
01 Informa Nutri #11  Fevereiro/2021

Informa
 Nutri

Setembro • 2021



02 Informa Nutri #18  Setembro/2021

Informa
 NutriNesta Edição

Mercado ......................................................... 04
Gabriel Zylberlicht 

Todo ano vem a seca: 
você já se planejou para ela? ......................... 06
Osvaldo de Sousa  

Com a palavra, o especialista 
Inoculante para silagem: 
Qual bactéria você realmente precisa? ................... 09
Dr. Philip Jones



03Informa Nutri #18  Setembro/2021

Nessa 18ª edição do Informa Nutri, na 
coluna de Mercado, trago os panoramas 
da safrinha de milho e o comportamento 
do preço no fechamento do mês passado. 
Temos o orgulho e o prazer de trazer 
mais um convidado internacional para o 
quadro ˝Com a palavra, o especialista˝: 
o Sr. Philip Jones, gerente de Pesquisa 
em Microbiologia do Reino Unido, para 
responder: “Qual bactéria você realmente 
precisa para produzir uma silagem de 
qualidade?”.

O Informa Nutri é preparado pela equipe da 
Nutricorp e seus parceiros, para seguir com 
o nosso propósito de CONHECER, INOVAR 
e INSPIRAR.

Abraço,

Gabriel Zylberlicht

E aí pessoal,
   Tudo bem?

GABRIEL ZYLBERLICHT
P&D | BI

 (19) 98133.0807
 (19) 3221.2244
 www.nutricorp.com.br
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Mercado 
por Gabriel Zylberlicht

Estimativa da produção de milho na segunda 
safra deve ser a menor nos últimos 10 anos.

Alongamento da safra e condições adversas no clima 
provocaram redução de 20 milhões de toneladas em 
relação a segunda safra do ano passado, segundo os 
dados da AgRural.

Quando analisamos o calendário agrícola, de maneira geral, 
a segunda safra se inicia logo após a colheita da primeira, 
entre janeiro e maio. Quando o produtor entra com as 
semeadoras no campo, o principal objetivo é que a cultura 
receba as últimas chuvas do verão, fator essencial para o 
desenvolvimento da cultura. Essa safra, em especial, entrou 
muito tarde no campo, devido ao alongamento da primeira 
safra. Por outro lado, podemos dizer que esse foi um risco 
calculado pelo pecuarista, visto que não é vantajoso deixar 
a terra descoberta, sem cultura, além da oportunidade de 
melhor remuneração, considerando o aumento dos preços 
das commodities no mercado interno. Durante esse período, 
as baixas temperaturas, escassez de chuvas e registro de 
geadas reduziram ainda mais a produtividade. Em regiões 
como o estado do Paraná, as geadas provocaram a queima 
das plantas, impossibilitando o desenvolvimento dos grãos 
e provocando a quebra da safrinha.
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Por conta da menor produção e alta demanda do 
mercado externo, os pecuaristas se viram em um 
cenário muito complicado de oferta do principal 
alimento para o gado. Segundo os dados da 
CONAB/GEFOC, os estoques totais de milho em 
agosto estava em 38,9 mil ton, 78% menor que 
o mesmo período do ano passado. As cotações 
da comodity reagiram à baixa oferta no mercado e 
fecharam o mês de agosto em 98,64 reais a saca, 
no Indicador CEPEA, o que representou alta de 1,2% 
em relação ao mês de julho. 
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No período seco, dada a escassez qualitativa e 
quantitativa das forrageiras, o produtor deve pensar 
em estratégias para conservação e armazenamento 
de forragens, sejam elas pastejo diferido, feno, pré-
secado e/ou silagem. Dentre essas, a ensilagem se 
destaca como sendo uma das práticas mais antigas, 
sendo uma forma de preservação de forragens 
verdes úmidas por acidificação. As silagens podem 
ser obtidas através da adição de ácido ao material 
a ser conservado ou através da fermentação 

Todo ano vem a seca: 
você já se planejou para ela?
Por Osvaldo Alex de Sousa
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de ingredientes com umidade suficiente para 
que ocorra a ação bacteriana nesse material. 
A ausência de oxigênio é de suma importância 
para a ocorrência do processo, permitindo o 
desenvolvimento de populações bacterianas 
desejáveis e produção de ácidos orgânicos 
resultantes do metabolismo de carboidratos 
solúveis (McDonald et al., 1991; Pahlow et al., 
2003). Além do enriquecimento nutricional do 
alimento, a ensilagem permite que o pecuarista 
possa utilizar materiais de fácil acesso a ele, e 
assim baratear também o custo da alimentação. 
Mas, para que seja efetivo, é necessário que o 
processo de produção da silagem seja rigoroso e 
muito bem praticado para manter a qualidade do 
produto final. 
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O processo de ensilagem é composto por diversas 
etapas e o sucesso está diretamente ligado a boa 
condução de cada etapa, que compreende desde 
a escolha da cultura a ser plantada, do tipo de silo 
(trincheira, superfície e horizontal ou bag), momento 
da colheita (matéria seca), escolha do inoculante, 
preenchimento, vedação, fermentação e manejo do 
painel do silo/desabastecimento.

O balanço entre o padrão de fermentação e controle 
da microbiota acaba sendo primordial, onde uma 
rápida queda do pH em um curto espaço de tempo e o 
aumento dos microrganismos anaeróbicos produtores 
de ácido lático no momento inicial do processo 
fermentativo são essenciais. Outro ponto importante 
que afeta a qualidade do material ensilado é a abertura 
do silo, momento em que há exposição do material a 
um ambiente aeróbico. Por isso, é imprescindível que 
o material em contato com o oxigênio seja capaz de 
minimizar o crescimento de microrganismos indesejáveis 
(leveduras) pelo maior período de tempo possível. 
Sendo assim, é de extrema importância que ao decidir 
adotar tecnologias para auxiliar o processo fermentativo 
no processo de ensilagem deve-se atentar as principais 
características e funções dos inoculantes. Para isso, a 
Nutricorp convida Philipe Jones, “Gerente de Pesquisa – 
Microbiologia, Reino Unido”. 
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Inoculante para silagem: qual 
bactéria você realmente precisa?  

Dr. Philip Jones
Gerente de Pesquisa em Microbiologia - Reino Unido. 
Texto traduzido por Nathaly Carpinelli

Com a palavra, o especialista

Aditivos para silagem são utilizados para aumentar a 
eficiência do processo fermentativo, conservar nutrientes 
e/ou garantir a estabilidade aeróbica na alimentação. 
Na verdade, existem somente duas espécies de bactérias 
ácido láticas que são essenciais para atingir esses objetivos: 
Lactobacillus plantarum, para eficiência de fermentação, e 
Lactobacillus buchneri, para deterioração aeróbica. 

O domínio rápido e completo da fermentação da silagem 
por bactérias ácido láticas (BAL) é o caminho para obter 
uma forragem de alta qualidade, com a máxima preservação 
dos nutrientes. Culturas frescas possuem algumas dessas 
bactérias e as cepas estão longe de serem ideais para 
fermentação da silagem. Os inoculantes aplicam grande 
número de cepas de bactérias, especialmente selecionadas, 
dominando a população natural e conduzindo uma 
fermentação adequada, rapidamente.
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Nem todos os inoculantes são 
igualmente bons

A maioria dos inoculantes contém Lactobacillus 
plantarum, pois é o melhor tipo de BAL para 
a fermentação, mas a maioria das cepas não 
funciona bem no pH de gramíneas frescas ou 
milho, portanto, não entram em ação até que 
o pH caia para 5. Além disso, a maioria dos 
inoculantes também requer cepas auxiliares, 
como Pediococcus, para iniciar a fermentação. 
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Entretanto, todos os inoculantes ECOSYL contêm L. 
plantarum cepa MTD/1, uma cepa incomum, com 
características únicas. Por exemplo, esse inoculante 
funciona em toda faixa de pH da silagem (acima de 6,8 
e abaixo de 4), de forma que nenhuma cepa auxiliar é 
necessária para iniciar a fermentação e as bactérias se 
multiplicam rapidamente do início ao fim. 

O MTD/1 domina a fermentação rapidamente. Quanto 
mais rápido o pH cair, maior a preservação de nutrientes, 
matéria seca e proteína verdadeira, razões pelas quais 
silagens tratadas com MTD/1 podem aumentar a produção 
de leite.  

A cepa MTD/1 foi tão dominante que, em 24 horas, 
representou 100% do total de BAL na silagem, bloqueando 
completamente o desenvolvimento de todas as outras BAL 
que poderiam reduzir a eficiência de fermentação. Esse 
domínio rápido e total foi alcançado, primeiramente, pela 
aplicação inicial garantida de 100.000 MTD/1 bactéria 
por grama de forragem; em segundo lugar, por sua rara 
habilidade de crescer em pH alto, para que se multiplique 
rapidamente assim que aplicado; em terceiro lugar porque 
é um produtor de BAL altamente eficiente.

Ter a bactéria certa é somente metade do caminho. Elas 
devem estar prontas e funcionando o mais rápido possível 
após aplicação na cultura. A maioria dos inoculantes 
contém bactérias liofilizadas, um processo que preserva 
sua estrutura até que se adicione água para sua reativação. 
Mas bactérias são organismos vivos e sujeitos a vários 
fatores estressantes durante o processo de fabricação e 
armazenamento, o que afetará sua taxa de recuperação. 
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Técnicas de fabricação insuficientes geralmente se 
refletem em armazenamento inadequado e na vida 
útil da mistura no tanque de fabricação. Vários estudos 
independentes têm demonstrado que produtos bem 
conhecidos não atingiram as taxas de aplicação declaradas, 
alguns com problemas graves. 

Por último, mas não menos importante, o MDT/1 se beneficia 
dos 40 anos de experiência de ECOSYL em fabricar 
inoculantes, produzindo bactérias robustas capazes de 
sobreviver ao armazenamento e reidratar rapidamente. Isso 
se reflete na vida útil garantida de 2 anos do ECOSYL e na 
vida útil da mistura do tanque em 3 dias. 

Se a deterioração aeróbica for um problema, por causa do 
tipo de cultura, má consolidação, manejo do silo, ou baixa 
remoção de alimento em ambientes com altas temperaturas, 
nós precisamos alterar o perfil de ácido da fermentação.  
Isso é alcançado de forma mais eficaz, como no ECOCOOL, 
pela adição de uma cepa (PJB/1) de Lactobacillus buchneri, 
que vai converter um pouco de ácido lático produzido 
pelo Lactobacillus plantarum em ácido acético, que inibe o 
crescimento de leveduras e mofos que causam deterioração 
aeróbica, quando a silagem é exposta ao ar. 

 

Figura 1. 
Lactobacillus plantarum 
– grande, colônia branca 

Lactobacillus buchneri 
– pequeno, colônia transparente



13Informa Nutri #18  Setembro/2021

O que olhar em um rótulo de inoculante: 
As cepas corretas estão presentes, ou seja, Lactobacillus plantarum 
e Lactobacillus buchneri, e não outras cepas supérfluas? 

Há informações sobre as cepas para determinar se elas realmente 
são bactérias para silagem, com dados para comprovar isso, ou 
seja, número de coleta de cultura NCIMB 40027?

Há informações suficientes para determinar quantas bactérias estão 
sendo aplicadas na forragem, ou seja, ufc/g e g/ton tratadas por 
forragem?

• Confira o ufc/g – 1011

• Pese o sachê / garrafa – 100g 
• Toneladas tratadas / sachê / garrafa – 50g 
• Taxa de aplicação – 2g/ton 
• Portanto, ufc/tt – 2x1011 ufc/ton = 2x105 ufc/g = 200.000 ufc/g. 

São necessários, pelo menos, 100.000 ufc/g de forragem de L. 
plantarum e 200.000 ufc/g de L. buchneri.  Se a ufc/g for somente 
109, o produto irá aplicar somente 2.000 ufc/g! 




