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RESUMO: Objetivou-se avaliar o efeito do óleo essencial de Alecrim pimenta e do 

timol nanoformulado sobre perfil microbiológico, fermentativo e estabilidade aeróbia na 

ensilagem da biomassa de sorgo com capim paiaguás. Foram avaliados quatro aditivos 

(controle, óleo essencial de Alecrim pimenta, timol nanoformulado 62 e 100% de 

pureza), na silagem de sorgo com o capim paiaguás, associado a três tempos de abertura 

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

casualizado, em esquema fatorial 4 x 3, com cinco repetições. A população de 

Clostridium foi maior no tratamento controle e com óleo essencial nanoformulado 

(OEN). Maior população de Lactobacillus foi registrada no controle e menor com a 

adição de timol nanoformulado 62 e 100%. A população de Lactobacillus reduziu com 

o aumento no tempo de abertura do silo. Maiores estabilidades aeróbica foram 

registradas com o aditivo Timol nanoformulado 100% (tempo de abertura de 15 dias) e 

com o Timol nanoformulado 62% (tempos de abertura 30 e 45 dias). A estabilidade 

aeróbica aumentou com o tempo de abertura de silo. A utilização do timol 

nanoformulado 100% resultou em maiores perdas de matéria seca, gases e efluentes, 

enquanto o uso de OEN proporcionou menores perdas de matéria seca e gases. Maiores 

perdas de matéria seca, gases e efluentes foram registradas no tempo de abertura do silo 

de 45 dias. O Timol nanoformulado foi mais eficiente em controlar as populações de 

Clostridium e Lactobacillus, bem como melhorou a estabilidade aeróbica da silagem de 

sorgo com o capim paiaguás. 

 

Palavras-chaves: Lippia sidoides, microbiologia da silagem, Sorghum bicolor, silagem 

de plantas consorciadas, Timol, Urochloa brizantha cv. Paiaguás 
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rosemary-pepper in the silage of biomass from the intercropping between sorghum 
and Paiaguas palisadegrass. Sergipe: UFS, 2019. 48f. (Dissertation – Master in 
Animal Science). 
 

ABSTRACT: The aim of this study was to assess the effect of the rosemary-pepper 

essential oil and the nanoformulated thymol on the microbiological and fermentation 

profile and the aerobic stability in the silage of the biomass of sorghum and Paiaguas 

palisadegrass. Four additives were assessed (control, rosemary-pepper essential oil, 62 

and 100% purity nanoformulated thymol) associated with three times of opening the 

silo (15, 30 and 45 days), in the silage of sorghum with Paiaguas palisadegrass. A 

completely randomized experimental design was used in a 4 x 3 factorial scheme with 

five replications. The population of Clostridium was higher in the control treatment and 

with nanoformulated essential oil (NEO). Higher population of Lactobacillus was 

registered in the control treatment and a lower one with the addition of 62 and 100% 

nanoformulated thymol. The population of Lactobacillus decreased with the increase in 

the time of opening the silo. Higher aerobic stabilities were registered with the 100% 

nanoformulated thymol additive (time of opening 15 days) and with the 62% 

nanoformulated thymol (times of opening 30 and 45 days). The aerobic stability 

increased with the time of opening the silo. The use of 100% nanoformulated thymol 

resulted in higher losses of dry matter, gases, and effluents, while the use of NEO 

provided lower losses of dry matter and gases. Higher losses of dry matter, gases, and 

effluents were registered at the time of opening the silo at 45 days. The nanoformulated 

thymol was more efficient at controlling the populations of Clostridium and 

Lactobacillus and also improved the aerobic stability of the Sorghum with Paiaguas 

palisadegrass. 

 

Key-words: Lippia sidoides, silage microbiology, Sorghum bicolor, silage of 

intercropped plants, Thymol, Urochloa brizantha cv. Paiaguás 
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1-INTRODUÇÃO GERAL 

O progressivo aumento na demanda por alimentos no mundo gera a necessidade 

de intensificação dos sistemas produtivos. Neste sentido, a produção de alimento 

suplementar, como silagem, é importante especialmente para suprir o déficit alimentar 

que ocorre no período seco do ano (RIBEIRO et al., 2011). É importante ressaltar que 

em decorrência da estacionalidade de produção das pastagens, as plantas forrageiras não 

fornecem, ao longo do ano, nutrientes em quantidade e qualidade adequadas para 

atender as exigências dos animais em pastejo. Adicionalmente, o crescente interesse na 

produção de silagens se deve, em parte, ao avanço das técnicas de ensilagem, bem como 

ao surgimento de máquinas mais eficientes para colheita das plantas forrageiras 

(NEGRÃO et al., 2016).  

Para utilização como silagem, o cultivo de Milho tem sido relevante em Sergipe, 

visto sua facilidade de cultivo e comercialização, e possibilidade ainda de venda como 

grão ou Milho verde. No entanto, o curto período chuvoso e a distribuição irregular das 

chuvas podem tornar este cultivo uma prática de risco econômico para o produtor rural. 

Assim, o cultivo de Sorgo , planta forrageira também adequada para a ensilagem, vem 

ganhando destaque, representando um importante percentual da área total cultivada para 

silagem no Brasil. A silagem de Sorgo apresenta valor nutritivo próximo ao do Milho, 

com a vantagem de possuir maior rendimento de massa seca de forragem, melhor 

resistência ao déficit hídrico e menor exigência em fertilidade do solo (PORTUGAL et 

al., 2003), possibilitando ainda rebrotação após a primeira colheita (OLIVEIRA et al., 

2010). 

Contudo, apesar de importante para a eficiência do sistema produtivo, muitos 

pecuaristas não produzem silagem por déficit de recursos financeiros ou por não 

possuírem áreas ociosas para a produção da cultura agrícola. Neste contexto, a 



 

 

2 

 

integração entre lavoura e pecuária é uma alternativa viável (COSTA et al., 2016), 

sendo considerada uma técnica racional e sustentável de cultivo (QUINTINO et al., 

2016). Esta técnica consiste em cultivar em consórcio, sucessão ou rotação, na mesma 

área, plantas agrícolas e plantas utilizadas em pastagens. Assim, o produtor conseguiria 

recuperar/renovar áreas de pastos degradados, produzindo forragem para confecção de 

silagem ou grãos para arraçoamento dos animais ou comercialização, com menor custo 

e maior rentabilidade. 

Quando se utiliza a integração lavoura-pecuária para produção de silagens, 

torna-se inevitável a colheita em conjunto da cultura agrícola com o pasto. Neste 

sentido, plantas do gênero Urochloa (syn. Brachiaria), por serem as mais cultivadas em 

pastagens no Brasil, têm sido utilizadas. Estas gramíneas forrageiras destacam-se pela 

elevada produtividade, perenidade e flexibilidade de uso (EPIFÂNIO et al., 2014), 

podendo sofrer diversos cortes ao longo do ano, o que reduz custos de produção, 

especialmente de implantação, e os riscos da atividade. A Urochloa brizantha cv. 

Paiaguás, conhecido popularmente como capim Paiaguás, foi lançada para 

comercialização em 2013, pela EMBRAPA Gado de Corte. Esta gramínea possui 

crescimento cespitoso, apresenta média exigência em fertilidade do solo e é responsiva 

à adubação nitrogenada. Sua seleção e lançamento ocorreram em virtude de seu 

potencial produtivo, especialmente no período seco do ano, bem como quantidade de 

semente produzida, sendo opção forrageira para diversificação de pastagens (VALLE et 

al., 2013; EUCLIDES et al., 2016). 

Quando cultivado em monocultivo, o Sorgo apresenta características que 

favorecem o processo fermentativo durante a ensilagem, como teor adequado de matéria 

seca e carboidratos não estruturais e baixa capacidade tampão no momento da colheita 

(COLOMBINI et al., 2012), sendo, por isto, umas das plantas forrageiras mais 
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utilizadas mundialmente. No entanto, pastos não apresentam estas características em seu 

momento de maior qualidade. Portanto, o cultivo do Sorgo em consórcio com o capim 

Paiaguás pode modificar o processo fermentativo desta biomassa formada, o que pode 

afetar negativamente o teor de matéria seca e valor nutricional da silagem. Neste 

contexto, o uso de aditivos (substâncias orgânicas ou inorgânicas, bióticas ou abióticas) 

tem sido estudado, com a finalidade de alterar o processo fermentativo, diminuir perdas 

e, ou, melhorar o valor nutritivo da biomassa ensilada (SCHMIDT et al. 2014). Dentre 

estas substâncias, os óleos essenciais podem ajudar na obtenção de uma silagem com 

bom padrão fermentativo. 

Os óleos essenciais são compostos voláteis sintetizados pelo metabólito 

secundário de plantas aromáticas, podendo apresentar função antibacteriana, antiviral, 

antifúngico, inseticida, antioxidante, entre outros (FABRI et al., 2011; KHAN et al., 

2011; RIELLA et al., 2012; BAYALA et al., 2014). Os óleos essências são misturas 

naturais complexas, na forma líquida, lipossolúveis e solúveis em solventes orgânicos, 

podendo conter entre 20 a 60 componentes, sendo caracterizados por dois ou três 

componentes principais (ZOPOLATTO e ARAÚJO, 2017). 

O Alecrim pimenta (Lippia sidoides) produz um óleo essencial com bioatividade 

contra diversos microrganismos, com propriedades bactericida, fungicida, moluscicida e 

larvicida (VERAS et al., 2012; GOMES et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2017). Isto pode 

ser devido a maior presença do timol, com aproximadamente 62%, o qual é o seu 

principal constituinte. Contudo, outros compostos também merecem destaque, como o 

ρ-cimeno e o (E)-cariofileno (OLIVEIRA et al., 2017). Em virtude das propriedades 

bioativas do Timol e da própria planta, o potencial antifúngico do óleo de Alecrim 

pimenta tem sido avaliado para o controle de fitopatógenos (SOUZA JÚNIOR, 2009; 

CARVALHO, 2013). É importante ressaltar ainda que este óleo essencial é 
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biodegradável e seus constituintes químicos são classificados como não persistentes e 

de baixa toxicidade (DAYAN et al., 2009). Logo, sua utilização no processo de 

ensilagem pode reduzir perdas provenientes da fermentação e, com isso, diminuir 

perdas econômicas no sistema de produção. 

Acredita-se que este efeito pode ser potencializado por meio da biotecnologia pelo 

uso da nanotecnologia. Este é um termo utilizado para definir o conjunto de técnicas e 

processos para preparação, caracterização e manipulação de átomos ou moléculas, com 

a finalidade de construir novos materiais em escala de nanômetros (gotículas em 

nanômetro entre 10 e 100 nm) (ALENCAR et al., 2013). Assim, é possível melhorar as 

características dos ingredientes ativos, a solubilidade em água, a forma de 

armazenamento e a estabilidade térmica, com possibilidade de liberação controlada em 

concentrações reduzidas (FLORES et al., 2011; HABIB et al., 2012). 

O desenvolvimento de nanoformulações de óleos essenciais pode aumentar a 

eficiência destes compostos, uma vez que essa tecnologia protege substâncias bioativas 

da degradação e de perdas por evaporação, permitindo ainda uma liberação controlada 

desses compostos (GONZÁLEZ et al., 2014). Adicionalmente, as nanoformulações 

aumentam a área específica, a solubilidade e a mobilidade do composto, o que também 

contribui para aumentar a eficácia comparativamente aos inseticidas convencionais 

(MONTEFUSCOLI et al., 2014; GONZÁLEZ et al., 2015). 

Cerqueira (2018), avaliando concentrações de óleo essencial nanoformulado de 

Alecrim pimenta na silagem de Milho, sugeriu que a utilização de 400 mg/kg de 

apresentou melhor controle no desenvolvimento de microrganismos indesejáveis. 

Contudo, sabendo que o Timol é principal componente do oléo essencial desta planta é 

importante determinar se a biotividade deste óleo advém apenas deste componente. 
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2. OBJETIVOS 

 

Avaliar os efeitos da utilização do óleo essencial de Alecrim pimenta e do Timol 

62 e 100% nanoformulados sobre o perfil microbiológico, fermentativo e estabilidade 

aeróbia da silagem de Sorgo com capim Paiaguás. 
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Biotecnologia associada ao óleo essencial de alecrim pimenta na ensilagem da 

biomassa à partir do consórcio de Sorgo com o capim Paiaguás 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar o efeito do óleo essencial de Alecrim pimenta e do 

timol nanoformulado sobre perfil microbiológico, fermentativo e estabilidade aeróbia na 

ensilagem da biomassa de sorgo com capim paiaguás. Foram avaliados quatro aditivos 

(controle, óleo essencial de Alecrim pimenta, timol nanoformulado 62 e 100% de 

pureza), na silagem de sorgo com o capim paiaguás, associado a três tempos de abertura 

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

casualizado, em esquema fatorial 4 x 3, com cinco repetições. A população de 

Clostridium foi maior no tratamento controle e com óleo essencial nanoformulado 

(OEN). Maior população de Lactobacillus foi registrada no controle e menor com a 

adição de timol nanoformulado 62 e 100%. A população de Lactobacillus reduziu com 

o aumento no tempo de abertura do silo. Maiores estabilidades aeróbica foram 

registradas com o aditivo Timol nanoformulado 100% (tempo de abertura de 15 dias) e 

com o Timol nanoformulado 62% (tempos de abertura 30 e 45 dias). A estabilidade 

aeróbica aumentou com o tempo de abertura de silo. A utilização do timol 

nanoformulado 100% resultou em maiores perdas de matéria seca, gases e efluentes, 

enquanto o uso de OEN proporcionou menores perdas de matéria seca e gases. Maiores 

perdas de matéria seca, gases e efluentes foram registradas no tempo de abertura do silo 

de 45 dias. O Timol nanoformulado foi mais eficiente em controlar as populações de 

Clostridium e Lactobacillus, bem como melhorou a estabilidade aeróbica da silagem. 

Palavras-chaves: Lippia sidoides, microbiologia da silagem, Sorghum bicolor, silagem 

de plantas consorciadas, Timol, Urochloa brizantha cv. Paiaguás 
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Biotechnology associated with the essential oil of rosemary-pepper in the silage of 

biomass from the intercropping between sorghum and Paiaguas palisadegrass 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to assess the effect of the rosemary-pepper 

essential oil and the nanoformulated thymol on the microbiological and fermentation 

profile and the aerobic stability in the silage of the biomass of sorghum and Paiaguas 

palisadegrass. Four additives were assessed (control, rosemary-pepper essential oil, 62 

and 100% purity nanoformulated thymol) associated with three times of opening the 

silo (15, 30 and 45 days), in the silage of sorghum with Paiaguas palisadegrass. A 

completely randomized experimental design was used in a 4 x 3 factorial scheme with 

five replications. The population of Clostridium was higher in the control treatment and 

with nanoformulated essential oil (NEO). Higher population of Lactobacillus was 

registered in the control treatment and a lower one with the addition of 62 and 100% 

nanoformulated thymol. The population of Lactobacillus decreased with the increase in 

the time of opening the silo. Higher aerobic stabilities were registered with the 100% 

nanoformulated thymol additive (time of opening 15 days) and with the 62% 

nanoformulated thymol (times of opening 30 and 45 days). The aerobic stability 

increased with the time of opening the silo. The use of 100% nanoformulated thymol 

resulted in higher losses of dry matter, gases, and effluents, while the use of NEO 

provided lower losses of dry matter and gases. Higher losses of dry matter, gases, and 

effluents were registered at the time of opening the silo at 45 days. The nanoformulated 

thymol was more efficient at controlling the populations of Clostridium and 

Lactobacillus and also improved the aerobic stability of the silage. 

Key-words: Lippia sidoides, silage microbiology, Sorghum bicolor, silage of 

intercropped plants, Thymol, Urochloa brizantha cv. Paiaguás 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A produção de alimento suplementar, como silagem, é importante especialmente 

para suprir o déficit alimentar que ocorre no período seco do ano (RIBEIRO et al., 

2011), visto que os pastos não fornecem, ao longo do ano, nutrientes em quantidade e 

qualidade adequadas para atender as exigências dos animais. Para a ensilagem, o Sorgo 

destaca-se por apresentar valor nutritivo próximo ao do Milho, com maior produção de 

massa seca e resistência ao déficit hídrico, bem como menor exigência em fertilidade do 

solo (PORTUGAL et al., 2003). Contudo, apesar de importante para a eficiência do 

sistema produtivo, muitos pecuaristas não produzem silagem por déficit de recursos 

financeiros ou por não possuírem áreas ociosas para a produção da cultura agrícola. 

Neste contexto, a integração entre lavoura e pecuária é uma alternativa viável 

(COSTA et al., 2016), sendo considerada uma técnica racional e sustentável de cultivo 

(QUINTINO et al., 2016). Contudo, em cultivos consorciados, torna-se inevitável a 

colheita em conjunto da cultura agrícola com o pasto. Neste sentido, plantas do gênero 

Urochloa (syn. Brachiaria), por serem as mais cultivadas em pastagens no Brasil, têm 

sido utilizadas. O capim Paiaguás surge como opção forrageira para diversificação, 

apresentando elevado potencial produtivo, especialmente no período seco do ano 

(VALLE et al., 2013; EUCLIDES et al., 2016). No entanto, silagens de Sorgo com o 

capim Paiaguás podem apresentar alterações no processo fermentativo. Assim, o uso de 

aditivos, como óleos essenciais, pode auxiliar na obtenção de silagem com bom padrão 

fermentativo. 

O Alecrim pimenta (Lippia sidoides Cham.) possui óleo essencial (composto 

volátil sintetizado pelo metabólito secundário de plantas aromáticas) com bioatividade 

contra diversos microrganismos, apresentando propriedades fungicida, bactericida, 
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moluscicida e larvicida (VERAS et al., 2012; GOMES et al., 2014; OLIVEIRA et al., 

2017). Os óleos essências são misturas naturais complexas, na forma líquida, que 

podem conter entre 20 a 60 componentes, sendo caracterizados por dois ou três 

componentes principais (ZOPOLATTO e ARAÚJO, 2017). A bioatividade do óleo 

essencial de Alecrim pimenta advém, principalmente, do Timol (FARAONE et al., 

2015). Este potencial antifúngico pode ser utilizado para melhorar o processo 

fermentativo da silagem, especialmente por seus constituintes químicos serem não 

persistentes e de baixa toxicidade (DAYAN et al., 2009). Cerqueira (2018), avaliando 

concentrações de óleo essencial nanoformulado de Alecrim pimenta na silagem de 

Milho, sugeriu que a utilização de 400 mg/kg de apresentou melhor controle no 

desenvolvimento de microrganismos indesejáveis. Contudo, sabendo que o Timol é 

principal componente do oléo essencial desta planta é importante determinar se a 

biotividade deste óleo advém apenas deste componente. 

Para potencializar a bioatividade antimicrobiana, a nanoformulação é uma 

alternativa dentro da biotecnologia, com a finalidade de construir novos materiais em 

escala de nanômetros (ALENCAR et al., 2013). Assim, é possível melhorar as 

características dos ingredientes ativos, a solubilidade em água, a forma de 

armazenamento e a estabilidade térmica, com possibilidade de liberação controlada em 

concentrações reduzidas (FLORES et al., 2011; HABIB et al., 2012). 

Este trabalho foi conduzido para avaliar os efeitos da utilização do óleo essencial 

nanoformulado de Alecrim pimenta (Lippia sidoides), do Timol 62 e 100% 

nanoformulados sobre o perfil microbiológico e fermentativo da silagem de Sorgo com 

capim Paiaguás. 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na fazenda experimental (Campus Rural) da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizado no município de São Cristóvão/SE, 

Brasil, latitude 10°55´27´´ Sul, longitude 37°11´57´´ Oeste e altitude de 5 m, no período 

de maio de 2018 a maio de 2019. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, 

é do tipo Awa, tropical. A precipitação média anual de São Cristóvão é de 1.200 mm, 

com temperatura média de 25,5 ºC e umidade relativa do ar média de 75%. 

As plantas forrageiras utilizadas foram o Sorgo (Sorghum bicolor var. Ponta 

Negra) e o capim Paiaguás (Urochloa brizantha cv. Paiaguás) cultivados em consórcio 

em sistema de integração lavoura-pecuária. O Sorgo foi implantado com espaçamento 

de 0,55 m entre linhas e com 11 plantas por metro linear. A semeadura do capim 

Paiaguás foi realizada na linha de plantio do Sorgo, de maneira associada à adubação de 

estabelecimento. No momento da ensilagem, a forragem apresentava a seguinte 

composição: 92,0% de plantas de Sorgo e 8,0% de plantas de capim Paiaguás. Destes, o 

Sorgo apresentava, em média, 2,66% de lâminas foliares verdes, 69,71% de colmos, 

6,04% de lâminas foliares mortas e 21,59% de pendão. Já o capim Paiaguás 

apresentava, em média, 28,66% de lâminas foliares, 62,78% de colmos e 8,56% de 

forragem morta. 

Foram avaliados quatro aditivos na ensilagem da biomassa de Sorgo com o capim 

Paiaguás (controle com água, o óleo essencial nanoformulado de Alecrim pimenta 

(Lippia sidoides), Timol nanoformulado a 62% e 100% de pureza) associados a três 

tempos de abertura do silo (15, 30 e 45 dias após o fechamento do silo), totalizando 12 

tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi interamente casualizado, em 
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esquema fatorial 4 x 3, com cinco repetições, totalizando 60 unidades experimentais 

(mini silo de PVC de 150 mm de diâmetro e 500 mm de altura). 

A forragem colhida (Sorgo + capim Paiaguás) foi triturada, regulando-se a 

máquina para cortes de três centímetros. Posteriormente, a forragem verde picada foi 

subdividida em quatro porções com 90 kg por tratamento (foram colocadas 

aproximadamente 6 kg de forragem verde por mini silo) e distribuída sobre lona de 

polietileno para homogeneização e aplicação do aditivo utilizado. A concentração 

utilizada de cada aditivo foi de 400 mg/kg, conforme recomendação de Cerqueira 

(2018). A aplicação dos aditivos na forragem foi realizada com diluição em 300 mL de 

água destilada, sendo que o tratamento controle possuia apenas os 300 mL de água 

destilada. 

O processo biotecnológico de nanoformulação do óleo essencial e do timol 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, sob agitação magnética por 10 min. Em seguida, o 

ingrediente ativo (óleo essencial - fase oleosa) de densidade 0,983 g/mL foi adicionado 

lentamente. A mistura do tensoativo-cotensoativo, água e óleo (proporção de 9,0:0,5:0,5 

respectivamente) foi homogeneizada por agitação magnética à temperatura ambiente 

(OLIVEIRA et al., 2017). O sistema foi mantido em agitação até sua completa 

homogeneização (EL MAGHRABY, 2008). As soluções foram armazenadas em frascos 

âmbar, em sala com temperatura ambiente de 26 °C (variação de 3 °C), umidade de 

50% (variação de 10%) e ausência de luminosidade. 

O óleo essencial obtido do Alecrim pimenta apresentava a seguinte composição 

química: 62,05 (Timol); 13,65 (p-cimeno); 6,74 ((E)-cariofileno); 3,51 (Mirceno); 2,15 

(-terpineno); 1,25 (-terpineno); 1,14 (timol metil éter); 0,71 (terpinen-4-ol); 0,50 (-
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thujeno); 0,32 (-terpineol); 0,64 (-pineno); 0,70 (óxido de cariofileno); 0,63 

(Carvacrol); 0,30 (Linalol); 0,21 (3-thujen-2-ona isômero); 0,12 (6,7-epoximirceno); 

0,14 ((E)--ocimeno); 0,12 ((Z)--ocimeno); 0,15 (isoterpinoleno); 0,22 (BHA); 0,44 

(viridifloreno); 0,14 (-bisaboleno); 0,19 (-cadineno); 0,14 (oct-1-en-3-ol); 0,31 (-

copaeno); 0,55 (aromadendreno); 0,34 (-humuleno); 0,78 (limoneno); 0,61 (1,8-

cineol); 0,21 (-3-careno); 0,14 (-elemeno); 0,11 (p-cimeneno); e <0,1% [acetato de 

isopentila, acetato de 2-metilbutila, Canfeno, -pineno, -felandreno, cis-sabineno 

hidrato, 3-thujen-2-ona, acetato de butila e miltail-4(12)-eno]. 

A silagem foi confeccionada em mini silos de PVC (150 mm de diâmetro e 500 

mm de altura). Na parte inferior de cada mini silo foi inserido 1,0 kg de areia fina 

peneirada, lavada e esterilizada a 105 °C, para atuar como absorvente de efluentes. Para 

evitar o contato da forragem com a areia, sem impedir a passagem do efluente, uma tela 

de nylon e um tecido fino de algodão foram colocados acima da areia. Após enchimento 

e compactação, os mini silos foram fechados com tampa de PVC contendo válvula do 

tipo “Bunsen”, o que permitiu a retirada de gases resultantes da fermentação sem a 

entrada de oxigênio. Os mini silos foram armazenados no laboratório de Forragicultura 

do Departamento de Zootecnia da UFS. Em seguida, em cada tempo pré-determinado, 

cada mini silo foi aberto para retirada de uma amostra de 500 g de forragem, a qual foi 

congelada para posterior análise do pH e da microbiologia. 

Para mensuração das populações microbianas (Clostridium ssp., Lactobacillus 

ssp., Enterobactérias ssp., fungos e leveduras), 10 g de silagem fresca foram trituradas 

com 90 mL de água destilada por 30 segundos. A solução obtida foi filtrada, da qual 

retirou-se 1,0 mL para ser misturada com 9,0 mL de solução tampão fosfato (pH 7,2). A 

solução tampão foi preparada com 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 
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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 (COUTINHO, 2009). 

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, com mensuração das colônias após 48 horas de incubação em estufa, 

com temperatura controlada de 37 ºC; Agar “Potato Glucose” para cultivo de fungos e 

leveduras, sendo a contagem realizada 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. Os meios de cultura foram produzidos, 

conforme as descrições dos fabricantes, e esterilizados em autoclave a 121 ºC por 15 

minutos (Da Silva et al., 2018). 

A metodologia Kung Jr et al. (2000) foi utilizada para mensurar a estabilidade 

aeróbia da silagem. Esta é definida como o tempo (horas) para elevar a temperatura da 

silagem em 2 °C em relação a temperatura média do ambiente em que o material foi 

exposto. Para esta avaliação foram retirados 2 kg de silagem de cada unidade 

experimental. Em seguinda, a silagem foi colocada em caixas de isopor sem tampa, em 

um ambiente com temperatura controlada, a 25 °C, por 240 horas. A cada 12 horas, 

foram realizadas as leituras de temperatura, utilizando termômetro digital com haste de 

inox, com o intuito de detectar variações mínimas de 2 °C na silagem em aerobiose. 

Neste mesmo material, a cada 24 horas, o pH foi mensurado durante a estabilidade 

aeróbia. As mensurações do pH foram obtidas com base na diluição de nove gramas de 

silagem fresca em 60 ml de água destilada. A determinação do pH ocorria após 30 

minutos de repouso, conforme procedimentos descrito em AOAC (1995). 
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Para determinação das perdas de matéria seca, por gases e efluentes, bem como 

o índice de recuperação de matéria seca foi utilizada metodologia proposta por Jobim et 

al. (2007). Para tanto, foram mensurados os pesos dos mini silos vazios e cheios, antes e 

após a ensilagem, bem como os respectivos teores de matéria seca. As perdas de matéria 

seca foram avaliadas utilizando as seguintes equações: PMS = (MSi – MSf) x 100/MSi, 

onde PMS (Perda de matétia seca total), MSi (Quantidade de MS inicial) e MSf 

(Quantidade de MS final). As perdas por gases foram estimadas pela equação: G = 

[(PCen – Pen) x MSen] – [(PCab – Pen) x MSab] / [(PCen –Pen) x MSen] x 100, onde 

G (Perdas por gases), PCen (Peso, em quilos, do silo cheio na ensilagem) Pen (Peso, em 

quilos, na ensilagem do conjunto silo+tampa+areia+tela+pano), MSen (Teor de MS da 

forragem na ensilagem), PCab (Peso, em quilos, do silo cheio na abertura) e 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, quilos por tonelada de massa verde), Pab (Peso, 

em quilos, na abertura do conjunto silo+tampa+areia+pano+tela), Pen (Peso, em quilos, 

na ensilagem do conjunto silo+tampa+areia+pano+tela) e MVfe (Massa verde, em 

quilos, de forragem ensilada). Já o índice de recuperação de matéria seca foi 

determinado pela equação: RMS= [(MFab x MSab) / (MFfe x MSfe)] x 100, onde RMS 

(Índice de recuperação de matéria seca), MFab (Massa de forragem, em quilos, na 

abertura do silo), MSab (Teor de matéria seca na abertura), MFfe (Massa de forragem 

no fechamento do silo), MSfe (Teor de matéria seca da forragem no fechamento do 

silo). 

Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico SAS. Quando 

verificado efeito significativo da interação entre os aditivos e o tempo de abertura do 



 

 

22 

 

silo, os mesmos foram desdobrados. As médias foram comparadas por meio do teste de 

Tukey com 5% de significância.  

 

3 - RESULTADOS 

 

As populações de Clostridium e de Lactobacillus da silagem de Sorgo com o 

capim Paiaguás foram afetadas (P<0,05) pelo aditivo utilizado. A população de 

Clostridium foi maior no tratamento controle (4,76 log ufc/g) e com óleo essencial 

nanoformulado (4,58 log ufc/g) comparativamente timol nanoformulado 62 e 100% 

(3,86 e 3,69 log ufc/g, respectivamente) (Figura 1). Por sua vez, maior população de 

Lactobacillus foi registrada no tratamento controle (4,58 log ufc/g) e menor com a 

adição de timol nanoformulado 62 e 100% (3,70 e 3,62 log ufc/g, respectivamente).  

 

 

*Para cada microorganismo, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) 

pelo teste de Tukey. 

Figura 1. Populações de Clostridium e Lactobacillus na silagem de Sorgo com o capim 

Paiaguás com diferentes aditivos.  
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A população de Lactobacillus da silagem de Sorgo com o capim Paiaguás foi 

influenciada (P<0,05) pelo tempo de abertura do silo. A população de Lactobacillus 

reduziu com o aumento no tempo de abertura do silo, apresentando 4,13 log ufc/g (15 

dias), 3,99 log ufc/g (30 dias) e 3,78 log ufc/g (45 dias) (Figura 2). As populações de 

fungos e de enterobactérias não foram influenciadas (P>0,05) pelo aditivo utilizado ou 

tempo de abertura do silo, apresentando, em média, 4,81 e 0,01 log ufc/g, 

respectivamente.  

 

 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey 

Figura 2. Populações de Lactobacillus na silagem de Sorgo com o capim Paiaguás com 

diferentes tempos de abertura do silo. 
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abertura de 15 dias) e com o Timol nanoformulado 62% (tempos de abertura 30 e 45 

dias). A silagem com OEN apresentou maiores temperaturas máximas e acumuladas no 

tempo de abertura do silo de 45 dias. Por sua vez, a silagem com timol 62% apresentou 

maiores valores destas variáveis no tempo de 15 dias. A silagem com timol 100% 

apresentou maiores valores nos tempos de 30 e 45 dias (Tabela 1). A estabilidade 

aeróbica aumentou com o tempo de abertura de silo para o tratamento controle, OEN e 

timol 62%. 

 

Tabela 1. Temperaturas máximas e acumulada e estabilidade aeróbica da silagem de 

Sorgo com o capim Paiaguás com diferentes aditivos e tempos de abertura do silo 

Tempo de abertura 

do silo (dias) 

Aditivo CV 

(%)1 Controle OEN Timol 62% Timol 100% 

Temperatura máxima (º C) 

15 30,7 Cab 31,2 Bb 32,1 Aa 29,8 Db 0,8 

30 30,9 Ba 31,5 Ab 30,5 Cb 30,5 Ca 0,9 

45 30,6 Cb 32,6 Aa 31,8 Ba 30,8 Ca 1,6 

CV (%)1 0,5 0,7 1,5 1,3  

Temperatura acumulada (º C) 

15 615,1 Cab  623,6 Bb 641,8Aa 595,6 Db 1,9 

30 618,9 Ba 629,7 Ab 609,7 Cb 607,1 Ca 2,2 

45 612,5 Cb 651,2 Aa 637,1 Ba 615,3 Ca 3,0 

CV (%)1 0,4 0,7 1,5 1,2  

Estabilidade aeróbica (h)  

15 30,2 Bb 36,8 Bb 38,4 Bb 52,6 Aa 9,4 

30 31,0 Bb 42,2 Ba 50,2 Aa 38,2 Bb 7,9 

45 40,6 Ba 40,4 Ba 52,6 Aa 40,6 Bb 8,8 

CV (%)1 3,78 2,50 3,89 4,67  

Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si 

(P>0,05) pelo teste de Tukey. 1CV: Coeficiente de variação. 
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Os valores de pH, durante a estabilidade aeróbica, da silagem de Sorgo com o 

capim Paiaguás nos dias 0, 2 e 3 variaram (P<0,05) com o aditivo utilizado e com o 

tempo de abertura do silo. No momento da abertura do silo (dia 0) e dois dias após sua 

abertura, maiores valores de pH foram registrados na silagem com o Timol 

nanoformulado 100% (Figura 3 A). Três dias após a abertura do silo, maiores valores de 

pH foram obtidos na silagem com tratamento controle e menor no tratamento Timol 

nanoformulado 62%. Maiores valores de pH da silagem no momento da abertura do silo 

(dia 0) e dois e três dias após sua abertura no tempo de abertura de 15 dias (Figura 3 B). 

 

 

*Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) pelo 

teste de Tukey. 

Figura 3. Valores de pH durante a estabilidade aeróbica da silagem de Sorgo com o 

capim Paiaguás com diferentes aditivos (A) e tempos de abertura do silo (B). 
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elevados valores de pH em todos os tempos de abertura do silo avaliados. A silagem 

com óleo essencial nanoformulado também apresentou elevados valores de pH no dia 5. 

De maneira geral, o aumento no tempo de abertura do silo de 15 para 30 e 45 dias 

reduziu o pH da silagem, exceto no dia 1 para os aditivos OEN e timol nanoformulado 

62 e 100% (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Valores de pH durante a estabilidade aeróbica da silagem de Sorgo com o 

capim Paiaguás com diferentes aditivos e tempos de abertura do silo  

Tempo de abertura 

do silo (dias) 

Aditivo 
CV (%)1 

Controle OEN Timol 62% Timol 100% 

Um dia após a abertura do silo 

15 4,07 Aa 4,00 Aa 3,99 Aa 4,10 Aa 2,09 

30 3,99 Bb 3,96 Ba 3,94 Ba 4,13 Aa 3,99 

45 3,99 Bb 3,96 Ba 3,99 Ba 4,17 Aa 1,56 

CV (%)1 0,79 1,64 1,53 1,23  

Quatro dias após a abertura do silo 

15 5,18 Aa 4,59 Ba 4,69 Ba 4,43 Ba 1,89 

30 5,05 Ab 4,58 Ba 4,33 Bb 4,34 Bb 3,57 

45 5,03 Bb 4,45 Ab 4,22 Db 4,33 Ab 1,65 

CV (%)1 1,48 2,74 3,78 1,37  

Cinco dias após a abertura do silo 

15 5,90 Aa 5,59 Aa 5,15 Ba 4,84 Ca 3,76 

30 5,77 Ab 5,52 Aa 4,85 Ba 4,63 Bb 5,19 

45 5,70 Ab 5,50 Ba 4,45 Bb 4,59 Bb 3,46 

CV (%)1 1,06 3,32 5,91 4,95  

Para cada características, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si 

(P>0,05) pelo teste de Tukey. 1CV: Coeficiente de variação. 
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As perdas fermentativas da silagem foram influenciadas (P<0,05) pelo aditivo 

utilizado e o tempo de abertura do silo. A utilização do timol nanoformulado 100% 

resultou em maiores perdas de matéria seca, gases e efluentes, enquanto o uso de OEN 

proporcionou menores perdas de matéria seca e gases na silagem de Sorgo com capim 

Paiaguás (Figura 4 A). Maiores perdas de matéria seca, gases e efluentes foram 

registradas no tempo de abertura do silo de 45 dias (Figura 4 B). 

 

  

*Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) pelo 

teste de Tukey. 

Figura 4. Perdas fermentativas da silagem de Sorgo com o capim Paiaguás com 

diferentes aditivos (A) e tempos de abertura do silo (B). 
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*Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si 

(P>0,05) pelo teste de Tukey. 

Figura 5. Recuperação de matéria seca da silagem de Sorgo com o capim Paiaguás com 

diferentes aditivos (A) e tempos de abertura do silo (B). 
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estão relacionadas à membrana celular, interferindo no transporte de elétrons e 

gradientes de íons, translocação de proteínas, fosforilação e outras reações enzimo-

dependentes (ULTEE et al., 1999; DORMAN e DEAN, 2000). O Timol é o componente 

predominante do óleo essencial de Alecrim pimenta, sendo considerado um dos 

principais componentes antimicrobianos ativos dos óleos essenciais (LOPEZ-MALO et 

al., 2002). Este composto atua na membrana celular, modificando sua permeabilidade e 

causando descontrole osmótico (CALSAMIGLIA et al., 2007), o que interrompe as 

funções necessárias à sobrevivência dos microrganismos (SUZUKI et al., 2008).  

Os tempos de abertura do silo avaliados foram eficazes para confecção de uma 

silagem de boa qualidade. O aumento no tempo de abertura do silo resultou em menor 

população de Lactobacillus (Figura 2), sem comprometer o pH da silagem no momento 

de abertura do silo (Figura 3 B), os quais estiveram abaixo de 4,2. Isto demonstra 

flexibilidade para o produtor quanto o tempo em que o silo permanece fechado. 

Contudo, vale ressaltar que o menor tempo de abertura do silo (15 dias), pode 

comprometer a qualidade da silagem se a mesma não for utilizada rapidamente, uma vez 

que a estabilidade aeróbica foi menor (Tabela 1) e os valores de pH durante esta 

estabilidade foram maiores (Tabela 2 e Figuras 3 A e B) em comparação aos tempos de 

abertura de 30 e 45 dias. 

Maiores temperaturas máxima e acumulada da silagem foram observadas como 

Timol nanoformulado 62% (tempo de abertura de 15 dias) e com óleo essencial 

nanoformulado (tempo de abertura de 30 e 45 dias) (Tabela 1). De uma maneira geral, 

menores temperaturas máximas e acumuladas foram registradas com Timol 

nanoformulado 100%. É possível observar que os valores de pH das silagens 

aumentaram paulatinamente durante o período da estabilidade aeróbica (Tabela 2 e 

Figuras 3 A e B). Após a abertura do silo, as silagens voltam a ter contato com o 
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oxigênio do ambiente tendo seu pH aumentando (MCDONALD et al., 1991). A 

presença de oxigênio favorece o crescimento de microorganismos, especialmente, 

leveduras, que consomem ácido lático e propiciam condições adequadas para o 

desenvolvimento de microrganismos oportunidades, produzindo calor, consumindo 

nutrientes e deteriorando a silagem (RANJIT et al., 2000). 

Vale ressaltar que mesmo ocorrendo variação em relação aos pHs das silagens 

entre os aditivos utilizados em relação ao tratamento controle, nos três primeiros dias do 

período da estabilidade aeróbica os valores de pH mantiveram-se abaixo de 4,5 (Tabela 

2 e Figuras 3 A e B). Isto indica uma boa conservação da forragem. À partir do quinto 

dia, todas as silagens apresentaram valores de pHs acima de 4,5. Contudo, os menores 

valores de pHs foram registrados nas silagens com Timol nanoformulado 62 e 100%. 

Isto indica que o Timol foi mais efetivo no controle do desenvolvimento de 

microrganismos aeróbicos como leveduras e fungos. 

A utilização do timol nanoformulado 100% resultou em maiores perdas de 

matéria seca, gases e efluentes, e, consequentemente, menor recuperação de matéria 

seca (Figuras 4 A e 5 A). Por sua vez, o uso de OEN e timol nanoformulado 62% 

proporcionou menores perdas de matéria seca e gases na silagem de Sorgo com capim 

Paiaguás. Estas perdas por gases e matéria seca podem estar relacionadas ao perfil de 

fermentação ocorrido na silagem, com menor presença de bactérias produtoras de ácido 

lático (Figura 1). A perda por efluentes também é indesejável, visto que indica perdas de 

nutrientes. Segundo McDonald et al. (1991), este material contém grandes quantidades 

de compostos orgânicos como açúcares, ácidos orgânicos, proteínas, minerais (cálcio, 

potássio e magnésio) e outros constituintes do material ensilado.  
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5-CONCLUSÕES 

 

O Timol nanoformulado foi mais eficiente em controlar as populações de 

Clostridium e de Lactobacillus, bem como melhorou a estabilidade aeróbica da silagem 

de Sorgo com o capim Paiaguás.  
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