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RESUMO 

Cerqueira, A. S. Nanoformulação do óleo essencial de alecrim-pimenta (Lippia 

sidoides) na ensilagem de milho (Zea mays L.) 

 

Resumo: Objetivou-se no presente trabalho estudar os efeitos do óleo essencial de 

Lippia sidoides, nanoformulado (OEN), na contagem microbiológica, composição 

química, perdas fermentativas e estabilidade aeróbia da silagem de milho. O 

experimento foi conduzido na fazenda experimental (Campus Rural) da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), localizado no município de São Cristovão/SE, Brasil. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x3 com cinco 

repetições. Os tratamentos foram compostos quatro níveis de adição de óleo essencial 

de Lippia sidoides nanoformulado (0, 100, 400 e 700 mg kg-1) na matéria natural (MN) 

e três tempos de abertura do silo (15, 30 e 45 dias, após fechamento do silo). Foram 

utilizados 60 mini silos experimentais totalizando 12 tratamentos com cinco repetições. 

A adição de 700 mg kg-1 de OEN reduz o desenvolvimento de Clostridium, fungos, 

leveduras e controla o desenvolvimento de enterobactérias nos primeiros dias de 

ensilagem, também reduz o nível de efluentes diminuindo o lixiviamento de nutrientes. 

Para fungos e leveduras, o nível de 700 mg kg-1 também foi o que mostrou melhor 

respostas em relação ao controle inibindo o crescimento dos mesmos com uma redução 

mínima de 0,9 log ufc g-1. Não foi observado efeito da inclusão do OEN na composição 

química, deixando evidente a capacidade do óleo na conservação dos componentes 

químicos da forragem após o processo fermentativo. A estabilidade aeróbia não foi 

influenciada de forma direta com a adição do OEN, porem mostrou diferença 

significativa (P<0,05) para as variáveis temperatura acumulada e temperatura máxima 

em função dos dias de abertura. O óleo essenciais de Lippia sidoides nanoformulado 

apresenta potencialidade como alternativa ao uso de aditivos na silagem de milho, 

porém mais estudos são necessários. 

 

Palavras-chaves: estabilidade aeróbia, microbiologia, nanopartículas 
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ABSTRACT 

Cerqueira, A. S. Nanoformulation of rosemary essential oil (Lippia sidoides) in 

corn silage (Zea mays L.) 

 

 

Abstract: The objective of this work was to study the effects of the essential oil of 

Lippia sidoides, nanoformulated (OEN), on microbiological counts, chemical 

composition, fermentative losses and aerobic stability of corn silage. The experiment 

was conducted at the experimental farm (Campus Rural) of the Federal University of 

Sergipe (UFS), located in the municipality of São Cristovão / SE, Brazil. The design 

was completely randomized in a 4x3 factorial scheme with five replications. The 

treatments were composed of four levels of essential oil addition of lippia sidoides 

nanoformulated (0, 100, 400 and 700 mg kg-1) in the natural material (MN) and three 

silage opening times (15, 30 and 45 days after closure of the silo). Sixty experimental 

mini silos were used, totaling 12 treatments with five replicates. The addition of 700 mg 

kg-1 of OEN reduces the development of Clostridium, fungi, yeast and controls the 

development of enterobacteria in the early days of silage, also reduces the level of 

effluents reducing nutrient leaching. For fungi and yeast, the level of 700 mg kg-1 was 

also the one that showed better responses in relation to the control, inhibiting their 

growth with a minimum reduction of 0.9 log ufc g-1. It was not observed the effect of 

the inclusion of OEN in the chemical composition, making evident the capacity of the 

oil in the conservation of the chemical components of the forage after the fermentation 

process. The aerobic stability was not directly influenced by the OEN addition, but 

showed a significant difference (P <0.05) for the variables accumulated temperature and 

maximum temperature as a function of the days of opening. The essential oil of Lippia 

sidoides nanoformulated presents potential as an alternative to the use of additives in 

corn silage, however more studies are needed. 

 

Keywords: aerobic stability, microbiology, nanoparticles 
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1-INTRODUÇÃO GERAL 

A conservação de forragem pelo método da ensilagem ocorre a partir do 

metabolismo dos carboidratos solúveis (principalmente açucares) em ácidos orgânicos 

pela flora microbiana atuante, durante a fase fermentativa, sobretudo o ácido lático 

produzido pela ação das bactérias láticas, reduzindo o pH do meio a um nível adequado 

(± 4,0) de conservação do material ensilado.  

Para esta finalidade uma das forrageiras mais usadas mundialmente para 

produção de silagem é a planta de milho (Zea mays L.), por apresentar características 

desejáveis, como, elevado conteúdo energético, teor de matéria seca na faixa 

considerada ideal (30 e 35%) e baixo poder tampão, o que propicia uma boa 

fermentação microbiana (Fernandes et al., 2016). Entretanto, mesmo para essa 

forrageira, durante a ensilagem, podem acontecer perdas que podem comprometer 

negativamente em termos de matéria seca e valor nutricional da silagem. 

A presença do alto teor de umidade na silagem e o tamanho da partícula, podem 

afetar o processo fermentativo, proporcionando o desenvolvimento de bactérias 

patogênicas (ex. Clostridium), que prejudicam a qualidade da silagem através da perda 

de nutrientes por lixiviação, devido à elevada quantidade de efluente produzido, além 

das perdas por gases (Negrão et al., 2016).  

Com o propósito de melhorar o processo fermentativo durante a ensilagem, tem-

se estudado o uso de diversas substâncias biológicas (ex. Lactobacillus faecium ou 

plantarum) ou químicos (ex. ác. fórmico, uréia). Atualmente, vem se implementando o 

uso de substâncias como os óleos essenciais, que são constituídos por compostos 

complexos voláteis, provenientes do metabolismo secundários de plantas, sendo 

conhecidos por possuírem ação bactericida e fungicida (Bakkali et al., 2008).  

A diversidade química de óleo essencial  de espécies vegetais existente na 

natureza, tem possibilitado a obtenção de informações importantes para a definição de 

estratégias na sua conservação e utilização (Blank et al., 2015).  

Dentre as plantas produtoras de óleo essencial, o alecrim-pimenta (Lippia 

sidoides Cham.) tem-se destacado por ser uma planta nativa da região Nordeste do 

Brasil, pertencente à família Verbenaceae, tem como constituinte majoritário o timol, 

principal responsável pela propriedade antimicrobiana exercida por esse óleo (Oliveira 

et al., 2017). A utilização do óleo essencial de alecrim em silagens pode ser uma 

alternativa no controle de microrganismos patogênicos (ex. Clostridium, leveduras) que 



14 
 

acarretam à deterioração das mesmas, influenciando positivamente no perfil 

fermentativo e, consequentemente, na melhor qualidade da silagem. 

Para que a utilização dos óleos essenciais em silagens sejam realizadas de forma 

mais eficiente, tem-se buscado técnicas da biotecnologia com intuito de permitir o 

melhor aproveitamento desses óleos. Diante disso, pode ser fundamental o 

desenvolvimento e uso da tecnologia de nanoformulação (gotículas em nanômetro entre 

10 e 100 nm) em óleos essenciais protegendo as substâncias bioativas da degradação e 

perdas por evaporação, além de permitir uma liberação controlada dos constituintes do 

óleo, aumentando o seu poder de ação (González et al., 2014). As nanoformulações 

também promovem maior área específica, solubilidade e mobilidade das partículas, o 

que contribui para melhor atuação dos óleos essenciais quando comparado aos aditivos 

convencionais (Montefuscoli et al., 2014; González et al., 2015), como culturas 

bacterianas, fontes de carboidratos, ácidos orgânicos e conservantes.  

Há uma carência de estudos que aprofundem os conhecimentos a respeito na 

utilização de nanoformulação de óleos essenciais, principalmente em plantas usadas 

para silagem. Desta forma, objetivou-se com o presente trabalho avaliar os efeitos da 

nanoformulação do óleo essencial de alecrim-pimenta (Lippia sidoides Cham.) sobre o 

perfil fermentativo, microbiológico e qualitativo da silagem de milho. 
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2-REVISÃO DE LITERATURA 

2.1-Silagem de milho 

As práticas de conservação de forragens na forma de feno ou silagem são 

bastante difundidas e tem como objetivo minimizar o problema da escassez de forragens 

no período de seca, maximizando a utilização da forragem diante de um eficiente 

planejamento forrageiro.  A silagem é uma técnica de conservação da forragem a partir 

do corte, trituração, compactação e no armazenamento do material forrageiro em um 

recipiente ou estrutura denominada silo. No qual a combinação entre um ambiente 

anaeróbio e um pH baixo é fundamental para evitar uma atividade microbiana 

indesejável (Pahlow et al., 2003). Essa reação de pH ocorre, especialmente através da 

fermentação lática em ausência de oxigênio, com o mínimo de perdas de matéria seca e 

energia. Para que isso ocorra, é necessário que a respiração da planta e sua atividade 

proteolítica, bem como a atividade de microrganismos indesejáveis, sejam limitados. O 

rápido enchimento do silo, a utilização de aditivos e a manutenção de um ambiente 

anaeróbio no silo, podem minimizar os problemas de deterioração da silagem. O teor de 

umidade da forragem ensilada deve variar em torno de 70%. Teores acima podem 

prejudicar a conservação através da deterioração da silagem por meio de 

microrganismos do gênero Clostridium (Mota et al., 2011).  

O processo de ensilagem segundo Weinberg e Muck (1996) pode ser dividido 

em quatro fases, fase aeróbia inicial, fermentação principal, fase estável e fase de 

abertura do silo. Inicialmente a flora epifítica da forragem que veio do campo ainda 

continua ativa e corresponde ao período em que a forrageira está sendo ensilada, sendo 

caracterizada pelas reações de respiração e proteólise decorrentes da ação enzimática 

dentro das células vegetais e também pela ação de alguns microrganismos aeróbios e 

anaeróbios facultativos. Para minimizar estes efeitos, o manejo adequado do tamanho de 

partícula e da compactação, assim como o rápido fechamento do silo são importantes 

para determinar o fim desta fase, onde se dá todo o consumo de oxigênio residual. Isto 

evita o crescimento de microrganismos como leveduras e fungos filamentosos, além do 

consumo de carboidratos solúveis, impedindo também o aquecimento excessivo da 

silagem. 

A segunda fase é a fermentação principal, em que os microrganismos 

anaeróbios, principalmente bactérias ácido láticas, irão dominar a fermentação e 

produzir ácidos orgânicos, reduzindo o pH do meio. A terceira fase é a estável, que se 
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mantém desde que o meio esteja em anaerobiose, proporcionando  a conservação do 

material. Por último, a fase de abertura do silo, onde o material entra em contato com o 

oxigênio, favorecendo o crescimento de microrganismos indesejáveis, como leveduras e 

bolores (Muck e Pitt, 1993; Oude Elferink et al., 2000; Pahlow et al., 2003), o que 

acarreta em progressiva deterioração aeróbia em função do aumento do pH e 

concentração de oxigênio (Pedroso et al., 2006). Os principais indicadores desta última 

fase são o aumento da temperatura e liberação de CO2 resultante da respiração. O 

aumento da temperatura promoverá a quebra das proteínas em compostos nitrogenados, 

não proteicos, solúveis e a caramelização de carboidratos (temperaturas acima de 42 ou 

44°C, as conhecidas reações de Maillard) (Pahlow et al., 2003). 

A planta de milho é considerada padrão dentre as forragens utilizadas no 

processo de ensilagem, principalmente pelo seu teor adequado de matéria seca (MS) no 

momento ideal para ensilagem, alta produção de MS por área (16 a 21 T/ha) e alta 

digestibilidade (51 a 61%) (Neumann, 2007; Oliveira et al., 2010). A planta de milho é 

ponderada para produção de silagem pelo seu elevado conteúdo energético, facilidade 

de obter teor de MS na faixa considerada ideal para ensilagem, entre 30 e 35%, teores 

mínimos de carboidratos solúveis acima de 3% na matéria original favorecendo boa 

fermentação microbiana. (Nussio et al., 2001; Deminicis et al., 2009). 

O estágio de maturação do milho no momento da colheita afeta a qualidade da 

silagem, o conteúdo de grãos, o teor de MS e a digestibilidade da planta variam de 

acordo com o desenvolvimento da cultura (Pedroso et al., 2006). Com isso, na época 

ideal de corte pode ser registrado o conteúdo favorável de carboidratos solúveis em 

água e baixo poder tampão. 

Os principais carboidratos solúveis presentes em culturas forrageiras são a 

frutose, glicose, sacarose e frutosanas, observando-se que sacarose e frutosanas são 

rapidamente hidrolisados a seus monômeros no momento da colheita (McDonald et al., 

1991). 

A elevada quantidade de açúcares solúveis pode resultar em elevados teores de 

ácido lático como também por elevados teores de carboidratos solúveis residuais, o que 

pode promover abaixamento demasiado do pH, com valores próximos de 3,0 (Oliveira 

et al., 2010), podendo haver predominância de leveduras, que resulta em fermentação 

alcoólica, acarretando elevadas perdas de matéria seca. 

 



17 
 

2.2-Microbiologia da silagem 

Diante da complexidade das reações bioquímicas que ocorrem no processo de 

ensilagem, é imprescindível o conhecimento da população microbiana para 

compreensão das interações que ocorrem durante a fermentação. Segundo Santos et al., 

(2008), conhecer as características dos microrganismos resultará em maior eficiência na 

utilização de recursos para melhoria das técnicas de conservação dos alimentos. 

As plantas apresentam uma população epífita composta tanto por 

microrganismos aeróbios como anaeróbios, representados por bactérias, leveduras e 

fungos (Muck, 2010). A população epifítica de forragens frescas varia de 106 a 109 ufc/g 

de matéria verde (MV), sendo a maioria aeróbia (Pahlow et al., 2003). As bactérias 

ácido láticas (BAL) estão normalmente em número menores que seus competidores, 

fungos e enterobactérias, mas podem se multiplicar rapidamente após o corte e picagem 

da forragem (Lin et al., 1992).  

Os microrganismos de maior relevância no processo fermentativo são as 

bactérias produtoras de ácido lático consideradas como desejáveis. Estas bactérias 

produzem principalmente o ácido lático, que é responsável pela conservação da massa 

ensilada. Porém, existem outros microrganismos considerados como indesejáveis 

durante o processo fermentativo ou após e abertura do silo, que podem atuar e 

promovem efeitos deletérios ao valor nutricional da silagem. Dentre estes 

microrganismos estão as leveduras, enterobactérias, clostrídios, bactérias produtoras de 

ácido acético, bacilos, fungos e Listeria (McDonald et al., 1991). 

As enterobactérias são classificadas como gram-negativos, anaeróbios 

facultativos, quimiorganotróficos, amplamente encontrados no solo, na água, nos frutos, 

nos vegetais, nos grãos e nas plantas forrageiras, as bactérias láticas são bastonetes 

gram-positivos, catalase positivos, oxidase negativos, quimiorganotróficos, sem 

mobilidade, amplamente encontrados no meio ambiente e no trato gastrointestinal de 

animais de endotérmicos (Coutinho, 2009).  

As bactérias do gênero Clostridium compreendem bastonetes gram-positivos, 

anaeróbios obrigatórios presentes no solo e que contaminam a forragem durante a 

colheita. Espécies desses grupos são responsáveis pela produção de ácido butírico e pela 

proteólise durante o processo fermentativo (Gibson, 1965), o que leva à necessidade de 

maior controle e combate do desenvolvimento desses microrganismos. 
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 Os fungos filamentosos são microrganismos aeróbios, se multiplicam após 

exposição do material ao oxigênio, quando então se tornam visíveis a olho nu, formando 

placas geralmente nas extremidades. As leveduras são anaeróbias facultativas e 

diferentemente dos fungos filamentosos, não se encontram em colônias visíveis. As 

leveduras dos gêneros Saccharomyces e Torulopsis crescem em anaerobiose, e converte 

os carboidratos solúveis em CO2 e etanol (Coutinho, 2009). Gêneros de leveduras 

fermentadoras de lactato, como Candida, Hansenula e Pichia, são predominantes em 

silagens após abertura do silo (Knicky, 2005).  

As bactérias ácido láticas são encontradas, especialmente, em partes danificadas 

das plantas, como mecanismo de defesa utilizado para proteger as plantas de 

microrganismos patogênicos, através da produção de compostos antagonísticos como 

ácidos, bacteriocinas e agentes antifúngicos (McDonald et al., 1991). 

Enterobactérias e bactérias ácido láticas (BAL) normalmente prevalecem de 1 a 

3 dias após o fechamento do silo. Entretanto, uma vez que o pH começa a reduzir 

abaixo de cinco, a população de enterobactérias diminui rapidamente, tornado as BAL 

os principais microrganismos na silagem (Muck, 1991). Em condições favoráveis, com 

o teor de MS em torno de 30%, baixa concentração de oxigênio e presença de 

carboidratos solúveis, as BAL rapidamente acidificam o meio e a maioria dos 

microrganismos indesejáveis não são capazes de sobreviver, conduzindo, dessa forma, 

para uma silagem de baixo pH e estável. 

Segundo Silva (2001), a quantidade de bactérias do ácido láctico para uma 

silagem de boa qualidade devem esta em níveis maiores que 106 ufc/g e populações de, 

enterobactérias, fungos/leveduras, Bacillus e Clostridium menores que 102 ufc/g. Isto 

torna a silagem um cheiro agradável, cor clara (verde-amarelada), textura firme, tecidos 

macios, mas destacáveis das fibras, acidez e gosto ácido típico. 

O uso de alternativas que viabilizem o crescimento de bactérias desejáveis 

acelerando o decréscimo do pH e a inativação enzimática, evitando vias metabólicas 

deletérias pode maximizar a qualidade fermentativa e consequentemente a possibilidade 

de se obter uma silagem de qualidade. 
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2.3-Óleos essenciais 

A crescente preocupação com segurança alimentar envolve toda a cadeia de 

produção, desde as matérias-primas, alimentos fornecidos aos animais, e produtos finais 

do sistema de produção.  

Portanto, a produção de alimentos destinados à nutrição animal também busca 

atender às exigências, principalmente do mercado externo, de produtos seguros, 

conhecidos pela sigla GRAS (Generally Recognized As Safe) designação da Food and 

Drug Administration (FDA) para aditivos adicionados ao alimento considerados seguros 

por pesquisadores. Os óleos essenciais já são utilizados, principalmente com finalidade 

de promover sabor, ou como conservantes naturais em pães, queijos, carnes, chucrute, 

doces e molhos (Souza et al., 2007). 

 Os óleos essenciais são compostos complexos naturais constituído por 

metabólitos secundários de plantas aromáticas, voláteis e caracterizados por um forte 

odor, obtidos por meio de vapor ou hidrodestilação (Bakkali et al., 2008). Os óleos 

essenciais são antimicrobianos que se mostraram eficazes em uma variedade de 

aplicações, diminuindo o crescimento e sobrevivência de microorganismos (Callaway et 

al., 2011).  

Os estudos em relação à diversidade química de óleo essencial de espécies 

vegetais, tem possibilitado a obtenção de informações importantes para a definição de 

estratégias na conservação e uso de genótipos em programas de melhoramento (Blank et 

al. 2015, Costa et al. 2015, Nizio et al. 2015). 

Segundo Koiyama et al. (2014), em uma planta pode existir mais de um 

princípio ativo, em diferentes concentrações. De modo semelhante, o composto pode 

esta presente em outras plantas em concentrações diferentes, variando de acordo com o 

estágio vegetativo da planta e as características edafoclimáticas do local de colheita. 

Estudos demonstram variações quantitativas na composição química do óleo essencial, 

provavelmente devido a condições genéticas, não padronização de cultivos e clima 

(Gomes et al., 2011). 

A crescente demanda por aditivos alimentares naturais, tem aumentado o 

interesse no uso de óleos essenciais como potenciais antimicrobianos alternativos 

(Fisher & Phillips, 2008; Solórzano-Santos & Miranda Novales, 2012), visto que atuam 

contra uma ampla variedade de microrganismos, incluindo bactérias gram-negativas, 

bactérias gram-positivas e fungos (Lopez et al,. 2007). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
https://pt.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
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A efetividade da atividade antibacteriana é relatada por não estar atribuída a um 

único mecanismo de ação. Burt (2004) demonstrou os possíveis mecanismos de atuação 

dos óleos essenciais na célula bacteriana (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Mecanismo de ação antimicrobiana dos óleos essenciais na célula bacteriana. Adaptado de Burt 

(2004). Fonte: Pereira (2016) 
 

Os princípios ativos dos óleos essenciais tornam permeável a membrana celular, 

provocando a desintegração da membrana externa e, dessa forma, interrompem as 

funções necessárias à sobrevivência desses microrganismos (Suzuki et al., 2008). A 

membrana externa das bactérias gram-negativas proporciona uma superfície hidrofílica, 

devido à presença de moléculas de lipopolissacarídeos (Nikaido & Vaara, 1985).  

Os terpenóides e fenilpropanóides interagem com a membrana celular das 

bactérias, devido à natureza hidrofóbica dos hidrocarbonetos cíclicos presentes nos 

óleos essenciais, que permite que eles se acumulem na bicamada lipídica das bactérias 

(Chao et al., 2000). Segundo Calsamiglia et al. (2007), esta interação desintegra a 

membrana bacteriana, tornando-a mais permeável, o que acarreta na translocação de 

íons através da membrana e, consequentemente, uma diminuição no gradiente iônico. A 

alteração dos gradientes de íons afeta os processos essenciais da célula como transporte 

de elétrons, translocação de proteínas, fases da fosforilação e reações dependentes de 

enzimas, causando perda do controle quimiosmótico da célula podendo levar a  morte 

bacteriana (Dorman & Deans, 2000).  

As bactérias podem contrabalancear esses efeitos usando bomba iônica e a morte 

celular pode não ocorrer, porém, há um gasto elevado de energia desviada para essa 
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função e o crescimento bacteriano é reduzido, com consequente mudança na proporção 

das populações de bactérias (Calsamiglia et al., 2007).  

Gill e Holley, (2006) afirmaram que, a atividade antimicrobiana dos óleos 

essenciais pode ser explicado pelo caráter lipofílico dos monoterpenos contido neles. Os 

monoterpenos atuam desorganizando a membrana citoplasmática dos microrganismos, 

que perde sua alta impermeabilidade para prótons e íons maiores, o que acarreta na 

perturbação da integridade da membrana e suas funções são comprometidas, não apenas 

como uma barreira, mas também como uma matriz para enzimas e como um transdutor 

de energia. 

O timol e carvacrol, são considerados como sendo mais eficazes como agentes 

antimicrobianos em comparação com outros metabólitos secundários de plantas devido 

à presença de um grupo hidroxila na estrutura fenólica. Lopez-Malo et al. (2002) 

afirmaram que os compostos fenólicos, provavelmente, são os principais componentes 

antimicrobianos ativos em óleos essenciais. Assim como, Helander et al. (1998) 

relataram que o timol e carvacrol também inibem o crescimento de bactérias gram-

negativas por ruptura da membrana celular externa. 

Em estudo, Abbaszadeh S, et al (2014) avaliaram a eficácia antifúngica do timol, 

carvacrol, eugenol e mentol como agentes alternativos para controlar o crescimento de 

fungos relevantes para alimentação e destacaram o carvacrol como o composto de maior 

eficácia dentre os demais, no crescimento de fungos. 

Os óleos essenciais e seus efeitos na produção de silagem já foram testados em 

milho (Kung Jr et al., 2008), cevada (Chaves et al., 2012), ervilha forrageira (Soycan-

Onenç et al., 2015) azevém (Foskolos et al., 2016) milho e cana-de-açúcar (Pereira, 

2016). Na conservação de alimentos seus efeitos fungicidas já foram comprovados, 

principalmente em leveduras do gênero Candida, Pichia e Saccharomyces (Pahlow et 

al., 2003). O carvacrol inibiu o crescimento de Saccharomyces cerevisiae (Knowles e 

Roller, 2001), e o timol de Debaryomyceshansenii (Curtis et al., 1996), espécies de 

leveduras que são normalmente associadas à deterioração aeróbica em silagens. Kung 

Jr. et al. (2008), utilizaram um “blend” de óleos essenciais em silagem de milho, nas 

dosagens de 40 e 80 mg/kg-1 de forragem fresca, mas não encontraram efeitos na 

estabilidade aeróbia e crescimento de microrganismos nas silagens aditivadas. Já 

Chaves et al. (2012), ao incluírem óleos essenciais como aditivos em silagens de 

cevada, com dosagens de 125, 200, 400 mg/kg-1 de forragem fresca, verificaram um 

decréscimo no crescimento de leveduras em silagens exposta ao ar.  
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Estudando o uso de óleo essencial como aditivo em silagem de milho e cana-de-

açúcar (Pereira, 2016), utilizou dosagens 600 mg de timol por kg-1 forragem fresca; 400 

mg de carvacrol por kg-1 forragem fresca; e um combinado com 250 mg kg-1 de cada 

óleo por quilo de forragem fresca. 

 

2.4-Óleo essencial de Lippia sidoides 

A espécie Lippia sidoides Cham.conhecida usualmente como “alecrim-pimenta”, 

é um abusto que pertence à família Verbenaceae, é encontrada na região semiárida do 

nordeste brasileiro. Suas folhas contém um óleo essencial rico em timol, que tem 

atividades fungicidas e bactericidas (Camurc¸ a-Vasconcelos et al., 2007; Veras et al., 

2012; Gomes et al.,2014).  

Estudos mostram que o timol tem sido usado para redução do crescimento 

microbiano, como antibacteriano e antifúngico (Dorman & Deans, 2000). O timol (5-

metil-2-(1-metiletil)- fenol) (Figura 2) é um monoterpeno contido em diversas plantas 

aromáticas sendo biossintetizado a partir do γ-terpineno e do ρ-cimeno (Nostro & 

Papalia, 2012). Possui fórmula molecular (C10H14O) e peso molecular de 150,22 g mol-

1, e em temperatura ambiente o timol apresenta-se na forma de cristais (Holland et al., 

2014). 

 

Figura 2. Estrutura química do timol principal constituinte do óleo essencial de alecrim (Lippia sidoide 

Cham). Fonte: Lima & Cardoso (2007) 

Alguns trabalhos já foram realizados utilizando o óleo essencia de Lippia 

sidoide, por possuirem propriedades biológicas relevantes e são consideradas fontes de 

compostos biológicos potentes, uma vez que vários constituintes dos óleos essenciais 

apresentam atividade farmacológica (Fontenelle et al., 2007). Porem ainda não foi 

avaliado a ação dos componentes bioativos do óleo essencia de Lippia sidoide como 

aditivo em silagem. 
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2.5-Nanotecnologia 

A Nanotecnologia é um termo utilizado para o conjunto de técnicas e processos 

para a posterior preparação, caracterização, manipulação de átomos ou moléculas para 

construir novos materiais em escala de nanômetros (Alencar et al., 2013). Nanômetro 

(nm) é uma unidade de medida que corresponde à bilionésima (10-9) parte do metro. 

Para que se tenha uma ideia, os átomos têm dimensões de aproximadamente 0,1 a 0,4 

nm, enquanto um vírus mede de 10 a 100 nm (Hannickel, 2011). 

As nanopartículas são matrizes poliméricas (nanoesferas) ou de um sistema 

reservatório no qual um centro oleoso é circundado por uma parede polimérica 

(nanocápsulas) (Barratt, 2000). As nanopartículas são preparadas em função de uma 

razão princípio ativo/polímero adequado para obtenção de uma eficiência de 

encapsulação elevada e toxicidade reduzida. A escolha de um método de preparação é 

determinada pelas características de solubilidade do princípio ativo (Vauthier & 

Bouchemal, 2009).  

Segundo Chairam et al. (2009) a exploração de biopolímeros como 

polissacarídeos em nanotecnologia está recebendo crescente interesse, sendo o foco de 

investigações de cientistas de todo o mundo. Um dos polímeros utilizados para a síntese 

de nanopartículas é o copolímero poli (L-ácido láctico-co-ácido glicólico), PLGA, um 

polímero bioabsorvível que é degradado por hidrólise gerando produtos que são 

absorvidos pelo organismo, como o ácido láctico e o ácido glicólico. Estes têm sido 

utilizados pela baixa toxidade, baixa capacidade alergênica e excelente 

biocompatibilidade (Santos Jr et al., 2007). 

Existem várias técnicas para a preparação de nanopartículas. O método de 

nanoprecipitação é uma técnica simples, de fácil realização, que tem sido amplamente 

utilizada na preparação de nanopartículas (Lassalle, 2007). Este método é realizado a 

partir da emulsificação espontânea da fase interna orgânica contendo o polímero 

dissolvido na fase externa aquosa. Na nanoprecipitação a formação de emulsão 

precursora durante a preparação de nanopartículas é dispensada. A formação de 

nanopartículas ocorre por meio de processos de turbulência interfacial e desolvatação 

difusiva (diffusion-stranding) entre duas fases líquidas (Figura 3), o mecanismo de 

formação de nanopartículas funciona com base nas interações entre água- solvente, 

água-polímero e solvente-polímero (Galindo-Rodriguez et al., 2004). 



24 
 

Figura 3: Representação esquemática da técnica de nanoprecipitação (Pinto Reis, Neufeld et al., 2006) 

 

O desenvolvimento de nanoformulações (NFs) (gotículas em nanômetro entre 10 

e 100 nm) de óleos essenciais pode permitir o uso eficiente destes compostos em 

situações naturais, uma vez que essa tecnologia protege substâncias bioativas 

degradação e perdas por evaporação, além de permitir uma liberação controlada desses 

compostos (González et al., 2014). As nanoformulações também contribuem para 

aumentar a eficácia dos compostos uma vez que têm maior área específica, solubilidade 

e mobilidade quando comparado inseticidas convencionais (González et al., 2015; 

Montefuscoli et al., 2014). No entanto, até o presente momento, não houve estudo que 

desenvolveu um nanoformulado de óleo essencial de Lippia sidoides como aditivos em 

silagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3-REFERÊNCIAS 

Abbaszadeh, S., Sharifzadeh, A., Shokri, H., Khosravi, A. R., & Abbaszadeh, A. 

Antifungal efficacy of thymol, carvacrol, eugenol and menthol as alternative agents to 

control the growth of food-relevant fungi. Journal de Mycologie Médicale/Journal of 

Medical Mycology, 24(2), e51-e56, 2014. 

Alencar, M.S.M, Bochner, R., & Dias, M. F. F. Nanotecnologia em Ciências da Saúde 

no Brasil: um olhar informétrico com base nos grupos de pesquisa. Nanotechnology in 

Health Sciences in Brazil: an informetric look at research groups. Liinc em 

Revista, 9(1), 2013. 

Bakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D., & Idaomar, M. Biological effects of essential 

oils–a review. Food and chemical toxicology, 46(2), 446-475, 2008. 

Barratt, G.M. Therapeutic applications of colloidal drug carriers. Pharmaceutical 

Scienc & Technology Today., v.3, n.5, p. 163-171, 2000. 

Blank, A.F., Camêlo, L.C.A., Arrigoni-Blank, M.F., Pinheiro, J.B., Andrade, T.M., 

Niculau, E.S., Alves, P.B. Chemical diversity in Lippia alba (Mill.) N. E. brown 

germplasm. The Scientific World Journal : 1-11, 2015. 

Burt, S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in 

foods—a review. International journal of food microbiology, 94(3), 223-253, 2004. 

Callaway, T. R., Edrington, T. S., Brabban, A., Kutter, B., Karriker, L., Stahl, C., ... & 

Krueger, N. Evaluation of phage treatment as a strategy to reduce Salmonella 

populations in growing swine. Foodborne pathogens and disease, 8(2), 261-266, 

2011. 

Calsamiglia S, Busquet M, Cardazo PW, Castillejos L and Ferret A. Invited review: 

essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science. 

90, 2580–2595, 2007. 

Camurc  ̧a-Vasconcelos, A. L. F., Bevilaqua, C. M. L., Morais, S. M., Maviel, M. V., 

Costa, C. T. C., Macedo, A. T. F., et al. Anthelmintic activity of Croton zehntneri and 

Lippia sidoides essential oils. Veterinary Parasitology, 148, 288–294, 2007. 

Chairam, S., Poolperm, C., Somsook, E. Starch vermicelli template-assisted synthesis of 

size/shape-controlled nanoparticles. Carbohydrate Polymers. 75, 694– 704, 2009. 

Chao, S. C.; Young, G. D.; Oberg, C. J. Screening for inhibitory activity of essential 

oils on selected bacteria, fungi and viruses. Journal of essential oil research, v.12. p. 

639-649, 2000. 

Chaves A.V, Baah J., Wang Y., McAllister T.A., Benchaar C. Effects of cinnamon leaf, 

oregano and sweet orange essential oils on fermentation and aerobic stability of barley 

silage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, 906–915, 2012. 

da Costa, A. S., Arrigoni-Blank, M. D. F., Carvalho Filho, J. L. S. D., de Santana, A. D. 

D., Santos, D. D. A., Alves, P. B., & Blank, A. F. Chemical diversity in basil (Ocimum 

sp.) germplasm. The Scientific World Journal, 2015. 



26 
 

Coutinho, H.S. Silagens de milho e sorgo tratadas com inoculante microbiano á base de 

bacterias homo e heteroláticas. Dissertação apresentada à Universidade Federal de 

Viçosa, como parte das exigencias do Programa de Pós-Graduação do Mestrado 

Profissional em Zootecnia, para obtenção do título de Magister Scientiae. Viçosa, Minas 

Gerais, Brasil. 36 p, 2009. 

Curtis, O. F., Shetty, K., Cassagnol, G., & Peleg, M. Comparison of the inhibitory and 

lethal effects of synthetic versions of plant metabolites (anethole, carvacrol, eugenol, 

and thymol) on a food spoilage yeast (Debaromyces hansenii). Food 

biotechnology, 10(1), 55-73, 1996. 

Deminicis, B. B.; Vieira, H. D.; Jardim, J. G.; Araújo, S. A. C.; Chambela Neto, A.; 

Oliveira, V. C.; Lima, E. S. Silagem de milho – características agronômicas e 

considerações. Revista Electrónica de Veterinaria, Málaga, v. 10, n. 2, p. 1-18, 2009. 

Dorman, H. J. D., & Deans, S. G. Antimicrobial agents from plants: antibacterial 

activity of plant volatile oils. Journal of applied microbiology, 88(2), 308-316, 2000. 

Fernandes, G. F.; Evangelista, A. F.; Borges, L. S. Potencial de espécies forrageiras 

para produção de silagem: revisão de literatura. Revista Eletrônica Nutri Time, Vol. 

13, n. 3, p. 4652-4656, maio/junho, 2016. 

Fisher, K. & Phillips, C. Potential antimicrobial uses of essential oils in food: is Citrus 

the answer? Trends in : Food Science & Technology, 19(3), pp.156–164, 2008. 

Fontenelle, R. O. S., Morais, S. M., Brito, E. H. S., Kerntopf, M. R., Brilhante, R. S. N., 

Cordeiro, R. A., ... & Rocha, M. F. G. Chemical composition, toxicological aspects and 

antifungal activity of essential oil from Lippia sidoides Cham. Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy, 59(5), 934-940, 2007. 

Foskolos, A., Cavini, S., Farret, A., Calsamiglia, S. Effects of essential oil compounds 

addition on ryegrass silage protein degradation. Canadian Journal of Animal Science, 

10.1139/cjas-2015-0025, 2016. 

Gibson, T. Clostridia in Silage. Journal of Applied Bacteriology, v. 28, n. 1, p. 56-62, 

1965. 

Gill, A. O., & Holley, R. A. Disruption of Escherichia coli, Listeria monocytogenes and 

Lactobacillus sakei cellular membranes by plant oil aromatics. International journal of 

food microbiology, 108(1), 1-9, 2006. 

Gomes, G. A., Monteiro, C. M. O., de Santana Julião, L., Maturano, R., Senra, T. O. S., 

Zeringóta, V., ... & de Carvalho, M. G. Acaricidal activity of essential oil from Lippia 

sidoides on unengorged larvae and nymphs of Rhipicephalus sanguineus (Acari: 

Ixodidae) and Amblyomma cajennense (Acari: Ixodidae). Experimental 

parasitology, 137, 41-45, 2014. 

Gomes, S. V. F.; Nogueira, P. C. L.; Moraes, V. R. S. Aspectos químicos e biológicos 

do gênero Lippia enfatizando Lippia gracilis Schauer. Eclética Química, v. 36, n. 1, p. 

64-77, 2011. 



27 
 

González, J.O.W., Gutiérrez, M.M., Ferrero, A.A., Band, B.F. Essential oils 

nanoformulations for stored-product pest control –characterization and biological 

properties. Chemosphere, 138, 2014. 

González, J. O. W., Stefanazzi, N., Murray, A. P., Ferrero, A. A., & Band, B. F. Novel 

nanoinsecticides based on essential oils to control the German cockroach. Journal of 

pest science, 88(2), 393-404, 2015. 

Hannickel A. Estudo de nanopartículas de magnetita obtidas pelos métodos de 

coprecipitacção, biossíntese e moagem. (Dissertação). Rio de Janeiro: Instituto Militar 

de Engenharia; 2011. 

Helander, I. M., Alakomi, H. L., Latva-Kala, K., Mattila-Sandholm, T., Pol, I., Smid, E. 

J., ... & von Wright, A. Characterization of the action of selected essential oil 

components on Gram-negative bacteria. Journal of agricultural and food 

chemistry, 46(9), 3590-3595, 1998. 

Holland, R. D., Wilkes, J. G., Cooper, W. M., Alusta, P., Williams, A., Pearce, B., ... & 

Buzatu, D. Thymol treatment of bacteria prior to matrix‐assisted laser 

desorption/ionization time‐of‐flight mass spectrometric analysis aids in identifying 

certain bacteria at the subspecies level. Rapid Communications in Mass 

Spectrometry, 28(23), 2617-2626, 2014. 

Knický, M. Possibilities to improve silage conservation – effects of crop, ensiling 

technology and additives. Doctoral thesis. Swedish University of Agricultural 

Sciences, Uppsala, 34 p, 2005.  

Knowles, J., & Roller, S. Efficacy of chitosan, carvacrol, and a hydrogen peroxide–

based biocide against foodborne microorganisms in suspension and adhered to stainless 

steel. Journal of Food Protection, 64(10), 1542-1548, 2001. 

Koiyama, N. T. G.; Rosa, A. P.; Padilha, M. T. S.; Boemo, L. S.; Scher, A.; Melo, A. 

M. S.; Fernandes, M. O. Desempenho e rendimento de carcaça de 14 frangos de corte 

alimentados com mistura de aditivos fitogênicos na dieta. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, Brasília, v. 49, n. 3, p. 225-231. 2014. 

Kung, L. Jr, P. Williams, R. J. Schmidt, and W. Hu. A blend of essential plant oils used 

as an additive to alter silage fermentation or used as a feed additive for lactating dairy 

cows. Journal of Dairy science. 91:4793–4800, 2008. 

Lassalle, V., & Ferreira, M. L. PLA nano‐and microparticles for drug delivery: an 

overview of the methods of preparation. Macromolecular bioscience, 7(6), 767-783, 

2007.  

Lima, R. K.; Cardoso, M. G. Família Lamiaceae: Importantes Óleos Essenciais com 

Ação Biológica e Antioxidante. Revista Fitos, v.3, n. 03, 2007. 

Lin, C.; Bolsen K.K.; Brent, B.E.; Hart, R.A.; Dickerson, J.T.; Feyerherm, A.M.; 

Aimutis, W.R. Epiphytic microflora on alfalfa and whole-plant corn. Journal of Dairy 

Science, Champaign, v. 75, p. 2484-2493, 1992.  



28 
 

López, P., Sánchez, C., Batlle, R., & Nerín, C. Development of flexible antimicrobial 

films using essential oils as active agents. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 55(21), 8814-8824, 2007. 

López-Malo, A., Alzamora, S. M., & Palou, E. Aspergillus flavus dose–response curves 

to selected natural and synthetic antimicrobials. International Journal of Food 

Microbiology, 73(2-3), 213-218, 2002. 

McDonald, P.; Henderson, A.R.; Heron, S.J.E. The biochemistry of silage. Manchester: 

John Wiley & Sons, p. 81- 151, 1991. 

McDonald, P.; Henderson, A.R.; Heron, S.J.E. The biochemistry of silage. 2.ed. 

Marlow: Chalcombe Publications, 1991. 340p. 

Montefuscoli, A. R., González, J. O. W., Palma, S. D., Ferrero, A. A., & Band, B. F. 

Design and development of aqueous nanoformulations for mosquito 

control. Parasitology research, 113(2), 793-800, 2014. 

Mota, A.D.S.; Rocha Júnior, V.R.; Souza, A.S.; Reis, S.T.; Tomich, T.R.; Caldeira, 

L.A.; Menezes, G.C.C.; Costa, M.D. Perfil de fermentação e perdas na ensilagem de 

diferentes frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca. Revista Brasileira 

de Zootecnia, v.40, n.7, p.1466-1473, 2011. 

Muck, R.E. Silage microbiology and its control through additives. Revista Brasileira 

de Zootecnia, Viçosa, v. 39, p.183-191, 2010.  

Muck, R. E. The role of silage additives in making high quality silage. In Proceedings 

of the National Silage Production Conference on Silage Production from Seed to 

Animal Syracuse, NY, USA, (pp. 106-116), 1993. 

Muck, R. E., Pitt, R. E., & Leibensperger, R. Y. A model of aerobic fungal growth in 

silage. 1. Microbial characteristics. Grass and Forage Science, 46(3), 283-299, 1991. 

Negrão, F.M.; Zanine, A.M.; Souza, A. L.; Cabral, L.S.; Ferreira, D.J.; Dantas, C.C.O. 

Perdas, perfil fermentativo e composição química das silagens de capim Brachiaria 

decumbens com inclusão de farelo de arroz. Revista Brasileira de Saúde e Produção 

Animal [online], v.17, n.1, p.13-25, 2016. 

Neumann, M.; Mühlbach, P. R. F.; Nörnberg, J. L. Características da fermentação da 

silagem obtida em diferentes tipos de silos sob efeito do tamanho de partícula e da 

altura de colheita das plantas de milho. Ciência Rural, Santa Maria, v. 37, n. 3, p. 

1395-1405, mar./abr. 2007. 

Nikaido H, Vaara M. Molecular basis of bacterial outer membrane permeability. 

Micribiol Reviews, 49: 1-32, 1985. 

Nizio, D.A.C., Brito, F.A., Sampaio, T.S., Melo, J.O., Silva, F.L.S., Gagliardi, P.R., 

Arrigoni-Blank, M.F., Anjos, C.S., Alves, P.B., Wisniewski Junior, A., Blank, A.F. 

Chemical diversity of native populations of Varronia curassavica Jacq. and antifungal 

activity against Lasiodoplodia theobromae. Industrial Crops and Products 76: 437-

448, 2015. 



29 
 

Nostro, A.; Papalia, T.; Antimicrobial Activity of Carvacrol: Current Progress and 

Future Prospectives. Recent patents on anti-infective drug discovery, n.7, p. 28-35, 

2012. 

Nussio, L.G.; Campos, F.P.; Dias, F.N. Importância da qualidade da porção vegetativa 

no valor alimentício da silagem de milho. In: SIMPÓSIO SOBRE PRODUÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DE FORRAGENS CONSERVADAS, 1., 2001, Maringá. Anais... 

Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2001. p.127-145. 

Oliveira, A.P., Santana, A.S., Santana, E.D.R., Lima, A.P.S., Faro, R.R.N., Nunes, R.S., 

Lima, A.D., Blank, A.F., Araújo, A.P.A., Cristaldo, P.F., Bacci, L. Nanoformulation 

prototype of the essential oil of Lippia sidoides and thymol to population management 

of Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae). Industrial Crops & Products, 107, 

198–205, 2017. 

Oliveira, L. B.; Pires, A. J. V.; Carvalho, G. G. P.; Ribeiro, L. S. O.; Almeida, V. V.; 

Peixoto, C. A. M. Perdas e valor nutritivo de silagens de milho, sorgo-sudão, sorgo 

forrageiro e girassol. Revista Brasileira de Zootcnia, Viçosa, v.39, n.1, p.61-67, 2010.  

Oude Elferink, S.J.W.H.; Driehuis, F.; Gottschal, J.C. et al. Silage fermentation 

processes and their manipulation. In: Fao Eletronic Conference On Tropical Silage, 

p. 17-30, 2000.  

Pahlow, G., Muck, R. E., Driehuis, F., Elferink, S. J. W. H. O., & Spoelstra, S. F. 

Microbiology of ensiling. Agronomy, 42, 31-94, 2003. 

Pedroso, S.; Ezequiel, J. M. B.; Osuna, J. T. A.; Santos, V. C. Características 

agronômicas e nutricionais de híbridos de milho e suas silagens (Zea mays L.). ARS 

Veterinaria , Jaboticabal, v. 22, n. 3, p. 248-258, 2006. 

Pereira, L.M. Uso de óleos essenciais como aditivos em silagens de milho (Zea mays) e 

cana-de-açucar (Saccharum officinarum). Dissertação (mestrado) – Universidade 

Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia. Defesa: Curitiba, 30/03/2016. 

Santos Jr., A. R ; Wada, M. L. F. Synthesis, Characterization and in Vitro Degradation 

of Poly (DLLactode)/ Poly(DL-coGlycolide). Polímeros: Ciência e Tecnologia. vol. 17, 

nº 4, pp. 308 – 317, 2007. 

Santos, E. M.; Zanine, A. M.; Ferreira, D. J.; Oliveira, J. S.; Penteado, D. C. S.; Pereira, 

O. G. Inoculante ativado melhora a silagem de capimtanzânia (Panicum 

maximum). Archivos de Zootecnia, v. 57, n. 217, p. 35-42, 2008. 

Schmidt, P.; Souza, M. C.; Bach, C. B. Uso estratégico de aditivos em silagens quando 

e como usar. In Simpósio: Produção e Utilização de Forragens Conservadas, Maringá. 

Anais Maringá: Nova Sthampa, 2014.p.243-264, 2014 . 

Silva, A. V. Populações microbianas em plantas de milho e sorgo, produtos da 

fermentação e desempenho de bovinos de corte, suplementados ou não com suas 

silagens, tratadas com Inoculantes microbianos. 2001. 122 f. Tese (Doutorado em 

Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 2001. 



30 
 

Silva, G.M.; Silva, F.F.; Schio, A.R.;, Meneses, M.A.; Balisa, D.L.; Souza, D.D.; 

Soares, M.S.; , L.G.; Viana, P.T.; Caires, R.S. Fatores anti-qualitativos em silagens. 

Revista Eletrônica Nutri Time, Vol. 12, Nº 06, nov/dez,  2015. 

Solórzano-Santos, F. & Miranda-Novales, M.G. Essential oils from aromatic herbs as 

antimicrobial agents. Current Opinion in Biotechnology, 23(2), pp.136–141, 2012. 

Sousa, D. P., Nóbrega, F. F. F., Almeida, R. N. Influence of the chirality of (R)‐(−)‐and 

(S)‐(+)‐carvone in the central nervous system: A comparative study. Chirality, v. 19, n. 

4, p. 264-268, 2007. 

Soycan-Önenç, S., Koc, F., Coşkuntuna, L., Özdüven, M. L., & Gümüş, T. The effect of 

oregano and cinnamon essential oils on fermentation quality and aerobic stability of 

field pea silages. Asian-Australasian journal of animal sciences, 28(9), 1281, 2015. 

Suzuki, O. H.; Flemming, J. S.; Silva, M. E. T. Uso de óleos essenciais na alimentação 

de leitões. Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais, Curitiba, v. 6, n. 4, p. 

519-526, 2008. 

Vauthier, C., & Bouchemal, K. Methods for the preparation and manufacture of 

polymeric nanoparticles. Pharmaceutical research, 26(5), 1025-1058, 2009. 

Veras, H.N.H., Rodrigues, F.F.G., Colares, A.V., Menezes, I.R.A., Coutinho, H.D.M., 

Botelho, M.A., Costa, J.G.M. Synergistic antibiotic activity of volatile compounds from 

the essential oil of Lippia sidoides and thymol. Fitoterapia, 83 (3), 508–512, 2012.  

Weinberg, Z. G., & Muck, R. E. New trends and opportunities in the development and 

use of inoculants for silage. FEMS Microbiology Reviews, 19(1), 53-68, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Artigo 1. Normas de acordo com: Revista Brasileira de Zootecnia-Brazilian Journal of 

Animal Science (RBZ) 

Óleo essencial de Lippia sidoides nanoformulado  no perfil microbiológico e 

fermentativo da silagem de milho (Zea mays L.) 

 

Resumo: Objetivou-se neste trabalho, avaliar o perfil microbiológico e fermentativo da 

silagem de milho com níveis de adição de óleo essencial de Lippia sidoides 

nanoformulado (OEN). O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 4x3, com quatro níveis de adição de óleo essencial de Lippia sidoides 

nanoformulado (0, 100, 400 e 700 mg kg-1) na matéria natural (MN) e três tempos de 

abertura do silo (15, 30 e 45 dias). Foram utilizados 60 mini silos experimentais 

totalizando 12 tratamentos com cinco repetições. A adição de óleo essencial 

nanoformulado com 700 mg kg-1 na MN promoveu efeito na contagem de Clostridium 

com redução desses microrganismos em relação ao tratamento controle. Os níveis de 

OEN agiram nas bactérias ácido láticas e não prejudicaram a fermentação das silagens. 

Para fungos e leveduras, o nível de 700 mg  kg-1 na MN também foi o que apresentou 

melhor resposta em relação ao controle inibindo o crescimento destes microrganismos, 

com uma redução mínima de 0,9 log ufc g-1. A adição do OEN não influenciou as 

perdas de matéria seca, perdas por gases e a recuperação de matéria seca. O nível de 400 

mg kg-1 reduziu as perdas por efluentes em relação ao controle. A adição de 700 mg kg-1 

de forragem fresca de óleo essencial de Lippia sidoides nanoformulado apresenta 

efetivo em controlar o desenvolvimento microbiológico e o perfil fermentativo 

adequado em silagem de milho. 

Palavras-chaves: efluentes, fermentação, Lactobacillus, timol 

 

 

Lippia sidoides essential oil nanoformulated in the microbiological and 

fermentative profile of corn silage (Zea mays L.) 

 
 

Abstract: The objective of this work was to evaluate the microbiological and 

fermentative profile of corn silage with levels of addition of essential oil of Lippia 

sidoides nanoformulated (OEN). The design was completely randomized in a 4x3 

factorial scheme, with four levels of essential oil addition of lippia sidoides 
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nanoformulated (0, 100, 400 and 700 mg kg-1) in natural material (MN) and three silo 

opening times ( 15, 30 and 45 days). Sixty experimental mini silos were used, totaling 

12 treatments with five replicates. The addition of nanoformulated essential oil with 700 

mg kg-1 in MN promoted an effect on the Clostridium count with reduction of these 

microorganisms in relation to the control treatment. The OEN levels acted on the lactic 

acid bacteria and did not affect the fermentation of the silages. For fungi and yeasts, the 

level of 700 mg kg-1 in MN was also the one that presented better response in relation to 

the control inhibiting the growth of these microorganisms, with a minimum reduction of 

0.9 log ufc g-1. The addition of OEN did not influence dry matter losses, gas losses and 

dry matter recovery. The level of 400 mg kg-1 reduced effluent losses in relation to the 

control. The addition of 700 mg kg-1 of fresh forage of essential oil of Lippia sidoides 

nanoformulated presents effective in controlling the microbiological development and 

the suitable fermentation profile in corn silage. 

 

Keywords: effluents, fermentation, Lactobacillus, thymol 

 

 

1-INTRODUÇÃO 

O processo de ensilagem promove o desenvolvimento de uma gama de 

microrganismos, os quais, o um grupo de bactérias fermentativas produtoras de ácido 

lático, são responsáveis pela redução do pH da massa ensilada e, consequentemente, 

inibição do crescimento de microrganismos indesejáveis, impedindo, assim, a 

deterioração do alimento. Neste contexto, o processo de conservação de forragem pode 

causar alterações na microbiota existente no interior do silo, o que pode alterar o padrão 

fermentativo, a composição química e a  qualidade da forragem.  

A presença de microrganismos deterioradores (leveduras, enterobactérias, 

clostrídios, bactérias produtoras de ácido acético, bacilos, fungos e Listeria) na 

forragem interfere no processo fermentativo da silagem, devido a competição com as 

bactérias ácido láticas por substrato, gerando perdas e  influenciando o valor nutritivo 

do material ensilado (Silva et al., 2015). Assim, o uso de alternativa para garantir um 

padrão fermentativo adequado e uma maior qualidade da ensilagem, é considerado 

viável, e neste sentido, os óleos essenciais surgem como potencial de utilização.   

Os óleos essenciais (OEs) ou óleos voláteis são constituídos por uma mistura 

complexa de hidrocarbonetos terpênicos, alcoóis simples, aldeídos, cetonas, fenóis, 
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ésteres, ácidos orgânicos fixos, dentre outros (Baser & Buchbauer, 2010). O óleo 

essencial de Alecrim Pimenta (Lippia sidoides), por exemplo, tem como principal 

composto o timol (68,45%), seguido por ρ-cimeno (10,66%) e (E)-cariofileno (7,28%), 

podendo ocorrer variações nas concentrações desses terpenos, com um aumento em 

média de 17% para o timol, redução de 40% do ρ-cimeno e 10% do (E)-cariofileno 

(Oliveira et al., 2017).  

Estes óleos e seus compostos são conhecidos por serem ativos contra uma ampla 

variedade de microrganismos, incluindo bactérias gram-negativas, bactérias gram-

positivas e fungos (Lopez et al., 2007). Desta forma, existe potencial para atuarem no 

processo fermentativo da forragem, com o intuito de reduzir a ação de microrganismos 

indesejáveis. Contudo, pesquisas avaliando este procedimento ainda são escassas. 

A nanotecnologia é, atualmente, uma área da biotecnologia muito importante 

para ciência, principalmente pela sua aplicação em uma ampla gama de assuntos, 

incluindo engenharia, medicina, química, biologia e microbiologia (Paula et al., 2010, 

Gonzáles et al., 2014, Gonzáles et al., 2015). O preparo de nanoformulação (NF) 

(gotículas em nanômetro entre 10 e 100 nm)  de óleos essenciais (OEs) pode aumentar a 

eficiência de uso destes compostos, por proteger substâncias bioativas, como o timol, da 

degradação e perdas por evaporação, liberar de maneira controlada os constituintes que 

compõe o óleo essencial, aumentar a  área específica, solubilidade e mobilidade da 

substância, o  que potencializa a ação dos seus principios ativos (González et al., 2014).  

Sendo assim, objetivou-se neste estudo avaliar o efeito da utilização do óleo 

essencial nanoformulado de Alecrim Pimenta (Lippia sidoides) no perfil microbiológico 

e fermentativo da silagem de milho (Zea mays L.). 

2-MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na fazenda (Campus Rural) da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), localizado no município de São Cristovão/SE, Brasil, latitude 

10°55´27´´sul e longitude 37°11´57 oeste, no período de agosto a novembro de 2017. O 

milho  implantado, cultivado, colhido e utilizado na ensilagem foi à variedade 

transgênica LG 6036 PR02. Após a colheita, a forragem foi picada em forrageira 

ensiladeira, com regulagem de corte para três centímetros. Posteriormente, a forragem 

picada foi subdividida em quatro porções com 80 kg de massa verde, distribuídas sobre 

lona de polietileno, com finalidade de homogeneizar a aplicação do óleo essencial de 
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Lippia sidoides nanoformulado (0, 100, 400 e 700 mg kg-1), com o auxílio de um 

pulverizador manual.  

 O óleo essencial das folhas de Lippia sidoides, obtido por arrasto a vapor, foi 

adquirido na empresa PRONAT (Horizonte, Ceará, Brasil). A composição química do 

óleo essencial de Lippia sidoides (Tabela 1) foi analisada usando um cromatografo 

gasoso GC-MS / FID (QP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) equipado 

com um amostrador automático AOC-20i (Shimadzu). As separações foram realizadas 

usando uma coluna capilar de sílica fundida Rtx®-5MS Restek (5% -difenil-95%-

dimetil polissiloxano) de 30 m x 0,25 mm i.d, 0,25 mm de espessura do filme, a uma 

vazão constante de hélio de 1,0 mL min-1 (Oliveira et al., 2017). A identificação dos 

constituintes foi realizada por comparação de retenção de índices na literatura (Adams, 

2007). Os índices de retenção foram obtido com a equação proposta por Van den dool e 

Kratz (1963) em em relação a uma série de n-alcanos (nC9-nC18). 

 

Tabela 1. Composição química do óleo essencial de Lippia sidoides 

Composto I* Concentração (%) 

Tricyclene 8,38 0,57 

α-Thujene 8,61 0,61 

Mirceno 10,27 2,58 

δ-3-Carene 11,01 0,17 

α-Terpineno 11,21 1,06 

ρ-Cimeno 11,42 10,66 

Limoneno 11,55 0,79 

1,8-Cineole 11,65 0,75 

γ-Terpineno 12,58 2,12 

Linalol 13,86 0,34 

3-Thujen-2-one 16,42 0,54 

Terpinen-4-ol 16,85 0,85 

Timol metil 18,08 0,99 

Timol 19,99 68,45 

α-copenhaeno 22,43 0,31 

(E) –Cariofileno 23,75 7,28 

α-E-bergamota 24,09 0,20 

Aromadendreno 24,27 0,52 

α-Humuleno 24,66 0,32 

Viridifloreno 25,76 0,36 
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δ-cadineno 26,41 0,15 

Óxido de cariofileno 28,13 0,38 

I*: Índice de retenção calculado usando a equação de Van den dool e Kratz (1963) para uma série 

homóloga de n-alcanos (nC9 – nC18). Fonte: (Oliveira et al,. 2017) 

 

O processo biotecnológico de nanoformulação deste óleo essencial foi realizado 

no Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico (Departamento de Farmácia-UFS) 

pela adição da mistura (tensoativo e cotensoativo) na proporção 1:1 de Tween 80 e 

Propilenoglicol em um becker, sob agitação magnética por 10 min. Em seguida, o 

ingrediente ativo (óleo essencial de Lippia sidoides - fase oleosa) de densidade 0,983 

g/mL foi adicionado lentamente. A mistura do tensoativo-cotensoativo, água e óleo, na 

proporção de 9:0,5:0,5 respectivamente, foram homogeneizado por agitação magnética 

à temperatura ambiente (Oliveira et al., 2017) . O sistema foi mantido sob agitação até 

sua completa homogeneização (El Maghraby, 2008).  

A solução de óleo nanuformulado foi armazenado em frascos âmbar de 1,0 L, 

em ambiente escuro, sob temperatura ambiente (26 ± 3 °C) e 50 ± 10% de umidade. A 

diluição com 300 mL de água destilada, feita uma hora antes da aplicação, foi realizada 

em cada nível de adição do óleo nanoformulado. 

Os tratamentos foram compostos de quatro doses de essencial de Lippia sidoides 

nanoformulado (0, 100, 400 e 700 mg kg-1) na matéria natural e três tempos de abertura 

do silo (15, 30 e 45 dias). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 4x3, com cinco repetições, perfazendo um total de 60 unidades 

experimentais (mini silos de PVC de 150 mm de diâmetro e 50 cm de altura). Na parte 

inferior do silo foi colocado 1,0 kg de areia fina peneirada, lavada e esterilizada a 

105°C, para atuar como absorvente de efluentes. Foi colocada uma tela separadora de 

nylon e um tecido fino de algodão acima da areia para não ocorrer contato com a 

forragem ensilada. Em seguida, cada mini silo foi preenchido com forragem, 

compactado e fechado com tampa de PVC contendo válvula do tipo “Bunsen” 

permitindo a saída dos gases resultantes da fermentação e evitando a entrada de 

oxigênio. Posteriormente, em cada tempo pré-determinado, o mini silo foi aberto e 

retirado uma amostra de 500 g do material ensilado e acondicionado em freezer 

horizontal para posteriores análises de pH, nitrogênio amoniacal e microbiologia. 

As mensurações do pH foram realizadas conforme procedimentos descrito em 

AOAC (1995), com base na diluição de nove gramas de silagem fresca em 60 ml de 

água destilada e leitura do pH após 30 minutos de repouso. Para análise de nitrogênio 
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amoniacal, 200 mL de uma solução de ácido sulfúrico (0,2N) foi adicionada a 25 g de 

silagem fresca, homogeneizada e mantida em geladeira por 48 horas efetuando-se, em 

seguida, a filtragem em papel-filtro do tipo “Whatman 54”. O teor de nitrogênio 

amoniacal foi obtido mediante destilação do material filtrado com hidróxido de potássio  

(2N) em solução receptora de ácido bórico e titulação com ácido clorídrico a (0,02N) 

(Bolsen et al., 1992). 

Para contagens das populações microbianas (Clostridium ssp., Lactobacillus 

ssp., Enterobactérias ssp., fungos e leveduras) foi colocada 10 g de silagem fresca em 

liquidificador convencional, adicionando 90 mL de água destilada com fragmentação 

por 30 segundos, seguida de filtração simples. Da solução obtida, pipetou-se 1,0 mL e 

transferiu-se para tubo de ensaio contendo 9,0 mL de solução tampão fosfato (pH 7,2). 

Esta solução foi preparada utilizando 34 g dos reagentes (26,22 g de di-

hidrogenofosfato de potássio e 7,78 g de carbonato de sódio) em um litro de água 

purificada, sendo autoclavada a 121 °C por 15 minutos e, posteriormente, resfriada a 25 

°C para ser medido o pH. As diluições das amostras de silagens variaram entre 10-2 e 

10-6 e o plaqueamento para cada diluição foi feito em duplicata. As populações 

microbianas foram determinadas em meios de culturas específicos, conforme os 

seguintes protocolos: Agar “MRS Lactobacillus Base” e Agar “Clostridium Reforçado” 

para cultivo de bactérias láticas e Clostridium sp., respectivamente, sendo feita a 

contagem das colônias após 48 horas de incubação em estufa à temperatura controlada 

(37ºC); Agar “Potato Glucose” para cultivo de fungos e leveduras, com contagem feita 

após sete dias à temperatura ambiente; e Agar “Violeta Red Bile” para cultivo de 

Enterobactérias sp., sendo a contagem feita após 48 horas de incubação em temperatura 

de 32 °C. Todos os meios foram produzidos respeitando as recomendações descritas 

pelos fabricantes e esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 minutos (Da Silva et al., 

2018). 

As determinações das perdas de matéria seca, por gases e efluentes, após 

abertura do silo foram realizadas seguindo a metodologia de  (Jobim et, al., 2007). Estas 

medidas foram obtidas pela pesagem dos mini silos vazios e cheios, antes e após a 

ensilagem, e dos respectivos teores de matéria seca. As perdas de matéria seca foram 

determinadas pela diferença entre o peso bruto da MS inicial e final dos mini silos, em 

relação à quantidade de MS ensilada, de acordo com a fórmula: PMS = [( MSi – MSf)] 

x 100/MSi, onde PMS= Perda de matétia seca total; MSi = Quantidade de MS inicial; 

MSf = Quantidade de MS final. As perdas por gases foram estimadas pela equação: G = 
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[(PCen – Pen) x MSen] – [(PCab – Pen) x MSab] / [(PCen –Pen) x MSen] x 100, onde, 

G = Perdas por gases em (% da MS); PCen = Peso do silo cheio na ensilagem (kg); Pen 

= Peso do conjunto (silo+tampa+areia+tela+pano) na ensilagem (kg); MSen = Teor de 

MS da forragem na ensilagem (%); PCab = Peso do silo cheio na abertura (kg); MSab = 

Teor de MS da forragem na abertura (%). As perdas por efluentes foram estimadas pela 

equação: E = (Pab – Pen) x 1.000 / (MVfe), onde, E = Produção de efluente (kg/t de 

massa verde); Pab = Peso do conjunto (silo+tampa+areia+pano+tela) na abertura (kg); 

Pen = Peso do conjunto (silo+tampa+areia+pano+tela) na ensilagem (kg); MVfe = 

Massa verde de forragem ensilada (kg). O índice de recuperação de matéria seca na 

silagem foi determinada pela equação: RMS= [(MFab x MSab) / (MFfe x MSfe)] x 100, 

onde RMS= índice de recuperação de matéria seca; MFab= massa de forragem na 

abertura; MSab= teor de matéria seca na abertura; MFfe= massa de forragem no 

fechamento; MSfe= teor de matéria seca da forragem no fechamento (Jobim et al., 

2007). 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa (SAS, 

2002). Os tratamentos quantitativos níveis do óleo essencial nanoformulado foram 

submetidos à análise de regressão PROC REG (P<0,05), já os tratamentos qualitativos 

tempo para abertura do silo, foram submetidos ao teste de Tukey com 5 % de 

significância. Quando verificado efeito significativo da intereção níveis de óleo 

essencial nanoformulado e tempo de abertura do silo, os mesmos foram desdobrados 

fixando um dos fatores. Os dados experimentais foram analisados segundo o modelo:   

Yijk= µ + Oj + Pk + OPjk + Ɛijk, onde i = 1, 2, 3, 4, 5 repetições; j = 1, 2, 3, 4 níveis de 

óleo essencial nanoformulado; k = 1, 2, 3 tempos para abertura do silo; µ = constante 

inerente a todas observações; Oj = níveis de óleo essencial de Lippia sidoides 

nanoformulado; Pk = tempo para abertura do silo; OPjk = interação entre as variáveis e 

Ɛijk = erro experimental.  

 

3-RESULTADOS 

O desenvolvimento microbiológico, pH e nitrogênio amoniacal das silagens em 

função dos níveis de óleo essencial nanoformulado (OEN) e períodos de ensilagem, 

com suas interações e respectivas equações de regressão, coeficientes de determinação e 

variação são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Efeitos dos níveis de óleo nanoformulado e períodos de ensilagem no 

desenvolvimento microbiológico na silagem de milho 

Período 

(dias) 

Níveis de óleo essencial 

nanoformulado (mg kg-1)   Regressões R² CV(%) 

0 100 400 700   

  Clostridium  (log ufc g-1) 

 
  

 15 5,36a 4,66ª 5,09ª 3,83ª 

 

Ῡ= 4,73 ns 19,29 

30 5,78a 5,07ª 3,92ª 4,14ª 

 

Ŷ= -0,0023x + 5,42 0,74*     17,62 

45 3,54b 4,01ª 4,29ª 4,61ª   Ŷ= 0,0014x + 3,70    0,91* 7,63 

  Lactobacillus  (log ufc g-1)         

15 3,23a 4,93ª 4,70ª 4,29ª 

 

Ŷ= -0,5268x² + 2,93x + 0,92      0,73* 9,67 

30 3,33ª 3,81b 3,27b 4,75ª 

 

Ŷ= 0,0015x + 3,33 0,80* 15,23 

45 4,25ª 3,49b 3,18b 4,28ª   Ŷ= 0,4649x² - 2,34x + 6,17      0,97* 13,62 

  Fungos e Leveduras  (log ufc g-1)         

15 6,09ª 5,48ª 4,01ª 4,40ª 

 

Ŷ= -0,0025x + 5,76    0,79* 21,20 

30 4,30b 4,12ª 5,23ª 4,40ª 

 

Ῡ= 4,51 ns 16,98 

45 5,51ab 4,15ª 5,32a 4,38ª   Ῡ= 4,84 ns 21,45 

 

pH 

  
 

 15 3,70b 3,66b 3,71b 3,64c 

 

Ῡ =3,68 ns 0,60 

30 4,32a 4,30a 4,34a 4,27ª  Ῡ= 4,31 ns 0,50 

45 3,72b 3,70b 3,73b 3,67b   Ῡ= 3,70 ns 0,40 

 N-amoniacal (%)    

15 2,76ª 3,31b 4,14b 4,14ª  Ŷ = 0,0019x + 3,01 0,82* 13,63 

30 3,31ª 4,14ª 4,69b 4,69ª  Ŷ = 0,0017x + 3,68 0,72* 13,13 

45 3,86ª 4,14ª 5,24a 3,03b   Ŷ = -0,00001x² + 0,01x + 3,66 0,93* 17,73 

ns: não significativo; * Significativo a 5% de probabilidade. Médias seguidas de letras diferentes na 

mesma coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

No período de 15 dias de ensilagem, a adição dos níveis de óleo essencial 

nanoformulado reduziu linearmente (P<0,05) a população de Fungos e Leveduras, não 

ocorrendo efeito sobre o desenvolvimento de Clostridium (P>0,05). Por sua vez, houve 

efeito quadrático (P<0,05) para a população de Lactobacillus. No período de 30 dias de 

ensilagem, a adição dos níveis de óleo essencial nanoformulado reduziu linearmente 

(P<0,05) a população de Clostridium e aumentou linearmente (P<0,05) a população de 

Lactobacillus. No período de 45 dias, houve efeito quadrático para a população de 

Lactobacillus e aumento linear na população de Clostridium. Houve diferença 

significativa (P<0,05) na comparação dos períodos em função dos níveis para as 

contagens de Lactibacillus, onde ocorreu redução dessa população de 4,70 log ufc g-1 

com 15 dias de ensilagem para 3,18 log ufc g-1 com 45 dias de ensilagem no nível de 

400 mg kg-1 de adição do OEN. Com relação as enterobactérias não foi observado 

desenvolvimento desses microrganismos para nenhum dos níveis de óleo 

nanoformulado e períodos de ensilagem testados. 
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Os níveis de óleo essencial nanoformulado não afetou (P>0,05) o pH da silagem 

de milho nos períodos avaliados, porém comparando-se os períodos (P<0,05), com 30 

dias de ensilagem observa-se as maiores médias para as mensurações de pH com média 

geral para esse período de 4,31. No entanto, o aumento nos níveis de óleo essencial 

nanoformulado incrementou (P<0,05) os teores de  nitrogênio amoniacal (N-NH3) na 

silagem de milho, exceto no período de 45 dias na dose de 700 mg kg-1. 

Os dados de perdas totais de matéria seca (PMS), produção de efluente (PE) e 

recuperação da matéria seca (RMS) são apresentados na Tabela 3. A adição de níveis de 

óleo essencial nanoformulado aumentaram linearmente (P<0,05) as perdas de matéria 

seca em todos os períodos avaliados, e reduziram linearmente as perdas por efluentes 

nos períodos de 15 e 30 dias e a recuperação da matéria seca nos períodos de 15 e 45 

dias. Comparando-se os períodos em função dos níveis, houve diferença significativa 

(P<0,05) para perdas de matéria seca no nível 700 mg kg-1 de adição de OEN com o 

aumento de 5,36% no período de 15 dias de ensilagem para 10,53% no período de 45 

dias de ensilagem. Além disso, a perda por efluentes nos período de 45 dias de 

ensilagem apresentou comportamento quadrático e houve uma diferença significativa 

(P<0,05) no nível 400 mg kg-1 de adição do OEN para perdas por efluentes com menor 

perda de 1,06% no período de 30 dias de ensilagem. 

As perdas por gases não foram influenciadas (p>0,05) pelos níveis de óleo 

essencial nanoformulado, apresentando, em média, 6,51%.  

 

Tabela 3. Efeito dos níveis de óleo nanoformulado sobre perdas fermentativas em 

diferentes períodos de ensilagem com suas respectivas equações de regressão 

Período 

(dias) 

Níveis de óleo essencial  

nanoformulado (mg kg-1)   Regressões R² CV (%) 

0 100 400 700   

  Perdas de matéria seca % 

 
  

 15 1,83ª 2,22b 5,17ª 5,36b 

 

Ŷ= 0,0056x + 1,98      0,88* 32,86 

30 2,14ª 5,35ª 4,36ª 6,93b 

 

Ŷ= 0,005x + 3,20 0,77* 32,93 

45 1,98ª 3,75ab 5,53ª 10,53ª   Ŷ= 0,0114x + 2,03 0,96* 26,78 

  Perdas por efluentes %       

 15 2,33c 2,04ª 1,18b 1,61ª 

 

Ŷ = -0,0012x + 2,1367 0,74* 26,63 

30 2,74b 1,99ª 1,06c 1,16ª 

 

Ŷ= -0,0022x + 2,38 0,76* 36,04 

45 4,08a 1,05ª 1,48ª 2,31ª   Ŷ= 0,00002x² - 0,0126x + 3,32       0,79* 38,89 

  Recuperação da matéria seca %       

 15 97,67ª 97,78ª 94,83ª 94,64ª 

 

Ŷ= -0,0051x + 97,75 0,86* 1,40 

30 94,87ª 94,65b 95,64ª 95,24ª 

 

Ῡ= 95,10 ns 4,07 

45 96,95ª 95,63ab 94,47ª 89,24b   Ŷ= -0,0102x + 97,14 0,92* 2,18 

ns: não significativo; * Significativo a 5% de probabilidade. Médias com letras diferentes na mesma 

coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 



40 
 

4-DISCUSSÃO 

 

 Adição dos níveis de OEN provocou decréscimo da população de Clostridium 

(P<0,05) e aumento dos Lactobacillus (P<0,05) no período de 30 dias o qual é 

indicativo de que houve boa fermentação e desenvolvimento adequado de bactérias 

lácticas. Isso pode ser comprovado pela média do pH (4,3) observada para o mesmo 

período, valor situado entre os valores considerados ideais (3,7 a 4,5) para uma boa 

conservação da forragem.  

No nível 700 mg kg-1 de adição do OEN na forragem fresca, houve a maior 

média 4,44 log ufc g-1 no crescimento de Lactobacillus e maior decréscimo 4,19 log ufc 

g-1 para Clostridium, em função dos períodos de abertura avaliados. Os Clostridiuns, 

são microrganismos responsáveis pela fermentação indesejada denominada de 

“fermentação butírica” a qual é responsável pela deterioração completa da silagem. 

Desta forma, a inibição desta população de microrganismos é desejada no processo 

fermentativo.  

Na comparação dos períodos em função dos níveis, com 400 mg kg-1 de inclusão 

do OEN  ocorreu inibição de bactérias ácido láticas (BAL) que são microrganismos 

essenciais na qualidade fermentativa da silagem. O timol é o componente majoritário do 

OEN de Lippia sidoide (Tabela 1) e a sua inclusão no nível de 400 mg kg-1 de forragem 

fresca com a menor média 3,18 log ufc g-1 para BAL no período de 45 dias de 

ensilagem, pode ter inibido o desenvolvimento desses microrganismos. 

A eficiência da atividade dos princípios ativos dos óleos essenciais provoca a 

desintegração da membrana celular das bactérias, interferindo no gradiente iônico, o que 

afeta os processos metabólicos vitais da célula e acarreta à morte da bactéria. Dunn et 

al. (2016), ao mensurarem a ação dos óleos essenciais sobre BAL, constataram que 

gram-positivas são mais susceptíveis que gram-negativas, com algumas exceções, o que 

pode justificar a inibição do crescimento de Clostridium. O fato do óleo essencial do 

presente trabalho ser nanoformulado pode ter influenciado para que sua ação em 

atravessar a membrana celular desses microrganismos se tornasse mais efetivo. 

Conforme Lambert et al., (2001), o poder de inibição do crescimento desses 

microrganismos pode estar relacionado ao mecanismo de ação do timol que despolariza 

a maioria das células das bactérias gram-positivas, associado com a capacidade em 

atravessar a membrana celular causando uma perturbação na membrana plasmática do 

microrganismo o que interrompe o seu metabolismo levando a célula à morte. 
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Segundo Burt et al. (2014), a redução significativa das bactérias devido a ação 

do timol, também pode estar ligada à atuação desse composto no mecanismo Quorum 

Sensing de comunicação das bactérias, cessando a formação do biofilme responsável 

pela proteção desses microrganismos. Water e Bassler (2005), afirmaram que este 

mecanismo é utilizado na comunicação entre as bactérias, para liberação de hormônios 

chamados autoindutores, o que pode alterar o comportamento das colônias de bactérias, 

e monitorar o ambiente em que elas vivem. 

Em seu trabalho Foskolos et al. (2016), avaliaram os efeitos da adição de óleo 

essenciais na silagem de azevém, onde usou como componente majoritário o timol 2000 

mg kg-1 e observaram que a ação antibacteriana do timol reduziu as contagens de BAL. 

Com relação ao nível de 700 mg kg-1 de inclusão de OEN, observou-se que 

houve ação dos princípios ativos nos mesmos microrganismos, evidenciando que 

provavelmente o nível de 700 mg kg-1  de OEN seja o de maior eficiência 

antimicrobiana para Clostridium. Foskolos et al. (2016) observaram um comportamento 

com efeito quadrático diante das contagens de Clostridium em função da adição dos 

níveis de timol utilizados os quais foram de 0, 50, 500 e 2000 mg kg-1de forragem e 

obtiveram médias de 1,05; 0,89; 1,22 e 0,77 log ufc g1, respectivamente.  

Na primeira etapa de fermentação que ocorre na forragem ensilada é considerada 

fermentação aeróbia por ainda conter oxigênio no meio oriundo do fechamento do silo. 

Portanto, nesta etapa ocorre desenvolvimento de microrganismos aeróbicos como 

fungos e algumas leveduras. Isto acontece até que o oxigênio do meio seja consumido e 

os microrganismos anaeróbicos comecem a se desenvolver, desta forma o 

desenvolvimento dos fungos e leveduras significa perdas de matéria seca e nutrientes. 

No presente trabalho, observou-se um efeito linear negativo (P<0,05) no 

desenvolvimento de fungos e leveduras a partir da adição de OEN no período de 15 

dias, período em que normalmente deveria ocorrer maior desenvolvimento dessas 

populações devido a presença inicial de oxigênio. No período de 45 dias de ensilagem 

observou-se um declínio, porém não significativo, nessas populações. O nível de 700 

mg  kg-1 também foi o que mostrou melhor respostas em relação ao controle inibindo o 

crescimento dos mesmos, com uma redução mínima de 0,9 log ufc g-1. Portanto, a 

adição do OEN possui um efeito antifúngico e antileveduras, sendo efetivo em combater 

esses microrganismos. 

Os valores encontrados da contagem de fungos e leveduras corroboram com os 

observados por Kung Jr. et al. (2008), os quais ao utilizarem uma mistura de óleos 
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essenciais nas proporções de 40 e 80 mg kg-1 de forragem fresca na silagem de milho 

não observaram diferença estatística na contagem de fungos e leveduras, com médias de 

4,9 log ufc g-1 e 4,8 log ufc g-1, respectivamente. Kleinschmit et al. (2005) e Queiroz et 

al. (2012), ao avaliarem a inclusão de antifúngicos e inoculantes na silagem de milho 

também observaram valores semelhantes aos do presente trabalho com médias para as 

contagens de fungos mais leveduras de 4,43 e 4,62 log ufc g-1 de forragem fresca, para 

cada estudo respectivamente.  

O perfil fermentativo manteve-se dentro dos padrões adequados para silagem de 

milho como é comprovado pelo pH que variou de 3,7 a 4,3, faixa considerada ideal, e 

nitrogênio amoniacal (N-NH3) variando de 2,7 a 5,2 % do nitrogênio total. McDonald et 

al. (1991) afirmaram que uma silagem de ótima qualidade deve apresentar menos de 10 

% de nitrogênio amoniacal em relação ao nitrogênio total. 

O baixo valor de nitrogênio amoniacal encontrado nas silagens indica uma baixa 

proteólise, isto é, baixa degradação dos compostos protéicos pelas enzimas proteolíticas 

que são secretadas, especialmente, pelas bactérias do gênero Clostridium (Foskolos et 

al., 2016). Isso é corroborado pelos resultados apresentados no presente estudo onde 

observou-se decréscimo destes microrganismos com a adição de OEN, principalmente 

no nível de 700 mg kg-1 de forragem fresca o que leva a uma menor ação destes 

microrganismos na proteína. Menor degradação da proteína significa melhor 

conservação do teor protéico da silagem, ou seja, menor perda deste importante 

nutriente. 

De acordo com Mota et al. (2011), assim que a forragem é cortada a proteólise 

se inicia e continua durante a ensilagem, e sua extensão depende da rapidez com que as 

condições ácidas sejam estabelecidas. Portanto, quanto mais rápido a fermentação entrar 

na fase de anaerobiose com bom desenvolvimento das bactérias lácticas e, por 

conseqüência, maiores teores de ácido láctico, menores serão as perdas por proteólise. 

No processo de fermentação, durante a ensilagem, geralmente ocorre 

desenvolvimento de enterobactérias que são responsáveis pela produção de ácido 

acético interferindo negativamente no valor nutritivo e não permitindo que o pH da 

silagem baixe em níveis adequados para conservação da forragem. No presente trabalho 

não foi observado desenvolvimento desses microrganismos em nenhum dos períodos de 

ensilagem testados e isso é comprovado pelo nível de pH adequado (média de 4,0). 

  Houve redução linear das perdas por efluentes em função da adição dos níveis de 

OEN durante o período de 15 e 30 dias de ensilagem. A perda de efluentes pode ser 
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justificado pela ação da nanoformulação capaz de proporcionar que o efluente 

produzido se misture ao óleo essencial e não seja lixiviado durante o processo 

fermentativo.  

Com relação às perdas de matéria seca durante o processo fermentativo, 

observou-se um aumento linear em função da adição dos níveis de OEN, sendo que nos 

períodos de 30 e 45 dias de ensilagem houve as maiores perdas e isso pode estar 

relacionada às fermentações secundárias, normalmente mediadas por bactérias 

heteroláticas, que apresentam metabolismo fermentativo mais lento. Esses 

microrganismos caracterizam-se pela produção de CO2 na conversão de ácido lático e 

carboidratos em ácidos acético e propiônico, acarretando assim maiores perdas de 

matéria seca (McDonald et al., 1991). Por consequência, a recuperação de matéria seca 

teve efeito linear decrescente, ou seja, houve redução da recuperação de matéria seca 

em função dos níveis de OEN adicionado e dos períodos de ensilagem estudados, 

provavelmente ocasionado pelas fermentações secundárias que acabaram por consumir 

maior teor de matéria seca com maior produção de gases. Isso é comprovado pela 

elevada perda de gases observada, média de 6,5%, não sendo constatada diferença 

significativa (P<0,05) para os níveis de OEN adicionado e também não em relação aos 

períodos de ensilagem. Isso pode ajudar a explicar o efeito linear decrescente de 

recuperação da matéria seca observado, principalmente no nível de 700 mg kg-1 

relacionado ao período de 45 dias de ensilagem onde foi observado a maior perda de 

matéria seca e a menor recuperação deste material. Segundo Pedroso et al. (2005), a 

perda por gases pode representar até 98,4% da perda de matéria seca, principalmente 

pela fermentação indesejável, em que há a formação de CO2. 

5-CONCLUSÃO 

 

 A adição de óleo essencial de Lippia sidoides nanoformulado reduz o 

desenvolvimento de Clostridium, fungos, leveduras e controla o desenvolvimento de 

enterobactérias nos primeiros dias de ensilagem. Também reduz o nível de efluentes 

diminuindo o lixiviamento de nutrientes. 

A adição de 400 mg kg-1 de forragem fresca de óleo essencial de Lippia sidoides 

nanoformulado apresenta-se efetivo em controlar o desenvolvimento microbiológico e o 

perfil fermentativo adequado em silagem de milho. 
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Artigo 2. Normas de acordo com: Revista Brasileira de Zootecnia-Brazilian Journal of 

Animal Science (RBZ) 

Óleo essencial nanoformulado de Lippia sidoides na estabilidade aeróbia e valor 

nutricional da silagem de milho 

Resumo: Objetivou-se neste trabalho, avaliar a estabilidade aeróbia e o valor nutricional 

da silagem de milho com níveis de adição de óleo essencial de Lippia sidoides 

nanoformulado. O delineamento utilizado foi um esquema fatorial 4x3 com quatro 

níveis de adição de óleo essencial de L. sidoides nanoformulado (0, 100, 400 e 700 mg 

kg-1) na matéria natural e três tempos de abertura (15, 30 e 45 dias) após a ensilagem. 

Foram utilizados 60 mini silos experimentais totalizando 12 tratamentos com cinco 

repetições. Não foi observado efeito da inclusão do OEN na composição química, 

deixando evidente a capacidade do óleo na conservação dos componentes químicos da 

forragem após o processo fermentativo. A estabilidade aeróbia não foi influenciada de 

forma direta com a adição do OEN, porem mostrou diferença significativa (P<0,05) 

para as variáveis temperatura acumulada e temperatura máxima em função dos dias de 

abertura. O óleo essencial de L. sidoides nanoformulado na silagem de milho mostra ser 

efetivo em reduzir a proteólise, elevar o teor energético final, e manter a qualidade 

nutricional da silagem. O melhor nível de adição foi o de 700 mg kg-1 de forragem 

fresca de óleo essencial nanoformulado de L. sidoides, onde foi possível observar 

melhores resultados em função da qualidade nutritiva da silagem de milho.  

 

 

Palavras-chaves: perdas, temperatura, terpenos, timol  

 

 

Nanoformulated essential oil of Lippia sidoides on aerobic stability and nutritional 

value of corn silage 

 

Abstract: The objective of this work was to evaluate the aerobic stability and 

nutritional value of corn silage with levels of addition of essential oil of Lippia sidoides 

nanoformulated. The design was a 4x3 factorial scheme with four levels of essential oil 

of L. sidoides nanoformulated (0, 100, 400 and 700 mg kg-1) in the natural material and 

three opening times (15, 30 and 45 days) after ensiling. Sixty experimental mini silos 
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were used, totaling 12 treatments with five replicates. It was not observed the effect of 

the inclusion of OEN in the chemical composition, making evident the capacity of the 

oil in the conservation of the chemical components of the forage after the fermentation 

process. The aerobic stability was not directly influenced by the OEN addition, but 

showed a significant difference (P <0.05) for the variables accumulated temperature and 

maximum temperature as a function of the days of opening. The essential oil of L. 

sidoides nanoformulated in corn silage shows to be effective in reducing the proteolysis, 

raising the final energy content, and maintaining the nutritional quality of the silage. 

The best level of addition was of 700 mg kg-1 of fresh forage of nanoformulated 

essential oil of L. sidoides, where it was possible to observe better results in function of 

the nutritive quality of corn silage. 

 

 

Keywords: losses, temperature, terpenes, thymol  

1-INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays L.) é considerado uma das melhores plantas para o processo 

de ensilagem, pois apresenta boa produção de matéria seca (MS) por hectare e elevado 

valor nutritivo. Apesar de apresentar características favoráveis à ensilagem, a 

composição química e a estabilidade aeróbia da silagem de milho podem sofrer 

alterações, devido ao desenvolvimento de microrganismos indesejáveis (ex. Clostridium 

sp. e Enterobactérias sp.), que atrasam a fermentação láctica desejada na ensilagem e 

competemcom bactérias ácido láticas por substrato, gerando perdas e afetando o valor 

nutritivo da silagem (McDonald et al., 1991).  

A utilização de óleos essenciais pode ser uma alternativa para conservação do 

valor nutricional da silagem. Os óleos essenciais são provenientes do metabolismo 

secundário das plantas, voláteis, constituídos por terpenos, compostos fenólicos, 

álcoois, entre outros. Apresentam ainda forte odor e são reconhecidos por promoverem 

atividade bactericida e fungicida contra um amplo espectro de microrganismos (Bakkali 

et al., 2008).  

A Lippia sidoides é uma planta pertencente à família Verbenacea, um arbusto 

silvestre nativo do semiárido do nordeste brasileiro, popularmente conhecida como 

“alecrim pimenta”. Esta planta produz um óleo essencial com bioatividade contra 

diversos microrganismos, com propriedades bactericida, fungicida, moluscicida e 
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larvicida (Veras et al., 2012; Gomes et al., 2014; Oliveira et al., 2017). Esta bioatividade 

é devida, em parte, ao timol (Faraone et al., 2015), que é um composto fenólico 

considerado eficaz como agente antimicrobiano devido à presença de um grupo 

hidroxila na sua estrutura fenólica (Ferro et al., 2016). Para potencializar a bioatividade 

antimicrobiana do óleo essencial de Lippia sidoide, a nanoformulação (gotículas em 

nanômetro entre 10 e 100 nm) é uma alternativa dentro da biotecnologia, visando 

melhor ação dos seus compostos contra microrganismos indesejáveis capazes de 

deteriorar a silagem. 

Assim, o presente trabalho foi conduzido objetivando avaliar o efeito da 

nanoformulação do óleo essencial de Lippia sidoides sobre o valor nutricional e 

estabilidade aeróbia da silagem de milho. 

 

 

2-MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na fazenda (Campus Rural) da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), localizado no município de São Cristovão/SE, Brasil, latitude 

10°55´27´´sul e longitude 37°11´57 oeste, no período de agosto a novembro de 2017. O 

milho  implantado, cultivado, colhido e utilizado na ensilagem foi à variedade 

transgênica LG 6036 PR02. Após a colheita, a forragem foi picada em forrageira 

ensiladeira, com regulagem de corte para três centímetros. Posteriormente, a forragem 

picada foi subdividida em quatro porções com 80 kg de massa verde, distribuídas sobre 

lona de polietileno, com finalidade de homogeneizar a aplicação do óleo essencial de 

Lippia sidoides nanoformulado (0, 100, 400 e 700 mg kg-1), com o auxílio de um 

pulverizador manual.  

 O óleo essencial das folhas de Lippia sidoides, obtido por arrasto a vapor, foi 

adquirido na empresa PRONAT (Horizonte, Ceará, Brasil). A composição química do 

óleo essencial de Lippia sidoides (Tabela 1) foi analisada usando um cromatografo 

gasoso GC-MS / FID (QP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) equipado 

com um amostrador automático AOC-20i (Shimadzu). As separações foram realizadas 

usando uma coluna capilar de sílica fundida Rtx®-5MS Restek (5% -difenil-95%-

dimetil polissiloxano) de 30 m x 0,25 mm i.d, 0,25 mm de espessura do filme, a uma 

vazão constante de hélio de 1,0 mL min-1 (Oliveira et al., 2017). A identificação dos 
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constituintes foi realizada por comparação de retenção de índices na literatura (Adams, 

2007). Os índices de retenção foram obtido com a equação proposta por Van den dool e 

Kratz (1963) em em relação a uma série de n-alcanos (nC9-nC18). 

 

Tabela 1. Composição química do óleo essencial de Lippia sidoides 

Composto I* Concentração (%) 

Tricyclene 8,38 0,57 

α-Thujene 8,61 0,61 

Mirceno 10,27 2,58 

δ-3-Carene 11,01 0,17 

α-Terpineno 11,21 1,06 

ρ-Cimeno 11,42 10,66 

Limoneno 11,55 0,79 

1,8-Cineole 11,65 0,75 

γ-Terpineno 12,58 2,12 

Linalol 13,86 0,34 

3-Thujen-2-one 16,42 0,54 

Terpinen-4-ol 16,85 0,85 

Timol metil 18,08 0,99 

Timol 19,99 68,45 

α-copenhaeno 22,43 0,31 

(E) –Cariofileno 23,75 7,28 

α-E-bergamota 24,09 0,20 

Aromadendreno 24,27 0,52 

α-Humuleno 24,66 0,32 

Viridifloreno 25,76 0,36 

δ-cadineno 26,41 0,15 

Óxido de cariofileno 28,13 0,38 

I*: Índice de retenção calculado usando a equação de Van den dool e Kratz (1963) para uma série 

homóloga de n-alcanos (nC9 – nC18). Fonte: (Oliveira et al,. 2017) 

 

O processo biotecnológico de nanoformulação deste óleo essencial foi realizado 

no Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico (Departamento de Farmácia-UFS) 

pela adição da mistura (tensoativo e cotensoativo) na proporção 1:1 de Tween 80 e 

Propilenoglicol em um becker, sob agitação magnética por 10 min. Em seguida, o 

ingrediente ativo (óleo essencial de Lippia sidoides - fase oleosa) de densidade 0,983 

g/mL foi adicionado lentamente. A mistura do tensoativo-cotensoativo, água e óleo, na 
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proporção de 9:0,5:0,5 respectivamente, foram homogeneizado por agitação magnética 

à temperatura ambiente (Oliveira et al., 2017) . O sistema foi mantido sob agitação até 

sua completa homogeneização (El Maghraby, 2008).  

A solução de óleo nanuformulado foi armazenado em frascos âmbar de 1,0 L, 

em ambiente escuro, sob temperatura ambiente (26 ± 3 °C) e 50 ± 10% de umidade. A 

diluição com 300 mL de água destilada, feita uma hora antes da aplicação, foi realizada 

em cada nível de adição do óleo nanoformulado. 

Os tratamentos foram compostos de quatro doses de essencial de Lippia sidoides 

nanoformulado (0, 100, 400 e 700 mg kg-1) na matéria natural e três tempos de abertura 

do silo (15, 30 e 45 dias). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 4x3, com cinco repetições, perfazendo um total de 60 unidades 

experimentais (mini silos de PVC de 150 mm de diâmetro e 50 cm de altura). Na parte 

inferior do silo foi colocado 1,0 kg de areia fina peneirada, lavada e esterilizada a 

105°C, para atuar como absorvente de efluentes. Foi colocada uma tela separadora de 

nylon e um tecido fino de algodão acima da areia para não ocorrer contato com a 

forragem ensilada. Em seguida, cada mini silo foi preenchido com forragem, 

compactado e fechado com tampa de PVC contendo válvula do tipo “Bunsen” 

permitindo a saída dos gases resultantes da fermentação e evitando a entrada de 

oxigênio.  

Os mini silos foram armazenados no laboratório de forragicultura do 

Departamento de Zootecnia (DZO) da UFS. Em cada tempo pré-determinado, cada mini 

silo foi aberto e deste foi retirada uma amostra de 500 g de silagem, a qual foi congelada 

para posterior análises de composição química, pH e nitrogênio amoniacal. 

As mensurações do pH foram obtidas com base na diluição de nove gramas de 

silagem fresca em 60 mL de água destilada e leitura do pH após 30 minutos de repouso, 

conforme procedimentos descrito em AOAC (1995). A composição química da silagem 

foi realizada no Laboratório de Nutrição Animal (LANA) do Departamento de 

Zootecnia da UFS. As análises de matéria seca (MS), cinzas (CZ), proteína bruta (PB) e 

extrato etéreo (EE) foram determinadas seguindo os procedimentos padrão da AOAC 

(1995). O teor de matéria orgânica (MO) pela diferença entre 100 e CZ. As 

concentrações de fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteínas (FDNcp), 

fibra em detergente ácido (FDA), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), 

nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e lignina (LIG) foram determinadas 
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de acordo com metodologia descrita por Van Soest et al. (1991). Hemicelulose (HEM) 

pela diferença entre FDN e FDA e a celulose (CEL) pela diferença entre FDA e LIG.  

As porcentagens de carboidratos totais (CHOT) e carboidratos não fibrosos 

(CNF) foram obtidas pelas equações desenvolvidas por Sniffen et al. (1992), onde: 

CHOT (%MS) = 100 – [PB (%MS) + EE (%MS) + MM (%MS)] e CNF (%MS) = 100 - 

(PB% + FDN% + EE% + CZ%). Os nutrientes digestíveis totais (NDT) foram 

estimados segundo Rezende et al. (2001): NDT (%MS) = 99,39 - 0,7641 x FDN. Foi 

estimada a relação entre FDNcp e CNF. A digestibilidade da matéria seca (DMS) foi 

estimada de acordo com Castro Filho et al. (2007): DMS (%) = 88,9 – 0,779 × % FDA 

(MS). 

Valores da composição química da forragem fresca, após a adição dos níveis de 

óleo essencial nanoformulado e o tratamento sem adição, no momento da ensilagem, 

são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Composição química da forragem de milho no momento da ensilagem com 

base nos níveis de óleo essencial nanoformulado 

 
    Variáveis (% MS) 

Níveis de óleo nanoformulado (mg kg-1)1 

 

 

0 100 400 700 

 

 

Matéria seca  29,92 30,64 32,61 29,92 

 

 

Cinzas 2,40 2,03 2,06 1,96 

 

 

Matéria orgânica 97,60 97,97 97,94 98,04 

 

 

Extrato etéreo 1,86 2,14 2,51 2,43 

 

 

Proteína bruta 5,53 5,30 5,31 5,16 

 

 

Fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína 57,79 55,22 55,08 53,32 

 

 

Fibra em detergente ácido 37,00 37,62 34,40 34,65 

 

 

Hemicelulose 20,79 17,60 20,68 18,67 

 

 

Carboidratos totais 90,21 90,53 90,12 90,45 

 

 

Carboidratos não fibrosos 32,42 35,31 35,04 37,13 

 

 

Nutrientes digestíveis totais 55,23 57,20 57,30 58,65 

 1mg/kg de matéria fresca 

 

As energias digestível (ED), energias metabolizável (EM), energias líquida de 

mantença (ELm), energias líquida de ganho (ELg) foram estimadas de acordo com a 

NRC (1996). A energia digestiva foi estimada pela equação: ED (%MS) = (NDT x 

0,0044) x 1.000, sendo a energia metabolizável EM (%MS) = ED x 0,82. Para 

determinação da energia líquida de mantença utilizou-se a equação: ELm (%MS) = 
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(1,37 x EM) - (0,138 x (EM2)) + (0,0105 x (EM3) - 1,12) e para energia líquida de 

ganho: ELg (%MS) = (1,42 x EM) - (0,174 x (EM2)) + (0,0122 x (EM3)) - 1,65. 

Os valores para consumo de matéria seca em relação ao peso vivo (CMSP) 

foram obtidos através da fórmula: CMSP = 120 ÷ FDN e os teores de valor relativo da 

silagem (VRS) foi expresso pela associação entre potencial de consumo de matéria seca 

(CMSP) e digestibilidade estimada da matéria seca (DMS): VRS = [(DMS × CMSP) ÷ 

1,29], conforme (Bolsen et al., 1996). 

A estabilidade aeróbia (EA) foi avaliada segundo a metodologia de Kung Jr et 

al. (2000), definido como o tempo em horas para elevar a temperatura da silagem em 

2°C em relação a temperatura média ambiente em que o material foi exposto. Foram 

coletados 2 kg de amostras de todas as repetições dentro de cada tratamento e colocadas 

dentro de um isopor sem tampa, os quais foram alocados em sala com temperatura 

controlada a 25°C por 240 horas. Foram realizadas leituras de temperatura com 

termômetro digital com haste de inox a cada 12 horas para detectar variações mínimas 

de 2 °C na silagem em aerobiose. O pH foi mensurado a cada dois dias durante a 

estabilidade aeróbia. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa (SAS, 

2002). Os tratamentos quantitativos níveis do óleo essencial nanoformulado foram 

submetidos à análise de regressão PROC REG (P<0,05), já os tratamentos qualitativos 

tempo para abertura do silo, foram submetidos ao teste de Tukey com 5 % de 

significância. Quando verificado efeito significativo da intereção níveis de óleo 

essencial nanoformulado e tempo de abertura do silo, os mesmos foram desdobrados 

fixando um dos fatores. Os dados experimentais foram analisados segundo o modelo:   

Yijk= µ + Oj + Pk + OPjk + Ɛijk, onde i = 1, 2, 3, 4, 5 repetições; j = 1, 2, 3, 4 níveis de 

óleo essencial nanoformulado; k = 1, 2, 3 tempos para abertura do silo; µ = constante 

inerente a todas observações; Oj = níveis de óleo essencial de Lippia sidoides 

nanoformulado; Pk = tempo para abertura do silo; OPjk = interação entre as variáveis e 

Ɛijk = erro experimental.  
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3-RESULTADOS 

Análises química das silagens em função dos níveis de óleo essencial 

nanoformulado (OEN) e períodos de ensilagem com suas interações e suas respectivas 

equações de regressão, coeficientes de determinação e variação são apresentados na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Efeitos dos níveis de óleo nanoformulado e períodos de ensilagem na 

composição química das silagens de milho  

Período 

(dias) 

Níveis de óleo essencial  

nanoformulado (mg kg-1) Regressões R² 
CV 

(%) 
0 100 400 700 

  Matéria seca   
 

15 30,00a 30,60ª 31,55ª 28,93ª Ŷ= -0,00002x² + 0,011x + 29,87 0,98* 2,11 

30 30,51ª 29,72b 31,53ª 29,27ª Ῡ= 30,26 ns 2,15 

45 30,02ª 30,04ab 31,45ª 27,34b Ŷ= -0,0031x + 30,64 0,94* 4,96 

  Cinzas1    
 

15 2,36b 2,40b 2,66ª 2,28ª Ŷ= -0,00000x² + 0,0019x + 2,31 0,88* 6,78 

30 2,20c 2,83ª 2,68ª 2,39ª Ŷ= -0,000004x² + 0,0026x + 2,36 0,79* 8,00 

45 2,58ª 2,79ª 2,36ª 2,35ª Ŷ= -0,0005x + 2,68 0,77* 7,66 

  Matéria orgânica1    
 

15 97,64b 97,60ª 97,34ª 97,72ª Ŷ= 0,000003x² - 0,0019x + 97,69 0,88* 0,19 

30 97,80ª 97,17b 97,32ª 97,61ª Ŷ= 0,000004x² - 0,0026x + 97,64 0,79* 0,21 

45 97,42c 97,21b 97,64ª 97,65ª Ŷ= 0,0005x + 97,32 0,77* 0,19 

  Extrato etéreo1    
 

15 2,37b 2,48ª 2,86b 3,72ª Ŷ= 0,0019x + 2,29 0,95* 13,23 

30 2,43b 2,39ª 2,89b 3,58ª Ŷ= 0,0017x + 2,31 0,96* 11,12 

45 3,21ª 2,11ª 3,41ª 3,58ª Ŷ= 0,0013x + 2,69 0,98* 18,70 

  Proteína bruta1    
 

15 5,90b 5,50b 5,95ª 5,51ª Ῡ= 5,71 ns 2,68 

30 5,79b 5,57b 5,81ª 5,51ª Ῡ= 5,67 ns 2,20 

45 5,97ª 5,76ª 5,85ª 5,69ª Ῡ= 5,81 
ns 

 

2,99 

  Nitrogênio insolúvel em detergente neutro 2   

  
15 0,27b 0,34ª 0,35ª 0,27b Ŷ= -0,000007x² + 0,0005x + 0,28 0,92* 6,93 

30 0,26c 0,31ª 0,33ª 0,31ª Ŷ= -0,000004x² + 0,0003x + 0,26 0,92* 4,98 

45 0,31ª 0,34ª 0,32ª 0,30ª Ῡ= 0,32 
ns 

7,09 

  N-amoniacal %   

  
15 2,76ª 3,31b 4,14b 4,14ª Ŷ = 0,0019x + 3,01 0,82* 13,63 

30 3,31ª 4,14ª 4,69b 4,69ª Ŷ = 0,0017x + 3,68 0,72* 13,13 

45 3,86ª 4,14ª 5,24ª 3,03b Ŷ = -0,00001x² + 0,01x + 3,66 0,93* 17,73 
1Em porcentagem da matéria seca; ns: não significativo; 2Em porcentagem do nitrogênio total; * 

Significativo a 5% de probabilidade. Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey (P< 0,05). 
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Para os teores de matéria seca (MS) observou-se efeito quadrático (P<0,001) com 

15 dias de ensilagem e efeito linear negativo (P<0,01) para o período de 45 dias de 

ensilagem de acordo com adição dos níveis de OEN mostrando redução dos teores de 

matéria seca no nível mais elevado de OEN. Os teores de cinzas (CZ) apresentaram 

efeito quadrático negativo e efeito quadrático positivo para matéria orgânica (MO) nos 

dois primeiros períodos avaliados, enquanto no período de 45 dias de ensilagem 

observou-se  efeito linear negativo para CZ e efeito linear positivo para MO.  

O extrato etéreo (EE) da silagem de milho aumentou linearmente (P<0,05) com 

adição dos níveis de OEN em todos os períodos de ensilagem..  

Observou-se efeito quadrático (P<0,05) da adição dos níveis de OEN, nos 

primeiros 30 dias de ensilagem, para nitrogênio insolúvel em detergente neutro 

(NIDIN), sendo para o nível de 400 mg kg-1 de forragem fresca os valores mais 

elevados, para o período de 45 dias não houve efeito significativo (P>0,05). Com 

relação ao nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) não foi observado 

interação, sendo os valores médios obtidos de 0,51% no período de 15 dias, 0,49% com 

30 dias e 0,50% com 45 dias de ensilagem. 

Os teores de nitrogênio amoniacal (N-NH3) aumentaram com a adição de níveis 

de OEN, exceto no período de 45 dias, com 700 mg kg-1 que obeteve valor mínimo de 

3,03% de N-NH3.  

Comparando-se os períodos em função dos níveis, houve uma diferença 

significativa (P<0,05) no teor de MS para o nível de inclusão de 700 mg kg-1 de OEN, 

em que foi possível observar um decréscimo de 28,93% no período de 15 dias para 

27,34% com 45 dias de ensilagem. Para os valores de EE, no nível de inclusão de 400 

mg kg-1 de OEN a maior média foi de 3,41% com 45 dias de ensilagem que. Os teores 

de (N-NH3) reduziram em média 1,11% do período de 15 dias para o de 45 dias de 

ensilagem no nível com 700 mg kg-1 de inclusão de OEN. 

As análises das frações fibrosas das silagens em função dos níveis de OEN, 

períodos de ensilagem e suas interações, com suas respectivas equações de regressão, 

coeficientes de determinação e variação são apresentados na Tabela 4. 

Para os teores de CHOT houve efeito linear negativo (P<0,05) nos primeiros 30 

dias, mostrando um decréscimo do teor de CHOT a medida que se adiciona OEN e  

efeito quadrático no períodos de 45 dias de ensilagem. Com relação aos CNF no período 

de 15 e 30 dias de ensilagem houve efeito quadrático positivo (P<0,05), e com 45 dias 
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observou-se efeito quadrático negativo. Entretanto, observou-se  efeito linear negativo 

(P<0,05) para FDNcp no período de 15 dias de ensilagem e efeito quadrático (P<0,05) 

no período de 30 dias, não havendo efeito da adição do OEN no período de 45 dias.  

 

Tabela 4. Efeitos dos níveis de óleo nanoformulado e períodos de ensilagem sobre as 

frações fibrosas das silagens de milho  

Período 

(dias) 

Níveis de óleo essencial 

 nanoformulado (mg kg-1) Regressões R² CV (%) 

0 100 400 700 

  Carboidratos totais1 

 
 

 
15 89,37ª 89,62ª 88,53ª 88,49ª Ŷ= -0,0016x + 89,49 0,99* 0,52 

30 89,58ª 89,21b 88,61ª 88,52ª Ŷ= -0,0015x + 89,43 0,85* 0,37 

45 87,67b 89,34b 88,38ª 88,38ª Ŷ= -0,0005x² + 0,0033x + 88,21 0,92*       0,62 

  Carboidratos não fibrosos1     

 
15 34,97b 35,03ª 34,43c 36,37ª Ŷ= 0,00001x2 - 0,0056x + 35,18 0,92*       2,50 

30 37,95ª 36,04ª 36,46b 38,44ª Ŷ= 0,0002x² - 0,0101x + 37,53 0,82* 1,99 

45 35,99b 35,74ª 42,36a 37,03ª Ŷ= -0,0004x² + 0,0339x + 34,74 0,90* 7,27 

 Fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína1    

 
15 54,40ª 54,59ª 54,11ª 52,11ª Ŷ= -0,0033x + 54,78 0,84* 1,88 

30 51,63b 53,18ª 52,15b 50,08ª Ŷ= -0,00001x² + 0,0064x + 52,04 0,87* 1,68 

45 51,68b 53,59ª 46,02c 51,35ª Ῡ= 50,66  ns 3,14 

  Fibra em detergente ácido1     

 
15 34,60ª 35,36ª 38,06ª 38,61ª Ŷ= 0,006x + 34,86 0,92* 3,83 

30 32,21ª 36,33ª 35,60b 36,35b Ŷ= 0,0039x + 33,95 
0,92*       

4,53 

45 33,72ª 34,60ª 34,64b 39,04ª Ŷ= 0,0068x + 33,46 0,97* 5,15 

  Hemicelulose1     

 
15 20,13ª 19,23ª 15,35b 14,13ª Ŷ= -0,009x + 19,91 0,95* 6,19 

30 19,41ab 17,36b 16,55ª 13,77ª Ŷ= -0,0071x + 18,91 0,93*      5,47 

45 17,96b 19,45ª 11,38c 12,69b Ŷ= -0,0102x + 18,43 0,96* 15,30 

  Celulose1     

 
15 27,65ª 28,92ª 31,34ª 32,10ª Ŷ=  0,0063x + 28,11 0,93* 4,56 

30 25,20b 29,60ª 29,23ª 29,74b Ŷ= 0,0045x + 27,11 0,82*          5,59 

45 26,66ª 27,98ª 28,75ª 32,56ª Ŷ= 0,0077x + 26,68 0,94* 4,90 

  Lignina1     

 
15 6,95ª 6,44b 6,72ª 6,51ª Ῡ= 6,65 

ns 
3,59 

30 7,01ª 7,21ª 6,37ab 6,61ª Ŷ= -0,0009x + 7,06 
0,57*  

7,11 

45 6,46ª 6,62b 5,90b 6,48ª Ῡ= 6,37 
ns 

5,34 

Rel. fibra em detergente neutrocp/carboidratos não fibrosos 

15 1,69ª 1,56ª 1,57ª 1,43ª Ŷ= -0,0003x + 1,65 0,89* 3,85 

30 1,36b 1,48ª 1,43b 1,30ª Ŷ= -0,0001x² + 0,0005x + 1,39 0,82* 3,53 

45 1,44ab 1,50ª 1,09c 1,39ª Ŷ= 0,000002x² - 0,0019x + 1,53 0,88* 12,91 

¹Porcentagem da matéria seca; ns: não significativo; * Significativo a 5% de probabilidade. Médias com 

letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P< 0,05). 
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A adição de óleo essencial nanoformulado aumentou linearmente (P<0,05) os 

teores de FDA e CEL e diminuiu linearmente (P<0,05) os teores de HEM em todos os 

períodos avaliados, assim como reduziu os teores de LIG no período de 30 dias de 

ensilagem. A relação FDNcp\CNF apresentou-se decrescente a medida que se adicionou 

OEN nos períodos de 15 e com efeito quadrádito negativo com 30 dias e positivo para 

45 dias de ensilagem, mostrando que houve redução dos teores de FDNcp e elevação 

dos CNF. Na comparação dos períodos em função dos níveis para as frações fibrosas, 

foi possível obeservar diferença significativa (P<0,05) para os CNF no nível 400 mg kg-

1 de inclusão de OEN em que apresentou maior média 42,36% no período de 45 dias de 

ensilagem, no entanto para FDNcp, FDA, HEM, LIG e a relação FDNcp\CNF no 

mesmo nível de inclusão (400 mg kg-1 ) e período (45 dias), observou-se valores 

menores para essas variáveis dentre os períodos avaliados. Para a variável CEL, houve 

diferença (P<0,05) no nível de 700 mg kg-1 com 30 dias de ensilagem com média de 

29,74%. 

As estimativas para digestibilidade da matéria seca (DMS), nutrientes digestíveis 

totais (NDT), energia digestível (ED), energia metabolizável (EM), energia líquida de 

mantença (ELm) e de ganho (ELg), em função dos níveis de OEN, períodos de 

ensilagem e suas interações, com suas respectivas equações de regressão, coeficientes 

de determinação e variação são apresentadas na Tabela 5.  

A adição de óleo essencial nanoformulado reduziu linearmente (P<0,05) a DMS, 

nos três períodos avaliados, em função dos níveis de OEN, isto é, à medida que se eleva 

os níveis de OEN a DMS decresce. No período de 15 dias de ensilagem, os teores de 

NDT, ED, EM, ELm e ELg aumentaram linearmente (P<0,05) com a adição de níveis 

de óleo essencial nanoformulado e não houve efeito no período de 45 dias de ensilagem. 

No período de 30 dias de ensilagem, os teores de NDT, ED, EM e ELg da silagem de 

milho apresentaram efeito quadrático em função da adição crescente de OEN. Houve 

diferença (P<0,05) para essas variáveis dentre os períodos estudados e observou-se que 

com 45 dias de ensilagem apresentaram maiores médias no nível de inclusão de 400 mg 

kg-1 OEN.  
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Tabela 5. Efeito dos níveis de óleo essencial nanoformulado e períodos de ensilagem 

sobre as estimativas energéticas da silagem de milho  

Período 

(dias) 

Níveis de óleo essencial 

nanoformulado (mg kg-1) Regressões R² CV (%) 

0 100 400 700 

  
Digestibilidade da matéria seca 

(DMS)¹   

 15 61,95ª 61,35ª 59,25b 58,82b Ŷ= -0,0047x + 61,75 0,92* 1,82 

30 63,81ª 60,60ª 61,17ª 60,58ª Ŷ= -0,003x + 62,45 0,82*       2,01 

45 62,63ª 61,95ª 61,91ª 58,49b Ŷ= -0,0053x + 62,84 0,96* 2,33 

  Nutrientes digestíveis totais (NDT)1     

 
15 57,82b 57,68ª 58,05c 59,57ª Ŷ= 0,0025x + 57,53 0,84*       1,33 

30 59,94ª 58,76ª 59,54b 61,13ª Ŷ= 0,001x² - 0,0049x + 59,63 0,87* 1,11 

45 59,90ª 58,44ª 64,23ª 60,15ª Ῡ= 60,68  ns 2,01 

  Energia digestível (ED)1     

 
15 2,54b 2,54ª 2,55c 2,62ª Ŷ= 0,0001x + 2,53 0,83*      1,34 

30 2,64ª 2,59ª 2,62b 2,69ª Ŷ= 0,0004x² - 0,0002x + 2,62 0,87* 1,14 

45 2,64ª 2,57ª 2,83ª 2,65ª Ῡ= 2,67 ns     2,01 

  Energia metabolizável (EM)1     

 
15 2,09b 2,08ª 2,09c 2,15ª Ŷ= 0,00009x + 2,0757 0,85* 1,33 

30 2,16ª 2,12ª 2,15b 2,21ª Ŷ= 0,0004x² - 0,0002x + 2,15 0,87* 1,13 

45 2,16ª 2,11ª 2,32ª 2,17ª Ῡ= 2,19  ns 1,99 

  

Energia líquida de mantença 

(ELm)1     

 
15 1,23b 1,23ª 1,24c 1,29ª Ŷ= 0,0008x + 1,223 0,83*       2,07 

30 1,30ª 1,26ª 1,29b 1,34ª Ŷ= 0,00007x + 1,278 0,75*       1,71 

45 1,30ª 1,25ª 1,44ª 1,31ª Ῡ= 1,33  ns 2,97 

  Energia líquida de ganho (ELg)1     

 
15 0,67b 0,66ª 0,67c 0,72ª Ŷ= 0,0008x + 0,6569 0,86* 3,48 

30 0,73ª 0,69ª 0,72b 0,77ª Ŷ= 0,0003x² - 0,0001x + 0,72 0,86* 2,82 

45 0,73ª 0,68ª 0,86ª 0,74ª Ῡ= 0,75  ns 4,74 

¹Porcentagem da matéria seca; ns: não significativo; * Significativo a 5% de probabilidade. Médias com 

letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

Com relação aos níveis estimados de consumo de matéria seca em relação ao 

peso vivo (CMSP) e ao valor relativo da silagem (VRS), em função dos níveis de OEN 

e períodos de ensilagem, com interações, equações de regressão, coeficientes de 

determinação e variação, estes são apresentados na Tabela 6.   

A adição de óleo essencial nanoformulado aumentou linearmente (P<0,05) a 

estimativa do CMSP da silagem de milho nos primeiros 30 dias de ensilagem. Por sua 

vez, observou-se efeito quadrático para VRS em função dos níveis de OEN para todos 

os períodos avaliados. 
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Tabela 6. Efeito dos níveis de óleo essencial nanoformulado e períodos de ensilagem 

sobre as estimativas para consumo de matéria seca em relação ao peso vivo e ao valor 

relativo da silagem de milho 

Período 

(dias) 

Níveis de óleo essencial   

nanoformulado (mg kg-1) Regressões R² CV (%) 

0 100 400 700 

  

Consumo de matéria seca em 

relação ao peso vivo (CMSP) 

 

 

 15 2,21b 2,20ª 2,22b 2,30ª Ŷ= 0,0001x + 2,19 0,84* 1,92 

30 2,32ª 2,26ª 2,30b 2,40ª Ŷ= 0,0001x + 2,28 0,74* 2,55 

45 2,32ª 2,24ª 2,61ª 2,34ª Ῡ= 2,38 ns 3,20 

  Valor relativo da silagem (VRS)    
 

15 105,9b 104,6ª 101,9c 105,0b Ŷ= 0,0003x² - 0,0219x + 106,16 0,98* 2,55 

30 114,9ª 106,0a 109,1b 112,6ª Ŷ= 0,0005x² - 0,0321x + 112,54 0,82* 2,41 

45 112,9ª 107,6ª 125,3ª 106,1ab Ŷ= -0,001x² + 0,0807x + 108,12 0,92* 7,93 

ns: não significativo; * Significativo a 5% de probabilidade. Médias com letras diferentes na mesma 

coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

Para VRS, a maior média 125,3 observada foi com 45 dias de ensilagem e 400 

mg kg-1 de inclusão de OEN. Neste mesmo nível de 400 mg kg-1 de forragem fresca 

verificou-se valores crescentes de VRS a medida que aumentou-se os dias de ensilagem.  

As temperaturas máxima (TM), acumulada (TAC) e o tempo de estabilidade 

aeróbia (ESTHS) foram afetados (P<0,05) apenas pelo período de ensilagem. Maiores 

valores de TAC foram obtidos no período de 45 dias e menores no período de 30 dias. 

O período de ensilagem de 30 dias apresentou a menor TM e a maior ESTHS 

comparativamente aos demais períodos (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Efeito da adição de níveis crescentes de óleo essencial nanoformulado e 

períodos de ensilagem sobre a estabilidade aeróbia da silagem de milho  

Variável 
Períodos de ensilagem (dias) 

Ῡ CV% 

15 30 45 

Temperatura acumulada (oC)  595,4b 580,3c  619,0a 598,2 2,44 

Temperatura máxima (oC) 38,9a 36,7b  39,1a 38,2 6,80 

Estabilidade aeróbia (hrs) 43,6b  44,2a  43,8b 43,9 10,76 

Médias com letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P< 0,05)  

 

O pH da silagem de milho durante a estabilidade aeróbica foi influenciado 

(P<0,05) apenas pelo período de ensilagem. No dia 01, o maior valor de pH foi 

registrado no período de ensilagem de 30 dias e menor no período de 15 dias. No dia 07, 
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maior valor de pH foi registrado no período de ensilagem de 15 dias e menor no período 

de 30 dias (Tabela 8).  

Tabela 8. Valores do pH da silagem de milho durante a estabilidade aeróbia 

Períodos de ensilagem (dias) 
Potencial hidrogeniônico durante a estabilidade (dias) 

01 03 05 07 09 

15 3,68b 3,95b 6,16a 6,25ª 6,10a 

30 4,31c 4,13c 6,17a 5,85b 6,00a 

45 3,70b 3,99b 6,11ª 6,02a 6,00a 

Ῡ 3,89 4,02 6,15 6,04 6,03 

CV (%) 0,47 9,84 5,44 6,86 6,63 
Médias com letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P< 0,05)  

 

 4-DISCUSSÃO 

Os teores de matéria seca final das silagens se mantiveram dentro dos padrões 

adequados, isto é, média de 30% (Tabela 3). Segundo Deminicis et al. (2009), de 30 a 

35% de MS é a faixa desejável para uma boa fermentação em silagem de milho. 

Observou-se um decréscimo do teor de MS a medida que houve acréscimo de OEN, 

principalmente nos períodos de 15 e 45 dias de ensilagem. Provavelmente devido a 

adição de 300 ml de água destilada na diluição do OEN, em cada nível, antes da 

ensilagem da forragem. 

Com relação aos teores de CZ observou-se que os níveis de OEN reduziram seus 

valores, principalmente aos 45 dias de ensilagem e isso, automaticamente, fez com que 

valores de MO se elevassem, pelo fato destes últimos serem calculados pela diferença 

em relação aos teores de CZ. Para EE observou-se aumento dos seus valores a medida 

que elevou-se os níveis de OEN, principalmente com 700 mg kg-1 de adição.  

Os teores de proteína bruta não foram influenciados pela adição do OEN, 

mostrando não haver alteração da qualidade proteica da silagem pela adição do OEN. 

Isso é confirmado pelos valores observados para NIDIN os quais foram baixos e 

semelhantes em todos os níveis de OEN e períodos de ensilagem. Para NIDA também 

não foi observado efeito da adição dos níveis de OEN e períodos de ensilagem com uma 

média geral de 0,49%. Os teores de proteína bruta registrados na silagem de milho, com 

ou sem OEN, foram inferiores àqueles relatados por Schmidt et al. (2015) e Zardin et al. 

(2017) os quais foram de 7,1% e de 7,56%, respectivamente. Foi observado que não 

houve diferença significativa dos teores de proteína em comparação aos teores desde 

composto no momento de ensilagem, e tanto a proteína bruta quanto os demais 
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nutrientes aqui observados para as silagens de milho com ou sem OEN, 

independentemente do período de silagem, estão de acordo com os resultados da 

pesquisa de Zardin et al. (2017), em que avaliaram uma compilação de trabalhos de 

composição química de silagens de milho, estudadas ou utilizadas em dietas para 

ruminantes, em condições experimentais brasileiras. 

Os teores de N-NH3 indicam a qualidade da fermentação em silagens. Segundo 

McDonald et al. (1991), uma silagem de ótima qualidade deve apresentar menos de 

10% de nitrogênio amoniacal em relação ao nitrogênio total. Neste trabalho, os teores 

de N-NH3 (Tabela 3), variaram de 2,7 a 5,2 %, indicando que a silagem de milho, 

independentemente do nível de OEN e períodos de ensilagem, apresentou uma boa 

fermentação.  

Em termos de CHOT houve efeito da inclusão dos níveis de OEN e períodos de 

ensilagem, isto é, verificou-se uma redução percentual em média de 1,06% nos 

primeiros 30 dias de ensilagem em relação ao nível zero de OEN (Tabela 4). Isso 

ocorreu devido à elevação dos teores de EE observado, pois o valor dos CHOT é 

dependente das variáveis EE, PB e CZ (Sniffen et al., 1992). 

Com relação ao CNF houve aumento 2,6% de CNF, nos primeiros 30 dias de 

ensilagem, em função da inclusão dos níveis de OEN, sendo maior diferença 4,0% no 

período de 15 dias de ensilagem. Isso é explicado pelo fato de ter ocorrido decréscimo 

linear dos níveis de HEM em função dos níveis de inclusão de OEN em todos os 

períodos de ensilagem o que provocou uma redução dos níveis de FDNcp, 

principalmente no período de 15 dias de ensilagem, pois a HEM faz parte deste último 

componente. O nível de CNF é dependente das variáveis EE, PB, CZ e FDN, portanto 

se há redução do teor de FDNcp ocorre elevação dos teores de CNF (Sniffen et al., 

1992). 

Segundo McDonald et al. (1991) pode acontecer da fração hemicelulose sofrer 

hidrólise ácida parcial nas silagens, levando à redução da fração fibra insolúvel em 

detergente neutro, o que explica tal comportamento no presente estudo. Outro fator que 

pode ter colaborado é que a hemicelulose, por ser uma fração altamente digestível, pode 

ter sido fermentado pelos microrganismos do meio reduzindo sua proporção. Dessa 

forma quanto maior o período de ensilagem maior será a perda desta fração, como 

verificado no presente trabalho. 

Os níveis crescentes de inclusão de OEN em todos os períodos de ensilagem 

provocaram aumentos 13,4% nos teores de FDA, principalmente no período de 45 dias 
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de ensilagem 15,8%. Durante a presença de oxigênio no início do processo fermentativo 

ocorre fermentações aeróbicas com elevação da temperatura, podendo chegar a valores 

superiores a 70 0C. Isso pode ocasionar reação de Maillard com complexação de frações 

como celulose que se complexaria com lignina reduzindo a sua liberação em detergente 

ácido, aumentando os teores de CEL indigestível e, por consequência, elevando os 

teores de FDA (Ferrari Júnior et al., 2009). Os valores de FDA estão acima dos valores 

encontrados por Kleinschmit et al. (2005) ao avaliarem diferentes aditivos antifúngicos 

na silagem de milho 24,3%, e por Schmidt et al. (2015) em um levantamento feito em 

silagens de milho 26,3%. 

Os teores de FDA e LIG observados no presente trabalho para silagem de milho 

são considerados elevados, provavelmente devido a presença de folhas senescentes e 

baixa porcentagem de grãos 15% no momento da ensilagem. Isso contribuiu para o 

aumento dos valores de FDA. 

Os teores de CEL a partir da inclusão dos níveis de OEN, em todos os períodos de 

ensilagem, se elevaram. A celulose é estimada pela diferença entre FDA e LIG, portanto 

se houver elevação dos teores de FDA e os níveis de LIG se mantiverem o mesmo, 

certamente os níveis de CEL aumentarão. Esse fato explica os níveis crescentes de 

celulose no presente trabalho. 

A inclusão de OEN nos primeiros 15 dias de ensilagem provocou redução 

significativa da relação FDNcp\CNF. No nível de 400 mg kg-1 o decréscimo desta 

relação foi significativa a medida que os dias de ensilagem aumentavam, isto é, os 

níveis de CNF se elevaram mostrando que houve significativo aumento na 

disponibilidade de energia da silagem com adição deste nível de OEN. 

Com relação a digestibilidade da matéria seca houve efeito linear decrescente em 

função da inclusão de OEN em todos os períodos de ensilagem (Tabela 5), apresentando 

média mínima de 58,49% em nível de 700 mg kg-1 no período de 45 dias de ensilagem e 

máxima de 63,81% em nível zero de OEN no período de 30 dias de ensilagem. Isso 

ocorreu devido ao nível crescente de FDA observado, com média mínima 32,21% e 

máxima 39,04% nos mesmos níveis e períodos. 

Para NDT foi possível observar aumento a partir da inclusão dos níveis de OEN, 

principalmente nos primeiros 15 dias de ensilagem, provavelmente devido a inclusão de 

OEN e pela elevação dos teores de CNF. A estimativa do NDT é baseada no nível de 

FDNcp, portanto o decréscimo observado para FDNcp nos primeiros 15 dias 

influenciaram diretamente nos valores crescentes de NDT nesse mesmo período. No 



63 
 

nível de 400 mg kg-1 a medida que os dias de ensilagem aumentavam ocorreu aumento 

significativo do teor de NDT. Isso é devido a elevação significativa dos níveis de CNF 

observada para esse mesmo nível de OEN originando maior disponibilidade de energia. 

Os valores de NDT encontrados no presente trabalho estão de acordo com Zardin et al. 

(2017), ao analisar metanaliticamente a composição bromatológica de silagens de 

milho, onde observaram uma média de 66,3%, com mínimo de 47,7% e máximo de 

75,48%. 

Com relação aos teores de ED, EM, ELm e ELg observou-se aumento a partir da 

inclusão dos níveis de OEN nos primeiros 30 dias de ensilagem, sendo os maiores 

valores para o nível 700 mg kg-1, já esperado devido a maior inclusão de OEN. No nível 

de 400 mg kg-1 de OEN ocorreu elevação significativa das frações energéticas conforme 

aumentavam os dias de ensilagem. Os valores de ED, EM, ELm e ELg são baseadas no 

NDT, portanto o aumento significativo observado para NDT de acordo com aumento 

dos dias de ensilagem, para este mesmo nível de OEN, influenciou diretamente nos 

valores crescentes dessas frações. Vale ressaltar que essa elevação energética, em 

função dos dias de ensilagem, somente aconteceu no nível de 400 mg kg-1 de forragem 

fresca de OEN. 

Para consumo de matéria seca em porcentagem do peso vivo (CMSP) observou-

se elevação dos valores para CMSP (Tabela 6) conforme aumento da adição dos níveis 

crescentes de OEN, principalmente nos primeiros 30 dias de ensilagem. A estimativa de 

CMSP é baseado diretamente pelos níveis de FDNcp da silagem, sendo que houve 

redução desta fração e elevação dos CNF em função dos níveis de OEN, também nos 

primeiros 30 dias de ensilagem. Por consequência as estimativas de CMSP se elevaram 

para esses mesmos dias de ensilagem. O valor médio geral observado foi de 2,31 % o 

qual é semelhante ao observado por Marafon et al. (2015) os quais trabalharam com 

silagem de milho avaliando processamento de grão pastoso e grão duro e observaram 

uma média de 2,32 % para CMSP. 

Valores de FDNcp baixos significa maiores teores de CNF o que geralmente 

identifica uma silagem de melhor qualidade com maior teor energético e, desta forma, 

os animais aumentam seu consumo. Assim, parece que a inclusão de OEN possui 

capacidade de elevar o CMS, entretanto, quando se mediu o valor relativo da silagem 

(VRS) verificou-se que houve comportamento quadrático na interação entre adição do 

OEN com os períodos de ensilagem, sendo a maior média observada de 125,3 com o 

nível de 400 mg kg-1 de forragem no período de 45 dias de ensilagem. O VRS encontra-
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se diretamente afetada pela DMS e CMSP, como foi observado decréscimo da DMS e 

elevação do CMSP, os efeitos no VRS foram inconsistentes ocasionando o referido 

efeito quadrático na interação. O valor médio geral observado foi de 109,32% o qual é 

semelhante ao observado por Marafon et al. (2015) que observaram uma média de 110, 

55% para VRS, trabalhando com silagem de milho na fase de grão pastoso. Importante 

ressaltar que houve elevação gradativa do VRS com aumento dos dias de ensilagem 

somente para o nível de 400 mg kg-1 de forragem fresca de OEN. 

Para as avaliações de estabilidade aeróbia (Tabela 7), não houve interação em 

função dos níveis de adição de OEN e períodos de ensilagem. Kung Jr, et al. (2008) 

também não verificaram efeitos dos óleos essenciais sobre a estabilidade aeróbia de 

silagens de milho. Porém, com relação aos períodos de ensilagem foi possível observar 

que no período de 30 dias houve a menor temperatura máxima observada (P<0,05), 

menor temperatura acumulada (P<0,05) e um maior tempo em horas 44,2 horas para 

elevar a temperatura das silagens em 2 °C em relação a temperatura ambiente. 

Apesar de não observado efeito direto dos níveis do OEN na estabilidade 

aeróbia, o OEN pode ter inibido microrganismos deterioradores durante a fermentação 

com 30 dias de ensilagem e pode ter inibido o crescimento dos mesmos durante a 

exposição ao ar.  

No estudo de Zopollatto et al. (2009) em revisão analisando uso de aditivos 

microbiológicos em silagens no Brasil, verificaram valores de estabilidade aeróbia para 

silagem de milho mínimos de 25 e máximos de 41 horas, sendo que os valores médios 

encontrados 43,9 horas no presente trabalho foram superiores aos dos mesmos autores, 

mostrando um efeito positivo do OEN de Lippia sidoides. Porém, também demonstra a 

necessidade de mais estudos sobre o uso de óleos essenciais, principalmente associado a 

nanotecnologia, uma vez que a eficiência de uma substância como alternativa aos 

aditivos convencionais depende da sua ação sobre a flora microbiana durante a 

ensilagem e no período de estabilidade da silagem em condições de aerobiose, onde 

pode ocorre um crescimento exacerbado de leveduras e fungos nas silagens a partir do 

contato com oxigênio. Segundo Ranjit et al. (2000), o crescimento de leveduras é a 

principal causa do início da deterioração aeróbia das silagens, consumindo ácido lático e 

fornecendo condições para o desenvolvimento de microrganismos oportunistas, os quais 

tornam-se ativos metabolicamente produzindo calor e consumindo nutrientes da 

silagem. 
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O pH da silagem (Tabela 8) durante o período da estabilidade aeróbia, é possível 

observar que o pH apresentou comportamento crescente. Nos primeiros três dias de 

contato da silagem com meio aeróbico o pH manteve-se adequado (média de 3,96), 

independente do período de ensilagem, sendo que a partir do quinto dia seu valor 

aumenta em todos os períodos chegando a 6,25 no sétimo dia em aerobióse nos 

primeiros 15 dias de ensilagem. Isso mostra que houve grande desenvolvimento de 

microrganismos aeróbicos como leveduras e fungos a partir do quinto dia. McDonald et 

al. (1991) afirmaram que a variável pH pode indicar que os ácidos que conservam a 

silagem podem estar sendo consumidos, o que provoca a desestabilidade do material e 

acarreta no seu aquecimento, e de acordo com os mesmos autores, é esperado que o pH 

da silagem exposta ao ar com o passar dos dias, se comporte de forma crescente, fato 

ocorrido no presente trabalho. 

5-CONCLUSÃO 

 

O óleo essencial de Lippia sidoides nanoformulado na silagem de milho controla 

a proteólise, mantêm a qualidade nutricional da silagem e melhora a estabilidade 

aeróbia da silagem de milho. O nível de 400 mg kg-1 de forragem fresca de óleo 

essencial nanoformulado de Lippia sidoides fornece as melhores condições de 

conservação da silagem. 
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