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RESUMO

Objetivou-se com este trabalho acompanhar
o desenvolvimento das populações de bactérias
láticas (BAL), enterobactérias (ENT) e mofos e
leveduras (MeL), variações no pH e nitrogênio
amoniacal (N-NH

3
), composição bromatológica e

teores de ácidos orgânicos de silagens de capim-
mombaça (Panicum maximum) inoculado com
Lactobacil lus plantarum proveniente da
microbiota epifítica. O delineamento foi inteira-
mente casualizado, em um esquema fatorial com
quatro concentrações de inoculante (0, 104, 105,
e 106 ufc/g de forragem) e cinco períodos de
aberturas (1, 3, 7, 14 e 28 dias), com três
repetições. Ocorreu uma rápida queda do pH em
todas as concentrações de inoculante. A
produção de N-NH

3
 estabilizou-se a partir do 7°

dia, com menores valores para os tratamentos
inoculados. Observaram-se maiores concen-
trações de BAL para os tratamentos inoculados
até o sétimo dia de fermentação. Com relação às

ENT, observou-se uma redução de sua população
nos tratamentos inoculados, até o terceiro dia de
ensilagem. O maior teor de MS e de hemicelulose
foi observado para silagem com concentração
106 de inoculante. Houve aumento dos teores de
ácido lático e diminuição dos teores de ácido
acético, em conseqüência da inoculação. A
inoculação com Lactobacillus plantarum da
microbiota epifítica melhora o perfil fermentativo
de acordo com os valores de pH, NH

3
, ácido lático

e ácido acético, favorece o desenvolvimento de
bactérias láticas e promove menores perdas de
matéria seca na silagem de capim-mombaça.

SUMMARY

The objective was to  follow the development
of populations of lactic bacteria (LBA),
enterobacteria (ENT) and moulds and yeast (MaY),
pH and ammonia nitrogen (N-NH

3
) variations,

bromatologic composition and acid organic
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contents of mombaça grass (Pannicum
maximum) silages innoculated with Lacto-
bacillus plantarum provided from epiphytic
microbiota. The experimental design was
completely randomized, in a factorial scheme
with four innoculum concentrations (0, 104, 105

and 106 cfu/g of roughage) and five opening
periods (1, 3, 7, 14 and 28 days), with three
repetitions. There was a rapid pH fall in all
innoculant concentrations. The N-NH

3
 production

stablished from the 7 th day, with lower values to
innoculated treatments. Greater LBA concen-
trations were observed in innoculated treatments
up to the 7th fermentation day. Related to ENT, it
was observed a reduction of its population in the
innoculated treatments, up to the 3rd day of
ensilage. The greater dry matter level and
hemicellulosis levels was observed in the silage
with innoculant concentration of 106. There was
observed increment of lactic acid contents e
reduction of acetic acid content owing to ino-
culation. The innoculation with Lactobacillus
plantarum from epiphytic microbiota improve the
fermentation profile concerning pH, N-NH

3
, lactic

acid e acetic acid
 
values, favours the lactic

bacteria development and promotes lower dry
matter losses in mombaça grass silage.

INTRODUÇÃO

O potencial de produção de silagens
de gramíneas tropicais cresce, cada
vez mais, com a intensificação do sis-
tema de produção (Pereira et al. ,
2006). Para produção de silagens de
boa qualidade, devem-se observar o
teor de matéria seca, carboidratos
solúveis e a microflora epifítica pre-
sente nas forrageiras, pois estes têm
sido apontados como os principais itens
que favorecem a fermentação (Pereira
et al., 2006, Sousa et al., 2006, Santos
et al., 2006).

O processo de ensilagem é com-

plexo, devido ao grande número de
microrganismos envolvidos, e pode ser
considerado uma metabiose, ou seja,
ocorre o desenvolvimento simultâneo
e sucessivo de microrganismos de di-
versos gêneros e espécies, que
dependem principalmente do pH, do
potencial de oxirredução e do tipo e
quantidade e substratos presentes no
meio. No início do processo de
ensilagem, nicrorganismos aeróbicos,
bem como bactérias anaeróbicas fa-
cultativas, capazes de se desenvolver
em pH mais elevado predominam no
meio; á medida que o pH reduz e o
oxigênio é consumido (por microrga-
nismos aeróbios e pelas células das
plantas), as bactérias anaeróbicas e
anaeróbicas facultativas tolerantes à
acidez capazes de se desenvolver em
um meio com potencial de oxirredução
mais baixo, substituem as anteriores
(Pahlow et al., 2003).

A população microbiana da cultura
forrageira antes da ensilagem é com-
pletamente diferente daquela encon-
trada durante o processo de fermen-
tação ou na silagem, tanto em número,
como taxonomicamente. A microflora
total, em forragens frescas, antes da
ensilagem, tem variado numa faixa
entre 105 e 109 unidades formadoras
de colônia (UFC) g-1 de forragem, se-
gundo Langston e Bowman (1960) ci-
tados por Pahlow et al. (2003). Muitas
espécies são bactérias aeróbias
obrigatórias, as quais não contribuem
para a preservação da silagem, cujo
crescimento é inibido, imediatamente
após o fechamento do silo (Pahlow et
al., 2003).

As bactérias láticas epifíticas são
as mais abundantes e atuantes no
processo fermentativo de silagens. A
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presença e a quantidade destes grupos
de bactérias determinam se a fermen-
tação é adequada e se há necessidade
de se aplicar inoculantes microbianos
(Chunjian et al., 1992). Pahlow (1986),
revisando a literatura, verificaram que
a maioria das plantas forrageiras no
momento da ensilagem apresenta uma
população epifítica de bactérias láticas
em torno de 104-105 ufc/g. No entanto,
a população de bactérias láticas nas
plantas é muito inferior àquela de
bactérias aeróbias, o que, muitas vezes,
acarreta em falha do processo
fermentativo (Pereira e Santos, 2006).

As bactérias láticas da microflora
epifítica são essenciais para fermen-
tação das silagens. Entretanto, nenhum
grupo varia tanto em número quanto
este, indo do limite de detecção 101 a
105 UFC g-1 forragem na alfafa, 106 em
gramíneas perenes e 107 em milho e
sorgo (Pahlow et al., 2003). Populações
dentro dessa faixa têm sido também
registradas em condições tropicais,
para diferentes espécies forrageiras
(Rocha, 2003; Pereira et al., 2005;
Pereira et al., 2006; Sousa et al., 2006).

As enterobactérias são o segundo
grupo bacteriano mais numeroso da
microflora epifítica ativa no silo, e,
portanto, o mais importante em
competição com a microflora de BAL,
produzindo principalmente ácido acé-
tico (Pahlow et al., 2003). Indepen-
dentemente da população epifítica por
ocasião da colheita, o número de
enterobactérias poderá aumentar
substancialmente durante os primeiros
dias após a ensilagem, com populações
tão altas quanto 108-1010 UFC g- 1

forragem fresca, em silagens de
gramíneas e leguminosas (Lindgren et
al., 1985, citado por Pahlow et al.,

2003). Silagens com elevada população
de enterobactérias são caracterizadas
por elevada produção de ácido acéti-
co, valores de pH elevados e elevada
produção de amônia e aminas (Pereira
e Santos, 2006).

Um dos fatores determinantes para
o sucesso da aplicação de inoculantes
microbianos, segundo Muck (1996),
diz respeito à compatibilidade entre a
planta e os microrganismos utilizados.
Hill (1989), citado por Muck (1996)
constatou que quando três estirpes de
Lactobacillus plantarum, isoladas de
milho, alfafa e sorgo, foram co-inocu-
ladas em cada uma destas plantas, a
estirpe dominante em cada silagem foi
a natural de cada planta. Isto sugere
que uma bactéria isolada de uma de-
terminada planta pode não ter o efeito
esperado, quando aplicado em outra
diferente.

No que concerne à produção de
silagem com adição de inoculantes
bacterianos, vários trabalhos como do
Andrade e Melotti (2003) não encon-
traram resposta positiva, sendo, quase
sempre, observado pouco ou nenhum
efeito sobre o valor nutritivo das
silagens produzidas (Silva, 2001; Ro-
cha, 2003).

A falta de resposta na maioria
destes estudos pode se dever à
utilização de inoculantes bacterianos
com microrganismos não adaptados às
plantas às quais são inoculados. Assim,
o processo de ensilagem tem sido ca-
racterizado como complexo devido aos
vários fatores que se relacionam como
a espécie vegetal utilizada e variação
da microflora epifítica. Recentemente,
estudos têm buscado uma nova pers-
pectiva para a produção de silagem
com inoculantes bacterianos, por meio
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de seleção de bactérias encontradas
na própria cultura (Santos et al., 2006;
Muck, 1996).

Com base no exposto, o experimen-
to foi conduzido para avaliar o
desenvolvimento das populações de
bactérias lácticas, enterobactérias,
mofos e leveduras, variações no pH,
N-amoniacal, ácido lático e ácido acé-
tico e composição bromatológica de
silagens de capim-mombaça inoculado
com Lactobacillus plantarum prove-
niente da microbiota epifítica.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no
Departamento de Zootecnia da
Universidade Federal de Viçosa, loca-
lizada no município de Viçosa-MG,
Brasil. A cidade de Viçosa está situa-
da a 20° e 45' de latitude sul, 42° e 51'
de longitude oeste e 657 m de altitude,
apresentando precipitação média anual
de 1341 mm, dos quais cerca de 86
p.100 ocorrem nos meses de outubro a
março. A temperatura média anual é
de 19°C, oscilando entre 22°C e 15°C
respectivamente, para as médias de
máxima e mínima.

Foi utilizada uma pastagem de
capim-mombaça implantada no Setor
de Agrostologia do Departamento de
Zootecnia, no dia 17 de novembro de
2004. Efetuou-se a correção de acidez
do solo, por meio da aplicação de 500 kg/
ha de calcário dolomítico PRNT 83 p.100
e adubação fosfatada de plantio com
aplicação de 100 kg/ha de P2O5, após
análise do solo. O plantio de sementes
foi efetuado a lanço e 30 dias após o
plantio, foi realizada adubação de cober-
tura, aplicando-se 50 kg/ha de N e K2O.

O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, arranjado em
um esquema fatorial, sendo os
tratamentos combinações de quatro
concentrações de inoculante, 0, 104,
105, e 106 ufc/g de forragem fresca,
com cinco períodos de aberturas de
silos, 1, 3, 7, 14 e 28 dias de abertura,
com três repetições por tratamento.
Foram utilizadas quatro culturas de
Lactobacillus plantarum isoladas da
mesma pastagem de capim-mombaça
utilizada para ensilagem, denominadas
de EM1, EM2, EM5 e EM6.

As culturas foram crescidas em
meio MRS (De Man, Rogosa and
Sharpe), e no dia anterior à inoculação
foram ativadas a 2 p.100, atingindo
uma população de 10 x 107 ufc/ml. No
momento da ensilagem, 100 ml de meio
foram inoculados em 10 kg de forragem
fesca, obtendo-se a maior concen-
tração (106 ufc/g de forragem fresca).
Em seguida, efetuaram-se diluições de
10 e 100 vezes, para atingir as
concentrações de 105 e 104, ufc/g de
forragem fresca, respectivamente. A
inoculação foi realizada, utilizando-se
um borrifador sobre uma camada de
forragem, efetuando-se em seguida a
homogeneização.

O capim-mombaça utilizado foi cor-
tado com 60 dias de rebrotação, a 10
cm do solo, picado em segadeira
mecânica, com tamanho de partícula
de aproximadamente 2 cm e ensilado
em minissilos de polietileno, com 10 cm
de diâmetro e 25 cm de altura. Para
enchimento dos minissilos foram utili-
zados soquetes de madeira, empre-
gando-se uma pressão de compactação
tal que permitisse colocar 0,5 kg (+ ou
– 0,05 kg) de forragem fresca por
minissilos e armazenados em galpão
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arejado e á sombra durante 28 dias.
As populações microbianas foram

avaliadas, utilizando-se meios de cul-
turas seletivos para cada grupo
microbiano: Agar Rogosa (Difco), para
enumeração BAL; Violet Red Bile
(Difco) para enumeração de ENT e
Batata Dextrose Agar para a contagem
de MeL.

Para a contagem dos grupos
microbianos, preparou-se uma amostra
composta de silagem entre as três
repetições, da qual se retirou 10 g
diluindo-se em 90 ml de solução tampão
fosfato e homogeneizando-se em
liquidificador por um minuto, obtendo-
se a diluição 10-1. Em seguida, diluições
sucessivas foram realizadas, resultan-
do em diluições variando de 10-1 a 10-9.
Foram considerados passíveis de
contagem as placas com valores entre
30 e 300 unidades formadoras de
colônia (ufc).

No último período de abertura,
foram coletadas amostras que foram
acondicionadas em sacos de papel e
levadas para a estufa de pré-secagem,
onde permaneceram por 72 horas à
temperatura de 65°C. Em seguida,
foram moídos em moinho tipo Wiley,
com peneira de 1 mm, e submetidas às
análises de matéria seca (MS), matéria
orgânica (MO), material mineral (MM),
proteína bruta (PB), fibra em deter-
gente neutro (FDN), fibra em deter-
gente ácido (FDA) e hemicelulose
(HEM). O teor de MS foi obtido em
estufa a 105oC, a matéria orgânica
pela subtração de 100 p.100 - cinzas e,
o teor HEM pela diferença entre o teor
de FDN e FDA, conforme descrito em
Silva e Queiroz (2002).

Os valores da composição químico-
bromatológica do capim-mombaça an-

tes da ensilagem foram: MS= 22,06
p.100; MO= 89,29 p.100; MM= 10,71
p.100; PB= 10,23 p.100; FDN= 80,80
p.100; FDA= 40,19 p.100; HEM= 40,61
p.100.

Para determinação de ácidos
orgânicos, aproximadamente 25 g de
silagem fresca foram diluídas em 250
ml de água destilada e homogeneizadas
em liquidificador industrial durante 1
minuto. O extrato aquoso resultante
foi filtrado em filtro de papel, e 100 ml
foram acidificados com H 2SO 4 50 p.100
e, posteriormente, filtradas em papel
de filtragem rápida. Deste filtrado, 2
ml foram misturados com 1 ml de
solução de ácido metafosfórico 20
p.100 e 0,2 ml de solução de ácido
fênico 1 p.100, utilizado como padrão
interno. A determinação de ácido lático
e ácido acético foi realizada por meio
de cromatografia líquida (Ranjit e Kung
Jr., 2000).

Para a análise de pH, foram
coletadas subamostras de aproxima-
damente 25 g de silagem, às quais
foram adicionados 100 ml de água, e,
após repouso por 1 hora, efetuou-se a
leitura do pH, utilizando-se um
potenciômetro. Em outra subamostra
de 25 g, foram adicionados 200 ml de
uma solução de H2SO 4 , 0,2 N,
permanecendo em repouso por 48 ho-
ras para, em seguida, efetuar-se a
filtragem em filtro tipo Whatman 54.
Este filtrado foi armazenado em freezer
para posterior análise de N-NH3, se-
gundo Bolsen et al. (1992).

Os resultados foram interpretados
por meio de análise de variância para
verificar os efeitos de inoculante e
período de abertura e os valores médios
foram comparados pelo teste de Tukey
a 5 p.100 de significância, utilizando-se
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o programa estatístico SAEG (UFV,
1999).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela I encontram-se os valo-
res médios de pH e N-NH3 das silagens,
ao longo do período de fermentação.
Pode-se observar a redução do pH
entre os dias 0 e 1, e 7 e 14 do período
de fermentação, para todos os
tratamentos. Observou-se efeito de
inoculante (p<0,05) em todas as
concentrações de inoculante. A
produção de N-NH3 estabilizou-se a
partir do 7° dia, observando-se
diferença significativa entre os trata-
mentos inoculados e o tratamento con-
trole.

Segundo Muck (1996), a adminis-
tração de bactérias láticas homofer-
mentativas eleva a produção de ácido
lático durante a ensilagem, promovendo

uma redução mais acentuada do pH.
Desta maneira, possivelmente, em
decorrência da rápida queda do pH,
ocorra uma inibição da ação de
bactérias proteolíticas, acarretando
uma menor produção de N-NH3.  A
proteólise durante a ensilagem inicia-
se com a ação de enzimas proteolíticas,
que resultam na formação de peptídeos
e aminoácidos. Posteriormente,
bactérias do gênero Clostridium e
enterobactérias, que se desenvolvem
em ambientes com pH elevado
(Pahlow et al., 2003) podem produzir
amônia e aminas biogênicas, a partir
destes peptídios e aminoácidos (Muck,
1996). Assim, a redução do pH da
silagem por meio da inoculação pode
ter reduzido o desenvolvimento destes
microrganismos, reduzindo assim a
proteólise.

Na figura 1  encontram-se as
variações das populações microbianas
ao longo do período de fermentação.

Tabela I. Valores médios de pH e N-NH3 dos tratamentos ao longo do período de fermentação.
(Medium values of pH and N-NH3 of the treatments during the fermentation period).

Abertura (dias) 0 1 7 14 28

Concentração pH
[0] 5,57Aa 4,38Ba 4,41Ba 4,22Ca 4,23Ca

[104]  5,54Aab 4,33Bb 4,35Bb 4,11Cb 4,13Cb

[105] 5,50Ab 4,31Bb 4,31Bb 4,08Cb 4,03Cc

[106] 5,49Ab 4,30Bb 4,29Bb 3,99Cc 3,99Cc

N-NH
3
 (p.100 MS)

[0] 0,26Ca 0,37Ba 0,71Aa 0,72Aa 0,72Aa

[104] 0,25Ca 0,36Ba 0,64Ab 0,64Ab 0,63Ab

[105]  0,21Cab 0,30Bb 0,55Ac 0,54Ac 0,54Ab

[106] 0,20Cb 0,30Bb 0,49Ad 0,48Ad 0,54Ab

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas linhas e mesma letra minúscula nas colunas não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5 p.100 de significância.
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Figura 1. Variação nas populações de mofos e leveduras (a), enterobactérias (b) e bactérias
ácido-láticas (c), nos quatro tratamentos, ao longo do período de fermentação. (Flutuation of
moulds and yeasts (MeL) (a), enterobacter (b) and lactic bactéria (BAL) for treatments, during
fermentation period).
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Observaram-se maiores concentrações
de BAL para os tratamentos inocula-
dos até o sétimo dia de fermentação,
ocasião em que as concentrações se
equivaleram entre os tratamentos.

Ocorreu um rápido aumento das
BAL nos tratamentos inoculados, já
nos primeiros dias de fermentação,
mostrando uma colonização eficiente
e boa adaptação das bactérias a silagem
em que foram inoculadas. Este ocorrido
deve-se, provavelmente, ao fato destas
bactérias terem sido isoladas da mesma
espécie de planta na qual foram inocu-
ladas, conforme sugerido por Hill
(1989), citado por Muck (1996).

Com relação às ENT, observou-se
uma redução de sua população nos
tratamentos inoculados, até o terceiro
dia de ensilagem, sobretudo nas
concentrações 105 e 106, que se
estabilizaram com aproximadamente
uma unidade logarítmica a menos que
o tratamento não inoculado. Essa
diminuição acompanhou o desenvol-
vimento das populações de BAL, ob-
servando-se uma estabilização, apa-
rentemente, simultânea das populações
destes microorganismos.

Com relação às populações de mofos
e leveduras, os maiores valores foram
observados no terceiro dia após
ensilagem para todos os tratamentos,
observando posterior redução a partir
deste ponto. Segundo Pahlow et al.
(2003), o desenvolvimento das popu-
lações destes microrganismos está mais
associado com a presença de oxigênio
de modo que como o avanço do perío-
do fermentativo, o consumo de oxigênio
leva a redução destes micorganimos.
Houve diminuição da população de
mofos e leveduras em decorrência da
inoculação. Segundo Pahlow et al.

(2003), as populações de mofos e
leveduras não são fortemente influen-
ciadas pelo pH das silagens, de modo
que a provável explicação para a
diminuição em função da presença de
bactérias láticas seja por meio da
competição por carboidratos solúveis
durante o processo de ensilagem.
Meeske et al. (1999), avaliando o efeito
da inoculação em silagem de Digitaria
eriantha observaram efeito similar,
com menores populações de mofos e
de leveduras no tratamento inoculado,
no entanto, do mesmo modo que obser-
vado no presente experimento, a
diminuição mais expressiva foi obser-
vada para a população de entero-
bactérias.

Os teores de MS, MO, PB, FDN,
FDA, hemicelulose, cinzas e NH3:N-
total das silagens estão apresentados
na tabela II. Observou-se maior teor
de MS para a silagem com concen-
tração de 106, seguidas das silagens
com concentrações de 105, 104 e 0.
Tudo indica que a maior preservação
do teor de MS na silagem com maior
concentração de inoculante, ocorreu,
provavelmente, pelo maior número de
bactérias láticas presentes no mate-
rial, pois essas bactérias em ambiente
favorável produzem fermentação
homolática, que resulta em mínimas
perdas de matéria seca, já que os
Lactobacillus plantarum são os
maiores fermentadores da silagem
(Filya et al., 2004).

Para Henderson (1993), os aditivos
microbianos deveriam ter capacidade
comprovada para redução de perdas
de matéria seca e limitação de
fermentações secundárias, aumento da
estabilidade aeróbia e do valor nutriti-
vo. No entanto, os efeitos do uso desses
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aditivos, seja sobre a fermentação ou
composição da silagem, estão condi-
cionados ao tipo de inoculante e sua
atividade biológica, à quantidade apli-
cada e ao tipo de forragem, além do teor
de matéria seca e composição química.

Os teores de MO, PB e cinzas das
silagens de capim-mombaça não foram
afetados pela adição Lactobacillus
plantarum (p>0,05), observando-se
valores médios, respectivamente, de
89,2; 9,5 e 10,8 p.100. Avaliando os
efeitos de um inoculante microbiano
sobre as características químicas de
silagens de capim-elefante (Penni-
setum purpureum, Schum.), Guim et
al. (2002) verificaram maiores teores
de PB para as silagens inoculadas em
relação às controle. Segundo esses

autores isso de deve à conversão de
algum nitrato, presente no capim
ensilado, em proteína microbiana, fato
este, não observado no presente estudo.
Na maioria dos estudos registrados na
literatura, não se observa variação nos
teores de MO e nem tão pouco nos de
cinzas. Por representar a matéria mi-
neral dos alimentos, a cinza é pouco
afetada por ocasião da fermentação
no interior do silo e, como o teor de MO
é obtido levando-se em conta o teor de
cinzas do material, a mesma também
não se altera.

Para as frações fibrosas, a inoculação
com Lactobacillus plantarum na
ensilagem de capim-mombaça afetou
significativamente os teores de FDN,
FDA e hemicelulose (tabela II). As

Tabela II. Teores médios de matéria seca (MS), orgânica (MO) e mineral (MM), proteína
bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA), hemicelulose (HEM), N-
amoniacal, ácido lático e acético de silagens de capim-mombaça inoculado com  Lactobacillus
plantarum  de microbiota epifítica. (Medium contents of dry (DM), organic (OM) and mineral matter
(MM), crude protein (CP), neutral (NDF) and acid detergent fiber (ADF), hemicellulose (HEM), ammoniacal-
N lactic and acetic acids of mombaça-grass silages inoculated with Lactobacillus plantarum from
epiphytic microbiota).

Composição bromatológica Concentrações de Lactobacillus plantarum
[0] [104] [105] [106]

MS (p.100) 23,1c 22,9c 24,1b 24,8a

MO (p.100) 89,0 89,1 89,2 89,3
MM (p.100 MS) 11,0 10,8 10,7 10,9
PB (p.100 MS) 9,4 9,5 9,6 9,6
FDN (p.100 MS) 72,0b 75,8a 73,0b 78,0a

FDA (p.100 MS) 38,1b 40,4a 39,4a 40,6a

HEM (p.100 MS) 33,9b 34,2b 33,9b 37,5a

N-NH
3
:N-total (p.100) 7,68a 6,60b 5,59c 5,62c

Ácido lático (p.100 MS) 2,54d 3,15c 3,82b 4,41a

Ácido acético (p.100 MS) 1,68a 1,29b 1,12c 1,11c

Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem, estatisticamente, pelo teste de Tukey,
5 p.100 de probabilidade.
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concentrações 104 e 106 produziram
silagens com teor de FDN similares e
superiores (p<0,05) aos demais
tratamentos. Já para a FDA, as
silagens com concentrações 104, 105 e
106 foram semelhantes estatisti-
camente enquanto para hemicelulose,
apenas a concentração 106 se destacou
com maior valor. Nos trabalhos obser-
vados na literatura que mostram o efeito
dos inoculantes microbianos sobre as
frações fibrosas são contraditórios,
mostrando elevação ou redução, prin-
cipalmente da FDN. Apesar da pequena
magnitude entre os valores verificados
para a FDN, FDA e hemicelulose, os
tratamentos com adição de Lactoba-
cillus plantarum foram superiores ao
tratamento testemunha. É possível que
a inoculação com os Lactobacillus
plantarum tenham propiciado aumen-
to no consumo de carboidratos solúveis,
com conseqüente elevação das frações
fibrosas.

A inoculação promoveu aumento
dos teores de ácido lático das silagens
após 28 dias de ensilagem (tabela II)
e reduziu os teores de ácido acético.
Este resultado pode ter sido conse-
qüência da diminuição de entero-
bactérias ao longo do período de
fermentação e predominância de
bactérias produtoras de ácido lático.
Silagens onde há predominância de
enterobactérias, a produção de ácido
acético é elevada, ao passo que a

predominância de bactérias láticas re-
sulta em aumento da produção de áci-
do lático (Muck, 1996). Segundo
Pahlow et al. (2003), a população de
enterobactérias nas plantas antes da
ensilagem é cerca de 100 vezes supe-
rior àquela de bactérias láticas, o que
pode resultar em elevada produção de
ácido acético. Neste sentido a
inoculação pode reduzir o acúmulo de
ácido acético em silagens, devido à
inibição do desenvolvimento de
enterobactérias.

De acordo com Muck (1996), a
sucesso da fermentação lática depen-
de de três condições básicas: presença
de substrato adequado para as
bactérias láticas, ambiente anaeróbio
e quantidade de bactérias láticas
epifíticas da planta a ser ensilada. Em
muitas condições, o número de
bactérias láticas da microbiota epifítica
é reduzido, de maneira que a inoculação
com bactérias láticas provenientes
desta microbiota pode incrementar o
seu desenvolvimento e assegurar a
fermentação.

Em conclusão a inoculação com
Lactobacillus plantarum da micro-
biota epifítica melhora o perfil fer-
mentativo, de acordo com os valores
de pH, N-NH3, ácido lático e ácido
acético, favorece o desenvolvimento
de bactérias láticas e promove meno-
res perdas de matéria seca na silagem
de capim-mombaça.
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