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Nessa 19ª edição do Informa Nutri, na 
coluna de mercado, trago os impactos 
da confirmação de dois casos atípicos 
de Vaca Louca no mercado interno e as 
perspectivas da retomada da exportação 
para a China. Em seguida, nossa equipe de 
P&D apresenta os 6 principais pontos que 
devemos nos atentar para uma produção de 
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) 3551.2244 
 www.nutricorp.com.br



04 Informa Nutri #19  Outubro/2021

Mercado 
por Gabriel Zylberlicht

Reviravolta no mercado do Boi Gordo

No Informa Nutri #16 - Julho (https://www.nutricorp.com.br/wp-
content/uploads/2021/07/InformaNutri-16-2.pdf) apresentamos 
os dados divulgados pelo CEPEA onde a China, neste período, 
representava 44% das exportações de carne bovina brasileira. 
Naquele momento, um cenário de possível redução nos volumes 
de carne importada pelos chineses já era desenhado, mas 
uma suspensão total nos abates de animais nessa categoria 
só passava na cabeça do analista mais pessimista. Este novo 
embargo total nos abates se deu de uma maneira muito parecida 
com o que ocorreu no segundo semestre de 2019, quando 
foi confirmado um caso atípico de Encefalopatia Espongiforme 
Bovina (Vaca Louca) no Mato Grosso, mas a paralisação não 
foi resolvida em 1 semana. Dois pontos podem ser levantados 
para essa demora na reabilitação das plantas frigoríficas: menor 
demanda chinesa por carne brasileira e elevados estoques.

Informações dos veículos de mídia da estatal lançaram que 
pelo menos 1/3 do rebanho suíno local já foi reestabelecido 
graças aos esforços do governo em alavancar fazendas locais 
e conter a disseminação da epidemia. Por outro lado, quando 
analisamos os dados publicados pelo Secex (Secretaria de 
Comércio Exterior), o Brasil bateu recorde de exportação no 
mês de setembro enviando 187 mil toneladas de carne bovina, 
31,4% acima do mesmo período no ano passado, e 5,4 mil 
toneladas acima do maior mês de 2021. Apesar da suspensão 
dos abates, o embarque das carnes que estavam estocadas no 
porto foi liberado.

https://www.nutricorp.com.br/wp-content/uploads/2021/07/InformaNutri-16-2.pdf
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Internamente, a menor pressão de compra dos frigoríficos trouxe 
um viés baixista nas cotações, conforme apresentado no gráfico 
abaixo.

Logo que saiu um rumor de um novo caso de Vaca Louca atípica 
no Brasil, no dia 16/09, o indicador apresentou queda, chegando 
à 295 reais/@. Desde meados de janeiro/21, o indicador não 
se parecia abaixo do patamar de 300 reais/@, cenário que se 
concretizou no final de setembro e início de outubro. 

Dessa maneira, o que podemos esperar do mercado? As 
cotações devem seguir comportamento bearish? É fato que, 
apesar das notícias de recomposição do rebanho suíno, a 
demanda por carne pelos chineses seguiu forte, visto o novo 
recorde de exportação. Dessa maneira, a grande maioria 
dos veículos de notícia aponta que retomada dos abates não 
deve demorar, trazendo um otimismo tanto para os frigoríficos 
exportadores quanto ao pecuarista, com o possível aumento 
das cotações e retorno da bonificação para animais dentro da 
categoria China. 

Gráfico. Cotação da arroba do boi gordo pelo indicador CEPEA/B3 no 
mês de setembro 2021.
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A ensilagem é 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 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, já que 
a condição de anaerobiose permite o desenvolvimento 
de populações bacterianas desejáveis e produção 
de ácidos orgânicos, resultantes do metabolismo de 
carboidratos solúveis. Esse é o melhor caminho para 
a inibição do desenvolvimento de microrganismos 
aeróbicos (indesejáveis) e a preservação nutricional da 
massa ensilada (McDonald et al., 1991; Pahlow et al., 
2003). 

O processo de ensilagem envolve várias etapas, desde 
a escolha da cultura até o desabastecimento do silo. 
Durante esse processo, algumas perdas são inevitáveis, 
mas o que irá determinar a magnitude dessas perdas 
são as boas práticas de produção adotadas durante o 
processo. 

Pensando nisso, a equipe técnica da Nutricorp elencou 
algumas etapas a se atentar para a obtenção de uma 
silagem de qualidade.

Seis principais pontos para se obter 
um bom alimento para o rebanho.
Por Osvaldo Alex de Sousa

#Ficadica: 
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1) Escolha da cultura

A escolha da cultura a ser implementada é um 
processo muito importante e deve estar alinhada 
com o objetivo da propriedade. É possível ensilar 
diversos materiais e alimentos tais como capins, 
planta inteira e grãos úmidos, lembrando que cada 
uma delas apresenta particularidades específicas, 
que precisam ser levadas em conta no momento da 
escolha da cultura, categoria animal que irá receber 
o alimento e a finalidade/objetivo proposto para 
a silagem. Desta forma, o início de tudo é definir 
qual cultura será cultivada e ensilada, e se planejar 
para garantir um bom processo de ensilagem, por 
exemplo ponto de colheita, tipo de silo e inoculante 
a se usar.  
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2) Estrutura de estocagem

A estrutura de estocagem será o local/estrutura onde 
a silagem será armazenada. As principais estruturas 
existentes, são: silo trincheira, silo superfície, silos 
tubulares horizontais (bolsas) e silos-fardos revestidos 
por filme plástico (bolas). Todas essas estruturas 
possuem pontos positivos e negativos, por isso a 
decisão deve ser baseada nas características da 
propriedade, como: investimento, tamanho da fazenda, 
número de animais, capacidade de trabalho, estratégia 
de alimentação, planejamento futuro da fazenda, etc. 
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3) Monitoramento e ponto de colheita 

A colheita pode ser considerada uma das etapas 
mais importantes para a confecção de uma silagem, 
pois impacta diretamente na qualidade do material 
a ser ensilado. Antes da colheita, precisamos 
determinar o ponto de corte da cultura, que é 
baseado principalmente pela maturidade em que 
a planta se encontra, que pode ser acessado de 
acordo com o teor de matéria seca (MS) da planta. 
Efetuar a colheita no momento e maturação correta, 
proporciona uma boa compactação e fermentação 
do material. 

4) Compactação e vedação 

Essa etapa tem o objetivo de eliminar a porosidade 
da forragem ensilada e consequentemente o 
oxigênio presente no material. O processo de 
compactação é realizado com o auxílio de tratores 
pesados e o tempo de compactação, o tempo 
de compactação é comumente proporcional 
ao tempo de colheita (Ex.,5h de colheita; 5h 
de compactação). Além do peso aplicado na 
compactação e tempo de compactação, a outros 
fatores que influenciam como tamanho de partícula 
e MS do material, desta maneira, logo podemos 
perceber que todos os processos da ensilagem 
estão linkados, desde a escolha da cultura a ser 
plantada, silo a se usar, entre outros.
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Já o processo de vedação, é um processo de 
barreira para a reentrada de oxigênio no material após 
a retirada (compactação). Sendo assim, pode ser 
utilizado lona dupla face de boa qualidade, resistente 
contra rasgos, furos e radiação ultravioleta. Além 
disso, para refinamento do manejo, pode-se utilizar 
filmes plástico com barreira de oxigênio.  A etapa de 
compactação e vedação em resumo é o principal 
fator que garante anaerobiose ao processo, para 
início do processo fermentativo e estabilização da 
silagem.

5) Fase de abertura e utilização da silagem

A abertura e retirada do material é caracterizada 
pela exposição da silagem ao meio ambiente e 
exposição do material ao oxigênio. Sendo assim, 
se determinados cuidados não forem tomados, a 
qualidade da silagem que é colocada no cocho dos 
animais será muito inferior àquela que está no interior 
do silo. A consequência desse fato é evidente, ou 
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seja, compromete-se o desempenho produtivo 
do rebanho, resultando em prejuízos econômicos 
para o produtor. Esse fato é lógico, pois os animais 
somente evidenciam seus potenciais de produção 
se receberem alimentação de boa qualidade e em 
quantidades adequadas.

Sendo assim, um bom manejo do painel do 
silo certamente evitará perdas e prejuízos 
desnecessários ao sistema produtivo. Exige apenas 
cuidado, zelo e capricho na retirada e utilização da 
silagem. Mesmo efetuando corretamente os passos 
que antecedem a abertura do silo, ao reabrir o silo 
inevitavelmente a silagem será exposta ao oxigênio 
ao decorrer do tempo e, consequentemente o 
material que está a frente será o primeiro a se 
deteriorar, desta forma, para garantir o oferecimento 
de um alimento de qualidade todo dia ao rebanho, é 
retirar no mínimo 250 kg/m2/dia do painel do silo. 

6) Inoculantes

Como percebemos, o processo de ensilagem é 
complexo e depende de diversos fatores internos 
e externos, para atingir a qualidade desejada do 
material a ser ensilado. Os inoculantes podem ser 
utilizados como uma estratégia para aumentar a 
eficiência do processo fermentativo da silagem, 
conservar nutrientes e/ou garantir a estabilidade 
aeróbica.
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Os inoculantes são adicionados às silagens com a finalidade 
de corrigir características que são inerentes à matéria prima. 
O objetivo da utilização é principalmente para otimizar o 
processo fermentativo, evitar futuros problemas com relação 
à qualidade do material ensilado e garantir uma maior 
estabilidade aeróbica após abertura do silo.

A escolha do inoculante depende de diversos 
fatores, seguem abaixo alguns pontos deveriam 
ser cruciais na escolha do inoculante.   

- Quais bactérias estão presentes;

- Qual o nível de segurança da sua manipulação/
aplicação;

- Estudos científicos que comprovem a eficácia do 
inoculante; 

- Contribuição no processo fermentativo e perdas de MS (%);

- Nível de estabilidade aeróbica;

- Manutenção/aumento no valor nutritivo da cultura a ser 
conservada;

- Retorno em produtividade animal.




