

0 a 28 dias 8,40  8,95  8,68  8,68 0,1410 

0 a 56 dias 8,57  9,58   8,75   8,82 0,1572 

0 a 84 dias 9,12  9,99  9,25  9,03 0,1443 
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0 a 105 dias 9,50 9,12  9,26  9,17 0,1405 

CMSPV, % peso vivo 

0 a 28 dias 2,52  2,63  2,59  2,58 0,0407 

0 a 56 dias 2,36  2,57  2,40  2,51 0,0428 

0 a 84 dias 2,30  2,45  2,33  2,46 0,0382 

0 a 105 dias 2,22  2,27  2,16  2,40 0,0353 

EA, kg de PV kg de MS 

0 a 28 dias 0,148  0,138  0,127  0,138 0,0059 

0 a 56 dias 0,111  1,114  0,116  0,126 0,0038 

0 a 84 dias 0,149  0,136  0,134  0,130 0,0024 

0 a 105 dias 0,133  0,125  0,144  0,131 0,0024 

GMD: Ganho de peso médio diário; CMS: Consumos de matéria seca expresso em kg 

dia-1: CMSPV: Consumos de matéria seca expresso por 100 kg de peso vivo: EA: 

eficiência alimentar. 

 

Trabalhos como os de Nkosi et al. (2011) e Weinberg et al. (2007) apontam 

resultados positivos da inoculação biológica de silagem de milho sob a digestibilidade 

ruminal, in vitro e aparente em ovinos, respectivamente. No entanto, a diversidade de 

cepas utilizadas e a escassez de resultados de desempenho animal na literatura dificultam 

melhores conclusões.  

Na Tab. 6 é possível observar que a digestibilidade aparente, em bovinos, da dieta 

contendo silagens com diferentes inoculantes, foi maior quando contendo o inoculante 

11C33, não diferindo porém, da dieta com silagem com 11CFT (73,30 e 71,99%, 

respectivamente).  

Silva et al. (2005) detectaram melhor digestibilidade in vitro da matéria seca de 

silagens de milho com inoculante contendo Enterococcus faecium, Lactobacillus 

plantarum e Pediococcus acidilactici. Os próprios autores relacionam essa melhoria à 

alterações nos componentes fibrosos da silagem, no entanto, esse efeito não é 

completamente claro, uma vez que as bactérias ácido láticas não degradam componentes 

da parede celular ou qualquer outro componente que limite a digestibilidade. Porém, 

Abdel-Rahman et al. (2011), esclarecem que a acidificação do meio proporcionado pelas 
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bactérias ácido láticas, beneficia a hidrólise da hemicelulose, o que pode levar a um maior 

consumo dessa fração pelos microrganismos ruminais 

O teor de matéria seca das fezes e a produção de fezes, tanto na matéria seca 

quanto na matéria natural, não sofreram alterações (P>0,05) em função da aplicação de 

inoculante bacteriano.  

 

Tabela 6. Produção de fezes com base na matéria natural e seca, em kg dia-1, teor de 

matéria seca das fezes e digestibilidade aparente da matéria seca da dieta. 

Parâmetro 
Dieta experimental 

Média 
Controle 11CFT 11C33 

Produção de fezes, kg de MN dia-1 13,57 13,94 12,99 13,50 

Matéria seca das fezes, % 18,95 18,57 19,28 18,93 

Produção de fezes, kg de MS dia-1 2,57 2,59 2,42 2,53 

Digestibilidade aparente da MS, % 70,58 b 71,99 ab 73,30 a 71,96 

Médias na linha, seguidas por letras minúsculas diferentes, diferem entre si pelo Teste 

Tukey a 5%. 

 

Os dados da Tab. 7 mostram interferência significativa da utilização de inoculante 

em silagem de milho em relação aos parâmetros de ganho de carcaça ao longo dos 105 

dias de terminação das novilhas (GC) e ganho médio diário de carcaça (GMC), onde os 

animais alimentados com silagem com inoculante 11CFT obtiveram os maiores 

rendimentos (86,33kg e 0,833kg dia-1, respectivamente). A silagem inoculada com 11C33 

determinou valores inferiores a 11CFT, e semelhantes a silagem controle, contrastando 

os dados de digestibilidade aparente da Tab. 4. Não foram encontradas explicações para 

tais resultados. 

É importante salientar que o GC pode se tornar uma medida mais plausível para 

conclusões dos confinadores que o GMD (Tab. 5), haja vista que as pequenas diferenças 

de peso detectadas diariamente em associação às pequenas diferenças de peso inicial dos 

animais, não significativas, podem ser notadas nesse índice, revelando lucratividade ou 

não do lote.   
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Em relação aos valores médios da eficiência de transformação da matéria seca 

consumida em carcaça (GMC GMD-1) e da eficiência de transformação do ganho de peso 

em carcaça (ETC), estes não sofreram alterações (P>0,05), apresentando valores médios 

de 63,57% e 12,09 kg de MS kg de carcaça-1, respectivamente. 

 

 Tabela 7. Ganhos de carcaça de novilhas alimentadas com dietas contendo silagens de 

milho com diferentes inoculantes bacterianos. 

Parâmetro 
Dieta experimental 

Média EPM 
Controle 11CFT 11C33 

GC, kg 77,10 b 86,33 a 76,32 b 79,92 2,5996 

GMC, kg dia-1 0,734 b 0,833 a 0,727 b 0,761 0,0084 

GMC GMD-1, % 61,46 66,86 62,40 63,57 0,2462 

ETC, kg de MS kg de carcaça-1 12,17 11,73 12,36 12,09 0,9634 

Médias na linha, seguidas por letras minúsculas diferentes, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%.GC: 

Ganho de carcaça durantes o período confinado: GMC: Ganho de carcaça expresso em kg dia-1: ETC: 

Eficiência de transformação da matéria seca em carcaça: GMC GMD-1: Eficiência de transformação do 

ganho de peso em carcaça.  

 Não se pode inferir que o maior peso vivo de abate e de carcaça quente dos animais 

alimentados com silagem com inoculante 11CFT (451,8 e 241,2kg, respectivamente; Tab. 

8) tenha sido em detrimento do uso do inoculante, haja vista que não houveram diferenças 

para ganho de peso diário. Pressupõe que essas diferenças estejam relacionadas ao peso 

inicial dos animais desse tratamento, mesmo que a distribuição dentro do ensaio tenha 

sido feita visando o menor desvio padrão possível (± 10kg). 

Na média geral, o uso de inoculante bacteriano aplicado na silagem não promoveu 

alterações nos parâmetros relacionados ao rendimento de carcaça, espessura de gordura, 

comprimento de carcaça, espessura de coxão, comprimento de braço e perímetro de braço, 

apresentando valores médios de 52,8%; 6,28mm; 124,3cm; 17,9cm; 35,7cm; e 38,4cm, 

respectivamente.  

Independente do tratamento, os animais apresentaram rendimento de carcaça e 

cobertura de gordura subcutânea que atenderam as exigências impostas pelo frigorifico 

(mínimo de 220kg e 3 a 6mm, respectivamente). 

 

Tabela 8. Características da carcaça de novilhas terminadas em confinamento com 

silagem de milho inoculada. 
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Parâmetro 
Dieta experimental 

Média EPM 
Controle 11CFT 11C33 

Peso vivo de abate, kg 441,3 b 451,8 a 441,2 b 444,8 0,6208 

Peso de carcaça quente, kg 232,2 b 241,2 a 231,2 b 234,9 0,9011 

Rendimento de carcaça, % 52,62 53,37 52,43 52,80 0,1761 

Espessura de gordura, mm 6,17  6,42  6,25  6,28 0,3619 

Comprimento de carcaça, cm 125  125  124  124 0,3355 

Espessura de coxão, cm 17,8  18,5  17,5  17,9 0,1300 

Comprimento de braço, cm 35,5  35,8  35,7  35,7 0,5103 

Perímetro de braço, cm 38,6  38,9  37,8  38,4 0,0282 

Médias na linha, seguidas por letras minúsculas diferentes, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%. 

 

 Como não fora observada diferença para ganho de peso diário, mas significância 

para ganho de carcaça, a avaliação do componentes não integrantes se fez necessária 

como complementariedade dos resultados do presente estudo. Nota-se que os 

componentes não integrantes da carcaça não foram afetados pelo consumo de silagens 

inoculadas (Tab. 9), admitindo força aos resultados de ganho de carcaça supracitados. 

 

Tabela 9. Componentes de rendimento não integrantes da carcaça, expressos em 

porcentagem do peso vivo, de novilhas terminadas em confinamento com o uso de dietas 

com silagem inoculada. 

Parâmetro 
Dieta experimental 

Média EPM 
Controle 11CFT 11C33 

Órgãos vitais:      

Coração 0,36  0,34  0,34  0,35 0,0068 

Fígado 1,00  0,98  0,91  0,96 0,0188 

Pulmões 0,77  0,77  0,73  0,76 0,0088 

Rins 0,25  0,24  0,24  0,24 0,0067 

Baço 0,31  0,28  0,29  0,29 0,0053 

Rúmen/retículo cheios 8,25  7,74  8,2  8,06 0,1736 

Rúmen/retículo vazios 2,93  2,95  3,11 3,00 0,0770 

Intestinos cheios 5,33  5,34  5,54 5,40 0,0979 
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Componentes externos:      

Cabeça 2,31  2,26  2,24  2,27 0,0212 

Língua 0,18  0,17  0,17  0,17 0,0028 

Couro 9,3  8,77  8,89  8,99 0,1606 

Rabo 0,28 0,27  0,28  0,28 0,0026 

Patas 1,90  1,93  1,88  1,90 0,0326 

 

CONCLUSÃO  

 A silagem com inoculante 11CFT, contendo cepas de Lactobacillus buchneri (1,1 

x 1011 UFCg-1) e Lactobacillus casei (1,1 x 1011 UFCg-1), proporcionou maior ganho de 

carcaça durante o período de terminação dos animais e ambos os inoculantes promoveram 

melhor digestibilidade aparente da matéria seca. 
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5. CAPÍTULO 3 

Efeito de inoculantes bacterianos em silagem de milho sob o comportamento 

ingestivo de bovinos confinados 
 

Resumo: O uso de inoculantes para melhorar o processo de fermentação em silagem de 

milho é comum, porém pouco se avalia seus efeitos sobre o comportamento ingestivo e a 

temperatura corporal de bovinos que ingerem a silagem inoculada, portanto o objetivo 

deste estudo foi avaliar o efeito de inoculantes bactarianos com diferentes cepas de 

bactérias ácido láticas em silagem de milho sob o comportamento ingestivo e a 

temperatura corporal de bovinos de corte terminados em confinamento. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos casualizados, composto por três tratamentos: T1: 

silagem de milho sem inoculante (controle); T2: silagem de milho com inoculante 

pioneer® brand 11CFT (constituído por cepas de Lactobacillus buchneri e Lactobacillus 

casei); e T3: silagem de milho com inoculante pioneer® brand 11C33 (constituído por 

cepas de Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum e Enterococcus faecium). A 

análise do comportamento ingestivo dos animais foi realizada em duas fases do 

confinamento em um tempo contínuo de 48 horas. As observações foram realizadas por 

sete observadores por turno, em sistema de rodízio a cada 6 horas, sendo as leituras 

tomadas em intervalos regulares de 3 minutos. Os dados do comportamento ingestivo, 

representado pelas atividades de ócio, de ruminação, de consumo de água e de consumo 

de alimentos, foram expressos em horas dia-1 e vezes dia-1. O comportamento ingestivo e 

a temperatura dos animais não foram afetadas (P<0,05) pelo uso de aditivos bacterianos 

na silagem de milho. Dessa forma, o uso dos inoculantes bacterianos 11CFT e 11C33 na 

confecção de silagem de milho com vistas a melhorar a qualidade fermentativa e sanitária 

da mesma é recomendado sem maiores preocupações, uma vez que sua presença não afeta 

o comportamento ingestivo e a temperatura corporal dos bovinos confinados. 

 

Palavras-Chave: confinamento, consumo de matéria seca, estresse térmico, 

Lactobacillus buchneri 

 

Effect of bacterial inoculants in corn silage under ingestive behavior of confined 

cattle 
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Abstract: The use of inoculants to improve the fermentation process in corn silage is 

common, but its effects on the ingestive behavior and body temperature of cattle that 

ingest the inoculated silage is not well evaluated, so the objective of this study was to 

evaluate the effect of inoculants bactarians with different strains of lactic acid bacteria in 

corn silage under ingestive behavior and body temperature of finished beef cattle in 

confinement. The experimental design was a randomized block design, consisting of three 

treatments: T1: corn silage without inoculant (control); T2: corn silage with pioneer® 

brand 11CFT inoculum (consisting of lactobacillus buchneri and lactobacillus casei 

strains); and T3: corn silage with pioneer® brand 11C33 inoculum (consisting of strains 

of lactobacillus buchneri, lactobacillus plantarum and enterococcus faecium). The 

analysis of the ingestive behavior of the animals was carried out in two phases of the 

confinement in a continuous time of 48 hours. The observations were performed by seven 

observers per shift, in a rotation system every 6 hours, and the readings were taken at 

regular intervals of 3 minutes. Data on ingestive behavior, represented by leisure 

activities, rumination, water consumption and food consumption were expressed as day-

1 and day-1 times. Ingestive behavior and temperature of the animals were not affected 

(P <0.05) by the use of bacterial additives in corn silage. Thus, the use of the bacterial 

inoculants 11CFT and 11C33 in the preparation of corn silage with a view to improving 

the fermentative and sanitary quality of the same is recommended without major 

concerns, since its presence does not affect the ingestive behavior and the body 

temperature of the cattle confined. 

 

Key words: confinement, dry matter intake, Lactobacillus buchneri, thermal stress 

 

INTRODUÇÃO 
 

A silagem de milho é utilizada na maioria dos confinamentos do país. O milho é 

uma das plantas mais adequadas para a ensilagem, devido a presença de níveis adequados 

de carboidratos solúveis em sua composição, além de baixo poder tampão evitando 
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grandes oscilações do hidrogênio e otimizando  o processo de fermentação (SILVA e 

MACHADO JUNIOR, 2014). 

O uso de inoculantes visa a manutenção da qualidade do material ensilado. Estes 

aditivos tendem a garantir a fermentação de forma estável e manter a qualidade posterior 

do material. Os inoculantes avaliados no presente estudo são compostos por bactérias 

ácido láticas heterofermentativas. O Lactobacillus buchneri é heterofermentativa 

obrigatória, sendo que a fermentação ocorre através das hexoses que são fermentadas pela 

via fosfogluconato produzindo lactato, etanol, ácido acético e dióxido de carbono em 

quantidades equimolares. Já a Lactobacillus casei e a Lactobacillus plantarum são 

homofermentativas facultativas, isso significa que as mesmas produzem, quase que, 

exclusivamente ácido lático através das hexoses (HAMMES e VOGEL, 1995). 

 Ao citarmos alimentos utilizados em confinamento, a silagem de milho tem uma 

participação expressiva, portanto conseguir preservar o valor nutricional da forrageira na 

silagem resultante através do uso de inoculantes, ainda não testados, possibilitará 

aumentar a rentabilidade do produtor.  

De modo a comprovar que a adição desses inoculantes não acarretam mudanças 

comportamentais ingestivas em bovinos, ensaios nesse âmbito são imprescindíveis 

(RIBEIRO et al., 2011). Meeske et al. (1999) salientam os benefícios em consumo de 

matéria seca de bovinos alimentados com silagens inoculadas, porém, estudos para 

averiguação do comportamento ingestivo com bovinos ainda são escassos. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de inoculantes 

bacterianos em silagem de milho sob o comportamento ingestivo e a temperatura corporal 

de bovinos de corte terminados em confinamento. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado no Núcleo de Produção Animal (NUPRAN) junto ao 

curso de Mestrado em Ciências Veterinárias na área de Produção e Saúde Animal 

Sustentável do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), localizada em Guarapuava-PR. O clima da região de 

Guarapuava é do tipo subtropical mesotérmico úmido (Cfb), sem estação seca, com 

verões frescos e inverno moderado. Conforme a classificação de Köppen, Guarapuava-

PR apresenta-se em altitude de aproximadamente 1.100 m, com precipitação média anual 

de 1.944 mm, temperatura média mínima anual de 12,7ºC e média máxima anual de 

23,5ºC com umidade relativa do ar de 77,9%. 

Os procedimentos experimentais foram previamente submetidos à apreciação do 

Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentação 

(CEUA/UNICENTRO), e aprovados para execução sob o ofício n° 035/2016 em 07 de 

Outubro de 2016. 

O híbrido de milho utilizado para confecção das silagens foi o P2866H 

(Pioneer®), colhido em estádio reprodutivo de grão duro (R5).  

Os inoculantes foram diluídos em água, de acordo com as instruções do fabricante, 

para obter concentração de 20 x 1010 UFCg-1 do produto por tonelada de biomassa fresca, 

utilizando-se pulverizador de pressão variável. A aplicação foi feita durante a colheita do 

milho, por meio de bico pulverizador localizado na bica da ensiladeira, buscando-se a 

distribuição uniforme do produto. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, composto por 

três tratamentos: T1: silagem de milho sem inoculante (controle); T2: silagem de milho 

com inoculante Pioneer® brand 11CFT; e T3: silagem de milho com inoculante Pioneer® 



72 

 

brand 11C33, com seis repetições, onde cada repetição foi representada por uma baia com 

dois animais. 

O inoculante Pioneer® brand 11CFT é constituído por cepas de Lactobacillus 

buchneri (1,1 x 1011 UFCg-1) e Lactobacillus casei (1,1 x 1011 UFCg-1). O inoculante 

Pioneer® brand 11C33, é constituído por cepas de Lactobacillus buchneri (1,1 x 1011 

UFCg-1), Lactobacillus Plantarum (1,1 x 1011 UFCg-1) e Enterococcus faecium (1 x 1010 

UFCg-1). 

O material colhido de cada tratamento foi armazenado em silos do tipo trincheira 

sob as dimensões de 15 m de comprimento, 4 m de largura e 1,2 m de altura. A abertura 

dos mesmos ocorreu simultaneamente, aos 160 dias após ensilagem. 

Amostras dos três tratamentos de silagem de milho e do concentrado utilizado 

para formulação das dietas foram levadas a estufa de ar forçado a 50°C por 72 horas para 

determinação da matéria parcialmente seca. As amostras pré-secas foram moídas em 

moinho tipo Wiley com peneira de 1 mm de diâmetro e conduzidas posteriormente a 

determinações dos teores de matéria mineral e proteína bruta, segundo técnicas descritas 

na AOAC (1995). Os teores da fibra em detergente neutro foram obtidos conforme 

método de Van Soest et al. (1991) com -amilase termo-estável e da fibra em detergente 

ácido e lignina, segundo Goering e Van Soest (1970). Os teores de nutrientes digestíveis 

totais foram calculados conforme equações propostas por Weiss et al. (1992). Para a 

determinação da matéria seca total, as amostras foram levadas a estufa a 105ºC por 16 

horas (SILVA e QUEIROZ, 2009). 

As dietas foram constituídas pelas três silagens de milho em uma constante relação 

de 50% de volumoso e 50% de concentrado, na base seca. O concentrado foi elaborado 

na fábrica de rações comerciais da Cooperativa Agrária (Guarapuava, Paraná, Brasil), 
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formulado a base de farelo de soja, milho, farelo de trigo, casca de soja, radícula de malte, 

calcário calcítico, fosfato bicálcico, uréia pecuária, sal comum e premix vitamínico 

mineral, sendo apresentado na forma peletizada. A composição química do concentrado 

apresentou valores médios de 90,40% de matéria seca, 6,36% de matéria mineral, 20,20% 

de proteína bruta, 2,05% de extrato etéreo, 31,47% de fibra em detergente neutro, 13,08% 

de fibra em detergente ácido, 4,73% de lignina, 78,68% de nutrientes digestívies totais, 

1,67% de Ca e 0,58% de P, com base na matéria seca total e com níveis de garantia do 

premix por kg de concentrado de vit. A de 16.000 IU, vit D3 de 2.000 IU, vit. E de 25 IU, 

S de 0,36 g, Mg de 0,74 g, Na de 3,6 g, Co de 0,52 mg, Cu de 22,01 mg, I de 1,07 mg, 

Mn de 72,80 mg, Se de 0,64 mg e Zn de 95,20 mg. 

Na Tabela 10 é apresentada a composição química das silagens e das dietas 

experimentais utilizados na alimentação dos animais. 

 Tabela 10. Composição química das silagens e das dietas experimentais. 

Composição Silagem de milho 

 Controle 11CFT 11C33 

Matéria seca, % MN 39,49 38,41 39,04 

Matéria mineral, % MS 2,50 2,23 2,36 

Proteína bruta, % MS 5,78 5,57 6,21 

Fibra em detergente neutro, % MS 41,00 43,17 46,72 

Fibra em detergente ácido, % MS 26,86 25,87 27,02 

Lignina, % MS 4,64 4,49 4,64 

Nutrientes digestíveis totais, % 69,03 69,73 68,92 

 Dietas experimentais 

 Controle 11CFT 11C33 

Matéria seca, % 64,94 64,40 64,71 

Matéria mineral, % MS 4,43 4,29 4,36 

Proteína bruta, % MS 12,99 12,88 13,20 

Fibra em detergente neutro, % MS 36,23 37,32 38,95 
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Fibra em detergente ácido, % MS 19,97 19,47 20,05 

Lignina, % MS 4,68 4,61 4,68 

Nutrientes digestíveis totais, % 73,85 74,21 73,80 

 

Foram utilizadas 36 novilhas ½ sangue Angus x ½ sangue Nelore, com peso médio 

inicial de 310 kg e idade média de 12 meses, previamente vermifugadas e advindas da 

mesma propriedade. 

Os animais foram alojados em 18 baias semicobertas, com área de 15 m2 cada (2,5 

m x 6,0 m), com comedouro de concreto medindo 2,30 m de comprimento, 0,60 m de 

largura e 0,35 m de profundidade e um bebedouro metálico regulado por boia automática. 

A distribuição dos animais nas unidades experimentais foi realizada com base no peso 

vivo e condição corporal. 

Os animais passaram por um período de adaptação de 10 dias às dietas e às 

instalações. O experimento teve duração de 105 dias, com pesagens realizadas no 

primeiro dia, seguidas por três pesagens a cada 28 dias, e uma última realizada após 21 

dias. 

O fornecimento dos alimentos aos animais foi realizado duas vezes ao dia (06:00h 

e 17:30h) e o consumo foi registrado diariamente por meio da diferença de peso entre a 

quantidade oferecida e sobras do dia anterior. O ajuste no fornecimento foi realizado 

diariamente, visando oferta “ad libitum”, considerando sobras de 5%, com base na 

matéria seca da dieta. 

Durante o confinamento, realizou-se diariamente a graduação de escore de sobras 

de cocho, através de observação visual, onde os escores foram graduados através de 

escalas variando de 1 a 5, sendo: 1 = sem alimento, cocho limpo; 2 = alimento espalhado, 
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maior parte do cocho aparente; 3 = camada fina e uniforme no fundo do cocho; 4 = cocho 

com alimento (20% trato anterior); e 5 = cocho cheio (superior a 50% do trato anterior). 

Ao final do primeiro e do terceiro períodos de avaliação do confinamento, os 

animais foram observados por 48 horas ininterruptas, para promover análise do 

comportamento ingestivo, com início às 12 horas no primeiro dia e término às 12 horas 

no terceiro dia de avaliação. As observações foram realizadas por sete observadores por 

turno, durante 48 horas, em sistema de rodízio a cada 6 horas, sendo as leituras tomadas 

em intervalos regulares de 3 minutos. Os dados do comportamento ingestivo, 

representado pelas atividades de ócio, de ruminação, de consumo de água e de consumo 

de alimentos, foram expressos em horas dia-1. Também foram observadas, seguindo a 

mesma metodologia, a frequência da ocorrência de cada atividade, expressos em número 

de vezes dia-1. 

Mensurou-se a temperatura do membro anterior esquerdo (região do casco) e 

região central do rúmen dos animais duas vezes por semana, no final da tarde, com câmera 

termográfica FLUKE, modelo Ti100. A aferição da temperatura retal dos animais foi 

realizada através de termômetro digital Bioland, dando-se ao final de cada período 

experimental, no momento em que era realizada a pesagem dos mesmos. 

Durante o experimento (105 dias), também foi realizado diariamente a graduação 

do escore de fezes de cada baia, por meio de observação visual. As fezes foram graduadas 

através de escores, variando de 1 a 5, sendo: 1 = fezes líquidas, sem consistência; 2 = 

fezes soltas, com poucas ondulações, sem definição de forma; 3 = fezes pastosas com 

pilhas de 1 a 1,5 centímetros de altura, com 2 a 4 anéis concêntricos; 4 = fezes pouco 

líquidas com pilhas de 5 a 7,6 centímetros de altura; e 5 = fezes endurecidas com pilhas 

com mais de 7,6 centímetros de altura, com base na metodologia adaptada de Looper et 

al. (2001) e Ferreira et al. (2013). 
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Para os parâmetros avaliados, o delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, composto por três tratamentos, com seis repetições, onde cada repetição 

correspondeu a uma baia com dois animais. Os dados coletados para cada variável foram 

submetidos à análise de variância com comparação das médias a 5% de significância, por 

intermédio do programa estatístico SAS (1993). A análise de cada variável seguiu o 

modelo estatístico: Yij = µ + Si + Bj+ Eijk; Onde: Yij = variáveis dependentes; µ = Média 

geral de todas as observações; Si = Efeito do inoculante bacteriano de ordem “i”; Bj = 

efeito do bloco de ordem “j” e Eij = Efeito aleatório residual. 

 

RESULTADOS  

 

Os dados de comportamento ingestivo contidos na Tabela 11 mostram que os tempos 

dedicados as atividades de consumo de alimentos, consumo de água, de ruminação e de 

ócio, na média geral não foram alteradas (P>0,05) com a utilização de inoculante na 

silagem de milho. Esses resultados podem ser considerados satisfatórios, uma vez que os 

principais objetivos da inoculação em silagens é a preservação química e sanitária da 

mesma, sem que haja riscos à saúde animal e/ou desvios no comportamento alimentar. 

Na análise da fase inicial e final do confinamento, os tempos dedicados ao 

consumo de alimentos e de água foram semelhantes (P>0,05), enquanto que para os 

tempos de ruminação e de ócio houve alteração (P<0,05), independe da utilização de 

incoculantes na silagem de milho. Na fase inicial de terminação dos animais em 

confinamento, estes dedicaram menor tempo a ruminação (5,4 contra 6,4 horas dia-1) e 

maior tempo ao ócio (15,2 contra 14,2 horas dia-1) comparativamente a fase final do 

confinamento, independentemente do tipo de silagem (Tabela 2). 
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Tabela 11. Comportamento ingestivo (horas dia-1) de novilhas terminadas em 

confinamento com utilização de silagem de milho tratada com diferentes inoculantes 

bacterianos. 

Dieta experimental Fase do confinamento Média 

 1° Período 

“inicial” 

3° Período 

“final” 

 

 Consumindo alimentos, horas dia-1 

Controle 3,1 3,1  3,1 A 

11CFT 3,0  3,6  3,3 A 

11C33 3,2  3,2   3,2 A 

Média 3,1 a 3,3 a  

 Consumindo água, horas dia-1 

Controle 0,2  0,2  0,2 A 

11CFT 0,2  0,2  0,2 A 

11C33 0,2  0,2  0,2 A 

Média 0,2 a 0,2 a  

 Ruminação, horas dia-1 

Controle 5,0 6,1  5,5 A 

11CFT 5,7  6,1  5,9 A 

11C33 5,4  6,6  6,0 A 

Média 5,4 b 6,4 a  

 Ócio, horas dia-1 

Controle 15,5 14,6  15,0 A 

11CFT 15,0  13,9  14,5 A 

11C33 15,0  13,9  14,5 A 

Média 15,2 a 14,2 b  

Médias, seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem entre si pelo Teste F 

a 5%. 

Médias, seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna, diferem entre si pelo Teste 

Tukey a 5%. 

 

Ao se avaliar o comportamento ingestivo expresso na frequência de atividades em 

vezes dia-1 (Tabela 12), de mesma forma, pode-se observar que não ocorreu diferença 

significativa (P>0,05), na média geral, entre os animais que foram alimentados ou não 

com silagem inoculada. 
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Tabela 12. Comportamento ingestivo, representado pela frequência de atividades 

desenvolvidas (vezes dia-1), de novilhas terminadas em confinamento com utilização de 

silagem de milho tratada com diferentes inoculantes bacterianos . 

Dieta experimental 

Fase do confinamento 

Média 1° Período 

“inicial” 

3° Período 

“final” 

 Alimentação, vezes dia-1 

Controle 20,6  28,3  24,5 A 

11CFT 22,9  20,2  21,5 A 

11C33 20,6  17,3  18,8 A 

Média 21,4 a 18,8 b  

 Consumo de água, vezes dia-1 

Controle 8,4  7,6  8,0 A 

11CFT 8,5  6,2  7,3 A 

11C33 9,5  6,0 7,7 A 

Média 8,9 a 6,6 b  

 Excreções sólidas, vezes dia-1 

Controle 6,3  6,3  6,3 A 

11CFT 7,3  7,7  7,5 A 

11C33 7,7  6,2  6,9 A 

Média 7,2 a 6,8 a  

 Excreções líquidas, vezes dia-1 

Controle 5,0  4,3  4,6 A 

11CFT 5,1  4,3  4,7 A 

11C33 6,0  5,1  5,5 A 

Média 5,3 a 4,6 a  

 Comportamento oral não ingestivo, vezes dia-1 

Controle 5,8  3,1  4,4 A 

11CFT 6,3  3,3  4,8 A 

11C33 4,8  2,9  3,8 A 

Média 5,7 a 3,3 b  
Médias, seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem entre si pelo Teste F a 5%. 

Médias, seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%. 

 

Em relação ao período de avaliação houve diferença (P<0,05) no número de 

alimentações (21,4 e 18,8 vezes dia-1), ingestão de água (8,9 e 6,6 vezes dia-1) e no 

comportamento oral não digestivo (5,7 e 3,3 vezes dia-1). Verifica-se que com o passar 

do tempo os animais foram menos vezes por dia no cocho de alimentação, bebedouro e 

tiveram menos comportamento oral não ingestivo.  

Esses valores são inversamente proporcionais, porém, os autores não chegaram a 

uma conclusão fidedigna do motivo que levou os animais a aumentar o tempo destinado 
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a ruminação e diminuir o tempo em ócio com o avanço dos dias de terminação em 

confinamento. 

Na Tabela 13 estão expressos os valores de temperatura do membro anterior 

esquerdo, do flanco esquerdo e temperatura retal das novilhas terminadas em 

confinamento com utilização de inoculante na silagem, conforme período de avaliação 

confinamento. Não foi observada diferenças entre os tratamentos para tais variáveis, 

tampouco entre os dias de avanço de terminação. Entre o dia 0 e 28, a temperatura do 

flanco esquerdo média dos animais alimentos com silagem inoculada com 11C33 foi de 

30,08°C (P=0,0888), enquanto a dos animais que consumiam silagem com 11CFT foi de 

29,13°C.  

 

Tabela 13. Temperatura do membro anterior esquerdo, temperatura do flanco esquerdo e 

temperatura retal, de novilhas terminadas em confinamento com utilização de silagem de 

milho tratada com diferentes inoculantes bacterianos . 

Parâmetro 
Dieta experimental 

Média 
Valor de 

P 
EPM 

 Controle 11CFT 11C33 

Membro anterior esquerdo, °C      

0 a 28 dias 29,95 a 29,13 a 30,08 a 29,72 0,3488 0,2675 

0 a 56 dias 29,63 a 28,81 a 29,38 a 29,28 0,3934 0,2543 

0 a 84 dias 29,54 a 29,04 a 29,73 a 29,44 0,6099 0,2834 

0 a 105 dias 29,78 a 29,38 a 29,99 a 29,72 0,6942 0,2832 

Flanco Esquerdo, °C        

0 a 28 dias 29,95 a 29,13 a 30,08 a 29,72 0,0888 0,1128 

0 a 56 dias 29,63 a 28,81 a 29,38 a 29,28 0,1411 0,0855 

0 a 84 dias 29,54 a 29,04 a 29,73 a 29,44 0,3041 0,0754 

0 a 105 dias 29,78 a 29,38 a 29,99 a 29,72 0,3834 0,0724 

Retal, °C       

0 a 28 dias 38,82 a 38,99 a 38,67 a 38,63  0,0999 0,0442 

0 a 56 dias 38,81 a 39,01 a 38,36 a 38,73  0,1021 0,0493 
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0 a 84 dias 38,77 a 38,91 a 38,41 a 38,69  0,1749 0,0583 

0 a 105 dias 38,71 a 38,84 a 38,33 a 38,64  0,2263 0,0615 

Médias na linha, seguidas por letras minúsculas diferentes, diferem entre si pelo Teste 

Tukey a 5%.  

* EPM: Erro padrão da média. 

 

 Na Tabela 14 estão expressos os valores de escores de cocho e fezes conforme 

avanço dos dias de terminação de novilhas terminadas em confinamento com utilização 

de silagem com inoculante.  

 

Tabela 14. Escore de sobras no cocho e de escore de fezes, de novilhas terminadas em 

confinamento com utilização de silagem de milho tratada com diferentes inoculantes 

bacterianos. 

Parâmetro 
Dieta experimental Média Valor de P EPM* 

 Controle 11CFT 11C33    

Escore de cocho:      

0 a 28 dias 2,35 ab 2,15 b 2,56 a 2,35 0,0051 0,0413 

29 a 56 dias 2,35 a 2,47 a 2,42 a 2,41 0,3205 0,0321 

57 a 84 dias 2,20 a 2,38 a 2,45 a 2,36 0,3233 0,0721 

85 a 105 dias 2,29 a 2,55 a 2,44 a 2,43 0,1158 0,0492 

Escore de fezes:       

0 a 28 dias 2,88 a 2,87 a 2,88 a 2,88 0,8588 0,0280 

29 a 56 dias 2,78 a 2,74 a 2,80 a 2,77 0,3775 0,0196 

57 a 84 dias 2,80 a 2,82 a 2,83 a 2,82 0,5663 0,0119 

85 a 105 dias 2,84 a 2,89 a 2,87 a 2,87 0,6699 0,0221 

Médias na linha, seguidas por letras minúsculas diferentes, diferem entre si pelo Teste 

Tukey a 5%.  

* EPM: Erro padrão da média. 

A Figura 1 apresenta o comportamento das temperaturas do membro anterior 

esquerdo (a), do rúmen (b) e retal (c) das novilhas, em cada semana do avanço da 
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terminação. Na média geral, os animais alimentados com silagem de milho inoculada não 

tiveram tendência à redução de temperatura quando mensurada no membro anterior 

esquerdo, no rúmen e retal. 

Figura 1. Temperatura do membro anterior esquerdo, do rúmen e retal de novilhas 

terminadas em confinamento com utilização de silagem de milho tratada com diferentes 

inoculantes bacterianos. 

 

Pode-se constatar que houve oscilação da temperatura do membro anterior 

esquerdo (a) e do rúmen (b) durante os dias de terminação, porém os valores comparativos 

entre os tratamentos são próximos, estando mais relacionados a temperatura ambiente do 

que a algum efeito dos tratamentos. 

a) 

 

b) 

 

c) 
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A temperatura retal foi mais próxima entre as semanas de avaliação, porém entre 

os tratamentos, a temperatura retal dos animais que consumiram a silagem com o 

inoculante 11CFT foi numericamente menor.  

d) 

 

e) 

 

Figura 2. Escore de sobras no cocho e de escore de fezes de novilhas terminadas em 

confinamento com utilização de silagem de milho tratada com diferentes inoculantes 

bacterianos. 

 

A Figura 2 apresenta os escores de chocho (a) e fezes (a) conforme semanas de 

avaliação. Pode constatar que tanto o escore de cocho quanto o escore de fezes tiveram 

uma oscilação de valores, tanto em relação aos tratamentos, como com o decorrer do dos 

dias de terminação.  

DISCUSSÃO 
 

A avaliação do comportamento ingestivo animal com qualquer alimento deve ser 

considerado de forma mais correta (RIBEIRO et al., 2011), pois muitas vezes os 

benefícios adquiridos nas análises químicas não são refletidos no momento da 

alimentação. 

Diversos trabalhos discutem a relação da inoculação de bactérias ácido láticas em 

silagens de milho com o consumo de matéria seca pelos animais (MEESKE et al., 1999; 
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HARDY et al., 1990), mas ensaios para averiguação do comportamento ingestivo com 

bovinos ainda são escassos. Assim como no presente trabalho, Paranzini (2015), também 

não observou diferença no comportamento ingestivo de ovinos consumindo silagem 

inoculada e controle. 

Quando avalia-se o comportamento ingestivo dos animais verifica-se dados como 

os efeitos da alimentação relacionados a quantidade e a composição do alimento, isso 

pode mostrar estratégias para a melhoria do desempenho animal. Um fator impactante 

para o comportamento animal é a matéria seca do alimento, visto que a mesma ira 

influenciar a quantidade e a qualidade de nutrientes que o animal estará recebendo (LIMA 

et al., 2013; ARRIGONI et al., 2013). 

Segundo Garcia Neto et al. (2016) a temperatura retal é um parâmetro para avaliar 

o estresse calórico, então pode-se constatar que os animais que consumiram silagem com 

11CFT passaram por menor estresse calórico. 

 Distúrbios metabólicos podem variar a consistência das fezes, a exemplo, em 

caso de acidose ruminal o animal estará com as fezes mais fluídas. Já a cetose trará a 

presença de fezes mais enrijecidas. O excesso de proteína na dieta também poderá 

causar fezes mais fluidas nos animais (FERREIRA et al., 2013). 

CONCLUSÕES 

 O uso dos inoculantes bacterianos 11CFT e 11C33 na confecção de silagem de 

milho não altera o comportamento ingestivo e a temperatura corporal dos bovinos 

confinados. 
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6. CAPÍTULO 4 

Short title: Uso de inoculante em silagem de milho 

Efeito de inoculantes associando Lactobacillus buchneri cepa ln40177 sob os 

estratos do silo 

 

Resumo: O objetivo desse trabalho foi avaliar as características bromatológicas e a taxa 

de desparecimento ruminal de matéria seca de silagens com inoculantes associando L. 

buchneri cepa LN40177 sob os estratos do silo. O delineamento experimental utilizado 

foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 3x2, sendo três tratamentos: T1: silagem 

de milho sem inoculante (controle); T2: silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 

11CFT, que combina L. buchneri cepa LN40177 (1,1 x 1011 UFCg-1) com L. casei (1,1 x 

1011 UFCg-1); e T3: silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 11C33, que combina 

L. buchneri cepa LN40177 (1,1 x 1011 UFCg-1) com L. plantarum (1,1 x 1011 UFCg-1) e 

Enterococcus faecium (1 x 1010 UFCg-1), associado a dois estratos do silo (inferior e 

superior). A silagem inoculada com 11C33 apresentou maiores teores de proteína bruta e 

FDN e menor teor de hemicelulose em relação ao tratamento controle e com 11CFT 

(6,21%, 49,28 e 22,26%). A utilização de ambos inoculantes promoveu silagens com 

maior concentração de nutrientes solúveis em relação ao tratamento controle. A silagem 

do estrato inferior teve maior taxa de desaparecimento ruminal da matéria seca 

comparado ao estrato superior. O uso de inoculante combinando L. buchneri e L. casei 

promoveu melhorias na taxa de desaparecimento ruminal da matéria seca em ambos 

estratos. 

 

Palavras-Chave: bromatologia, digestibilidade ruminal, Enterococus faecium, silagem 

de milho 

 

Effect of inoculants associating Lactobacillus buchneri strain ln40177 under silo 

stratum 

 

Abstract: The objective of this study was to evaluate bromatological characteristics and 

rate of ruminal disappearance of dry matter with inoculants associating L. buchneri strain 

LN40177 under silo strata. The experimental design was a completely block design, in a 
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3x2 factorial scheme, with three treatments: T1: corn silage without inoculant (control); 

T2: corn silage with Pioneer® brand 11CFT inoculant, which combines L. buchneri strain 

LN40177 (1.1 x 1011 CFU-1) with L. casei (1.1 x 1011 CFU-1); and T3: corn silage with 

Pioneer® brand 11C33 inoculant, which combines L. buchneri strain LN40177 (1.1 x 1011 

CFU-1) with L. plantarum (1.1 x 1011 CFU-1) and Enterococcus faecium (1 x 1010 UFCg-

1), associated to two strata of the silo (lower and upper). The inoculated silage with 11C33 

presented higher levels of crude protein and NDF and lower hemicellulose content in 

relation to the control treatment and with 11CFT (6.21%, 49.28 and 22.26%). The use of 

both inoculants promoted silages with higher concentration of soluble nutrients in relation 

to the control treatment. Lower stratum silage had a higher ruminal disappearance rate of 

dry matter compared to the upper stratum. The use of inoculant combining L. buchneri 

and L. casei promoted improvements in rumen disappearance rate of dry matter in both 

strata. 

Key words: bromatology, ruminal digestibility, Enterococus faecium, corn silage 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A conservação dos nutrientes da silagem depende da ausência de oxigênio para 

que haja um desenvolvimento adequado de bactérias ácido láticas, as quais irão utilizar 

prioritariamente, carboidratos solúveis e sintetizar ácidos orgânicos. Em depender da 

espécie de bactéria ácido lática presente no meio, o tipo de fermentação atingido pode ser 

diferente, e variar principalmente pelas distintas concentrações de ácido acético e lático 

(TABACCO et al., 2011). 

Inoculantes bacterianos comerciais têm em sua maioria, espécies de bactérias 

ácido láticas, sendo que as mais utilizadas são o Lactobacillus plantarum e o L. buchneri, 

porém utiliza-se com frequência o L. casei, além de outras espécies, como a Pediococcus 

faecium e Enterococcus faecium (MUCK, 2010). A principal função desses inoculantes 

é promover maiores concentrações de ácidos orgânicos durante a fermentação, inibindo 

o crescimento e/ou a presença de microrganismos deteriorantes. No entanto, trabalhos 

vêm demonstrando o potencial de determinadas cepas de L. buchneri em produzir 

enzimas que degradam a fibra e melhoram seu aproveitamento (LYNCH et al., 2005; 

TABACCO et al., 2011).  
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A cepa LN40177 foi registrada recentemente e necessita de averiguações quanto 

seu uso em associação com outras bactérias ácido láticas. Oliveira et al. (2017) apontam 

para o fato de que diferentes combinações de bactérias ácido láticas em inoculantes pode 

aumentar os benefícios à silagem, porém, essas combinações necessitam de avaliações 

constantes. 

Silva et al. (2015) mencionaram que cerca de 65% dos produtores de silagem de 

região Sul do Brasil utilizam inoculantes bacterianos durante a confecção, porém, o 

sucesso dessa tecnologia está ligada a outros pontos, como a massa específica por 

exemplo (ZOPOLLATTO et al., 2009), sendo que essa normalmente difere entre os 

estratos do silo e é acompanhada por distinções na qualidade nutricional da silagem. A 

concentração de fibra também pode interferir nos fatores mencionados, sendo assim 

espera-se que alterações provenientes da ação bacteriana restrinja tais distinções. 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar as características 

bromatológicas e a taxa de desparecimento ruminal de matéria seca de silagens com 

inoculantes associando L. buchneri cepa LN40177 sob os estratos do silo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Dois inoculantes bacterianos foram testados no Núcleo de Produção Animal 

(NUPRAN) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), em Guarapuava, 

Paraná, Brasil, para avaliar a eficiência do Lactobacillus buchneri cepa LN40177 em 

associação com distintas bactérias heterofermentativas facultativas. Os inoculantes foram 

diluídos em água e aplicados por meio de bico pulverizador localizado na calha de 

descarga da ensiladeira durante a colheita da silagem para obter 20 x 1010 UFC g-1 do 

produto por tonelada de biomassa fresca. A colheita do hibrido P2866H (Pioneer®) foi 

realizada em estágio de grão duro, com 42% de matéria seca e grãos apresentando ao 

redor de ⅔ da linha do leite.  

As silagens foram acomodadas em silos trincheira, com dimensões de dimensões 

de 15 m de comprimento, 4 m de largura e 1,2 m de altura. Durante o abastecimento, 

amostras contidas dentro de bags, com peso conhecido, foram depositadas no estrato 

superior e no estrato inferior dos silos. A designação bags refere-se a um saco de náilon 

maleável 100% poliamina, com poros de 85 micrômetros, com dimensões de 12 cm x 50 
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cm de diâmetro e comprimento, respectivamente. Quatro bags foram dispostos no estrato 

inferior (0,4 m de altura) e quatro bags no estrato superior (0,8 m de altura) do silo, 

mantendo-se centralizados em relação às paredes laterais de cada silo. A abertura dos 

silos ocorreu simultaneamente, aos 160 dias após ensilagem. Amostras semelhantes às 

acondicionadas nos bags foram analisadas imediatamente após a colheita.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema 

fatorial 3x2, sendo três tratamentos: T1: silagem de milho sem inoculante (controle); T2: 

silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 11CFT, que combina L. buchneri cepa 

LN40177 (1,1 x 1011 UFCg-1) com L. casei (1,1 x 1011 UFCg-1); e T3: silagem de milho 

com inoculante Pioneer® brand 11C33, que combina L. buchneri cepa LN40177 (1,1 x 

1011 UFCg-1) com L. plantarum (1,1 x 1011 UFCg-1) e Enterococcus faecium (1 x 1010 

UFCg-1), associado a dois estratos do silo (inferior e superior). 

Durante a desensilagem para fornecimento a animais, as amostras do material 

resgatado em cada bag foram pré-secadas em estufa de ar forçado a 55ºC por 72 horas 

para determinação da matéria parcialmente seca e moídas em moinho tipo Willey, com 

peneira de malha de 1 mm. Nas amostras pré-secas foram determinada a matéria seca 

total (MS) em estufa a 105°C e proteína bruta (PB) pelo método micro Kjedahl, conforme 

AOAC (1995). Os teores de fibra em detergente neutro (aFDN) foram determinados 

conforme Van Soest (1991), utilizando-se α amilase termo estável, e os teores de fibra 

em detergente ácido (FDA) e lignina segundo Goering e Van Soest (1970). Os teores de 

hemicelulose foram obtidos por diferença entre aFDN e FDA, assim como os teores de 

celulose foram obtidos da diferença entre FDA e lignina. 

A taxa de desaparecimento ruminal da materia seca foi estimada pela técnica in 

situ utilizando sacos de náilon medindo 12 x 8 cm e com poros de 40 a 60 µm, contendo 

aproximadamente 5 g de cada material seco e moído a 1 mm, para posterior incubação no 

rúmen (NOCEK, 1988). Os tempos de incubação utilizados foram de 0, 6, 12, 18, 24, 36 

e 48 horas. Para tal, foram utilizado dois novilhos de 36 meses de idade, peso vivo médio 

de 650 kg, portadores de fístula ruminal. Foram realizadas oito repetições por tratamento, 

sendo quatro referentes ao estrato superior e quatro ao estrato inferior. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema 

fatorial 3 x 2, sendo três tratamentos: T1: silagem de milho sem inoculante (controle); T2: 
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silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 11CFT; e T3: silagem de milho com 

inoculante Pioneer® brand 11C33 associado a dois estratos do silo (inferior e superior). 

Os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, a fim de 

verificar os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância, respectivamente. 

Uma vez atendidos estes pressupostos, aplicou-se o teste F através da análise de variância 

(ANOVA) e em seguida o teste Tukey a 5% e 1% de significância. Os dados referentes a 

taxa de desaparecimento ruminal foram submetidos à análise de regressão polinomial, 

considerando a variável horas de avaliação, por meio do procedimento “procreg” do 

programa SAS (v. 9.2; SAS Institute Inc., Cary, NC). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Independente do uso de inoculante, o teor de matéria seca da silagem diferiu entre 

os estratos do silo, com maior umidade presente na silagem do estrato inferior (38,71% 

contra 40,49%) devido ao efeito gravitacional que carreia parte da água liberado pelo 

rompimento celular e ácidos orgânicos produzidos durante o processo de fermentação. O 

uso de incolunte não afetou o teor de matéria seca da silagem, assim como também não 

foram observadas variações entre os teores de cinzas, FDA, celulose, lignina e DISMS 

em 24 horas. 

A silagem do estrato superior apresentou maiores teores de aFDN, FDA e lignina 

(48,92%, 27,02% e 5,41%, respectivamente) em relação a silagem do estrato inferior 

(43,7%, 25,21% e 4,00%, respectivamente). Esses resultados podem decorrentes de um 

efeito de diluição, no qual principalmente carboidratos solúveis e nitrogênio solúvel são 

deslocados à parte inferior do silo juntamente com a mobilização da água, concentrando 

as frações fibrosas no estrato superior. Esse resultados são semelhantes aos descritos por 

Zanette et al. (2012) e Lynch et al. (2015). 
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Tabela 15. Composição químico-bromatológica da silagem de milho inoculada com L 

buchneri em distintas associações, conforme estrato do silo. 

Variável 
Estrato superior Estrato inferior 

CV 
Probabilidade 

Controle 11CFT 11C33 Controle 11CFT 11C33 I E I x E 

Matéria seca 41,21 41,13 39,12 41,49 35,69 38,96 5,26 ns * ns 

Cinzas 2,47 2,27 2,42 2,52 2,19 2,58 9,55 ns ns ns 

PB 6,06 5,16 6,77 5,58 5,73 5,64 7,02 * ns ** 

aFDN 45,44 46,84 47,11 38,04 39,49 46,89 8,05 ** ** ns 

Hemicelulose 15,58 19,63 22,57 13,18 14,97 22,45 17,28 ** ns ns 

FDA 29,86 27,21 26,47 24,86 24,52 26,24 7,31 ns ** ns 

Celulose 24,09 22,09 21,21 20,97 20,67 21,99 8,39 ns ns ns 

Lignina 5,77 5,13 5,33 3,89 3,85 4,25 10,65 ns ** ns 

DISMS24 54,06 53,15 49,36 56,50 59,08 54,75 10,74 ns * ns 

DISMS48 62,73 70,93 65,03 63,25 68,81 66,24 5,49 ** ns ns 

* P<0,05; ** P<0,01; ns: não significativo 

 

A utilização do inoculante 11C33 proporcionou maiores teores de aFDN e 

hemicelulose (48,90% e 22,51%) quando comparado ao uso do inoculante 11CFT 

(43,17% e 17,30) e da silagem controle (41,74% e 14,38%). Porém, esse maior valor de 

aFDN observado na silagem com inoculante 11C33 não pode ser levado em conta de 

forma isolada, pois essa fração apresentou alta concentração de hemicelulose em ambas 

silagens com inoculante, sendo essa a parte mais digestível da fibra e de hidrólise mais 

facilitada. Tabacco et al. (2011) também destacaram melhorias na qualidade da FDN de 

silagens inoculadas com novas cepas L. Buchneri, destacando a capacidade produtora de 

enzimas fibrolíticas desses microrganismos.  

 Houve interação significativa entre inoculante e estrato do silo para o teor de 

proteína bruta das diferentes silagens, na qual a silagem do estrato superior com 

inoculante 11C33 apresentou o maior valor encontrado, e a silagem do mesmo estrato 

com inoculante 11CFT o menor valor (6,77% e 5,16%, respectivamente). É possível 

inferir que o teor de proteína bruta da silagem sofre maior interferência pelo uso de 

inoculantes bacterianos em relação ao estrato do silo em que a silagem se encontra. A 

similaridade no teor proteico entre os estratos do silo é fundamental, principalmente em 
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propriedades que utilizam pequenas quantidades de silagem diariamente e não possuem 

misturadores. 

Independente do uso de inoculante, a DISMS em 24 horas foi maior para a silagem 

do estrato inferior em relação a do estrato superior (56,78% contra 52,19%), porém esse 

comportamento não se manteve na DISMS em 48 horas (66,10% e 66,23%, 

respectivamente), sugerindo que houve maior concentração de nutrientes solúveis 

carreados com a água para o estrato inferior, assim como já fora descrito, os quais são 

rapidamente fermentados. Porém, o aproveitamento igualitário das frações não-solúveis 

permitiu digestibilidade semelhante após maior tempo de incubação. 

A DISMS em 24 horas não mostrou diferença entre o uso de inoculante, mas a 

DISMS em 48 da silagem com inoculante 11CFT apresentou digestibilidade superior em 

relação a silagem controle (69,87% contra 62,99%), sem que ambas diferissem 

estatisticamente da silagem com inoculante 11C33 (65,64%). A cepa LN40177 de L. 

buchneri utilizada no presente ensaio é produtora de enzimas ferulato-esteases, que de 

acordo com Lynch et al. (2015) realizam quebra da estrutura fibrosa durante o processo 

de fermentação da silagem.  Em consonância, Tabacco et al. (2011) relacionaram o uso 

de L. buchneri com alterações na estrutura da fibra e o aumento da digestibilidade 

proporcionado por essas alterações.  

O uso do inoculante 11CFT proporcionou maior taxa de desaparecimento ruminal 

da matéria seca da silagem de ambos estratos do silo, sendo 0,81% h-1 para o estrato 

superior e 0,59% h-1 para o estrato inferior (Figura 3). Como não foi observado diferença 

entre os estratos para essas variáveis, os dados não foram apresentados. 

A silagem controle apresentou a maior taxa de desaparecimento ruminal da 

matéria seca, porém esses resultados estão relacionados a menor concentração de 

nutrientes solúveis representados pelo intercept da curva no eixo y do gráfico. Nsereko et 

al. (2008) frisam para o fato de que a degradação enzimática dos compostos fibrosos 

durante o fermentação do silo aumentam os nutrientes solúveis e o aproveitamento da 

fibra. 
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Figura 3. Taxa de desaparecimento ruminal da matéria seca da silagem de milho 

inoculada com L buchneri em distintas associações. 

 

Independente da taxa de desaparecimento ruminal, a silagem inoculada com 

11CFT apresentou digestibilidade ruminal ao final das 48 horas de avaliação superior a 

silagem inoculada com 11C33, efeito promovido pela menor concentração de aFDN da 

silagem quando o L. buchneri é associado ao L. casei, tendo esse um alto potencial de 

produção de ácido lático que auxilia na hidrólise da fibra e rebaixa o pH da massa ensilada 

a níveis adequados para atuação das enzimas produzidas pelo primeiro. 

 

CONCLUSÃO 

 As associações de L. buchneri promoveram melhorias nutricionais na silagem de 

milho, porém, na presença de L. casei houve maior redução nas concentrações de FDN, 

aumento do desaparecimento ruminal da matéria seca. 

 A silagem do estrato inferior do silo apresentou menores concentrações de fibra e 

lignina em relação ao estrato superior, promovendo melhorias na DISMS em 24 horas da 

matéria seca. 

  

Controle = -1,0914x2 + 15,104x + 10,87

R² = 0,9971
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7. CAPÍTULO 5 

Estabilidade aeróbica em silagem de milho com uso de inoculantes bacterianos 

 

RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar a eficiência de dois inoculantes 

bacterianos sobre o comportamento da temperatura e pH da silagem de milho em 

diferentes fases ao longo do uso do silo. O delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos casualizados, composto por três tratamentos: T1: silagem de milho sem inoculante 

(controle); T2: silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 11CFT (constituído por 

cepas de Lactobacillus buchneri e Lactobacillus casei); e T3: silagem de milho com 

inoculante Pioneer® brand 11C33 (constituído por cepas de Lactobacillus buchneri, 

Lactobacillus Plantarum e Enterococcus faecium). Para armazenamento da silagem fora 

utilizado silos do tipo trincheira com dimensões de 15 m de comprimento, 4 m de largura 

e 1,2 m de altura. A abertura dos silos ocorreu simultaneamente, aos 160 dias após 

ensilagem. Foram realizadas avaliações em intervalos de 50 dias durante os período de 

uso das silagens. O uso de inoculante bacteriano não afetou o comportamento da 

temperatura e pH ao longo das horas de exposição ao ar, sendo que nos distintos períodos 

de uso do silo, cada silagem mostrou comportamento sem relações entre eles. 

 

Palavras-Chave: bactérias ácido láticas, pH, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus 

casei, temperatura 

 

Aerobic stability in corn silage with use of bacterian inoculant 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the efficiency of two bacterial 

inoculants on the temperature and pH behavior of corn silage at different stages during 

silo use. The experimental design was a randomized block design, consisting of three 

treatments: T1: corn silage without inoculant (control); T2: corn silage with Pioneer® 

brand 11CFT inoculum (consisting of strains of Lactobacillus buchneri and Lactobacillus 

casei); and T3: corn silage with Pioneer® brand 11C33 inoculum (consisting of strains 

of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus Plantarum and Enterococcus faecium). For 

storage of the silage was used silos of the trench type with dimensions of 15 m in length, 

4 m in width and 1.2 m in height. The opening of the silos occurred simultaneously, at 

160 days after ensiling. Evaluations was performed at 50 days intervals during the periods 

of silage use. The use of bacterial inoculant did not affect the behavior of temperature and 
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pH during the hours of exposure to air, and in the different periods of silo use, each silage 

showed behavior with no relation between them. 

Key words: lactic acid bacteria, pH, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus casei, 

temperature 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O princípio de fermentação de silagem passa pela produção de ácidos orgânicos, 

prioritariamente o ácido acético e lático, por meio da metabolização de carboidratos 

solúveis por bactérias ácido láticas em ambiente de anaerobiose (JOBIM & NUSSIO, 

2014). Em um primeiro momento ocorre a produção de ácido acético por bactérias 

heterofermentativas, o qual possui função primordial no controle de fungos e leveduras 

após a abertura do silo e exposição da massa ao ar.  

 Esse grupo de bactérias pode ser subdividido em obrigatórias e facultativas 

(HOLZER et al. 2003), sendo que as primeiras utilizam hexoses para produção de ácido 

lático e/ou acético, e pentoses para produção de ácido acético exclusivamente. Já as 

facultativas podem produzir ambos ácidos a partir de hexoses e pentoses, à depender do 

receptor final de elétrons. 

 O ácido lático é considerado o ácido forte e responsável pela estabilização do pH 

da massa ensilada e controle de bactérias deteriorantes (JOBIM et al., 2007). Porém, 

quanto mais rápida for a estabilização desse pH, menor será o controle de fungos e 

leveduras pelo ácido acético, podendo culminar em uma silagem de baixa estabilidade 

aeróbia, sendo esse o principal motivo do uso de cepas de bactérias homofermentativas 

serem restritas em inoculantes. 

 A confecção de inoculantes bacterianos comerciais têm em sua maioria, espécies 

de bactérias ácido láticas, sendo que a mais utilizada é a Lactobacillus plantarum, porém 

utiliza-se com frequência a Lactobacillus casei, Lactobacillus buchneri, além de outras 

espécies, como a Pediococcus faecium e Enterococcus faecium (MUCK, 2010). A 

principal função desses inoculantes é promover maiores concentrações de ácidos 

orgânicos durante a fermentação, porém, é importante alertar para o fato de que 

inoculantes com distintas combinações de bactérias possuem diferentes funções e 

proporcionam diferentes resultados (OLIVEIRA et al., 2018).   
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 Além disso, deve-se atentar para as consequências trazidas por esses diferentes 

modos de ação ao longo do tempo de uso da silagem, e nesse contexto, o objetivo desse 

estudo foi avaliar a eficiência de dois inoculantes bacterianos sobre o comportamento da 

temperatura e pH da silagem de milho em diferentes fases ao longo do uso do silo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Núcleo de Produção Animal (NUPRAN) junto ao 

curso de Mestrado em Ciências Veterinárias na área de Produção e Saúde Animal 

Sustentável do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), localizada em Guarapuava-PR. 

O clima da região de Guarapuava é do tipo subtropical mesotérmico úmido (Cfb), 

sem estação seca, com verões frescos e inverno moderado. Conforme a classificação de 

Köppen, Guarapuava-PR apresenta-se em altitude de aproximadamente 1.100 m, com 

precipitação média anual de 1.944 mm, temperatura média mínima anual de 12,7ºC e 

média máxima anual de 23,5ºC com umidade relativa do ar de 77,9%. 

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Bruno Típico (Pott, 

2007), e mediante a implantação da cultura do milho apresentava as seguintes 

características químicas (perfil de 0 a 20 cm): pH CaCl2 0,01M: 5,43; P-Mehlich III: 10,83 

mg dm-3; K+: 0,45 cmolc dm-3; MO: 39,58 g dm-3; Al3+: 0,0 cmolc dm-3; H+ +Al3+: 4,31 

cmolc dm-3; Ca2+: 4,66 cmolc dm-3; Mg2+: 2,02 cmolc dm-3 e saturação de bases (V%): 

62,5%. 

A lavoura de milho (Zea mays, L.) foi implantada em 24/09/2016 com plantadeira 

marca Semeato Par 2800 e sete linhas, em sistema de plantio direto, em sucessão a cultura 

da aveia preta, a qual foi dessecada com herbicida a base de Glifosate (Produto comercial 

Zapp: 2 L ha-1). Utilizou-se o híbrido P 2866 H (Pioneer®), com sementes tratadas a base 

de Clorantraniliprole e Clotianidina (Produto comercial Dermacor: 50 ml por 60000 

sementes + Poncho: 400 ml em 100 kg sementes), sob espaçamento entre linhas de 0,45 

cm, profundidade de semeadura aproximada de 4 cm e densidade de semeadura de 3,6 

sementes m-1, em parcelas de 126 m x 168 m (21.168 m2). 
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A adubação de base foi constituída de 500 kg ha-1 do fertilizante NPK na 

formulação 10-30-10 (N-P2O5-K2O) mais 100 kg ha-1 do fertilizante KCl, e em cobertura, 

utilizou-se duas aplicações de uréia (45-00-00) na dose de 250 kg ha-1 entre os estádios 

vegetativos de 4 a 6 folhas e de 9 a 11 folhas totalmente expandidas, respectivamente. O 

manejo da cultura de milho, até 30 dias após a emergência das plantas, envolveu práticas 

de controle de plantas daninhas pelo método químico utilizando os herbicidas a base de 

Atrazine (Produto comercial Primóleo: 5 l ha-1) mais Mesotriona (Produto comercial 

Calisto: 200 ml ha-1) e 2,4-D-Trietanolamina (Produto comercial Tukson: 30 g ha-1), 

assim como controle de pragas com o inseticida a base de Chlorfluazuron (Produto 

comercial Ampligo, 100 ml ha-1) mediante laudo técnico das lavouras. O Controle 

preventivo a doenças fúngicas fez-se com duas aplicações sequenciais de fungicida a base 

de Azoxistrobina e Ciproconaol (Produtos comerciais Piori Xtra: 400 ml ha-1 mais Unizeb 

gold: 2,5 kg ha-1). 

Os inoculantes foram diluídos em água, de acordo com as instruções do fabricante, 

para obter concentração de 20 x 1010 UFCg-1 do produto por tonelada de biomassa fresca, 

utilizando-se pulverizador de pressão variável. A aplicação foi feita durante a colheita do 

milho, por meio de bico pulverizador localizado na calha de descarga da ensiladeira, 

buscando-se a distribuição uniforme do produto. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, composto por 

três tratamentos: T1: silagem de milho sem inoculante (controle); T2: silagem de milho 

com inoculante Pioneer® brand 11CFT (constituído por cepas de Lactobacillus buchneri 

e Lactobacillus casei); e T3: silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 11C33 

(constituído por cepas de Lactobacillus buchneri, Lactobacillus Plantarum e 

Enterococcus faecium).  

O material colhido de cada tratamento foi armazenado em silos do tipo trincheira 

sob as dimensões de 15 m de comprimento, 4 m de largura e 1,2 m de altura. A abertura 

dos silos ocorreram simultaneamente, aos 160 dias após ensilagem. 

As avaliações da estabilidade aeróbia foram realizadas por meio de mensuração de 

temperatura, de pH, de teores de matéria seca e matéria mineral. Em cada silo, a silagem 

foi descompactada para facilitar a exposição do material ensilado ao ar, conforme descrito 

por Kung Jr. et al. (2000), e uma amostra de 400 g do material foi alocada em baldes com 

capacidade para 1 kg. As avaliações foram realizadas duas vezes durante o período de 



100 

 

desensilagem. A primeira avaliação foi realizada 40 dias após a abertura dos silos e a 

segunda 83 dias após a abertura do silo. 

Os baldes foram acondicionados em ambiente controlado, com temperatura 

programada para permanecer estável a 25°C, durante todo o tempo de avaliação. Para 

determinar a estabilidade aeróbia, diariamente (às 6 h, às 14:00 e as 22 h.) foram 

realizadas leituras de temperatura e pH e determinações dos teores de matéria seca e 

matéria mineral das silagens avaliadas. O tempo de avaliação foi mantido até a perda da 

estabilidade aeróbia do material. 

A leitura da temperatura das silagens foi realizado utilizando um termômetro de 

haste longa modelo Gulterm 1001 digital inserido no centro da massa da forragem; as 

leituras de pH foram feitas por meio do uso de potenciômetro digital, de acordo com a 

metodologia estabelecida por Cherney & Cherney (2003). Amostras de silagem contida 

nos baldes foram coletadas diariamente, pesadas e pré-secadas em estufa de ar forçado a 

50ºC até obtenção de peso constante para determinação do teor parcial de matéria seca 

(MS), sendo sequencialmente moídas em moinho tipo “Wiley”, com peneira de malha de 

1 mm. Nas amostras moídas foram determinados os teores de matéria seca total (MST) e 

de matéria mineral (MM), conforme Silva & Queiroz (2009). 

O critério para definição de quebra de estabilidade aeróbia foi considerada quando 

o pH aumentasse em níveis acima de 0,5 unidades em até cinco dias de avaliação, 

conforme citado por Weinberg et al. (2007).  

O delineamento experimental utilizado referente à estabilidade aeróbia foi o de 

blocos casualizados, composto por três tratamentos: T1: silagem de milho sem inoculante 

(controle); T2: silagem de milho com inoculante Pioneer® brand 11CFT; e T3: silagem de 

milho com inoculante Pioneer® brand 11C33. 

Os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, a fim de verificar 

os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância, respectivamente. Uma 

vez atendidos estes pressupostos, aplicou-se o teste F a 5% de probabilidade de confiança, 

através da análise de variância (ANOVA) e em seguida o teste Tukey de comparação de 

múltiplas médias a 5% de significância. Os dados também foram submetidos à análise de 

regressão polinomial, considerando a variável horas de avaliação, por meio do 

procedimento “procreg” do programa SAS (1993). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 16 está apresentado o resumo da análise de variância dos dados 

referentes a temperatura, pH, teores de matéria seca e matéria mineral da silagem de milho 

tratada com diferentes inoculantes, em distintos períodos de uso da silagem no silo. 

 

Tabela 16. Resumo da análise de variância para temperatura, pH, teores de matéria 

seca e matéria mineral da silagem de milho tratada com diferentes inoculantes, em 

distintos tempos de desensilagem. 

Fonte de 

variação 

Quadrado médio do erro 

R2 
CV, 

% 
Média 

Probabilidade 

Tratamento 

(T) 

Bloco 

(B) 
Erro T B 

GL* 2 2  - - - - - 

40 DIAS: 

. Temperatura 225,3137 16,2650 2,0430 0,8685 5,56 25,71 0,0001 0,0006 

. pH 13,3286 0,1752 0,1476 0,9567 6,50 5,91 0,0001 0,3090 

. Matéria Seca 0,0074 0,0011 0,0004 0,6539 4,71 44,62 0,0001 0,0926 

. Matéria Mineral 0,54650 0,0045 0,2115 0,3598 19,00 2,42 0,0797 0,9790 

83 DIAS: 

. Temperatura 226,7946 2,5900 2,1930 0,9373 6,10 24,27 0,0001 0,3115 

. pH 14,0102 1,2675 0,2119 0,8443 10,15 4,53 0,0001 0,0036 

. Matéria Seca 0,0030 0,0007 0,0004 0,6909 3,88 49,26 0,0005 0,1319 

. Matéria Mineral 0,4826 0,0629 0,3823 0,3872 24,15 2,55 0,2878 0,8484 

 * GL: Grau de liberdade. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 4. Temperatura da silagem de milho tratada com inoculante 11C33, 11CFT e 

controle. 

 

 As equações de regressão da figura 4 mostram tendência quadrática para todas as 

silagens em todos os períodos de uso das silagens. No tempo 83 dias (b), a silagem 

inoculada com 11C33 apresentou as menores temperaturas ao final dos testes de 

estabilidade aeróbia. Em ambos os tempos a silagem com inoculante 11C33 apresentou 

ponto de mínima. 

 A silagem inoculada com 11CFT apresentou curvas com ponto de máximos nos 

dois períodos. Fica explicito na linha de tendência aos 83 dias (a) a influência da 

temperatura ambiente sobre a silagem, haja vista que a silagem apenas reduziu sua 

temperatura ao longo do teste de estabilidade. 

 Tendências muito próximas às descritas para silagem com inoculante 11CFT 

foram observadas na silagem controle em todos os períodos de avaliação, mostrando que 

a presença de gênero de bactéria produtora de ácido lático (L. plantarum) pode ser o 

grande diferencial trazido pelo inoculante 11C33. 
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c) 

 

d) 

 

 

Figura 5  Índice de pH da silagem de milho tratada com inoculante 11C33 (linha 

contínua), 11CFT (linha pontilhada) e controle (linha tracejada), aos 40 dias (c) e aos 80 

dias (d) pós abertura do silo. 

 

Os dados contidos na figura 5 mostram que as equações de regressão para a 

variável pH, nos dois distintos períodos de uso da silagem tiveram comportamento linear 

crescente conforme avanço das horas de exposição aeróbia. De acordo com Rabelo et al. 

(2012), o incremento de pH acontece pelo consumo de ácido lático pelas leveduras e 

também pela quebra de proteínas em nitrogênio amoniacal por fungos em um segundo 

momento. Essa quebra de estruturas mais complexas, como as proteínas, são descritas 

justamente após o início de incremento de pH, e são as responsáveis pelas maiores perdas 

nutricionais do alimento (LIMA et al., 2015). 

Assim como observado no comportamento da temperatura, a silagem com 

inoculante 11C33 também apresentou bom controle de incremento de pH aos 83 dias, 

enquanto que aos 40 dias acréscimo foi proeminente. Como destacado outrora, essa 

silagem apresentou maiores diferenças em relação as demais, enquanto a silagem com 

inoculante 11CFT e controle mostraram tendências semelhantes em todos os períodos. 
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Os maiores incrementos de pH por tempo decorrido observados foram para 

silagem com 11CFT aos 40 dias (0,032 pontos de pH hora-1, f), para silagem controle aos 

83 dias (0,027 pontos de pH hora-1, g). 

 

Tabela 17.   pH após teste concluído e tempo necessário para atingir a máxima 

temperatura avaliadas 40 dias e 83 dias pós a abertura do silo. 

 Silagem de milho 
P 

 11C33 11CFT Controle 

Matéria seca, % MN 39,60 a 38,65 b 38,76 b 0,0001 

Matéria mineral, % MS 2,41 a 2,42 a 2,28 a 0,0797 

pH após teste da estabilidade 7,6 a 8,2 a 7,7 a 0,5540 

Tempo para máxima temperatura, horas 32,0 b 80,0 a 48,3 b 0,0001 

Estabilidade aeróbia, horas 48,0 a 40,0 a 40,0 a 0,2935 

Matéria seca, % MN 40,09 c 45,90 b 47,31 a 0,0005 

Matéria mineral, % MS 2,48 a 2,45 a 2,45 a 0,2878 

pH após teste da estabilidade 4,3 b 6,1 a 6,2 a 0,0226 

Tempo para máxima temperatura, horas 112,0 a 80,0 b 48,0 c 0,0001 

Estabilidade aeróbia, horas ND 96,0 80,0 - 

Médias seguidas de letras distintas na linha, diferem entre si pelo teste Tukey a 5%. 

ND: Perda de estabilidade aeróbia não foi diagnosticada durante o tempo de avaliação. 

 

 O índice de pH observado após os testes de estabilidade aeróbia não mantiveram 

as mesmas tendências nos distintos períodos de uso do silo (Tabela 17). Não houve 

diferença entre o pH final das silagens usadas aos 40 dias de uso. Já aos 83 dias de uso é 

possível notar que a silagem com inoculante 11C33 mostrou o menor índice de pH em 

relação a silagem com 11CFT e controle (4,3 contra 6,1 e 6,2, respectivamente).  

 Coincidentemente, esses dados mantiveram relações com as horas para perda de 

estabilidade aeróbia, onde não houve diferença na primeira avaliação, mas na segunda a 

silagem com inoculante 11CFT e controle perderam sua estabilidade com 96,0 e 80,0 

horas, respectivamente, enquanto a silagem inoculada com 11C33 não desestabilizou 

durante o tempo em que a avaliação ocorreu. Portanto o inoculante 11C33 mostrou-se 

mais eficaz para a estabilidade aeróbia. 
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 Oliveira et al., (2018) ao avaliar a estabilidade aeróbia em silagem de trigo 

convencional (40,09% de matéria seca) e inoculada (40,88% de matéria seca) com 

Lactobacillus plantarum e Pediococcus acidilactici na concentração de 1,0×105 UFC g-

1, obtiveram menor estabilidade aeróbia na silagem de trigo inoculada. 

 Oney et al., (2018) ao avaliar diferença de umidade na silagem de milho e 

Lactobacillus buchneri como inoculante verificou que a combinação do inoculante 

juntamente com a baixa umidade da silagem influenciou positivamente a estabilidade 

aeróbia. No presente estudo os teores de umidade da forragem, também eram altos, sendo 

que apenas o inoculante 11C33 foi superior; podendo o outro inoculante 11CFT pode não 

ter respondido a estabilidade devido ao teor de umidade. 

Ainda na tabela 2 é possível observar que não houve diferença entre o teor de 

matéria mineral das silagens, independentemente do período de uso em que foram 

avaliadas. Em teoria, quando há consumo de compostos orgânicos, ocorre um incremento 

de matéria mineral na silagem (VALERIANO et al., 2009), e esse comportamento sem 

diferença implica afirmar que o uso de inoculantes não interferiu no consumo desses 

compostos orgânicos por microrganismos deteriorantes. 

  

CONCLUSÃO 

O uso de inoculante bacteriano 11C33 foi superior para manter a estabilidade 

aeróbia. Conclui-se também que a eficiência do inoculante é dependente do teor de 

matéria seca da planta ensilada. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Validar uma tecnologia é um trabalho árduo, longo e que demanda trabalho de 

diferentes pessoas. No presente estudo avaliou-se dois produtos novos a serem inseridos 

no mercado brasileiro, e concluiu-se que os mesmo melhoram o perfil fermentativo do 

alimento, diminuindo as perdas de matéria seca em torno de 5%. Consegue-se com a sua 

utilização produzir mais quantidade de forragem com a mesma área cultivada. Os 

produtos testados mostraram-se superior em relação a taxa de desaparecimento ruminal 

da MS, sendo portanto mais aproveitados pelos animais. Além disso houve maior 

estabilidade aérobia das silagens inoculadas. Em relação ao desempenho animal houve 

maior digestibilidade aparente nos animais tratados com a silagem inoculada e maior 

ganho de carcaça.  

Ressalto que o cuidado com a silagem de milho inicia-se com a avaliação e correção 

do solo, escolha do híbrido, cuidados com a lavoura, ponte de corte, tamanho de partícula, 

compactação do material, vedação e desensilagem (fatia de corte) e termina com o a 

alimentação do animal no cocho. O inoculante produz uma silagem de maior qualidade, 

mas não permite o descuido com nenhuma das fases citadas.  

 


