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E aí pessoal,
		Tudo bem?

GABRIEL ZYLBERLICHT
P&D | BI
(19) 98133.0807
(19) 3551.2244
www.nutricorp.com.br

Chegamos à 23ª edição do Informa Nutri!
Nessa edição, na coluna de mercado,
trago a queda no preço do boi gordo e
os impactos no planejamento do primeiro
giro dos confinamentos. O convidado do
mês do nosso quadro “Com a palavra, os
especialistas!” é, Dr. Mark Leggett, gerente
técnico global da Volac que nos apresenta
Por que usar um inoculante de silagem?
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
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Mercado

por Gabriel Zylberlicht

Após um longo período com seguidas altas,
mercado do boi gordo fecha abril em queda
A última vez que relatamos queda em um indicador
mensal foi em out/2021. Naquele momento, o mercado
apresentou grande instabilidade após a confirmação
de dois casos atípicos de Encefalopatia Espongiforme
Bovina ou Doença da Vaca Louca. No período, a
demanda por carne perdeu força devido a suspensão
imediata dos abates para exportação chinesa
gerando um aumento na oferta e, consequentemente,
desvalorização do boi gordo. Pois bem, após 5 meses
seguidos em alta o indicador novamente apresentou
inversão nos preços, fechando abril em um valor
médio de R$ 335,06/@, desvalorização de 2,8%MoM.
Comparado ao que ocorreu em out/21, a principal
causa da queda não foi por conta da redução na
demanda, mas sim no aumento da oferta.
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Podemos dizer que a desvalorização do animal neste
período não é nenhuma novidade ao pecuarista. O mês
de abril sazonalmente é marcado pela redução nos índices
de chuvas e queda nos termômetros afetando diretamente
a qualidade das forragens nas fazendas. Dessa maneira,
a redução na curva de produção dos animais resulta em
aumento nas ofertas de animais aos frigoríficos que, em
situação de conforto nas escalas, pressionam por preços
mais baixos. O gráfico abaixo baseado na variação mensal
nos preços ilustra este cenário.

Gráfico 1. Variação mensal do Indicador Boi Gordo CEPEA/B3.
Fonte: CEPEA, elaborado por Nutricorp.
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Outro ponto que podemos destacar no mês de abril é o
fechamento do planejamento do primeiro giro do confinamento.
Seguindo ainda no preço do boi gordo, os contratos fechados
até o momento pregão 05/05/2022 apontam que o animal deve
se valorizar nos próximos meses, maio, junho e julho, porém se
mantendo abaixo do patamar de 330 reais por @.

Preço @boi gordo

Relação de troca @ boi gordo:sc. milho

Passando para o lado da caneta vermelha, para alívio dos
pecuaristas, o milho apresentou forte desvalorização no mês de
abril, 11%MoM. Dessa maneira o produtor se viu em um maior
poder de compra, ilustrado no indicador de relação de troca
abaixo:

Meses-ano

Gráfico 2. Indicador de relação de troca.
Fonte: CEPEA, elaborado por Nutricorp.

Vale ressaltar que desde outubro de 2020 o indicador não
apresentava números acima da média histórica. Dentro dessa
mesma linha de raciocínio, os dados divulgados pelo Laboratório
de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal da USP (Edição
59, Abril/2022) demonstraram, também, redução no custo das
diárias para confinamentos grandes e médios no estado de São
Paulo e Goiás.
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Gráfico 3. Índice de custo de produção de bovinos confinados – ICBC.
Fonte: Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal da USP, 2022.

Dessa maneira, não dialogando sobre a margem da produção,
mas de necessidade de capital de giro, o forte recuo nos
custos pode significar um certo alívio na necessidade de caixa
para o giro da operação. Por outro lado, é necessário muita
cautela e principalmente planejamento de compras/vendas
para a saúde financeira da operação. Visando resultados
positivos no final, é necessário atenção redobrada na
produção como um todo buscando desperdícios mínimos de
alimentos e manejos/tecnologias de bem-estar animal para o
menor impacto possível nos índices zootécnicos. Além disso,
o pecuarista precisa sempre apurar todo investimento possível
em tecnologias de manejo, nutrição e genética para maximizar
ainda mais sua produção e lucratividade.
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Processo de ensilagem
por Osvaldo de Sousa

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).
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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.
Como citado acima, o processo de ensilagem é multifatorial
com diversas etapas e o principal objetivo é conservar o
alimento para o rebanho, minimizando as perdas de matéria
seca. Nesse sentido, as tecnologias vêm para ajudar, tais
como práticas de ensilagem, lonas, barreiras de oxigênios,
maquinários e inoculantes. Desta forma a Nutricorp
convidou um especialista em inoculantes para demonstrar
os benefícios que um inoculante de qualidade pode trazer
para sua silagem.
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Com a palavra, o especialista

Por que usar um inoculante de silagem?
Mark Leggett (Global Technical Manager/Forage Products – Volac)
Tradução: Nathaly Carpinelli e Osvaldo de Sousa (Nutricorp)

Assim que a forrageira é colhida, sua qualidade tende a diminuir,
reduzindo tanto a matéria seca (MS) quanto a qualidade do
alimento. Em outras palavras, as perdas são inevitáveis no
processo de ensilagem, mas podem minimizar consideravelmente
com a adoção de boas práticas de fabricação de silagem. Tais
como, momento da colheita (maturidade/MS do material), boa
compactação e vedação do silo, requerem muita atenção. Mas
outro ponto importante é utilizar um inoculante bacteriano testado
e comprovado durante o processo de ensilagem.
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O inoculante Ecosyl trata a forragem com Lactobacillus
plantarum MTD/1 (“boas” bactérias), especialmente
selecionadas, devido à sua eficácia comprovada em
diversas culturas, condições climáticas e ser altamente
eficiente na fermentação. Durante o processo de
fermentação, é produzido ácido lático que é responsável
pela redução do pH do material. A redução do pH, inibi as
enzimas naturais da planta e microrganismos indesejáveis,
como enterobactérias e clostrídios, que competiriam
com os “bons microrganismos” (bactérias produtoras de
ácido lático) e degradariam o valor nutricional do alimento
(silagem).
Pesquisas mostram que o uso de Ecosyl acelerou a queda
do pH quando comparado ao grupo controle (Figura 1).
Isso é importante, pois evita/reduz o tempo hábil para que
microrganismos indesejáveis se estabeleçam. Estudos
demonstram que as perdas de MS na silagem feita com
utilização de Ecosyl foram reduzidas aproximadamente na
metade (Figura 2).

Figura 1. Velocidade na queda do pH em silagem preservada
ou não com Ecosyl.
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Figura 2. Melhor recuperação de matéria seca em silagem
preservada com Lactobacillus plantarum MTD/1 (Ecosyl).

Por outro lado, se a silagem for feita sem inoculantes,
isso dá oportunidade para que a fermentação seja
feita por qualquer bactéria que esteja presente na
forragem (epífitas) – boas ou ruins – sem nenhum
controle. Se as bactérias “ruins” dominarem a
fermentação inicial, o pH cairá lentamente, permitindo
que os microrganismos indesejáveis continuem
utilizando por mais tempo os nutrientes presentes na
forragem, aumentando a magnitude da perda de MS.
Além disso, uma fermentação menos eficiente produz
ácidos fracos (ácido butírico) e álcoois. Muita MS
e energia são desperdiçadas na produção desses
ácidos fracos e álcoois, e, alguns deles reduzem a
palatabilidade da silagem (ácido butírico), impactando
de forma negativa o consumo de matéria seca (CMS)
dos animais.
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Assim como conservar mais MS, o uso de Ecosyl
aumentou a energia metabolizável da silagem em 0,6 MJ/
kg MS, preservou mais proteína verdadeira e melhorou a
ingestão de MS dos animais. O mais importante de tudo,
a utilização de Ecosyl na confecção e conservação da
silagem melhorou a qualidade do alimento, impactando
de forma positiva o consumo de MS e desempenho
dos animais. Ao longo de 16 ensaios internacionais
independentes, utilizando uma variedade de forragens,
melhorou a produção de leite em média 1,2L a mais
de leite/vaca/dia (corrigido para gordura). Da mesma
forma, em 19 estudos com bovinos de corte, a produção
aumentou 10,5% em animais alimentados com silagens
tratadas com Ecosyl.

Deterioração aeróbica
Infelizmente, por mais eficiente que seja a fermentação,
ela não consegue inibir todos os microrganismos.
Algumas leveduras podem sobreviver em condições de
baixo pH e se alimentar de ácido lático, quando expostas
ao ar (oxigênio). Isso promove uma redução na MS
da silagem e energia através da produção de dióxido
de carbono e perda de calor durante o processo de
deterioração aeróbica.
Esse é um problema particular em culturas com maior
teor de MS que são mais difíceis de se estabelecer. À
medida que as leveduras consomem o ácido lático, o
pH aumenta novamente, permitindo assim o crescimento
de fungos indesejáveis. Outras consequências incluem
a redução da palatabilidade e potencial produção de
micotoxinas na silagem.
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Produtores tem pouco controle sobre o número de leveduras na
lavoura, mas é possível limitar seu crescimento na silagem. Além de
práticas como boa compactação, redução de partículas e vedação
do silo, a utilização de um inoculante de dupla ação também pode
ajudar.
O inoculante de dupla ação Ecocool, contém o mesmo Lactobacillus
plantarum MTD/1 comprovado e encontrado em Ecosyl para
fermentação, mais a adição de uma segunda cepa bacteriana,
Lactobacillus buchneri PJB/1. Esta segunda cepa, produz ácido
acético, que possui propriedades antifúngicas. A utilização de
Ecocool demonstrou uma redução na contagem de levedura (Tabela
1) e manteve a silagem fresca e estável por mais de 10 dias (Figura
3), quando exposta ao oxigênio (abertura do silo).
Com Ecocool

Sem inoculante

Número de leveduras (unidade de colônias formadas por grama de forragem)

Momento da
ensilagem
Após a
abertura

1.500.000

<1.000

440.000000

<1.000

Figura 3. Benefícios do Ecocool para manter o milho fresco e
estável (37% de MS)
Ecocool: silagem tratada permaneceu estável por mais de 10
dias depois de abertura.
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MTD/1 (Ecosyl) – Testado extensivamente
• Mais de 200 experimentos de fermentação
• Experimentos avaliando consumo, digestibilidade
e energia metabolizável
• Experimentos de desempenho animal
MTD/1 (Ecosyl) – Benefícios na ensilagem e
desempenho animal
• Queda rápida de pH
• Redução de perdas de MS
• Melhor digestibilidade
• Melhor ingestão de MS
• Aumento na produção de leite (1,2L a mais de
leite/vaca/dia – corrigido para gordura) em 16
testes internacionais

