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UTILIZAÇÃO DE LEVEDURA SECA (Saccharomyces
cerevisae) DE ÁLCOOL DE CANA-DE-AÇÚCAR EM
RAÇÕES PARA EQÜINOSl

HERMANTlNA M. DE A. WHITAKE~, ANTONIO EMíDIO D. SILVA3, AIRTON
MANZANOS, ALCIDES ACORSI NETQ2

RESUMO - Este trabalho objetivou
estudar os efeitos de diferentes níveis
de levedura seca (Saccharomyces
cerevisae) sobre o desempenho de
potros em crescimento e a
digestibilidade dos nutrientes das rações experimentais. Foram utilizados
12 potros Quarto de Milha, com idade
média de 14 meses e peso médio inicial de 236 Kg, em um experimento
de blocos ao acaso, com duração de
120 dias. Três níveis de levedura
(zero, 15 e 30%) foram testados no
esquema de parcelas subdividas com
quatro repetições por tratamento. Os

animais foram avaliados quanto ao
peso vivo, perímetro torácico, comprimento do corpo e à altura na
cernelha. Os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes foram determinados pelo método indireto, utilizando-se óxido crômico. Não houve
diferença significativa quanto ao desempenho dos potros e à digestibilidade das rações com os níveis crescentes de levedura. Concluiu-se que a
levedura seca pode ser utilizada como
fonte de proteína em rações para potros em crescimento até um nível de
30%.
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cereal, frequentemente, tem sua produção e comercialização influenciadas pela política econômica do governo, gerando, muitas vezes, aumento
do preço do produto no mercado,
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O incremento na taxa de ganho em
peso, a melhor conversão alimentar e
o aumento na digestibilidade dos nutrientes de rações com levedura têm
sido sugerido por MOREIRA (1984),
PHILIPS e VON TUNGELIN (1985),
WIEDMEIR et. aI. (1987) e GLADE
(1991), mas em outros trabalhos esses efeitos não foram verificados significativamente (MIY ADA e
LAVORENTI, 1979; CROMWELL
et aI., 1987; PANOBIANCO et aI.,
1989; HALL et aI., 1990). Os resultados discordantes podem ser devido às
diferenças de espécies de leveduras
utilizadas, ao processamento deste
subproduto e das rações e à espécie de
animal experimental.
Os vários trabalhos conduzidos
com levedura na alimentação animal
referem-se, predominantemente, a
suínos, bovinos e aves, o que justifica
a necessidade de pesquisas adicionais relacionadas à espécie equina.
Este trabalho teve como objetivo
estudar a viabilidade e os níveis adequados de utilização da levedura seca
em rações para equinos em crescimento, através do desempenho dos
animais e da digestibilidade dos nutrientes das rações experimentais.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido nas
instalações da Sociedade dos Criadores de Cavalos de Esporte e Trabalho
(SOCCET), no "campus"da Fundação Faculdade de Agronomia "Luiz
Meneghel", em Bandeirantes-PR.
Foram utilizados 12 potros da raça
Quarto de Milha, com idade média de
14 meses e peso médio inicial de 236

R.SOC.BRAS.ZOOTEC.
Kg. Os animais foram confinados individualmente em baias de 3 m x 3 m,
por um período de 120 dias.
Os tratamentos foram constituídos
de três rações experimentais com os
níveis de zero, 15 e 30% de levedura
seca. O arraçoamento foi baseado em
2,5% do peso vivo do animal, ajustado a cada 14 dias, sendo 1,5% na
forma de concentrado e 1,0% volumoso de feno de alfafa (Medicago
sativa L.).
No período experimental I, com
duração de 106 dias, os animais passaram por um período de adaptação
(14 dias) às instalações e rações experimentais, e a cada 14 dias eram feitas
a pesagem e as medições do comprimento do corpo, da altura na cernelha
e do perímetro torácico. No período
experimental II, com duração de 14
dias, sete foram para adaptação e sete
para a coleta de fezes para a determinação da digestibilidade dos nutrientes das rações, pelo método indireto,
utilizando óxido crómico.
Para
os
parâmetros
de
"performance" utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, testando
três tratamentos e quatro repetições,
no esquema de parcelas subdivididas.
A composição bromato lógica e
percentual das rações experimentais
é mostrada no Quadro 1, sendo essas
formuladas para atender aos requerimentos dos animais baseados no NRC
(1989).
Os resultados obtidos para desempenho foram submetidos à análise de
variância (PIMENTEL GOMES,
1984) pelo programa SANEST - Sistema de Análise Estatística (ZONT A,
1991), e as médias dos coeficientes
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QUADRO 1 - Composição química e percentual das ra~ões ex~erimentais e levedura seca a .

C»

Constituintes

Ração

Levedura

Feno de

~

cc
cc
01

A
Matéria seca ("lo)
Proteína bruta ("lo)
Fibra det. neutro ("lo)
Energia bruta (Kcal/kg)
Energia digestível (Kcal/kg)

B

C

92,84
18,57
17,73
4.792,29
3.221,86

92,58
17,07
17,15
4.813,74
3.318,11

90,94
19,07
14,34
4.907,08
3.037,48

80,00
17,00

75,00
8,50
15,00
1,68
0,80

65,00
1,70
30,00
1,27
0,60

Seca

Alfafa

93,93
31,32
2,26
4.437,58

92,72
21,24
52,12
4.493,60

INGREDIENTES ("lo)
Milho (grão)
Farelo de soja
Levedura
Fosfato bicálcico
Carbo nato de cálcio

2,10
0,93

BEm 100% de matéria seca. Laboratório de Bromatologia EMBRAPAlCPPSE, São Carlos-SP.
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de digestibilidade dos tratamentos
comparadas pelo teste de Tukey, à
5% de probabilidade.
RESULT ADOS E DISCUSSÃO
As médias das características de
"performance" dos potros, avaliadas
com base no peso vivo, perímetro
torácico, comprimento do corpo e na
altura na cernelha, bem como os resultados da análise de variância e os
coeficientes de variação são apresentados no Quadro 2.
Os diferentes tratamentos utilizados não influenciaram (P > 0,05) os
parâmetros analisados sobre o desempenho animal, considerando-se viável, nestas condições, a utilização de
até 30% de levedura seca em rações
para potros em crescimento.
GLADE
e
SIST
(1990)
suplementando cultura de levedura
para potros lactantes verificaram um
incremento no crescimento através
das avaliações de ganho de peso, altura e eficiência alimentar, quando comparados com os animais recebendo
ração sem levedura. Para os potros
desmamados, a adição de levedura
melhorou a eficiência alimentar e o
ganho de peso, mas não afetou a altura na cernelha. Segundo os autores, a
levedura pode influenciar o balanço
de aminoácidos e o metabolismo de
nitro gênio, resultando em aumento
da musculatura e crescimento dos
ossos.
Com relação à digestibilidade dos
nutrientes das rações experimentais,
os resultados apresentados no Quad~~ 3 I?ostraram diferenças não sigmfIcatIvas (P > 0,05) para matéria
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seca (MS), proteína bruta (PB), fibra
em detergente neutro (FDN) e energia bruta (EB) nos níveis de zero, 15
e 30% de levedura para potros em
crescimento. No entanto, o nível de
15% de levedura seca mostrou melhores médias para os coeficientes de
digestibilidade da MS, FDN e EB
quando comparado com os outros tratamentos.
HALL et aI. (1990), pesquisando o
fornecimento de levedura para
equinos com três anos de idade em
treinamento leve, observaram que a
digestibilidade da matéria seca, proteína bruta, energia e fibra em detergente neutro não foi afetada pelos
níveis crescentes de levedura nas dietas. Por outro lado, GLADE (1991)
verificou aumento da digestibilidade
dos nutrientes quando adicionou levedura nas rações para éguas no final
d~ gestação e início de lactação e
CItou que a suplementação de levedura pode aumentar a fermentação da
fibra da dieta no trato digestivo, estimulando a digestibilidade aparente
d~ ~~oteína e incrementando a dispombllIdade de energia.
O conteúdo inferior de fibra na
ração com 30% de levedura (C) e o
menor coeficiente de digestibilidade
~a FDN não influenciaram significatIvame?te os resultados de desempenho ammal e de digestibilidade dos
outros nutrientes das rações A e B,
provalmente devido à melhor nutrição proteica dos potros.
CONCLUSÕES
Pelos resultados obtidos e nas condições em que este trabalho foi con-
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QUADRO 2 - Médias das características de "performance" de potros alimentados com níveis crescentes de levedura seca.
(Período de 92 dias).

Níveis de levedura (%)
15

O

Peso vivo (kg)
Perímetro torácico (cm)
Comprimento do corpo (cm)
Altura na cernelha (cm)
Ganho em peso (kg)

inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final

a

250
a
330
a
144
163a
130a
138a
a
136
a
139
a
80

30
a

238
a
304
142a
154a
128a
136a
a
133
a
136
a
66

a

219
a
298
137a
151a
125a
134a
a
130
a
133
a
79

C.V.

s

(%)

(X)**

6,63
5,48
2,56
4,00
1,97
1,47
2,26
2,20
10,41

±
±
±
±
±
±
±
±
±

r

N

"""

:z
cn
~

<O
<O

U1

9,02
9,82
2,08
3,60
1,45
1,15
1,73
1,73
4,51

As médias de cada variável não diferiram significativamente pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade .
• Coeficiente de variação .
• Erro padrão da média.
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QUADRO 3 - Coeficientes médios de digestibilidade das rações experimentais.

.j>.

c.v.

Níveis de levedura (%)

Matéria seca (%)

66,86

Proteína bruta (%)

68,93

Fibra det. neutro (%)

37,27

Energia bruta (kcal/kg)

67,23

3

68,00

3

66,41

3

40,79

3

68,93

(%

(X)**

3

5,53

1,78

3

6,33

2,16

3

22,14

3,97

3

10,24

3,38

30

15

O

3

66,27

3

69,41

3

29,45

3

61,90

s

As médias de cada variável não diferiram significativamente pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
" Coeficiente de variação.
""Erro padrão da média.
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dura seca (Saccharomyces cerevisae)
pode ser utilizada como fonte protéica
até o nível de 30% em rações para
potros em crescimento, sem afetar o
desempenho do animal.
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