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RESUMO
O soro de queijo é um subproduto da fabricação de queijo, rico em proteínas e
sais solúveis. No entanto, é um produto que tem baixo valor comercial,
ocasionando sérios problemas para as indústrias de queijo e ao meio ambiente.
Uma das alternativas para a utilização do soro é na ensilagem, como fonte de
bactérias láticas, com o objetivo de melhorar o perfil de fermentação das
silagens. O objetivo desse trabalho foi verificar a viabilidade da utilização do
soro de queijo para aumentar a multiplicação dos micro-organismos
Lactobacillus plantarum e Propionibacterium acidipropionici, presentes no
inoculante comercial SiloMax Matsuda Milho. Além disso, avaliou-se as
características da massa de milho através das análises de pH e bromatológicas
antes e após 45 dias de ensilagem. Foram realizados experimentos com
diferentes formulações para a verificação da multiplicação dos microorganismos presentes no inoculante comercial: A: água destilada + cultura
comercial; B: água destilada + cultura comercial + 2% de sacarose; C: água
destilada + cultura comercial + 2% de glicose; D: 7,4g de soro de queijo +
cultura comercial; E: 7,4g de soro de queijo + cultura comercial + 2% de
sacarose; F: 7,4g de soro de queijo + cultura comercial + 2% de glicose; G:
3,7g de soro de queijo + cultura comercial; H: 3,7g de soro de queijo + cultura
comercial + 2% de sacarose; I: 3,7g de soro de queijo + cultura comercial + 2%
de glicose; J: 1,85g de soro de queijo + cultura comercial; K: 1,85g de soro de
queijo + cultura comercial + 2% de sacarose: L: 1,85g de soro de queijo +
cultura comercial + 2% de glicose. Essas populações foram determinadas após
24 e 48 horas de preparo dos inoculantes. Os silos experimentais foram
preparados em baldes plásticos com tampa, nos quais a silagem de grãos
úmido de milho ficou ensilada por 45 dias, em ambiente fechado protegido do
sol em temperatura ambiente (25°C). Após os 45 dias, os silos foram abertos, e
as análises de pH e bromatológicas (matéria seca, cinzas, extrato etéreo, fibra
em detergente neutro – FDN e fibra em detergente ácido - FDA), foram feitas
nas amostras de antes e depois dos 45 dias ensilados. Apenas as análises de
FDN e FDA apresentaram alterações após 45 dias de fermentação,
apresentando redução em seus valores. Com relação aos valores de pH,
observou-se resultados satisfatórios, uma vez que houve uma redução
significativa em todos os tratamentos testados, significando que o processo de
fermentação da silagem foi adequado. A adição de soro de queijo, sacarose e
glicose não influenciou a qualidade da silagem, mas observou-se aumento nas
populações dos micro-organismos presentes no inoculante em alguns
experimentos, principalmente nos testes contendo soro. Portanto, a utilização
do soro auxiliou na multiplicação desses micro-organismos, principalmente nos
inóculos que permaneceram 48 horas a 25 °C depois de preparados,
demonstrando que o soro pode ser utilizado como uma fonte de carbono para
multiplicação das bactérias láticas presentes no inoculante avaliado.
Palavras-chave: Inoculante. Silagem. Ensilagem. Fermentação lática. Soro de
queijo.
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ABSTRACT
The cheese whey is a by-product of the manufacture of cheese, rich in proteins
and soluble salts. However, it is a product that has low commercial value,
causing serious problems for the industries of cheese and the environment.
One of the alternatives to the use of whey is in silage, as a source of lactic acid
bacteria, with the objective of improving the profile of fermentation of silages.
The objective of this work was to verify the feasibility of the use of cheese whey
to increase multiplication of micro-organisms Lactobacillus plantarum and
Propionibacterium acidipropionici, present in commercial inoculant SiloMax
Matsuda Milho. In addition, we evaluated whether the characteristics of the
mass of corn through the analysis of pH and qualitative before and after 45
days of ensiling. Experiments were performed with different formulations for the
verification of the multiplication of micro-organisms present in commercial
inoculant: A: distilled water + commercial culture; B: distilled water +
commercial culture + 2% sucrose; C: distilled water + commercial culture + 2%
glucose; D: 7.4g of cheese whey + commercial culture; E: 7.4g of cheese whey
+ commercial culture + 2% sucrose; F: 7.4g of cheese whey + commercial
culture + 2% glucose; G: 3.7g of cheese whey + commercial culture; H: 3.7g of
cheese whey + commercial culture + 2% sucrose; I: 3.7g of cheese whey +
commercial culture + 2% glucose; J: 1.85g of cheese whey + commercial
culture; K: 1.85g of cheese whey + commercial culture + 2% sucrose: L: 1.85g
of cheese whey + commercial culture + 2% glucose. These populations were
determined after 24 and 48 hours of preparation of inoculants. The experimental
silos were prepared in plastic buckets with lid, in which wet grain silage maize
was ensiled for 45 days, in closed environment protected from the sun at room
temperature (25°C). After the 45 days, the silos were opened, and the analysis
of pH and qualitative (dry matter, ash, ethereal extract, neutral detergent fiber,
NDF and acid detergent fiber - ADF), were performed on samples from before
and after 45 days of silage. Only analyzes of NDF and ADF showed changes
after 45 days of fermentation, showing reduction in its values. With regard to the
values of pH, it was observed that satisfactory results, since there was a
significant reduction in all treatments tested, meaning that the fermentation
process of silage was adequate. The addition of whey cheese, sucrose and
glucose did not influence the quality of the silage, but it was observed an
increase in the populations of micro-organisms present in inoculant in some
experiments, especially in tests containing whey. Therefore, the use of the whey
helped in multiplication of these micro-organisms, mainly in inoculant that
remained 48 hours to 25°C after prepared, demonstrating that the whey can be
used as a carbon source for multiplication of lactic bacteria present on inoculant
assessed.
Keywords: Inoculant. Silage. Ensiling. Lactic fermentation. Cheese whey.
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1 Introdução
O soro de queijo é classificado como um subproduto do processamento de
queijo, que contendo a metade do extrato seco do leite, representado por
lactose, proteínas solúveis e sais. Produto que apresenta baixo valor comercial
quando in natura, e podia causar sérios problemas de poluição ambiental
quando descartado em rios e esgotos, pois oferece uma alta demanda
biológica de oxigênio (SANTOS, 2006). Uma das alternativas para emprego
desse produto é sua utilização na ensilagem como fonte de bactérias láticas.
Dessa forma, evita-se que o soro de queijo seja descartado erroneamente e
podendo-se melhorar o perfil de fermentação das silagens, devido à presença
de bactérias láticas, carboidratos, proteínas solúveis e sais.
Para se obter uma silagem de boa qualidade, a forragem deve obedecer a
alguns requisitos, tais como teor de matéria seca adequado no momento da
ensilagem (30 a 35%), alta concentração de carboidratos solúveis e baixo
poder tamponante. Apesar disso, não são todas as forrageiras que apresentam
tais características em função da própria planta e/ou das práticas de manejo.
Sendo assim, fases alternativas podem ser empregadas, para que o processo
de fermentação não seja prejudicado. Os inoculantes bacterianos são
qualificados como estimulantes da fermentação e são obtidos através da
adição de cultura bacterianas, constituindo os grupos de aditivos mais
utilizados em todo o mundo (ÁVILA, 2007).
Tem sido pesquisado o uso de inoculantes microbianos na ensilagem, com o
objetivo de minimizar as perdas decorrentes da ensilagem, otimizar o processo
fermentativo, reduzir a deterioração aeróbica e manter o valor nutritivo,
(HARRISON; BLAUWIEKEL, 1994)
As bactérias láticas fazem parte do grupo de bactérias que apresentam
como característica mais importante à produção de ácido lático como principal
ou único produto de seu metabolismo. Dentre as bactérias láticas, as mais
importantes envolvidas com o processo de fermentação da silagem são as
bactérias pertencentes aos gêneros Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus,
Enterococcus, Lactococcus e Leuconostoc (ÁVILA, 2007).
Efeitos negativos também poderá ocorrer no processo de conservação da
silagem após a abertura do silo, se teores de carboidratos solúveis residuais
estiver elevados, criando-se assim condições favoráveis para a atuação de
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micro-organismos aeróbicos indesejáveis, como as leveduras. Sendo assim, o
uso de inoculantes microbianos pode interferir leve ou intensamente na ação
desses micro-organismos indesejáveis, pendendo das alterações finais do pH,
e das concentrações de ácido lático, ácido acético e açúcares (SILVA et al.,
2005).
A inclusão de materiais ricos em carboidratos pode favorecer o processo
fermentativo no silo, pratica essa pouco estudada. Tais matérias aumentam a
quantidade de energia disponível para o desenvolvimento e multiplicação das
bactérias láticas. Açúcar, melaço de cana-de-açúcar, cereais, soro de queijo,
polpa de beterraba, polpa cítrica, batata entre outros, são os materiais mais
utilizados (ZANETTE, 2010).
Para se obter uma silagem de qualidade, é necessário manter um ambiente
anaeróbio, com quantidade de substrato adequado para as bactérias
produtoras de ácido lático se multipliquem, e ocorra fermentação.

Sendo

assim, para que se tenha total controle no processo fermentativo da silagem,
inoculantes contendo bactérias láticas tem sido aplicado. As mudanças
esperadas com a inoculação incluem rápida queda no pH, diminuição na
concentração de nitrogênio amoniacal, diminuição nos níveis de acetato e
butirato e aumento na concentração de ácido lático (MAGALHÃES;
RODRIGUES, 2003).
Além das limitações nutricionais, o processo de ensilagem também
apresenta contratempos, que podem levar às perdas de nutrientes decorrentes
de fermentações indesejáveis. Conhece-se que uma grande variedade de
aditivos é disponibilizado com o propósito de solucionar as limitações à
obtenção de silagens de boa qualidade nas condições tropicais (HENDERSON,
1993).
Contudo, os efeitos da adição de inoculantes microbianos em silagem são
bastante variáveis. Melhora nas propriedades fermentativas da silagem e
diminuição das perdas de matéria seca, observadas com a inoculação, nem
sempre significam em melhora no valor nutricional, consumo voluntário e/ou
desempenho animal. Por outro lado, alguns estudos demonstraram que o uso
de aditivos na ensilagem promove melhora na ingestão do alimento, na
produção de leite, na fermentação da silagem, na digestibilidade da dieta e no
desempenho animal (MAGALHÃES; RODRIGUES, 2003).
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2 Fundamentação teórica
2.1 Soro de queijo
O soro é um subproduto do processamento de queijo, contendo a metade do
extrato seco do leite, representado por lactose, proteínas solúveis e sais. É um
produto que tinha um baixo valor comercial quando in natura, e seu excedente
poderia causar sérios problemas de poluição ambiental quando descartado em
rios e esgotos, pois apresenta uma alta demanda biológica de oxigênio. Uma
das alternativas de utilização é na ensilagem de capim, como fonte de
bactérias láticas, o que poderia melhorar o perfil de fermentação das silagens
(SANTOS, 2006).
O soro de queijo é o principal produto das indústrias produtoras de queijos, e
causava impacto ambiental devido à presença de altas concentrações de
substâncias orgânicas dissolvidas. Durante a fabricação de queijos, para 10
litros de leite utilizados, produz-se um volume de 6 a 9 litros de soro de queijo,
dependendo do tipo de queijo a ser produzido (ANDRADE, 2005; ALMEIDA et
al., 2008). É um substrato da fabricação de queijo que antigamente era pouco
valorizado, apesar de sua composição nutricional, sendo, muitas vezes,
considerado como mais um poluente proveniente da indústria de alimentos. O
descarte desse efluente em cursos de água não é permitido (CARMO, 2006).
O soro de queijo pode ser considerado como a fração aquosa do leite que é
extraído da caseína durante a produção de queijos (TEIXEIRA; FONSECA,
2008). Este produto mostra-se como um líquido opaco, amarelo-esverdeado
que contém cerca de 55% dos sólidos totais presentes no leite original.
Lactose, proteínas solúveis e sais são os nutrientes de maior destaque
presentes no soro de queijo (ANDRADE, 2002).
O soro de queijo Minas frescal apresenta, em média, 4,12% de lactose,
0,19% de cloretos, 0,49% de cinzas, 0,80% de proteínas, 0,68% de gordura,
93,72% de umidade e 6,78% de sólidos totais, com pH de 6,3 (TEIXEIRA;
FONSECA, 2008). Com isso, o soro que é obtido na fabricação do queijo Minas
frescal possui alto valor nutricional, atribuído pela presença de proteína, com
alto teor de aminoácidos essenciais (CAPITANI et al., 2005).
Dentre os subprodutos que podem ser obtidos a partir do soro de queijo
pode-se citar: o soro em pó, as proteínas do soro, lactose, ácido lático, álcool,
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vinagre e alimentos especiais (concentrado proteico, bebidas) (ANDRADE,
2005).
Com relação às proteínas presentes no soro, sendo elas β-lactoglobulina, αlactoalbumina, albumina do soro bovino e imunoglobulinas, o mesmo
apresenta-se uma importante fonte destas substâncias, quando comparado a
outros alimentos, como ovo e soja (ANDRADE, 2005).
Contudo, antigamente o soro de queijo era considerado como um problema
ambiental em nosso país. Dessa maneira, uma das alternativas de utilização do
soro de queijo para a aplicação de um inoculante microbiano na ensilagem
parece ser uma importante alternativa, entre outras, que poderiam ser
adaptada para diminuir os problemas resultantes do seu descarte inadequado.

2.2 Suplementação do soro de queijo
Substratos agroindustriais e matérias-primas que tem alto teor de
carboidratos podem ser utilizados na fermentação lática, sendo o soro de leite
e o melaço de cana-de-açúcar substratos de maior interesse econômico
(OLIVEIRA et al., 2005). Para que se tenha um maior rendimento, tanto da
formação de biomassa microbiana quanto da produção de ácido lático, vários
pesquisadores têm suplementado o meio de cultivo com fontes de nitrogênio
(OLIVEIRA et al., 2005; DEMIRCI et al., 1998; PAYOT; CHEMALY; FICK, 1999;
AMRANE; PRIGENT, 1998; SELMER-OLSEN; SORHAUG,1998). Porem,
trabalhos contendo soro de queijo ou açúcar em conjunto com silagem, são
escassos na literatura, sendo pouco comum o uso cientifico deste tipo de
aditivo no Brasil.

2.3 Produção e utilização de silagem
Silagem é considerada a forragem verde, suculenta, conservada por meio de
processo de fermentação anaeróbica. Ensilagem é o processo que consiste no
ato de cortar a forragem, colocá-la no silo, compactá-la e protegê-la com a
vedação do silo para que haja a fermentação. Silagem quando bem preparada,
seu valor nutritivo é semelhante ao da forragem verde, uma vez que pode-se
conservar sua qualidade original (CARDOSO; SILVA, 1995).
As silagens de forrageiras, quando preparadas adequadamente, podem
apresentar grandes vantagens, como na utilização de dietas de ruminantes,
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devido à conservação do seu valor nutricional. Além disso, é possível que haja
disponibilidade de armazenamento durante longos períodos (GIMENES et al.,
2005). Por esses motivos, a silagem é usualmente utilizada como alimento de
ruminantes no inverno, já que a produção de pasto nesta época é baixa. No
confinamento, a silagem também é usada junto com os grãos e farelos
(MARTIN, 1997).
A ensilagem é um método de conservação de forragem para alimentação de
animais. Para uma produção de silagem, é preciso que a matéria orgânica
vinda da colheita de plantações comerciais, sendo elas leguminosas ou
gramíneas, sejam bem picadas e armazenadas em silos verticais ou trincheiras
revestidas com plástico. O material ensilado passa por um processo de
anaerobiose, isto é, permanece na ausência de oxigênio (NUSSIO et al., 2004).
Ensilagem é caracterizada como o processo de transformar uma quantidade
de forragem em alimento preservado (silagem) para alimentação de animais,
sendo que perdas durante o processo de ensilagem são inevitáveis no alimento
(ZANETTE, 2010).
O objetivo principal no processo de ensilagem é obter uma produção
suficiente de ácido lático de origem microbiana, inibindo, dessa maneira, a
multiplicação de micro-organismos indesejáveis na massa ensilada (ÁVILA et
al., 2010).
Durante o processamento de ensilagem, toda forragem verde colocada no
silo sofre transformação até a estabilização completa da massa, adquirindo
assim características de silagem. Esta transformação compreende um
processo de fermentação, dividido diferentes fases. Inicialmente ocorre uma
fase aeróbica (fase I), onde acontece a respiração celular da planta e das
bactérias aeróbias presentes, ocorrendo o consumo dos carboidratos solúveis.
Depois vem a fase anaeróbica (fase II), onde ocorre a multiplicação de
bactérias produtoras de ácidos, principalmente ácido acético, e redução do pH
no material ensilado, chegando em valores menores que 5,0. A fase III, é a
fase onde ocorre o desenvolvimento de outro grupo de bactérias anaeróbicas
produtoras de ácido lático. Na fase IV, inicia-se a multiplicação das bactérias
láticas, com a fermentação dos carboidratos solúveis e produção de ácido
lático, que resulta elevação da preservação eficiente do material ensilado. A
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fase final (fase V) abrange o armazenamento da forragem ensilada, que
encontra-se pronta para o consumo animal (GIMENES et al., 2005).
A fermentação da ensilagem é altamente dependente do tipo de microorganismo que podem estar presente no processo, pois populações naturais de
bactérias láticas em material vegetal são frequentemente baixas. Assim, o
conceito de adição de um inoculante microbiano para silagem é para que
ocorra a rápida multiplicação das bactérias láticas, a fim de dominar a
fermentação, resultando em uma maior qualidade da silagem (KUNG et al.,
2003).
O principio de conservação no processo de ensilagem é baseado na
redução de pH (aumento da acidez), ocorrido através da fermentação dos
açúcares solúveis presentes no vegetal. Com isso, forrageiras que contem
elevado teor de açúcares solúveis, são consideradas as melhores para
ensilagem, sendo o caso do milho e do sorgo (CARDOSO; SILVA, 1995).
Os micro-organismos indesejáveis mais facilmente encontrados na silagem
são fungos filamentosos, leveduras e diversas bactérias como enterobactérias
e clostrídios (MUCK, 2010). A fermentação bacteriana produz ácidos que
diminuem o pH e retardam a multiplicação de micro-organismos anaeróbicos
prejudiciais. O baixo pH e os ácidos gerados podem ajudar a retardar, mas
geralmente não param a multiplicação de micro-organismos deteriorantes
aeróbicos. Um ambiente anaeróbico promove a multiplicação de bactérias
produtoras de ácido lático. Dessa maneira, o estabelecimento de uma
atmosfera anaeróbica é a única maneira de evitar a multiplicação de leveduras,
fungos filamentosos e bactérias aeróbicas que prejudicam a silagem (MUCK,
2010).
Resultados de pesquisas científicas revelaram que o aumento artificial da
quantidade inicial de bactérias produtoras de ácido lático na forragem pode
promover sua fermentação e resultar em silagens de melhor qualidade, com
teores superiores de matéria seca, queda mais rápida do pH, aumento na
relação entre a concentração dos ácidos lático e acético e diminuição nos
teores de etanol e nitrogênio amoniacal (BOLSEN et al., 1995; MENDES et al.,
2008).
A finalidade em se preservar forragens pela fermentação é obter condição
anaeróbica, onde carboidratos combinam-se com o oxigênio presente no
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interior do silo, assim liberam gás carbônico, água e energia em forma de calor,
promovendo a elevação da temperatura do material e redução do pH
(ZANETTE, 2010).

2.4 Utilização do grão úmido de milho na produção de silagens
Uma alternativa para a suplementação de animais alimentados com
volumosos de baixo valor nutritivo é a utilização da silagem de grãos úmidos.
Este tipo de silagem tem sido pesquisada na Europa, nos Estados Unidos e no
Canadá, e utilizada diretamente na alimentação de varias espécies animais,
como: suínos, ovinos, bovinos de leite e de corte (JOBIM, 1997).
Para a nutrição de ruminantes tem sido bastante utilizada a silagem de
milho, visto que é composta por duas frações distintas: a fração concentrada,
que compreende os grãos, e a fração volumosa, constituída pelo restante da
planta. A fração voluma representa normalmente mais de 60% do total de
matéria seca, sendo ela a maior responsável pelo teor de fibra do alimento
(PEDROSO et al., 2006).
A utilização de grãos úmidos de milho para silagem oferece vantagens
como à antecipação da colheita, no armazenamento, redução de perdas no
campo (MORAIS et al., 2012). Entretanto, apresenta algumas desvantagens,
tais como a impossibilidade de venda de eventuais excedentes da produção e
impossibilidade de preparo antecipado, ou seja, a silagem de grãos tem que
ser preparada quase que diariamente (HENDERSON, 1993).
Todavia, características como teor de umidade baixa e elevada quantidade
de amido, pode danificar a produção de ácidos e a rápida queda do pH. Tal
fato pode resultar no relacionado ao desenvolvimento de micro-organismos
indesejáveis que utilizam o amido como fonte de energia, principalmente as
leveduras (JOBIM, 2008). Desta maneira, utilização de aditivos que possam
garantir um ambiente apropriado no interior do silo é conveniente para que
sejam reduzidas perdas quantitativas e qualitativas durante a armazenagem
(MORAIS et al., 2012).
A utilização de milho na alimentação animal pode causar problemas
relacionados ao ataque de insetos, ratos e presença de toxinas produzidas por
diferentes espécies de fungos. Presença de fungos nos grãos é o sinal
evidente de inadequado armazenamento. A armazenagem dos grãos na forma
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de silagem, em níveis de manejo adequado, pode eliminar ou reduzir
drasticamente o problema. Além disso, procedimentos de ensilagem de grãos
úmidos permite um sistema de armazenagem mais simples e econômico do
que o convencional, afastando o uso de secadores e silos especializados
(JOBIM, 1999).
O teor de matéria seca, cerca de 30-35%, alto teor de carboidratos solúveis
disponíveis para a fermentação e o baixo poder tamponante são características
que atribuem ao milho um potencial produto para elaboração de silagem de
qualidade (OLIVEIRA et al., 2011; SANTOS et al., 2010).
A ensilagem de grãos úmidos de milho pode cooperar na solução de
problemas de correntes do armazenamento de grãos em fazendas, onde,
normalmente, ocorre perdas quantitativas e qualitativas em decorrência ao
ataque de insetos e roedores. A colheita dos grãos para a ensilagem oferece
antecipação na liberação de área agrícola, além de reduzir significativamente
as perdas no campo (SILVA et al., 2010).
Para o procedimento de ensilagem, o milho deve oferecer alta
porcentagem de grãos e de espiga na massa verde. Além do mais, outros
fatores como porcentagem de proteína, valor nutritivo da porção haste mais
folhas e a digestibilidade da matéria seca devem ser avaliados para a produção
de uma silagem de qualidade. A quantidade de espigas por planta é uma parte
importante para o rendimento e produtividade, constituindo o colmo como a
parte que apresenta menos qualidade nutricional. Adquirir uma maior
quantidade de espiga no material a ser ensilado é desejável, pois esta colabora
para uma silagem de melhor qualidade. A produção de silagem de alta
qualidade depende da composição física das estruturas anatômicas da planta
de milho, devendo apresentar em torno de 60 a 65% de espigas, o que define a
participação em torno de 45% de grãos no material ensilado (JAREMTCHUK et
al., 2005).

2.5 Uso de inoculantes na produção de silagens
Compostos de bactérias láticas, associada ou não com complexos
enzimáticos, formados por celuloses, amilases e hemicelulases, são os
inoculantes mais empregados em silagens de grãos úmidos. Aditivos esses
que estimulam a fermentação. A ação desses produtos ocorre no acréscimo de
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açúcares simples disponíveis, via complexo enzimático, para que bactérias
produzam ácido lático, o qual resultaram em uma rápida queda na
concentração de pH. A finalidade do uso de aditivos microbianos é assegurar
que bactérias láticas dominem a fermentação, derivando em uma silagem bem
conservada. O uso de inoculantes em silagens dificulta a multiplicação de
micro-organismos anaeróbios indesejáveis, como enterobactérias e clostrídios
(ÁVILA et al., 2010). Ao mesmo tempo, seu uso pode também dificultar a
multiplicação de outros micro-organismos nas silagens, bem como seus
metabólitos (SILVA, 2010). Os fungos mais frequentemente encontrados em
silagens são os do gênero Fusarium, Penicillium e Aspergillus. Estes fungos
necessitam de umidade acima de 20%, oxigênio e temperatura acima de zero
para se desenvolverem. Entretanto, a produção de toxinas geralmente não
ocorre nas mesmas condições observadas para multiplicação dos fungos. Por
exemplo, para a produção de aflatoxina, os fungos do gênero Aspergillus
requerem temperatura acima de 30°C e alta umidade. Por outro lado, Fusarium
produzem toxinas em temperaturas entre 7 e 24°C (PEREIRA, 2001).
Dentre os aditivos, os inoculantes microbianos representam importante
ferramenta, pois, segundo Henderson (1993), contribuem para a redução da
proteólise enzimática, ocorrida através da rápida queda do pH dentro do silo, o
que beneficia a produção de grandes quantidades de ácido lático, e
representam, por isso, a possibilidade de menores perdas tanto de matéria
seca quanto de valor nutricional.
Além do mais, os inoculantes microbianos dificultam a atividade de
proteases e de aminases da planta e de micro-organismos presentes. A adição
de micro-organismos benéficos para controlar a fermentação, produzir produtos
finais benéficos para provocar o consumo e a produção do animal e melhorar a
recuperação de matéria seca da forragem conservada também são objetivos
da adição de inoculantes em silagens (KUNG et al., 2003).
A vitória no uso do inoculante microbiano esta ligado a 3 fatores:
população natural de bactérias láticas; conteúdo de açúcares da forragem; e
cepas de bactérias presentes no inoculante. Onde a bactéria que compõem o
inoculante deve ser competente na competição com a microbiota natural da
planta, devendo ainda ser efetiva no processo fermentativo (ZANETTE, 2010).
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Pontos positivos são observados quando uma silagem é produzida com a
adição de inoculo microbiano, diferente das silagens não inoculadas. Tais
pontos são a melhora da palatabilidade, com decorrência na melhora da
fermentação e da digestibilidade das fibras, diminuição das perdas físicas na
superfície e laterais do silo, facilitando o transporte, armazenamento e uso do
produto (COAN, 2005).
Contudo, o uso de aditivos microbianos tem apresentado resultados
conflitantes, nos quais, o uso não apresentou melhora significativa na
fermentação da silagem. Todavia, uma pequena melhora na fermentação
poderia resultar em melhor desempenho animal, devido ao aumento de
consumo de matéria seca (ÍTAVO, 2004).
Inoculantes

microbianos

utilizados

como

aditivos

contêm

bactérias

homofermentativas, heterofermentativas ou a combinação de micro-organismos
destes grupos. Os micro-organismos homofermentativos caracterizam-se pela
rápida taxa de fermentação, menor proteólise, maior concentração de ácido
lático, menores teores de ácidos acético, butírico e etanol, bem como maior
recuperação de energia e matéria seca. Bactérias heterofermentativas utilizam
ácido lático e glicose como substrato para produção de ácido acético e
propiônico, os quais tem função antifúngica (ZOPOLLATTO et al., 2009).
Bactérias láticas homofermentativas mais utilizadas nos inoculantes para
silagem

contêm:

Lactobacillus

plantarum,

Lactobacillus

acidophilus,

Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentacaceus e Enterococcus faecium.
Os inóculos microbianos podem conter um ou mais tipos dessas bactérias,
selecionadas pela sua capacidade de dominar a fermentação (SILVA et al.,
2010).
Inoculantes contendo bactéria heterofermentativas, produtoras de ácidos
acético e propiônico, alem do ácido lático, como Lactobacillus buchneri,
Pediococcus cerevisiae, Propionibacterium shermani e Propionibacterium
acidipropionici, tem sido analisados, buscando assim alterar o perfil dos ácidos
e incrementar a estabilidade aeróbica das silagens (VALERIANO, 2007).
Diversos autores observaram e acompanharam a eficaz fermentativa de
silagem inoculadas com Lactobacillus, verificando o rápido aumento do número
desses micro-organismos, com alta produção de acido lático, rápido redução
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nos teores do pH e consumo de glicídios solúveis em 3 a 7 dias de
fermentação (SILVA et al., 2010).
Como para a fermentação de alimentos, produção de silagem é uma
tradição que remonta os tempos antigos. Os agentes essênciais para a
fermentação são micro-organismos do gênero Lactobacillus. A silagem é
preparada a partir de várias matérias-primas, tais como capim, feno e milho
desempenhando o papel principal. Dependendo da qualidade da matéria-prima,
o teor de matéria seca e da tecnologia de ensilagem, as populações de
bactérias láticas que se desenvolvem determinam a qualidade final da silagem
(DWORKIN et al,. 2006).
Os lactobacilos são estritamente fermentativos e tem exigências nutricionais
complexas, por vezes, muito exigentes para os hidratos de carbono,
aminoácidos, peptídeos, sais, derivados de ácidos nucleicos e vitaminas. Esses
micro-organismos multiplicam-se em uma variedade de habitat, sempre em
altos níveis de carboidratos solúveis, produtos de degradação de proteínas,
vitaminas e uma baixa tensão de oxigênio. Diferente espécies se multiplicam
sob diferentes condições ambientais, e a sua produção de elevados níveis de
ácido lático reduz o pH do substrato e suprime a multiplicação de outras
bactérias (DWORKIN et al., 2006).
Para a fermentação lática pode-se empregar diversos glicídios ou matériasprimas ricas em glicose, sacarose ou lactose. A escolha do carboidrato a ser
convertido biologicamente depende da linhagem selecionada, visto que as
cepas diferem quanto ao metabolismo relativo a diferentes fontes de carbono
(OLIVEIRA et al., 2005).
Utiliza-se glicose ou sacarose, como fontes de carbono, para o cultivo de
Lactobacillus (BALDUINO et al., 1999). Lactobacillus plantarum é um microorganismo encontrado em silagens e em alguns produtos alimentícios,
geralmente são homofermentativos e convertem mais de 80% dos açúcares
fermentescíveis à lactato. A produção rápida de ácido lático é uma
característica marcante desse micro-organismo (FELTRIN et al., 2000).
Vários micro-organismos, que não são bactérias láticas homofermentativas,
foram utilizados como inoculantes para silagem, especificamente com a
finalidade de melhorar a estabilidade aeróbica. Por exemplo, micro-organismos
do gênero Propionibacterium são capazes de converter o ácido lático e glicose
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em ácido acético e propiônico, que possuem maior capacidade antifúngica que
o ácido lático, impedindo a multiplicação de bolores e leveduras em milho com
umidade elevada. Em geral, micro-organismos do gênero Propionibacterium
têm sido eficazes em situações que a diminuição do pH é lenta e/ou em que o
pH final da silagem foi relativamente elevado (> 4,2 a 4,5) (KUNG et al., 2003).
O gênero Propionibacterium é caracterizado pela produção dos ácidos
acético e propiônico durante a fermentação de carboidratos solúveis Estudos
realizados com a bactéria Propionibacterium acidipropionici, associada ou não
a Lactobacillus plantarum, na fermentação de silagens (trigo, sorgo e milho)
revelaram

que

a

cepa

P.

acidipropionici

foi

hábil

no

controle

do

desenvolvimento de leveduras e fungos filamentos nas fases de fermentação e
de estabilidade aeróbica (FILYA et al., 2004). Em um estudo realizado por
Kung et al. (2003), a utilização de L. plantarum de forma isolada foi benéfica
quanto ao período de fermentação, enquanto as bactérias do gênero
Propionibacterium tiveram efeito pronunciado sobre a estabilidade aeróbica, em
virtude do controle de leveduras e fungos.
Um ambiente anaeróbico e fermentação natural dos açúcares por bactérias
láticas, são fatores que geralmente ajudam a controlar a atividade microbiana
durante o processo de ensilagem. Essas bactérias, que beneficiam a
preservação da massa ensilada, são encontradas em baixas populações nesse
ambiente, quando comparadas a outros grupos de micro-organismos. Além
disso, a obtenção de sucesso no uso de aditivos microbiológicos em silagens
depende de fatores, tais como: a habilidade da bactéria inoculada crescer
rapidamente na massa, presença de substrato adequado e da população de
bactérias

inoculadas

em

relação

à

população

de

micro-organismos

naturalmente presentes na forragem. Deste modo, a preservação e
estabilidade das culturas no silo dependem da combinação dos fatores citados
anteriormente. A utilização de aditivos microbianos contendo células viáveis de
bactérias láticas pode auxiliar no aumento das populações de bactérias láticas
naturalmente presentes na silagem, melhorando o perfil de fermentação no silo.
Para que ocorra uma diminuição suficiente nos valores de pH, com
consequente estabilidade da silagem, são necessárias populações superiores a
104 UFC de bactérias láticas por grama de forragem (UFC/g) (MUCK, 2010).
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Dessa maneira, visando uma aplicação econômica e ambientalmente
racional para o soro de queijo e uma melhor qualidade da silagem para o
consumo animal, o uso dessa matéria-prima como base para multiplicação de
bactérias presentes em inoculantes microbianos apresenta-se como uma
opção viável e de grande aplicação industrial.

3 Objetivos
3.1 Objetivo geral
Verificar a ação de um inoculante comercial contendo as culturas de
Lactobacillus plantarum e Propionibacterium acidipropionici, adicionados ao
soro de queijo, sobre a fermentação de silagem de grãos úmido de milho e as
características da massa após a ensilagem.

3.2 Objetivos específicos
Avaliar a eficiência do inoculante comercial quando preparado utilizando
soro de queijo em comparação à sua diluição utilizando água.
Avaliar a eficiência do inoculante comercial sobre as características físicoquímicas da silagem de grão úmido de milho.
Avaliar a adição de glicose e sacarose quando a multiplicação dos microorganismos na silagem de grão úmido de milho.

4 Material e Métodos
4.1 Inoculante comercial e soro de queijo
O inoculante comercial testado foi o SiloMax Matsuda Milho, em pó,
(Grupo Lalleman, Aparecida de Goiânia, Brasil) constituído pelos microorganismos Lactobacillus plantarum (3,0 × 1010 UFC/g) e Propionibacterium
acidipropionici (3,0 × 1010 UFC/g), informação fornecida pela empresa.
O soro de queijo foi obtido na forma liofilizada e reconstituído de acordo
com instruções do fabricante (Confepar, Londrina, Brasil): 1 parte de soro de
queijo em pó para 13,5 partes de água. Após a reconstituição, o soro foi
pasteurizado a 65°C por 30 minutos e resfriado em seguida em banho de gelo.
Após o resfriamento do soro a 5°C, os inóculos foram preparados. O inoculante
comercial foi utilizado conforme orientação do fabricante: 100 g da cultura
comercial para cada 40 litros de água.
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Para a preparação dos inóculos, foi pesado o soro de queijo, conforme as
diferentes concentrações (7,4g; 3,7g e 1,85g), reconstituído conforme
fabricante.
Após o soro de queijo ser reconstituído e passado pelo processo de
pasteurização e resfriamento, a cultura comercial foi inserida diretamente. E foi
preparado 30 mL de inóculo para cada silo.
Após o preparo, os inóculos foram mantidos em frascos fechados, à
temperatura ambiente (25 °C) por 24 e 48 horas, para se avaliar se haverá
diferença na concentração de bactérias presentes nos dois tempos. Decorridos
tais tempos de armazenamento, a avaliação microbiológica para contagem total
das bactérias presentes nos inóculos foi realizada.

4.2 Efeito do soro e de sua suplementação sobre a multiplicação das
culturas de Lactobacillus plantarum e Propionibacterium acidipropionici
Neste estudo, preparou-se um inoculante controle, utilizando-se a água
como diluente. Os demais foram preparados utilizando-se soro como diluente
em diferentes concentrações (7,4g; 3,7g e 1,85g). A suplementação com 2% de
sacarose e 2% de glicose também foi realizada para alguns inóculos para
verificação da influência dessas fontes sobre a multiplicação dos microorganismos (Tabela 1).
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Tabela 1. Diferentes inóculos preparados para serem testados antes do
processo de ensilagem do grão úmido de milho.
Experimentos
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Variáveis testadas
água + cultura*
água + cultura + 2% sacarose
água + cultura + 2% glicose
7,4% soro** + cultura
7,4% soro + cultura + 2% sacarose
7,4% soro + cultura + 2% glicose
3,7% soro + cultura
3,7% soro + cultura + 2% sacarose
3,7% soro + cultura + 2% glicose
1,85% soro + cultura
1,85% soro + cultura + 2% sacarose
1,85% soro + cultura + 2% glicose

* SiloMax Matsuda Milho, constituído pelos micro-organismos Lactobacillus plantarum (3,0 × 1010 UFC/g) e
Propionibacterium acidipropionici (3,0 × 1010 UFC/g).
** lipídios: 1.5%; proteínas: 11 a 12%; lactose: > 72g/100g; cinzas: 10% (dados fornecidos pelo fabricante na
ficha técnica do produto).

4.3 Verificação da viabilidade das culturas láticas nos experimentos
propostos no item 4.2
Para a verificação da viabilidade das culturas presentes nos inóculos
preparados de acordo com o tem 4.2, alíquotas de 25 mL dos inóculos
preparados foram homogeneizadas com 225 mL de água peptonada 0,1%
(diluição 10-1) (Oxoid, Basingstoke, Reino Unido) utilizando-se Bag Mixer
(Interscience, St. Nom, França). Diluições decimais subsequentes foram
preparadas, utilizando-se o mesmo diluente. Para a quantificação das culturas,
alíquotas de 1 mL de cada diluição das amostras foram transferidas para
placas de Petri estéreis. Em seguida, foi adicionado ágar DeMan-RogosaSharpe (MRS) (Oxoid, Basingstoke, Reino Unido), fundido e resfriado a 45°C.
O plaqueamento foi realizado 24 e 48 horas após o preparo dos inóculos. As
placas

foram

incubadas

em

aerobiose

durante

48

horas

a

37°C

(INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION, 1995).

4.4 Preparo das amostras para as análises físico-químicas da massa
antes da ensilagem
Para a realização das análises físico-químicas, amostras foram
desidratadas em estufa a 65°C por 72 horas (SOUZA; SATO, 1988).
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Após a etapa de pré-secagem, foi realizada a moagem das amostras,
que consistiu na trituração do material até a obtenção de um pó fino. A
moagem foi feita em moinho (Tecnal, Moinho tipo Willye, TE 650) com peneira
de 1mm, e as amostras acondicionadas em ambiente protegido do sol e
umidade, em potes plásticos com tampa de rosca e devidamente identificados.

4.5 Análises físico-químicas da massa antes da ensilagem
Antes do processo de ensilagem, foram realizadas as análises para as
seguintes determinações na massa de milho: matéria seca, cinzas, extrato
etéreo, proteína bruta, fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente
ácido (FDA) e pH. A determinação da matéria seca foi realizada, a partir de 1 g
de amostra seca, a 105°C durante 5 horas (SOUZA; SATO, 1988). Para a
determinação de cinzas, utilizou-se 1 g de amostra, que foram colocadas em
mufla a 550°C por 4 horas (SOUZA; SATO, 1988). A determinação de proteína
a partir de 0,5 g de amostra foi realizada através do método de micro Kjeldahl
(SOUZA; SATO, 1988). A determinação do extrato etéreo foi realizada, a partir
de 2 g da amostra seca, através de extração com éter de petróleo durante o
período de 4 horas. Após o término da extração, as amostras foram mantidas
em estufa a 105°C por 12 horas para eliminar completamente o éter e posterior
pesagem. As determinações de fibra em detergente neutro e fibra em
detergente ácido foram realizadas através do método de Van Soest (SOUZA;
SATO, 1988). O pH foi determinado com 25g de amostra mais 225mL de água
deionizada, processada em liquidificador por 1 minuto, e após isso
imediatamente realizada a leitura em aparelho pHmetro (Tecnal, Piracicaba,
Brasil), em triplicata (Kung jr. et al., 1984). Todas as análises foram realizadas
em duplicata.

4.6 Preparo dos silos para fermentação da silagem
Para os testes de fermentação da silagem de grãos úmido de milho foram
selecionados os inóculos indicados na Tabela 1 que apresentam as maiores
concentrações (UFC/mL).
Os inóculos foram preparados e mantidos durante 48 horas a temperatura
ambiente antes de serem utilizados na ensilagem.
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Para o preparo dos silos, o material foi triturado mais finamente em
equipamento próprio para a trituração (Figura 1). Para isso, os grãos de milho
triturados foram pesados e passaram pela etapa de pré-secagem, conforme
descrito no item 4.4.
O preenchimento de cada silo foi feito pouco a pouco com a silagem de
grão úmido de milho, para se realizar uma adequada compactação e
preenchimento total do silo, para que após o fechamento do silo não houvesse
ar dentro.
Em cada silo de grão úmido de milho (Figura 2), adicionou-se no fundo, 10
cm de areia grossa. Por cima da camada de areia, foi colocado um pedaço de
tecido de algodão (20 cm x 20 cm) para separar a silagem do milho da camada
de areia. Sobre a camada de tecido de algodão, os grãos de milho foram
adicionados pouco a pouco para fazer a compactação, até o preenchimento de
todo o silo, de maneira que a presença de ar foi minimizada ao máximo. Depois
de preenchido, os silos foram fechados com suas respectivas tampas plásticas.
Essas tampas foram adaptadas com a inserção de uma válvula para escape
dos gases produzidos durante a fermentação. Após o fechamento, os silos
foram vedados com fita adesiva. Tal procedimento foi realizado para evitar a
entrada de oxigênio, garantindo dessa maneira, um ambiente anaeróbio.

Figura 1. Silos experimentais utilizados para a ensilagem dos
grãos de milho. 13/12/2012 Universidade Norte do Paraná.
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Em cada etapa do preenchimento dos silos realizou-se uma pesagem: silo
vazio, silo + areia, silo + areia + pano de fralda, silo + areia + pano de fralda +
silagem (Figura 3). Por último, realizou-se a pesagem dos silos já vedados
(Figura 4).
Para silagens de grão úmido de milho, a recomendação para adição do
inóculo microbiano é a seguinte: utilizar 2 litros do inóculo preparado para cada
tonelada de silagem. No presente trabalho, devido ao volume de material a ser
ensilado, utilizou-se 30 mL de inoculante para cada 15 quilos de grão de milho.
Para adicionar o inóculo ao milho a ser ensilado, este material foi colocado em
um recipiente plástico para facilitar a homogeneização do material com o
inóculo. O inóculo (30 mL) foi adicionado aos poucos ao material, ao mesmo
tempo em que o milho foi misturado, para que todo o inóculo entrasse em
contato com a massa a ser ensilada. Cada inóculo foi testado em
quadruplicata.
Após a vedação, os silos foram mantidos em ambiente protegido do sol e
da umidade para o período de fermentação da silagem, que durou 45 dias.
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Figura
2.
Pesagem
do
silo
experimental finalizado, antes da
vedação. 13/12/2012 Universidade
Norte do Paraná.

Figura
3.
Pesagem
do
silo
experimental pronto, após vedação.
13/12/2012 Universidade Norte do
Paraná.
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4.7 Abertura dos silos após a fermentação da silagem
Decorrido o tempo descrito no item 4.6, os silos foram abertos. A silagem
foi retirada dos silos e colocada em um recipiente maior para a realização da
homogeneização da massa ensilada. A homogeneização da silagem foi feita
manualmente por aproximadamente 1 minuto. Após a homogeneização,
realizada manualmente com luvas para não contaminar o material ensilado,
amostras foram retiradas, devidamente identificadas e congeladas. As demais
amostras foram utilizadas para a realização das análises descritas a seguir.

4.8 Preparo das amostras para as análises físico-químicas da massa após
ensilagem
Para a realização das análises físico-químicas, realizou-se uma etapa de
pré-secagem das amostras em estufas a 65°C por 72 horas (SOUZA; SATO,
1988).
Após a etapa de pré-secagem, foi realizada a moagem das amostras, que
consistiu na trituração do material até a obtenção de um pó fino. A moagem foi
feita em moinho com peneira de 1mm, e as amostras acondicionadas em potes
plásticos com tampa de rosca devidamente identificados.

Figura 4. Equipamento utilizado para realizar a trituração dos
grãos de milho após a pré-secagem. 13/12/2012 Universidade
Norte do Paraná.
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4.9 Análises físico-químicas da massa após ensilagem
Após 45 dias de ensilagem, foram realizadas as seguintes determinações:
matéria seca, cinzas, extrato etéreo, proteína bruta, fibra em detergente neutro
(FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) e pH em pHmetro (Tecnal, Piracicaba,
Brasil). A determinação da matéria seca foi realizada, a partir de 1 g de
amostra seca, a 105°C durante 5 horas (SOUZA; SATO, 1988). Para a
determinação de cinzas, utilizou-se 1 g de amostra, que foram colocadas em
mufla a 550°C por 4 horas (SOUZA; SATO, 1988). A determinação de proteína,
a partir de 0,5 g de amostra, foi realizada através do método de micro Kjeldahl
(SOUZA; SATO, 1988). A determinação do extrato etéreo foi realizada, a partir
de 2 g da amostra seca, através de extração com éter de petróleo durante o
período de 4 horas. Após o término da extração, e eliminação do éter, as
amostras foram mantidas em estufa a 105°C por 12 horas para a pesagem. As
determinações de fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido foram
realizadas através do método de Van Soest (SOUZA; SATO, 1988). O pH foi
realizado em pHmetro (Tecnal, Piracicaba, Brasil), onde se utilizou 25g de
amostra mais 225mL de água deionizada, processada em liquidificador por 1
minuto, e em seguida foi feito a leitura das amostras, em triplicata (KUNG et al.,
1984).
Todas as análises foram realizadas em duplicata após decorridos os 45
dias de ensilagem.

4.10 Análise estatística
A comparação dos resultados obtidos após a realização das análises entre
os diferentes tratamentos propostos foi realizada através de Análise de
Variância (ANOVA). Previamente a realização da análise de variância, foi
avaliada a normalidade dos resultados, através do teste de Shapiro-Wilks,
adotando-se um valor de α de 0,05. Da mesma forma, foi analisada a
homogeneidade de variâncias entre os diferentes tratamentos, através do teste
de Brown-Forsythe, com α de 0,05. Após a aplicação dos testes citados e a
realização da ANOVA, foram utilizados testes para observação dos contrastes
entre as médias (quando a análise de variância for significativa) (BOWER,
1998a; BOWER, 1998b; CALLEGARI-JAQUES, 2003).
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5 Resultados e Discussão
5.1 Análise microbiológica dos inoculantes testados
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos na análise microbiológica
realizada para verificação do desenvolvimento das culturas presentes no
inoculante

comercial

(Lactobacillus

plantarum

e

Propionibacterium

acidipropionici) nos diferentes inóculos preparados, conforme descrito na
Tabela 1.

Tabela 2. Populações totais* (média ± desvio-padrão) observadas para
os diferentes inóculos testados após 24 e 48 horas de incubação a 25°C.
Populações nos inóculos preparados (log UFC/mL)
Inóculos**

24 horas

48 horas

A

6,03±0,01Aa

5,78±0,04Aa

B

5,75±0,04Aa

5,84±0,05Aa

C

6,03±0,08Aa

6,38±0,40Aa

D

6,95±0,07Ba

8,43±0,09Bb

E

6,15±0,21Aa

9,56±0,01Cb

F

8,22±0,04Ca

8,94±0,06Ca

G

6,00±0,02Aa

11,08±0,10Db

H

6,24±0,34Aa

6,00±0,12Aa

I

6,84±0,09Ba

6,86±0,03Aa

J

8,05±0,07Ca

9,31±0,01Cb

K

8,40±0,13Ca

8,63±0,07Ba

L

8,57±0,11Ca

8,90±0,12Ba

*: Lactobacillus plantarum e Propionibacterium acidipropionici.
**: A: água + cultura; B: água + cultura + 2% sacarose; C: água + cultura + 2% glicose; D: 7,4% soro + cultura;
E: 7,4% soro + cultura + 2% sacarose; F: 7,4% soro + cultura + 2% glicose; G: 3,7% soro + cultura; H: 3,7%
soro + cultura + 2% sacarose; I: 3,7% soro + cultura + 2% glicose; J: 1,85% soro + cultura; K: 1,85% soro +
cultura + 2% sacarose; L: 1,85% soro + cultura + 2% glicose.
A,B,C,D
: letras maiúsculas sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os
diferentes inóculos preparados, para o mesmo período de armazenamento.
a,b,c
: letras minúsculas sobrescritas na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os
diferentes períodos de armazenamento para cada inóculo preparado.

Para alguns tratamentos testados, observou-se que houve diferença
significativa nas populações totais de micro-organismos, nos dois períodos de
incubação avaliados (24 e 48 horas). Após 48 horas de incubação, os inóculos

33

D, E, G e J apresentaram aumentos significativos nas contagens, quando
comparadas aos resultados obtidos no tempo 24 horas (p<0,05).
Os resultados obtidos para os inóculos D, G e J podem estar relacionados
com o fato de que os inóculos que apresentaram maiores populações de
bactérias não continha sacarose e glicose como fonte de carbono a mais para
que as bactérias láticas consumissem e se multiplicassem, pois fonte de
carbono em excesso pode prejudicar, até mesmo diminuir, a multiplicação das
bactérias contidas no inóculo.
Possivelmente, resultado obtido no inóculo G esta relacionado com a
quantidade de soro de queijo presente, 1 (3,7g) parte de soro de queijo,
diferentes dos inóculos E e J, onde E tinha 1 parte mais metade (7,4g) de uma
parte de soro de queijo, e J tinha metade (1,85g) de uma parte de soro de
queijo. Com isso, pode ser que as bactérias láticas presentes se multiplicaram
mais no inóculo G, onde a quantidade de soro de queijo era a suficiente para
sua multiplicação, consequentemente, a quantidade de soro de queijo no
inóculo E era mais que o suficiente, podendo assim ter prejudicado na
multiplicação das bactérias láticas, e a quantidade de soro de queijo no inóculo
J era menor, podendo assim dizer que a quantidade de nutrientes para a
multiplicação de bactérias lática foi insuficiente. O inóculo D, que era
suplementado com sacarose, podemos dizer que ocorreu o mesmo que com o
inóculo E, houve fonte de carbono há mais que o necessário para a
multiplicação das bactérias láticas.
Pinto (2006) testou 6 tratamentos diferentes em silagem de bagaço de
laranja e silagem de milho, sendo eles: T1: sem inoculante; T2: com inoculante
microbiano; T3: com inoculante microbiano e enzimático; T4: com inoculante
enzimático; T5: ácido propiônico e T6: ácido acético a 15%. A silagem de
bagaço de laranja apresentou médias menores (2,39 log UFC/g) do que a
silagem de milho (6,72 log UFC/g) para contagem de leveduras em todos os
tratamentos (p<0,05) indicando que a ensilagem pode ser uma boa forma de
conservação para este subproduto, sem necessidade do uso de aditivos, uma
vez que a silagem de bagaço de laranja sem inoculante apresentou menores
populações de leveduras, indicando que esta silagem possui boa conservação
apesar de apresentar menor estabilidade aeróbica quando comparada com a
silagem de milho. A silagem de milho apresentou maiores populações de
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bactérias (7,38 log UFC/g) quando comparada com a silagem de bagaço de
laranja (6,34 log UFC/g), exceto no tratamento com inoculante microbiano e
enzimático (7,29 log UFC/g para silagem de bagaço de laranja, e 7,44 log
UFC/g para silagem de milho), onde as duas silagens não diferiram (p>0,05).
De acordo com Valeriano (2007) a adição de inoculantes às silagens de
cana-de-açúcar influenciou significativamente (p<0,05) as populações de
bactérias láticas durante o processo fermentativo. As silagens que receberam a
bactéria homolática L. paracasei foram as que apresentaram as menores
populações de bactéria lática (7,12 log UFC/g). No entanto, essas populações
não diferiram das populações observadas para L. brevis (7,22 log UFC/g) e L.
plantarum (7,33 log UFC/g). Uma provável explicação para esses altos teores
de carboidratos residuais foram as baixas populações de bactérias láticas
nessas silagens. Possivelmente, estes micro-organismos não desenvolveram
populações suficientes de bactérias láticas para converter os carboidratos
presentes na forragem em ácido lático.
Balduino et al. (1999) observaram que a suplementação do meio MRS,
com diferentes fontes de carbono, como glicose e sacarose, influenciou na
fermentação lática, uma vez que observaram populações de 1×10 15 UFC/mL
de cultura mista de L. curvatus, L. plantarum, P. acidilactici e E. faecium. Além
disso, observou-se maior produção de ácido lático após 48 horas em
temperatura de 46 °C.
As bactérias láticas são bastante exigentes quanta às condições de
multiplicação. Segundo Coelho (2011), os açúcares representam as melhores
fontes de carbono para estas bactérias.
Os valores quantificados para bactérias totais foram significativamente
superiores em alguns tratamento, igualmente encontrado por Silva et al. (2010),
que relatada que tal fato já era esperado, devido a mistura do inoculante
bacteriano com o complexo enzimático, ou seja, possivelmente a adição deste
processo resulta em uma maior disponibilidade de açúcares simples, que são
nutrientes importantes para o desenvolvimento dessas bactérias.
Filya

et

al.

(2004)

avaliaram

o

efeito

de

Propionibacterium

acidipropionici, sozinho ou combinado com Lactobacillus plantarum, na
fermentação e estabilidade aeróbica de silagem de trigo, sorgo e milho, e
observaram aumento em todos os tratamentos. Com dois dias de fermentação,
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eles

observaram

5,1

log

UFC/g

para

o

tratamento

combinado

de

Propionibacterium acidipropionici e Lactobacillus plantarum. Com 4 dias,
observaram 6,2 log UFC/g para o tratamento combinado de Propionibacterium
acidipropionici e Lactobacillus plantarum. No final de 60 dias de tratamento,
observaram 8,6 log UFC/g para o tratamento combinado de Propionibacterium
acidipropionici e Lactobacillus plantarum. O inoculante foi aplicado contendo
1,0 x 10-6 UFC/g.
Pereira et al. (2007), avaliaram 3 inoculantes em silagem de capim
elefante, T1: tratamento controle, T2: Sil All contendo Enterococcus faecium,
Lactobacillus plantarum e Lactobacillus salivaris (10 bilhões UFC/g), enzimas
celulase e hemicelulase a 5%, e T3 Bacto Silo contendo complexo bacteriano
em alta concentração e complexo enzimático amilolítico, em um período de 56
dias, onde observou um aumento da população de bactéria lática em todos os
tratamentos, atingindo o maior numero no 14o dia de tratamento em todos. T1:
6,04 dia 1, 8,34 dia 14 e 7,17 dia 56, T2: 6,36 dia 1, 8,67 dia 14, e 7,25 dia 56,
T3: 6,78 dia 1, 8,67 dia 14, e 7,34 dia 56, valores esses próximos ao
encontrados nesse trabalho. O mesmo foi observado por Oliveira et al. (2007),
que utilizaram capim mombaça e avaliaram 3 tratamentos (T1: controle; T2:
Streptococcus bovis HC5; T3: Streptococcus bovis JB1) em um período de
fermentação de 28 dias, onde também obteve uma maior população de
bactérias láticas no 14o dia de fermentação. Os valores obtidos por Oliveira et
al. (2007), para as contagens de bactérias láticas foram 7,48 UFC/g (dia 1),
8,71 UFC/g (dia 14) e 8,27 UFC/g (dia 28) para o tratamento controle. Para o
tratamento 1, as populações observadas foram 7,81 UFC/g (dia 1), 9,11 UFC/g
(dia 14) e 8,57 UFC/g (dia 28), enquanto que para o tratamento 2, os
resultados observados foram 7,82 UFC/g (dia 1), 9,40 UFC/g (dia 14) e 8,69
UFC/g (dia 28).

5.2 Aplicação dos inoculantes escolhidos na silagem de grão-úmido de
milho
Com base nos resultados microbiológicos obtidos (item 5.1), optou-se pela
aplicação dos inoculantes descritos na Tabela 3 no processo de fermentação
da silagem de grão úmido de milho, pois foram os que apresentaram maior
concentração de população de micro-organismos.
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Tabela 3. Inóculos selecionados para aplicação na silagem de grão úmido
de milho, após observação dos resultados obtidos na análise
microbiológica.
Inóculos
1
2
3
4
5

Composição
Água + cultura comercial*
7,4g de soro** + cultura comercial + 2% de sacarose
7,4g de soro + cultura comercial
3,7g de soro + cultura comercial*
1,85g de soro + cultura comercial*

* SiloMax Matsuda Milho, constituído pelos micro-organismos Lactobacillus plantarum (3,0 × 1010 UFC/g) e
Propionibacterium acidipropionici (3,0 × 1010 UFC/g).
** lipídios: 1.5%; proteínas: 11 a 12%; lactose: > 72g/100g; cinzas: 10% (dados fornecidos pelo fabricante na
ficha técnica do produto).

As populações de micro-organismos foram superiores nos inoculantes
preparados com soro de queijo, quando estas populações foram comparadas
às populações detectadas no inoculante preparado conforme o fabricante
recomenda (água). Tal fato ocorreu devido à qualidade nutricional do soro, que
oferece nutrientes importantes para o desenvolvimento bacteriano, uma vez
que esse substrato é rico em proteínas, lactose, minerais e vitaminas
(TEIXEIRA; FONSECA, 2008).
No entanto, mesmo com o abaixamento do pH da massa ensilada,
observou-se a presença de fungos na mesma. Tal fato deve estar relacionado
com a taxa de abaixamento do pH das massas ensiladas. De acordo com Pinto
(2006), somente o baixo pH final, não garante que a atividade de microorganismos indesejáveis sejam prevenidos durante o processo de fermentação.
Para que isso ocorra, é necessário que a redução do pH seja rapidamente
atingida. A inibição do crescimento de bactérias indesejáveis esta associada
com o nível de produção de ácido lático, que depende da população de
bactéria lática presentes e a disponibilidade de substrato para essa bactéria
inoculada se multiplicar juntamente com a diminuição do pH.

5.3 Análises físico-químicas
Os resultados médios das determinações de matéria seca, cinzas, proteína
bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente
ácido (FDA) para as amostras de milho antes do processo de ensilagem e após
45

dias

de

fermentação

estão

apresentados

na

Tabela

4.
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Tabela 4. Valores* (média ± desvio-padrão) obtidos para as determinações de matéria seca, cinzas, extrato etéreo,
proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, para as amostras de milho antes do processo de
ensilagem e após 45 dias de fermentação.
Inóculos1

Matéria Seca

Cinzas

Antes4

1
2
3
4
5

60,73±1,16Aa
67,25±1,95Ab
61,82±0,41Aa
58,80±0,54Aa
61,59±1,11Aa

Depois5

1
2
3
4
5

60,13±1,47 Aa
64,11±1,16 Bb
60,64±0,60 Aa
58,51±0,45 Aa
60,71±0,89 Aa

*

Proteína

FDN2

FDA3

1,31±0,04 Aa
1,81±1,32 Bb
1,29±0,04 Aa
1,33±0,02 Aa
1,36±0,03 Aa

Extrato
Etéreo
4,22±0,14Aa
3,37±0,54Ab
3,67±0,50 Ab
3,66±0,29Ab
3,62±0,25 Ab

8,62±0,24Aa
8,55±0,02Aa
8,41±0,04Aa
8,68±0,09Aa
8,80±0,02Aa

19,92±1,23Aa
20,18±3,05 Aa
25,89±4,06Ab
23,38±2,42Ab
22,02±2,53Ab

5,33±0,12Aa
5,40±0,09Aa
5,61±0,28Aa
5,25±0,47Aa
5,14±0,38Aa

1,38±0,19 Aa
1,51±0,10 Aa
1,50±0,13 Aa
1,46±0,21 Aa
1,27±0,24 Aa

4,13±0,07Aa
4,02±0,05Ba
3,88±0,01Aa
3,90±0,14Aa
3,97±0,14Aa

8,54±0,05Aa
8,27±0,07Aa
8,37±0,03Aa
8,41±0,03Aa
8,56±0,24Aa

14,87±1,46 Ba
13,86±1,57Ba
12,57±0,86Bb
12,57±0,78Bb
11,85±0,57Bb

3,81±0,38Ba
3,50±0,33Ba
3,61±0,17Ba
3,53±0,05Ba
3,76±0,23Ba

Porcentagem.
Ver tabela 3 para descrição dos inóculos.
2
Fibra em detergente neutro.
3
Fibra em detergente ácido.
4
Material analisado antes do processo de ensilagem.
5
Material analisado após a abertura do silo, ao término do processo de ensilagem.
a,b,c
: letras minúsculas diferentes sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os diferentes inóculos para cada período de avaliação (antes e
após a fermentação) para cada parâmetro avaliado.
A,B,C,D
: letras maiúsculas diferentes sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) entre cada inóculo preparado, para os diferentes períodos de
avaliação (antes e após a fermentação) para cada parâmetro avaliado.
1
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No presente trabalho, para matéria-seca, apenas observou-se diferença
significativa nos valores obtidos para o inóculo 2, quando o material foi
comparado aos demais, nos dois períodos (antes e após a ensilagem). Após a
ensilagem, o silo inoculado este inóculo apresentou redução estatisticamente
significativa (p<0,05) na porcentagem de matéria seca. No entanto, tal perda é
considerada pequena, e pode estar relacionada com perdas inerentes ao
processo de ensilagem, ou seja, perdas inevitáveis, como descrito por Ítavo
(2004) e Morais (2012).
Com relação às quantidades de proteína, não foram observadas diferenças
estatisticamente significativas para os diferentes silos em ambos os períodos
(p>0,05). Resultado semelhante ao presente trabalho foi encontrado por Ítavo
(2006), que não observou influência da presença do inoculante durante o
período de sobre o teor de proteína após 64 dias de ensilagem do grão úmido
de milho. Os valores observados foram de 6,96 e 7,32% de proteína, para o
silo controle e inoculado, respectivamente.
Diferentemente, Morais (2012) observou diferenças significativas para esse
parâmetros em silagem, com valores médios de 8,47 e 8,71% para silagem de
grãos úmidos de milho preparada com

e sem

inóculo microbiano,

respectivamente, após 64 dias.
Silva et al. (2010) não observaram diferenças estatísticas nos resultados
bromatológicos de análises realizadas com a silagem de grão úmido de milho
aditivada ou não com inoculante bacteriano-enzimático. Os pesquisadores não
observaram alterações significativas nos valores de matéria seca, proteína
bruta, fibra em detergente ácido, fibra em detergente neutro, extrato etéreo e
cinzas. Resultados similares foram encontrados por Kung et al. (1993),
Pedroso et al. (2000) e Ítavo et al. (2005), que observaram que a adição de
inoculantes bacterianos e enzimáticos em silagem de grãos úmidos de milho
não promoveram alterações estatisticamente significativas nos valores de
matéria-seca.
Diferentemente de Ítavo (2004) que não observou influência do inoculante
sobre a silagem de grão úmido de milho no teor de matéria mineral, durante o
período de avaliação, teores médios encontrados de 3,37% e 3,28% para
silagens controle e inoculadas, o presente trabalho foi observado valores bem
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menores de matéria mineral. Isso pode estar relacionado ao fato das perdas de
conteúdo celulares durante a fermentação.
Na análise de extrato etéreo, somente o inoculo de numero 2 apresentou
aumento significativo nos valores antes e depois a ensilagem. Igualmente,
Jobim et al. 2008, obtiveram 4,7% antes da ensilagem, e 5,2% depois da
ensilagem, valores esses maiores que o presente trabalho. Silagem de grãos
úmido de milho apresentam maiores concentrações de extrato etéreo , pois os
grãos apresentam maiores teores de gordura do outras silagens, como por
exemplo, silagem da plante inteira do milho (2,7 – 3,2%), silagem de alfafa
(3,0%).
A maioria dos resultados obtidos nas análises bromatológicas realizadas
não apresentaram diferenças significativas quando os dois períodos foram
analisados (antes e após a ensilagem), exceto para FDN e FDA, que
apresentaram diferenças estatísticas para todos os inóculos estudados
(p<0,05).
Os teores de FDN e FDA apresentaram alterações quando os dados foram
comparados

(antes e

após

ensilagem).

Foram

observadas

reduções

significativas para todos os inóculos (p<0,05). A redução da fração fibrosa
deve-se, provavelmente, à hidrólise ácida da hemicelulose, que resulta em
ruptura das células da forragem, como descreveu Ítavo (2006). Resultados
contrários foram encontrados por Siqueira (2007), que observou elevação nos
teores de FDN e FDA em todas as silagens, sendo as médias de FDN 52,1% e
75,3% antes e depois da ensilagem, respectivamente. Para os mesmos
períodos, observaram aumento nos valores de FDA: 34,8% e 48,7%,
respectivamente.

Diferentemente,

Magalhães

e

Rodrigues

(2004)

não

observaram alterações quanto aos teores de FDN e FDA, sendo as médias de
46,65% e 47,10% de FDN controle e inoculada, respectivamente, e 39,76% e
40,16% de FDA controle e inoculada, respectivamente.
Zanette (2010) utilizou planta de milho e açúcar observou que não houve
diferença estatisticamente, porém a planta de milho que teve inclusão de
açúcar teve menor valor de FDN, por efeito de diluição do próprio açúcar.
Ferlon et al. (1995) alertam que a maior disponibilização de açúcar para o
processo fermentativo de silagens ricas em grãos nem sempre é positiva, uma
vez que há possibilidade desses açúcares também favorecerem a produção de
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alcoóis por leveduras, o que representa aumento de perda de matéria seca e
da capacidade de putrefação da silagem após a abertura do silo e redução do
consumo de silagem pelo animal.
Bautista-Trijilio et al. (2009) ao trabalharem com silagens de milho
adicionada de 10% de melaço de cana-de-açúcar na matéria natural, relatam
diferenças significativas (p<0,05) para redução de FDA frente a silagem sem
melaço. Enquanto que, Paviz et al. (2010) ao ensilarem sorgo com inoculante
bacteriano ou 5% de melaço de cana-de-açúcar na matéria natural, não
encontraram diferença para FDN entre os tratamentos e o controle.
Rodrigues et al. (2004), na comparação entre material original e silagem,
encontraram redução nos valores de FDN (69,66% contra 63,37%) e de FDA
(39,11% contra 38,47%), sendo que o autor explicou as reduções encontradas
como resultado da degradação da hemicelulose por meio da ação de enzimas
da própria planta e/ou adicionadas ao material, o que pode justificar o fato de
no presente trabalho existir tendência de reduções de FDN e FDA na silagem
que teve adicionada inóculo na sua confecção.
Van Soest (1994) afirmou que a fração fibrosa do material ensilado pode
ser modificada, em decorrência do decréscimo dos carboidratos solúveis, de
parte da fração celulose e degradação variável da fração hemicelulose (FDN)
no processo de ensilagem, uma vez que faz parte da planta, implicam em
modificações da fração fibrosa na silagem. Guimarães Junior et al. (2005)
avaliaram o material original e silagens de milheto, após 56 dias de
fermentação, em silos de laboratório fabricado com PVC, verificaram reduções
nos teores de FDN (60,76% contra 51,80%) e de FDA (33,58% contra 31,54%,
fato relacionado, segundo autores, ao consumo da fração hemicelulose como
fonte de substrato adicional para fermentação pelos micro-organismos dentro
do silo.
Os valores obtidos neste trabalho, referendo as analises de FDN e FDA
foram bem abaixo dos valores obtidos pelos autores citados acima.
A tabela 5 apresenta os valores de pH obtidos para a massa antes e depois
do processo de ensilagem.
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Tabela 5. Valores (média ± desvio padrão) obtidos após determinação do pH
antes e depois o processo de ensilagem.

Antes
Depois

Inóculo 1

Inóculo 2

Inóculo 3

Inóculo 4

Inóculo5

3,69±0,14Aa
3,32±0,15Ab

3,76±0,06Aa
3,49±0,09Ab

3,65±0,05Aa
3,23±0,11Ab

3,57±0,09Aa
3,23±0,11Ab

3,65±0,13Aa
3,32±0,08 Ab

Ver tabela 3 para descrição dos inóculos.
a,b,c
: letras minúsculas diferentes sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) para um mesmo
inóculo em diferentes períodos de avaliação (antes e após a fermentação).
A,B,C,D
: letras maiúsculas diferentes sobrescritas na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05) entre cada
inóculo preparado, para os diferentes períodos de avaliação (antes e após a fermentação).

Reduções significativas nos valores de pH (p<0,05) foram observadas para
todos os tratamentos após o período de 45 dias de ensilagem. Esta redução
evidencia que o processo de fermentação das silagens foram adequados.
Semelhantemente ao presente trabalho, Sebastian et al. (1996), em avaliação
para determinar o efeito de aditivos em silagens de grãos úmidos de milho
sobre o pH das silagens, revelaram que a taxa de declínio de pH pareceu maior
para a silagem inoculada, indicando o que aporte adicional de microorganismos foi responsável pela potencialização da fermentação dos
carboidratos presentes na biomassa. Silva et al. (2010) observaram valores de
pH de 3,42 e 3,28 para tratamento controle (sem inoculante) e com inoculante,
respectivamente, em silagem de grão úmido de milho. Da mesma forma,
Mendes et al. (2008) obtiveram valores médios de pH de 3,95 e 3,52 para
silagem de cana-de-açúcar sem aditivo e aditivada, respectivamente.
Pinto (2006) obteve valores de pH próximos aos observados nesse
trabalho. Os valores de pH encontrados para a silagem de milho variou entre
3,86 (sem inoculante) e 4,13 (após 110 dias de inoculação). Quando se
trabalha com forragens com altos teores de açúcares e baixos de proteína,
ocorre normalmente a estabilidade do pH antes do décimo dia de ensilagem, e
em seu trabalho, Pinto (2006) demonstrou que não houve efeito do tempo de
abertura dos silos sobre o pH da silagem de milho, portanto o autor concluiu
que com 10 dias de ensilagem, o pH já estava estabilizado.
Segundo Mülbach (1999) silagens de milho com qualidade adequada para
alimentação de ruminantes devem apresentar pH abaixo de 4,0; valores estes
que permitem não ocasionar problemas de redução da palatabilidade da
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silagem ou do consumo voluntario de alimentos, alem de determinar menores
sobras de alimento no cocho.
De acordo com Vilela (1998), o limite superior de pH para as silagens de
qualidade satisfatória seria de 4,2. Deve-se lembrar que, para ter sucesso na
ensilagem, é essencial garantir a fermentação lática e inibir o crescimento de
micro-organismos como clostrídio, enterobactérias, leveduras e fungos
aeróbicos. O controle do desenvolvimento de clostrídio é feito através da
redução do pH. As enterobactérias são inibidas geralmente em pH abaixo de
4,5 (SANTOS et al., 2006).
De acordo com Ítavo (2004), o uso de aditivos no processo de ensilagem
vem apresentando resultados conflitantes. Outros experimentos como os
realizados no presente trabalho, têm sido realizados com inoculantes
microbianos (HENDERSON, 1993; MCALLISTER et al., 1998; MIZUBUTI et al.,
2002).

Entretanto,

nessas

pesquisas,

o

inoculante

não

melhorou

significativamente as características da fermentação da silagem. No presente
trabalho, observou-se que as melhoras são mínimas, dependendo do tipo de
formulação do inoculante empregado.
Santos et al. (2006) estudaram o efeito da adição do soro de queijo em
silagem de capim-elefante, e observaram que para a proteína bruta, houve um
maior valor para a silagem controle.
Uma parte da proteína dos tratamentos com soro pode ter sido perdida no
efluente, considerando-se as maiores perdas por efluente observadas em seu
trabalho. Já na matéria seca na silagem com 5% de soro, que por sua vez não
diferiu daquela com 2,5%. As perdas por efluente podem ter tornados próximos
os teores de matéria seca dos dois tratamentos com soro. Silagens com
elevada umidade podem apresentar elevadas quantias de efluentes, resultando
em perdas apreciáveis.
Santos et al. (2006) em seu trabalho, observaram que a adição de soro nas
concentrações utilizadas não promoveu grandes reduções do teor de matéria
seca das silagens, por causa, provavelmente, da baixa quantidade empregada.
Santos et al. (2006) também não observaram diferenças significativas para os
teores de FDN e FDA, o que pode ser explicado pela semelhança da
recuperação da matéria seca das silagens estudada. Isto sugere que a adição
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do soro nas duas concentrações utilizadas não comprometeu a quantidade de
fibra das silagens.

6 Conclusões
O uso de inoculantes em silagem de grãos úmido de milho apresentou
efeito significante sobre alguns aspectos da composição bromatológica da
silagem. Apenas as análises de FDN e FDA apresentaram alterações no após
45 dias de fermentação. Ambas as análises apresentaram reduções em seus
valores médios, o que se deve, provavelmente, à hidrolise ácida da
hemicelulose, que resulta em ruptura das células da forragem, diminuindo a
fração fibrosa da silagem.
Com relação aos valores de pH, observou-se resultados satisfatórios,
uma vez que houve uma redução significativa em todos os tratamentos
testados, significando que o processo de fermentação da silagem foi adequado.
A adição de soro de queijo, sacarose e glicose não influenciou sobre a
qualidade da silagem, no entanto observou-se aumento nas populações dos
micro-organismos
principalmente

presentes

nos

teste

no

inoculante

contendo

soro,

em

alguns

experimentos,

independentemente

de

sua

concentração (7,4%; 3,7% ou 1,85%). Portanto, a utilização do soro auxiliou na
multiplicação

dos

micro-organismos,

principalmente

nos

inóculos

que

permaneceram 48 horas incubados a 25 °C depois de preparados,
demonstrando que o soro pode ser utilizado como uma fonte de carbono para
as bactérias láticas.
Quanto às fontes de sacarose e glicose testadas, apenas em um
experimento (contendo 2% de sacarose) houve um aumento significativo, nas
populações dos micro-organismos presentes no inoculante.
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