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../../../SAMSUNG/Desktop/DISSERTAÃ_Ã_O_%20Rafaela%20Santos_defesa_19julho.doc#_Toc72834684
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SANTOS, R. F. Biotecnologia associada ao óleo essencial de Alecrim-pimenta nasilagem 

de Girassol consorciado com capim Paiaguás. Sergipe: UFS, 2021. 49 f. (Dissertação – 

Mestrado em Zootecnia). 

 

Resumo: O objetivo com este trabalho foi avaliar o efeito do óleo essencial de Alecrim 

pimentae do timol nanoformulados sobre a silagem da biomassa de Girassol consorciado com 

capim Paiaguás. O trabalho foi conduzido na Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

município de São Cristóvão/SE, Brasil. Foram avaliados quatro aditivos (controle, óleo, 

essencial nanoformulado de Alecrim pimenta, timol nanoformulado com 62 e 100% de 

pureza) na silagem da biomassa de Girassol consorciado com o capim Piaiaguás, associados  a 

dois tempos de abertura do silo (15 e 30 dias). O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizados, em esquema fatorial 4 x 2, com cinco repetições. Osteores de 

extrato etéreo, fibra em detergente neutro e lignina foram afetados (P<0,05) pelo aditivo 

utilizado. Maiores teores de extrato etéreo foram registrados na silagem controle, seguido do 

timol 62% e 100%. Os teores de matéria mineral, proteína bruta e pH foram influenciados 

pela interação entre o aditivo utilizado e o tempo de abertura do silo. Menores valores de pH 

foram encontrados no óleo essencial nanoformulado, nos tempos de abertura de quinze e 

trinta dia. Menores temperaturas máximas foram encontradas no Timol a 100%, e seguido do 

óleo essencial. A perda de matéria seca apresentou maior teor no tempo de abertura de 30 

dias, enquanto que para a recuperação de matéria seca o maior teor foi no tempo de abertura 

de 15 dias. Maiores teores de perdas de gases foram registrados no controle seguido pelo 

timol 62% (tempo de abertura de 15 dias), no controle seguindo pelo timol 100% (tempo de 

abertura de 30 dias). Maiores perdas por efluentes foram registradas na silagem com timol 

62% (tempo de abertura do silo de 15 dias), no controle e timol 62% (tempo de abertura do 

silo de 30 dias). A utilização do óleo essencial e Timol a 100% se mostra melhor na redução 

da perda fermentativas e estabilidade aeróbia da silagem de Girassol consorciado com capim 

Paiaguás. 

 

Palavras-chaves: conservação de forragem, Helianthus annuus, Lippia sidoides, Urochloa 

brizanthacv. Paiaguás syn. Brachiaria brizanthacv. Paiaguás, perdas no silo. 

 

 

 

 



SANTOS, R. F. Biotechnology associated with pepper rosemary essential oil in sunflower 

silage intercropped with Paiaguá grass. Sergipe: UFS, 2021. 49 f. (Dissertação – Mestrado 

em Zootecnia). 

 

Abstract: The objective of this work was to evaluate the effect of nanoformulated Rosemary 

peppere essential oil of thymol on the silage of sunflower biomass intercropped with Paiaguás 

grass. The work was conducted at the Federal University of Sergipe (UFS), municipality of 

São Cristóvão/SE, Brazil. Four additives (control, oil, essential nanoformulated Rosemary 

pepper, nanoformulated thymol with 62 and 100% purity) were evaluated in the silage of 

sunflower biomass intercropped with Piaiaguás grass, associated with two silo opening times 

(15 and 30 days ). The experimental design used was completely randomized, in a 4 x 2 

factorial scheme, with five replications. Ethereal extract, neutral detergent fiber and lignin 

contents were affected (P<0.05) by the additive used. Higher levels of ether extract were 

recorded in the control silage, followed by 62% and 100% thymol. The mineral matter, crude 

protein and pH contents were influenced by the interaction between the additive used and the 

silo opening time. Lower pH values were found in the nanoformulated essential oil, in the 

opening times of fifteen and thirty days. Lower maximum temperatures were found in 100% 

thymol, followed by essential oil. The loss of dry matter had the highest content at the 

opening time of 30 days, while for the dry matter recovery the highest content was at the 

opening time of 15 days. Higher levels of gas losses were recorded in the control followed by 

62% thymol (opening time of 15 days), in the control followed by 100% thymol (opening 

time of 30 days). Greater effluent losses were recorded in the silage with 62% thymol (15 

days silo opening time), in control and 62% thymol (62% silo opening time). The use of 

essential oil and 100% thymol is shown to be better in reducing fermentation loss and aerobic 

stability of sunflower silage intercropped with paiaguá grass. 

 

Key-words: forage conservation, sunflower, Paiaguás grass, silo losses. 

 

 

 

 

 

 



1 - INTRODUÇÃO GERAL 

 

 O cultivo consorciado de culturas agrícolas anuais e plantas forrageiras tropicais 

utilizadas em pastagens, conhecido como sistema de integração lavoura-pecuária, tem 

crescido nos últimos anos (PETTER et al., 2011). Essa técnica se destaca como parte de 

tecnologias sustentáveis e competitivas que visam o beneficiamento do agronegócio brasileiro 

(ALMEIDA et al., 2012). As principais vantagens do uso da integração lavoura-pecuária no 

solo são: recuperação mais eficiente da fertilidade do solo, facilidade da aplicação de práticas 

de conservação do solo, recuperação de pastagens com custos mais baixos, facilidade na 

renovação das pastagens, melhoria nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo 

(KICHEL et al., 2001). Além disso, o cultivo consorciado proporciona aumento na produção 

de forragem, permitindo o seu armazenamento na forma de silagem para o período mais 

crítico do ano, que é a seca (BARDUCCI et al., 2009).  

Dentre as plantas forrageiras utilizadas para a semeadura simultânea destaca-se a 

cultura do Girassol (Helianthus annuus L.). Evidências arqueológicas indicam que o Sudoeste 

dos Estados Unidos e o Norte do México foram o berço da domesticação do Girassol (ROSSI, 

1998). Entre as suas características morfológicas, destaca-se o sistema radicular pivotante 

com numerosas raízes secundárias, podendo alcançar até dois metros de comprimento, desde 

que o solo não apresente impedimentos físicos ou químicos. Seu caule é herbáceo, cilíndrico, 

pubescente, estriado longitudinalmente, fistulado, composto por um tecido aquoso e 

esponjoso que desaparece na maturação e tornando o caule suscetível ao acamamento 

(ROSSI, 1998). As folhas são cordiformes, pecioladas e com grande número de tricomas na 

face abaxial e são compostas por número elevado de estômatos grandes (CASTRO E 

FARIAS, 2005). 



O Girassol também possui um pseudofruto seco, conhecido como aquênio, que é um 

fruto indeiscente, composto por apenas uma semente, inserida na parede do fruto (pericarpo) 

por apenas um ponto, caracterizado pelo funículo (CASTRO E FARIAS, 2005). O tamanho, a 

cor e o teor de óleo dos grãos são variáveis (30 a 48% de óleo) dependendo do cultivar. O 

número de aquênios que pode oscilar de 800 a 1.700 por capítulo. 

O Girassol apresenta alto potencial fotossintético, alta taxa de crescimento, capacidade 

de extrair e conduzir água e movimentação variável das folhas, como também pelo seu alto 

valor nutricional especialmente pelo maior conteúdo energético e protéico (TOMICH et al., 

2003). O Girassol pode ser utilizado para produção de óleo nas fabricas e também em 

sistemas de rotação/sucessão de culturas de grãos (BACKES et al., 2008).  

Em termos de plantas forrageiras utilizadas em pastagens, o capim Paiaguás 

(Brachiaria brizantha cv. BRS Paiaguássyn. Urochloa brizantha cv. BRS Paiaguás) é uma 

opção para a diversificação de pastagens. Essa planta forrageira não apresenta resistência à 

cigarrinha-das-pastagens, mas apresenta elevado potencial de produção animal na estação 

seca, com maior porcentagem de folhas e valor nutritivo em comparação a outras espécies do 

gênero Brachiaria (VALLE et al., 2013; EUCLIDES et al., 2016). Plantas do gênero 

Brachiaria apresentam sistema radicular abundante, o que contribui para a infiltração de água, 

agregação e aeração do solo (KLUTHCOUSKI et al., 2003), sendo muito utilizadas em 

consórcio com culturas agrícolas anuais. 

Mesmo com a utilização da integração lavoura-pecuária, existe menor disponibilidade 

de forragem em pastagens no período seco do ano. Uma alternativa para evitar a falta de 

alimento volumoso neste período é a ensilagem (EVANGELISTA E LIMA, 2001). Ensilagem 

consiste na conservação de forragem úmida em um ambiente anaeróbico, objetivando manter 

as características nutricionais do alimento e reduzir suas perdas para posterior utilização na 

alimentação animal (NEUMANN et al., 2010). No entanto, o Girassol é composto de uma 



estrutura tecidual que armazena grandes quantidades de umidade, o que ocasiona baixos 

teores de matéria seca. Essa é uma característica que pode comprometer a qualidade da 

silagem, pois forragens com baixos teores de matéria seca não apresentam fermentação lática 

adequada, permitindo, assim, a formação de ácido butírico (RAMOS et al., 2001).  

O capim Paiaguás, no momento em que apresenta maior qualidade, também possui 

baixos teores de matéria seca. Assim, aditivos podem ser utilizados com o intuito de melhorar 

o processo fermentativo, diminuindo perdas e, ou, melhorando 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 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). 

Estes óleos têm apresentado efeito como antibacteriano (BOTELHO et al., 2007), fungicida 

(FONTENELLE et al., 2007; SILVA et al., 2011), larvicida (FURTADO et al., 2005; SOUZA 

et al., 2011) e antimicrobiano (SILVA et al., 2008). Dessa forma, os óleos essências podem 

ser utilizados como agentes promissores naturais e eficazes, com menor risco de 

contaminação do ambiente e dos alimentos causados pelos produtos químicos (XAVIER et 

al., 2012).  

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

contra diversos microrganismos (VERAS et al., 2012; GOMES et al., 2014; OLIVEIRA et al., 

2017). O óleo essencial do Alecrim pimenta é constituído majoritariamente por timol (66,7%), 

p-cimeno (15%) e outras substâncias, como o felandreno, cariofileno, mirceno e carvacrol 

(0,35%) (MENDES, 2012). 

Este efeito pode ser potencializado por meio da biotecnologia pelo uso da 

nanotecnologia. Este é 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). 

É possível assim, 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). 

Adicionalmente, as nanoformulações aumentam a área específica, a solubilidade e a 

mobilidade do composto, o que também contribui para aumentar a eficácia 

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

Cerqueira (2018) sugerem a utilização de 400 mg/kg do óleo essencial nanoformulado 

de Alecrim pimenta na silagem para controle no desenvolvimento de microrganismos 

indesejáveis. Contudo, o efeito do uso do óleo essencial de Alecrim pimenta ainda não foi 

avaliado sobre a biomassa de forragem do Girassol consorciado com capim Paiaguás. Além 

disso, sabendo que o Timol é principal componente do óleo essencial desta planta é 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito do óleo essencial nanoformulado de Alecrim pimenta e do timol sobre 

a silagem da biomassa de Girassol consorciado com capim Paiaguás. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Avaliação da composição quimica da silagem de Girassol consorciado com o capim 

Paiaguás. 

 Avaliação das perdas fermentativas da silagem de Girassol consorciado com o capim 

Paiaguás. 

Avaliação da estabilidade aeróbia da silagem de Girassol consorciado como capim 

Paiaguás. 
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Biotecnologia associada ao óleo essencial de alecrim pimenta na silagem de Girassol 

consorciado com o capim Paiaguás 

 

RESUMO: O objetivo com este trabalho foi avaliar o efeito do óleo essencial de Alecrim 

pimenta e do timol nanoformulados sobre a silagem da biomassa de Girassol consorciado com 

capim Paiaguás. O trabalho foi conduzido na Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

município de São Cristóvão/SE, Brasil. Foram avaliados quatro aditivos (controle, óleo, 

essencial nanoformulado de Alecrim pimenta, timol nanoformulado com 62 e 100% de 

pureza) na silagem da biomassa de Girassol consorciado com o capim Piaiaguás, associados a 

dois tempos de abertura do silo (15 e 30 dias). Foram avaliados três aditivos [o óleo essencial 

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

de pureza) e um tratamento controle associados a dois tempos de abertura do silo (15 e 30 dias 

após o fechamento do silo) na ensilagem da biomassa de Girassol com o capim Paiaguás. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizados, em esquema fatorial 4 x 

2, com cinco repetições. Os teores de extrato etéreo, fibra em detergente neutro e lignina 

foram afetados (P<0,05) pelo aditivo utilizado. Maiores teores de extrato etéreo foram 

registrados na silagem controle, seguido do timol 62% e 100%. Os teores de matéria mineral, 

proteína bruta e pH foram influenciados pela interação entre o aditivo utilizado e o tempo de 

abertura do silo. Menores valores de pH foram encontrados no óleo essencial nanoformulado, 

nos tempos de abertura de quinze e trinta dia. Menores temperaturas máximas foram 

encontradas no Timol a 100%, e seguido do óleo essencial. A perda de matéria seca 

apresentou maior teor no tempo de abertura de 30 dias, enquanto que para a recuperação de 

matéria seca o maior teor foi no tempo de abertura de 15 dias. Maiores teores de perdas de 

gases foram registrados no controle seguido pelo timol 62% (tempo de abertura de 15 dias), 

no controle seguindo pelo timol 100% (tempo de abertura de 30 dias). Maiores perdas por 

efluentes foram registradas na silagem com timol 62% (tempo de abertura do silo de 15 dias), 

no controle e timol 62% (tempo de abertura do silo de 30 dias). A utilização do óleo essencial 

e Timol a 100% se mostram melhor na redução da perda fermentativas e estabilidade aeróbia 

da silagem de Girassol consorciado com Paiaguás. 

 

Palavras-chaves: conservação de forragem, Helianthus annuus, Lippia sidoides, Urochloa 

brizantha (syn. Brachiaria brizantha)cv. BRS Paiaguás, perdas no silo. 

 



1 – INTRODUÇÃO 

 

Abaixa disponibilidade de forragem em pastagens associada ao seu menor valor 

nutritivo que ocorre no período seco do ano reduz a produtividade animal, sendo, considerado 

um dos entraves da pecuária nacional. Uma alternativa para evitar a falta de alimento 

volumoso neste período é a ensilagem (EVANGELISTA E LIMA, 2001). Dentre as opções 

de plantas forrgaeiras para essa finalidade, o Girassol (Helianthus annuus)destaca-se por sua 

resistência ao calor, sua maior capacidade em tolerar períodos secos e potencial de produção 

de massa seca de forragem (SHEAFFER et al., 1977). 

Com o intuito de minimizar os riscos produtivos, diminuir custos, diversificar a 

produção e melhorar a utilização de recursos ambientais, os produtores agrícolas têm utilizado 

cada vez mais o cultivo consorciado de culturas agrícolas anuais e plantas forrageiras 

utilizadas em pastagens (PETTER et al., 2011). O capim Paiaguás (Brachiaria brizanthasyn. 

Urochloa brizanthacv. BRS Paiaguás) é uma opção para formação de pastagens, com o 

intuito de diversificação, apresentando elevado potencial produtivo, especialmente no período 

seco do ano (VALLE et al., 2013; EUCLIDES et al., 2016). Plantas do gênero Brachiaria 

apresentam sistema radicular abundante, o que contribui para a infiltração de água, agregação 

e aeração do solo (KLUTHCOUSKI et al., 2003), sendo muito utilizadas em consórcio com 

culturas agrícolas anuais.  

É importante ressaltar, contudo, que o Girassol e o capim Paiaguás apresentam baixos 

teores de matéria seca, o que pode limitar a ensilagem dos mesmos, devido à alta umidade da 

forragem. Assim, aditivos podem ser utilizados com o intuito de melhorar o processo 

fermentativo, diminuindo perdas e, ou, melhorando 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 (OEs) são obtidos a partir de diferentes partes das plantas, como 

frutas, ervas, raízes, cascas, caules, através de algum processo de extração como a 

hidrodestilação ou extração por solventes (HUSSAIN et al., 2010). Diversos trabalhos 

demonstram seus efeitos como antibacteriano (BOTELHO et al., 2007), fungicida 

(FONTENELLE et al., 2007; SILVA et al., 2011), larvicida (FURTADO et al., 2005; SOUZA 

et al., 2011) e antimicrobiano (SILVA et al., 2008). 

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

diversos microrganismos (VERAS et al., 2012; GOMES et al., 2014; OLIVEIRA et al., 

2017). Este efeito pode ser potencializado por meio da biotecnologia pelo uso da 

nanotecnologia. Este é o conjunto de técnicas e processos para preparação, caracterização e 

manipulação de átomos ou moléculas, coma finalidade de construir novos materiais em escala 

de nanômetros (gotículas em nanômetro entre 10 e 100 nm) (ALENCAR et al., 2013). É 

possível assim, aumentar a área específica, a solubilidade e a mobilidade do composto, o que 

também contribui para aumentar a eficácia (MONTEFUSCOLI et al., 2014; GONZÁLEZ et 

al., 2015). 

Cerqueira (2018) sugerem a utilização de 400 mg/kg do óleo essencial nanoformulado 

de Alecrim pimenta na silagem para controle no desenvolvimento de microrganismos 

indesejáveis. Contudo, o efeito do uso do óleo essencial de Alecrim pimenta ainda não foi 

avaliado sobrea biomassa de forragem do Girassol consorciado com capim Paiaguás. Além 

disso, sabendo que o Timol é principal componente do óleo essencial desta planta é 

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

Assim, o objetivo com este trabalho foi avaliar os efeitos da utilização do óleo essencial 

de Alecrim pimenta e do Timol nanoformulados sobre as características químicas, perdas e 

estabilidade aeróbia da silagem da biomassa de Girassol com capim Paiaguás. 

 



2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Condições experimentais 

 

O trabalho foi realizado na fazenda experimental no Campus Rural pertencente à 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão- SE (11º 22’ S; 37º 12’ W; 47 m), 

no período de maio de 2019 a julho de 2020. O clima da região, segundo a classificação de 

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

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

A silagem foi realizada com a biomassa advinda do consórcio do Girassol (Helianthus 

annuus) e o capim Paiaguás (Urochloa brizanthas yn. Brachiaria brizantha cv. BRS 

Paiaguás). O Girassol foi implantado com espaçamento de 0,55 m entre linhas, formando 

densidade de plantas de, aproximadamente, 50 mil/plantas por hectare. A semeadura do capim 

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

estabelecimento. No momento da ensilagem, 90 dias após o plantio, a forragem apresentava a 

seguinte composição: 68,0% de plantas de Girassol e 32,0% de plantas de capim Paiaguás. 

 

2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

 

Foram avaliados três aditivos na silagem da biomassa de Girassol com o capim 

Paiaguás [o óleo essencial nanoformulado de Alecrim pimenta (Lippia sidoides), Timol 

nanoformulado a 62% e 100% de pureza) e um tratamento controle associados a dois tempos 

de abertura do silo (15 e 30 dias após o fechamento do silo) na ensilagem da biomassa de 

Girassol com o capim Paiaguás, totalizando 8 tratamentos. O delineamento experimental 

utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 2, com cinco repetições, 



totalizando 40 unidades experimentais (mini silo de PVC de 150 mm de diâmetro e 500 mm 

de altura). 

 

2.3 Preparação do óleo esssencial de Alecrim pimenta 

 

O processo biotecnológico de nanoformulação do óleo essencial e do timol foi realizado 

no Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico (DepartamentodeFarmácia-UFS) pela 

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

Propilenoglicol, sob agitação magnética por 10min. 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 etal., 2017). O 

sistema foi mantido em agitação até sua completa homogeneização (ELMAGHRABY, 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 (-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]. 



2.4 Confecção da silagem 

 

A biomassa colhida Girassol + capim Paiaguás foi triturada, regulando-se a máquina 

para cortes de três centímetros. Posteriormente, a biomassa verde picada foi subdividida em 

quatro porções com 90 kg, colocada sobre lona de polietileno e aplicado o respectivo 

tratamento. Posteriormente, a biomassa de forragem de cada porção foi colocada em mini 

silos correspondentes a cada tratamento (aproximadamente 6 kg de forragem verde por mini 

silo). A concentração utilizada de cada aditivo foi de 400 mg/kg de massa verde, 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 possuía apenas os 300 

ml de água destilada. 

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, porém 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 

minis silos foram fechados com tampa de PVC contendo válvula do tipo “Bunsen”, o que 

permitiu a liberação de gases resultantes da fermentação sem a entrada de oxigênio. Os minis 

silos foram armazenados no laboratório de Forragicultura do Departamento de Zootecnia da 

UFS.  

 

2.5 Análise da composição química 

 

Nos respectivos tempos de abertura foi retirada uma amostra de aproximadamente 500 

g de forragem. As amostras foram pesadas, secas em estufa de ventilação forçada de ar, a 

55ºC e novamente pesadas. Posteriormente, as amostras foram moídas em moinho tipo Willey 



com peneira de malha de 1 mm. Essas amostras foram utilizadas para determinação da 

composição química 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). 

As concentrações de fibra em detergente neutro (FDN) e lignina (LIG) foram determinadas de 

acordo com metodologia descrita por Van Soest et al. (1991). 

 

2.6 Análise do pH 

 

Nos respectivos tempos de abertura foi retirada uma amostra de forragem para 

mensuração do pH, conforme procedimentos descritos em AOAC (1995). Para cada 

tratamento, foi realizada a diluição de nove gramas de silagem fresca da biomassa de Girassol 

com o capim Paiaguás em 60 ml de água destilada. Em seguida, em intervalos de 30 minutos, 

foram realizadas as leituras do pH utilizando-se de um medidor de pH digital. 

 

2.7Análises de perdas fermentativas 

 

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 minis silos vazios e cheios, antes e após a 

ensilagem, bem como os respectivos teores de matéria seca da biomassa da silagem (no 

fechamento e na abertura do silo).  

As perdas de matéria seca foram determinadas pela equação: PMS = (MSi – MSf) x 

100/MSi, onde PMS (Perda de matéria seca total), MSi (Quantidade de MS na ensilagem) e 

MSf (Quantidade de MS na abertura). 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), MSab (Porcentagem de matéria seca na 

abertura), MFfe (Massa de forragem na ensilagem), MSfe (Porcentagem de matéria seca da 

forragem na ensilagem). 

 

2.8 Análise da estabilidade aeróbia 

 

A estabilidade aeróbica foi determinada utilizando-se 2 kg de silagem de cada unidade 

experimental, conforme metodologia Kung Jr. et al. (2000). Essa metodologia é definida 

como o tempo, em horas, necessário para que a temperatura da silagem aumente em 2°C em 

relação a temperatura média do ambiente na qual foi exposta.  

As amostras de silagem foram colocadas em caixas de isopor sem tampa, em um 

ambiente com temperatura controlada, a 25 °C, por 240 horas. Durante a estabilidade aeróbia, 

a cada 12 horas, foram realizadas leituras de temperatura, utilizando termômetro digital com 

haste de inox. Nestas amostras também foram mensuradas, a cada 24 horas, o pH. 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 descritos em AOAC (1995). 

 

2.9 Ensaio estatístico 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o pacote estatístico SAS. 

Todo o conjunto de dados foi testado de forma a assegurar que as prerrogativas básicas da 

análise de variância fossem atendidas. Quando verificado efeito significativo da interação 

entre os aditivos e o tempo de abertura do silo, os mesmos foram desdobrados. As médias 

foram comparadas por meio do teste de Tukey com 5% de significância. 

 

3 - RESULTADOS 

 

Não houve efeito da interação (P>0,05) entre os aditivos e os tempos de abertura do 

silio. Os teores de extrato etéreo, fibra em detergente neutro e lignina foram afetados (P<0,05) 

pelo aditivo utilizado. Maiores teores de extrato etéreo foram registrados no timol 100%, 

seguido por timol 62% e silagem controle (Figura 1 A). A silagem controle e com óleo 

essencial nanoformulado (OEN) apresentou maiores teores de fibra em detergente neutro. 

Maiores teores de lignina foram registrados nas silagens controle, óleo essencial 

nanoformulado e timol 62%. O teor de matéria seca não variou (P>0,05) entre os aditivos 

utilizados, apresentando, em média, 28,5%. 

O teor de fibra em detergente neutro também foi afetado (P<0,05) pelos tempos de 

aberturas. Maiores teores de fibra em detergente neutro foram registrados no tempo de 

abertura de 15 dias após serem confeccionadas (Figura 1 B). O teores de matéria seca, extrato 

etéreo e lignina não diferiram (P>0,05) entre os tempos de abertura. 
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Figura 1. Teores de matéria seca (MS), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN) 

e lignina (LIG) da silagem da biomassa de Girassol com o capim Paiaguás com diferentes 

aditivos (A) e tempos de abertura (B). *Para cada variável, médias seguidas pela mesma letra 

maiúscula não diferem entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Houve efeito da interação (P<0,05) entre os aditivos e os tempos de abertura do silo. 

Os teores de matéria mineral e proteína bruta e o pH da silagem foram influenciados pela 

interação (P<0,05) entre os aditivos e os tempos de abertura do silo. Maiores teores de matéria 

mineral foram registrados nas silagens controle, com Timol 62% e com OEN (15 dias de 

abertura do silo) (Tabela 1). A silagem com OEN com 15 dias de abertura do silo apresentou 

maior teor de matéria mineral em relação a 30 dias.  

Maiores teores de proteína foram registrados nas silagens controle (15 dias de abertura 

do silo), com OEN, com Timol 62% (15 dias de abertura do silo) e Timol 100% (Tabela 1). A 

silagem controle e com Timol 62% com 15 dias de abertura do silo apresentou maior teor de 

proteína bruta comparativamente a 30 dias. 

 

 

 

 



Tabela 4. Porcentagem de matéria mineral e proteína bruta da silagem da biomassa de 

Girassol com o capim Paiaguás com diferentes aditivos e tempos de abertura 

Tempo de 

abertura (dias) 

Aditivos 

CV(%) 
Controle OEN Timol 62% 

Timol 

100% 

Matéria Mineral 

15 7,99 Aa 7,66 Aa 7,77 Aa 6,92 Ba 4,41 

30 7,85 Aa 6,66 Bb 7,53 Aa 6,75 Ba 5,64 

CV(%) 1,72 3,79 5,41 5,69  

Proteína Bruta 

15 6,6 Aa 6,7 Aa 6,9 Aa 6,7 Aa 7,10 

30 6,0 Ba 7,2 Aa 6,2 Bb 7,3 Aa 9,24 

CV(%) 2,58 11,73 5,36 13,62 
 

 
Para cada variável, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e pela mesma letra minúscula na coluna 

não diferem entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey. CV: Coeficiente de variação. OEN: Óleo essencial 

nanoformulado. 

 

Houve efeito da interação (P<0,05) entre os aditivos e os tempos de abertura do silo. 

Os valores de pH durante a estabilidade aeróbica foram avaliados 0, 24, 48, 72 e 96 h após a 

abertura do silo. Os valores de pH durante a estabilidade aeróbica 24, 48 e 96 h após a 

abertura do silo foram influenciados (P<0,05) pelos aditivos e pelos tempos de abertura do 

silo. Maior valor de pH em 24 h de estabilidade aeróbica foi registrado na silagem com timol 

62% (Figura 2 A). Maiores valores de pH em 48 h de estabilidade aeróbica foi registrado na 

silagem controle, com timol 62% e com timol 100%. Maior valor de pH em 96 h de 

estabilidade aeróbica foi registrado na silagem controle. Em relação aos tempos de abertura 

do silo, maiores valores de pH em 24, 48 e 96 h de estabilidade aeróbica foram obtidos no dia 

15 em comparação ao dia 30 (Figura 2 B). 
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Figura 2. Valores de pH durante a estabilidade aeróbica da silagem da biomassa de Girassol 

com o capim Paiaguás com diferentes aditivos (A) e tempos de abertura (B). *Para cada 

variável, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) pelo teste 

de Tukey. 

 

Houve interação (P<0,05) entre os aditivos e os tempos de abertura do silo durante a 

estabilidade aeróbica 0 e 72 h após a abertura do silo. Maiores valores de pH em 0 e 72 h de 

estabilidade aeróbica foram registrados nas silagens controle e com timol 62%, 15 dias após a 

abertura do silo (Tabela 2). Maiores valores de pH em 0 e 72 h de estabilidade aeróbica foram 

registrados nas silagens controle e com timol 62% e timol 100%, 30 dias após a abertura do 

silo. Maiores valores de pH em 0 e 72 h de estabilidade aeróbica foram registrados nas 

silagens controle e com timol 62%, com 15 dias em comparação com 30 dias. 

 

Tabela 5. Valores de pH durante a estabilidade aeróbica da silagem da biomassa de Girassol 

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

Tempo de abertura do 

silo (dias) 

Aditivos 
CV (%) 

Controle OEN Timol 62% Timol 100% 

0 h após a abertura do silo 

15 5,19 Aa 4,39 Ca 5,18 Aa 4,86 Ba 1,19 

30 4,82 Ab 4,35 Ba 4,84 Ab 4,76 Aa 2,77 

CV(%) 2,80 2,48 1,50 2,65  



72 h após a abertura do silo 

15 5,28 Aa 4,95 BCa 5,21 ABa 4,86 Ca 2,73 

30 4,93 Ab 4,69 Ba 4,95 Ab 5,00 Aa 1,23 

CV(%) 1,76 3,37 2,27 1,88  

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

teste de Tukey.OEN: Óleo essencial nanoformulado. CV: Coeficiente de variação. 
 

 

O tempo de estabilidade aeróbia (ESTHS) da silagem foi afetada (P<0,05) apenas pelo 

aditivo utilizado. Os maiores valores de ESTHS foram registrados quando utilizados o Timol 

62% (103,2 horas), o Timol 100% (108,0 horas) e o OEN (92,2 horas) em comparação a 

silagem controle (66,0 horas).  

Houve efeito da interação (P<0,05) entre os aditivos e o tempo de abertura do silo. As 

temperaturas máximas e acumuladas foram influenciadas (P<0,05) pela interação entre o 

aditivo e o tempo de abertura. Maiores valores de temperaturas máximas e acumuladas foram 

registrados na silagem controle, independentemente do tempo de abertura do silo (Tabela 3). 

Quando o tempo de abertura foi de 15 dias, a silagem controle apresentou menores valores de 

temperaturas máximas e acumuladas e a silagem com timol 62% apresentou maiores valores 

em comparação ao tempo de 30 dias. 

 

Tabela 6. Temperaturas máxima e acumulada da silagem da biomassa de Girassol 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 31,71 Ab 29,24 BCa 30,13 Aba 27,96 Ca 3,84 

30 32,69 Aa 29,97 Ba 28,63 Bb 29,63 Ba 2,98 

CV(%) 0,79 4,51 2,52 4,59  

Temperatura acumulada (º C) 



15 634,26 Ab 584,84 BCa 602,74 ABa 559,20 Ca 3,84 

30 653,80 Aa 588,46 Ba 572,68 Bb 590,36 Ba 2,98 

CV(%) 0,78 4,52 2,52 4,59  

*Para cada variável, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e pela mesma letra minúscula na 

coluna não diferem entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey. 1CV: Coeficiente de variação. 

 

Houve efeito da interação (P<0,05) entre os aditivos. A porcentagem da perda de 

matéria seca da silagem foi influenciada (P<0,05) pelo aditivo utilizado. Maior perda de 

matéria seca foi registrada na silagem com timol 62% (Figura 3 A). Já a porcentagem de 

recuperação de matéria seca não foi influenciada (P>0,05) pelo aditivo utilizado, apresentado 

média de 92,66%. As percentagens de perda e recuperação de matéria seca foram 

influenciadas (P<0,05) pelo tempo de abertura do silo. A abertura do silo no dia 30 resultou 

em maior perda de matéria seca da silagem e em menor recuperação da matéria em relação ao 

dia 15 (Figura 3 B). 
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Figura 3. Perda de matéria seca (PMS) e recuperação de matéria seca (RMS) da silagem da 

biomassa de Girassol com o capim Paiaguás com diferentes aditivos (A) e tempos de abertura 

(B). *Para cada característica, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre 

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

 

Houve efeito da interação (P<0,05) entre os aditivos e os tempos de abertura do silo. 

As perdas por gases foram influenciadas pela interação (P<0,05) entre os aditivos e o tempo 



de abertura do silo. As silagens controle, com timol 62% e com timol 100% (tempo de 

abertura de 30 dias) apresentaram maiores perdas por gases (Figura 4). 
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Figura 4. Perda por gases da silagem da biomassa de Girassol com o capim Paiaguás com 

diferentes aditivos (A) e tempos de abertura (B). * Médias seguidas pela mesma letra 

maiúscula na linha e pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si (P>0,05) pelo 

teste de Tukey. 

 

Houve efeito da interação (P<0,05) entre os aditivos e os tempos de abertura do silo. 

As perdas por efluentes foram influenciadas pela interação (P<0,05) entre os aditivos e o 

tempo de abertura do silo. Maiores perdas por efluentes foram registradas na silagem com 

timol 62% e controle (tempo de abertura do silo de 30 dias) (Figura 5). Menores perdas por 

efluentes foram registradas na silagem controle, OEN e timol 100% (tempo de abertura do 

silo de 15 dias), OEN e timol 100 % (tempo de abertura do silo de 30 dias). 
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Figura 5. Perda por efluentes da silagem da biomassa de Girassol com o capim Paiaguás com 

diferentes aditivos (A) e tempos de abertura (B). * Médias seguidas pela mesma letra 

maiúscula na linha e pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si (P>0,05) pelo 

teste de Tukey. 

 

4 - DISCUSSÃO 

 

O pH da silagem de biomassa de Girassol com o capim Paiaguás apresentou valores 

médios, no momento da abertura do silo, de 5,01 (controle), 4,37 (OEN), 5,01 (Timol 62%) e 

4,81 (Timol 100%) (Tabela 2). Estes valores, com exceção da silagem tratada com OEN, são 

relativamente altos e estão acima da faixa de pH considerada ideal (3,8 a 4,2) para uma boa 

conservação da forragem (MUCK E SHINNERS, 2001). Possivelmente, a menor eficiência 

na redução do pH da silagem está atrelada ao baixo teor de matéria seca final da silagem, a 

qual foi em média 28% (Figura 1 A). O valor de matéria seca adequado para uma boa 

fermentação da forragem no silo entre 28 a 40% no momento da ensilagem (JOBIM E 

NUSSIO, 2013). 

Dentre os aditivos utilizados, o Timol 62% resultou em silagem com valor de pH e 

100% próximo ao da silagem controle, tanto na abertura do silo quanto na estabilidade 



aeróbica, indicando uma baixa eficiência em reduzir o pH da silagem (Tabela 2 e Figura 2 A). 

Segundo Santos (2019), a utilização de Timol 62% diminuiu a população de Lactobacillus da 

silagem da biomassa de sorgo com o capim Paiaguás, o que é indesejável no processo, visto 

que essas bactérias são responsáveis pela produção de ácido lático, sendo essenciais para a 

qualidade fermentativa.  

Por sua vez, a utilização de OEN apresentou maior eficiência na diminuição do pH em 

relação ao controle, com reduções, em média, de 12,6% (abertura do silo), 10,1% (24 h), 

10,8% (48 h), 5,6% (72 h) e 18,2% (96 h). Segundo Pereira (2016), esse menor pH sugere que 

houve maior produção de ácido lático, acético ou propiônico. Como o timol é o principal 

constituinte do óleo essencial de Alecrim pimenta (OLIVEIRA et al., 2017), esse padrão de 

resposta pode indicar que a biotividade deste óleo venha de um efeito sinérgico do entre o 

timol e demais componentes existentes no óleo. 

Após a abertura do silo, o pH da silagem aumentou gradativamente, com menores 

valores registrados na silagem com OEN (Tabela 2 e Figura 2 A). Paralelamente, as silagens 

com OEN, Timol 62% e Timol 100% apresentaram aumento de 39,9; 56,3 e 63,6% no tempo 

de estabilidade aeróbia, com redução de 8,1; 8,7 e 10,6% na temperatura máxima, 

respectivamente, em comparação ao controle (Tabela 3). Assim, todos os aditivos foram 

efetivos em elevar a estabilidade aeróbica, sendo melhor o Timol 100%. O timol 100% 

apresenta menor temperatura máxima e acumulada aos 15 dias. Talvez, por agir rapidamente 

sobre os microrganismos aeróbicos no início da fermentação (fungos, leveduras e 

enterobactérias). A exposição da silagem ao oxigênio favorece o desenvolvimento de 

microrganismos indesejáveis como leveduras e fungos (PAHLOW et al., 2003; AMARAL et 

al., 2008), o que acarreta em progressiva deterioração, com aumento da temperatura e 

liberação de dióxido de carbono (JOBIM E NUSSIO, 2013). McDonald et al. (1991) 

afirmaram que o aumento do pH durante a estabilidade aeróbica pode indicar que os ácidos 



que conservam a silagem podem estar sendo utilizados por microrganismos indesejáveis, o 

que acarreta no seu aquecimento.  

 Em relação às perdas da silagem, a utilização de Timol 62% resultou em aumento de 

30% nas perdas de matérias seca (Figura 3 A) e proporcionou perdas por gases (Figura 4) e 

efluentes (Figura 5) semelhantes à silagem controle. Por sua vez, a utilização de OEN e Timol 

100% mostrou-se mais efetivo na redução das perdas. Em comparação com a silagem 

controle, a silagem com OEN apresentou, em média, diminuição de 15,3% nas perdas de 

matéria seca, de 12,9% nas perdas por gases e 71,2% nas perdas de efluentes. Por sua vez, a 

silagem com Timol 100% apresentou, em média, redução de 12,6% nas perdas por gases e 

36,0% nas perdas por efluentes, com semelhante perda de matéria seca comparativamente à 

silagem controle. 

Mesmo apresentando semelhante teor de matéria seca, as silagens com OEN e Timol 

100%, possivelmente, melhoraram o padrão fermentativo, controlando o desenvolvimento 

bactérias patogênicas, como as do gênero Clostridium, e, consequentemente, reduzindo as 

perdas. De fato, Santos (2019) indicaram que o óleo essencial de Alecrim pimenta e o Timol 

100% reduziram a população de Clostridium. Estes prejudicam a qualidade da silagem devido 

a produção de ácido butírico, aumentando a perda de nutrientes por lixiviação em silagens 

com elevada quantidade de efluente produzido, além das perdas por gases (NEGRÃO et al., 

2016; JACOVETTI et al., 2018). 

Em termos de composição química, a utilização de uma biomassa advinda do plantio 

consorciado de Girassol com o capim Paiaguás aumentou os teores de fibra em detergente 

neutroe reduziu os de extrato etéreo em relação aos padrões descritos na literatura para 

silagem de Girassol em monocultivo. Oliveira et al. (2010) registraram teores de 51,2% de 

fibras em detergente neutro e 11,4% de extrato etéreo. Por um lado, o maior teor de FDN 

pode resultar em diminuição na taxa de passagem e no consumoconsumo do animal (ZANINE 



et al., 2006). Por outro lado, a redução no teor de extrato etéreo, apesar de poder reduzir a 

energia da dieta, pode ser positiva. Segundo Van Soest (1994), o teor de extrato etéreo na 

dieta, deve ser controlado, pois teores superiores a 8% na dieta diminuem a digestibilidade da 

fibra, podendo ainda diminuir o consumo de matéria seca e a taxa de passagem do alimento.  

A maior perda de mateira seca e, por consequencia, de FDN foi observado no timol 

62%, possivelmente por não surtir efeito sobre os microrganismo da fase I (fungos, 

levedouras e enterobacaterias). Por consequência, houve fermentação com maior produção de 

gases (perda de gases) e isso gera calor, provocando desnaturação e perdas de proteina 

(proteólise). Devido a essa fermentação, ocorre degradação das celulas na fase I, liberando 

maior quantidade de água celular e intercelular, propiciando maior perda de água (exudação) 

(efluentes). 

A utilização de OEN e Timol 100% resultaram em silagem com menor teor de matéria 

mineral e maior teor proteíco, especialmente, no tempo de abertura de 30 dias (Tabela 1). 

Como estes aditivos foram mais efetivos em reduzir o pH da silagem e reduzir as perdas da 

silagem, possivelmente, os maiores teores protéicos estão relacionados a uma menor 

degradação e perda da proteína durante o processo de silagem.  

Considerando que o óleo essencial de Alecrim pimenta e o Timol 100% reduzirem a 

população de Clostridium(SANTOS, 2019), acredita-se que houve menor produção de ácido 

butírico. A fermentação por closdrídeos em silagens resulta em maior pH, maior teor de 

nitrogênio solúvel em água e maior nitrogênio volátil (JOBIM E NUSSIO, 2013). Da mesma 

forma, a redução no teor de matéria mineral é indicativo de melhor conservação da forragem, 

pois, quando há fermentação inadequada, ocorrem perdas de material orgânico, aumentando a 

participação relativa da matéria mineral na matéria seca (ASHBELL, 1995). 

Em contrapartida, maiores valores de FDN (Figura 1 A) foram registrados na silagem 

com OEN. O OEN e Timol 100% são eficientes em inibir a protelaise, reduzir o FDN e 



Lignina, o que não era esperado. Com a redução nas perdas de forragem e um melhor 

processo do ponto de vista fermentativo, esperava-se um maior teor de carboidratos não 

estruturais e ácido orgânicosna silagem (JOBIM E NUSSIO, 2013) e, por consequência, 

menores teores de FDN, o que não ocorreu. De qualquer forma, as diferenças obtidas entre a 

silagem com OEN e a silagem controle foi de 2,15%, o que pode ser considerado 

relativamente baixo. 

O OEN e Timol 100% são eficientes em inibir a protelaise, reduzir o FDN e LIG. Os 

Maiores teores de lignina (Figura1 A) foram obtidos nas silagens controle, OEN e timol 62%, 

o que pode ser considerado como um fator negativo do ponto de vista nutricional. A lignina é 

um composto indigestível que dificulta a digestão e absorção dos nutrientes. Os resultados 

encontrados corroboram com os trabalhos de Lima et al. (1999) e Pereira et al. (2002).O OEN 

parece ser metabolizado mais rapidamente do que o timol, conduzindo a um menor teor desse 

elemento no meio. Sendo metabolizado de forma rápida, a sua ação sobre a população 

microbiana (fase I) torna-se mais efetivo em conduzir a uma menor degradação dos 

carboidratos (FDN e lignina), além de permitir que ocorra o abaixamento do pH. Inclusive, 

prevenir a ocorrência de proteólise e aumentar a estabilidade aeróbica, reduzir perdas de MS e 

por gases. Por fim, também reduzir as perdas por efluentes. 

Nos teores de matéria mineral observou-se interação entre os tempos de abertura e os 

aditivos. No tempo de abertura de 15 dias os teores de controle, OEN e timol a 62% 

mantiveram-se constantes (Figura 1 B), havendo redução apenas quando se utilizou o timol a 

100%.  

Após análise dos resultados há um indicativo que o óleo essencial de Alecrim pimenta 

reduziu as perdas da silagem e melhorando sua estabilidade aeróbica e aumentando seu teor 

protéico. Todos os aditivos foram efetivos em elevar a estabilidade aeróbica sendo melhor no 

Timol 100%. Contudo, a utilização de Timol com as mesmas porcentagens encontradas no 



óleo essencial (62%) não foi suficiente para manter esse padrão de resposta. Isto pode indicar 

que essa melhora obtida por meio do óleo essencial de Alecrim pimenta advém não apenas do 

Timol, seu principal componente segundo Oliveira et al. (2017). Por sua vez, a utilização de 

Timol 100% proporcionou resultados semelhantes ao óleo essencial de Alecrim Pimenta. 

Estes estudos preliminares demonstram que o Timol 100% poderá ser utilizado em 

substituição ao óleo essencial de Alecrim Pimenta. 

Em relação ao tempo de abertura do silo, a abertura do silo com 30 dias resultou em 

um maior abaixamento do pH (Tabela 2) nas silagens controle e com Timol 62%. Estes 

tratamentos foram os que apresentaram piores resultados em comparação com as silagens com 

OEN e Timol 100%. O maior tempo de abertura do silo contribuiu ainda com menores valores 

de pH da massa ensilada durante a estabilidade aeróbica (Tabela 2 e Figura 2 B). Certamente, 

as silagens ainda não tinham atingido a fase de estabilidade anaeróbica, especialmente a 

controle e com Timol 62%, com o tempo de 15 dias. Essa fase é caracterizada pela baixa 

atividade de microrganismos, com pequenas alterações na composição química da silagem 

(JOBIM E NUSSIO, 2013). 

Outro fator que indica que as silagens com 15 dias ainda não estavam prontas é a 

quantidade de perdas. A abertura do silo com 30 dias resultou em maiores perdas de matéria 

seca (Figura 3 B) e maiores perdas por gases (Figura 4) e por efluentes (Figura 5) na silagem 

controle e Timol 100%. Como as silagens ainda não estavam prontos no tempo de 15 dias, os 

microrganismos como enterobactérias, clostrídios, e leveduras, possivelmente, continuaram 

competindo com bactérias produtoras de ácido lático pelos carboidratos não estruturais 

(JOBIM E NUSSIO, 2013), contribuindo para o aumento das perdas no período que 

compreende o 16º ao 30º dia. 

 

 



5 - CONCLUSÃO 

 

A utilização do óleo essencial e Timol a 100% reduz as perdas fermentativas e 

melhora a estabilidade aeróbia da silagem de Girassol consorciado com capim Paiaguás. 
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