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RESUMO 

 

GOMES, R.C. Efeitos da suplementação de leveduras vivas (Saccharomyces 
cerevisiae1026), de monensina e ambos aditivos no desempenho e 
características de carcaça de novilhos Nelore confinados. 2005. 58 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2005. 
 

 

Preocupações recentes a respeito da resistência de microrganismos a 

antimicrobianos têm aumentado o interesse por estudos de novos aditivos 

alimentares para ruminantes, alternativos ao uso dos ionóforos. Assim, objetivou-se 

com este trabalho avaliar o efeito da suplementação da cultura viva de levedura 

(Saccharomyces cerevisiae, cepa 1026, 5 x 106 ufc/g, Beef-Sacc®, Alltech, Inc.) e da 

monensina (Rumensin®, 10% de monensina sódica, Elanco, Inc.) e da combinação 

dos dois aditivos, sobre as características de desempenho e carcaça de novilhos 

Nelore confinados. Foram utilizados 72 novilhos da raça Nelore, com peso vivo 

inicial de 339,5 kg e 20 meses de idade, submetidos a um dos quatro tratamentos: 

dieta controle (sem aditivos), dieta com levedura (0,6g de Beef Sacc®/kg de matéria 

seca), dieta com monensina (0,3g de Rumensin®/kg de matéria seca) e dietas com 

monensina e levedura. Os animais foram alimentados com uma ração contendo 

bagaço de cana in natura (21%), casca de soja (29%), milho grão moído grosso 

(39%), farelo de soja (7%) e uréia (1%), por um período médio de 84 dias. Medições 

individuais de consumo de alimentos foram possibilitadas pelo uso de baias 

individuais e sistemas de Calan Gates. O pH das carcaças foi medido a 1 e 24 horas 

após o abate. A meia carcaça esquerda foi dividida em músculos, ossos e aparas 

para a determinação da porcentagem de porção comestível. A área de olho de 

lombo e a espessura de gordura subcutânea foram medidas no músculo 

Longissimus dorsi na região entre as 12ª e 13ª costelas. Bifes daquele músculo 

foram tirados e maturados por 0, 7 ou 14 dias para mensurações de força de 

cisalhamento e perdas totais por cozimento. Os tratamentos não influenciaram o 

ganho de peso, consumo de alimentos ou conversão alimentar dos animais. A 

suplementação com levedura aumentou o rendimento de carcaça, porém não houve 

efeitos importantes sobre outras características de carcaça e percentagem de 



 

 

porção comestível. A qualidade da carne também não foi influenciada pelos aditivos. 

Os aditivos estudados não apresentaram efeitos significativos nas características de 

desempenho e carcaça de novilhos Nelore alimentados com dietas de alto 

concentrado em confinamento. 

 

Palavras-chave: aditivos alimentares; Bos indicus; modificadores da fermentação 

ruminal; promotores de crescimento 



 

 

ABSTRACT 

 
GOMES, R.C. Effects of the supplementation of live yeast (Saccharomyces 
cerevisiae1026), monensin and both additives on the performance and carcass 
characteristics of Nellore steers in feedlot. 2005. 58 p. M.Sc. Dissertation. College 
of Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo, Pirassununga, 
2005. 
 

 

A recent concern about anti-microbial resistance by microorganisms has increased 

the interest for studies of new feed additives for ruminants, alternatively to 

ionophores utilization. In this way, It was aimed with this work to evaluate the effects 

of live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae, strain 1026, 5 x 106 cfu/g, Beef 

Sacc®, Alltech, Inc.), monensin (Rumensin, 10% of sodium monensin, Elanco®, Inc.) 

and the combination of both additives, on the performance and carcass traits of 

Nellore steers fed a high concentrate diet in feedlot. Seventy-two animals, with 330 

kg of live weight and 20 months of age were allotted to one of four treatments: control 

(no additives), diet with yeast (0,6g of Beef Sacc®/ kg of dry matter), diet with 

monensin (0,3g of Rumensin®/ kg of dry matter) and diet with yeast and monensin. 

Animals were fed ration with sugarcane bagass (21%), soybean hulls (29%), corn 

ground (39%), soybean meal (7%) and urea (1%), for an 84-day period. Individual 

feed intake measurements were possible through individual pens and Calan Gates 

system. Carcass pH was measured at 1 and 24 hours after slaughter. Left half-

carcass was split in muscle, bone and fat for retail cuts percentage determination. 

Rib eye area and subcutaneous fat thickness were measured on Longissimus dorsi 

muscle in the region between 12th and 13th ribs. Steakes of Longissimus dorsi muscle 

were taken and aged 0, 7 and 14 days to shear force and cooking total losses 

measurements. Treatments didn’t affect weight gain, feed intake or feed efficiency. 

Yeast increased carcass dressing percentage, but there weren’t important effects of 

additives on other carcass traits and on retail cuts percentage. Meat quality wasn’t 

influenced by additives. Additives studied showed no significant effects on the 

performance and carcass traits of Nellore steers fed high concentrate diets in feedlot. 

 

Key-words: Bos indicus; feed additives; growth promoters; rumen fermentation 

modifiers 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado para a carne bovina brasileira tem aumentado visto o crescimento 

das exportações. Este fato deve estimular a atividade pecuária no país, com 

conseqüente incremento no número de animais abatidos. 

Porém, essa mesma conjuntura econômica tem causado o encolhimento das 

áreas de pastagens pela expansão da agricultura e o aumento na disponibilidade de 

grãos e de seus subprodutos. O primeiro pressionou para a intensificação da 

atividade e o outro tornou viável o confinamento de bovinos em muitas regiões do 

país. 

Pelo fato da alimentação representar a maior parte dos custos de produção de 

um confinamento, é necessário melhorar a eficiência alimentar e produzir um animal 

com características de carcaça que atendam as especificações do mercado 

consumidor.  

Para isso, a utilização de animais jovens alimentados com dietas de alto 

concentrado tem sido bastante freqüente, promovendo altos ganhos de peso e 

alcançando acabamento de carcaça adequado e de forma rápida. 

Segundo Preston (1998), essa prática caracteriza-se por rápido ganho de peso, 

alta eficiência alimentar e, conseqüentemente, redução no tempo para terminação e 

abate, menor custo de mão-de-obra e maior uniformidade do produto final. 

Entretanto, os efeitos deste tipo de alimentação na fermentação microbiana 

podem ser negativos pela promoção de um ambiente ruminal que deprima o 

aproveitamento dos nutrientes, o consumo de alimentos e conseqüentemente do 

desempenho produtivo.  

Assim, no sentido de reverter este quadro, aditivos como a monensina e a 

levedura, que modificam o padrão de fermentação ruminal, tem sido amplamente 

utilizados na tentativa de melhorar a eficiência alimentar animal. 

Ionóforos, como a monensina, são antibióticos que têm sido utilizados na 

nutrição de ruminantes, mostrando ser eficientes em diminuir perdas no processo 

digestivo por inibir microrganismos produtores de gases como metano e hidrogênio. 

Por outro lado, existe a tendência mundial de se banir ou, pelo menos, 

restringir o uso destes aditivos na dieta animal. 



14 

 

Deste modo, modificadores da fermentação ruminal não-antibióticos como 

culturas de leveduras vivas surgiram como uma alternativa, já que quando ofertadas 

a ruminantes, freqüentemente mostram-se eficazes em aumentar a ingestão de 

alimentos ao favorecer o crescimento de microrganismos ruminais. 

No entanto, estudos sobre a utilização de leveduras vivas, como aditivo único e 

em conjunto com a monensina são escassos, sendo que em dietas de alto 

concentrado para bovinos de corte confinados, ainda necessita maiores 

investigações.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Dentro de uma atividade exercida predominantemente em sistemas de 

pastagens, o número de animais confinados no Brasil cresce expressivamente, 

tendo atingido no ano de 2003 a marca de dois milhões de cabeças (FNP, 2004). 

Tal fato mostra a importância desta prática na atividade pecuária que, em geral, 

é beneficiada pela liberação de áreas de pastagens para o rebanho de cria e recria, 

estes responsáveis por 65 a 75% do gasto energético para produção da carne 

bovina (MONTAÑO-BERMUDEZ; NIELSEN; DEUTSCHER, 1990). 

Além disso, a busca pela indústria da carne por carcaças com pesos e 

acabamento desejados, tem pressionado o produtor a lançar mão de manejos 

nutricionais mais intensivos de forma a fornecer um produto com maior qualidade e 

assim, participar mais efetivamente da cadeia produtiva. 

Para Leme et al. (2003), para que a atividade agropecuária seja lucrativa, é 

necessária uma elevada eficiência biológica em termos de resposta do animal. 

Entretanto, a maior parte do rebanho bovino brasileiro é composto por zebuínos, 

principalmente por animais da raça Nelore, que apesar de bem adaptados às 

condições tropicais apresentam baixos índices de produtividade, principalmente 

devido a uma nutrição inadequada. 

Ainda, a sazonalidade da produção forrageira e a predominância de pastagens 

em estado de degradação limitam a eficiência do sistema de produção de bovinos 

de corte, fazendo com que a idade média de abate seja alta, com possíveis 

prejuízos em relação à qualidade da carne. 

Segundo Luchiari Filho (2000), a maneira mais prática de se terminar um 

animal, é providenciando quantidades adequadas de alimentos de qualidade durante 

a fase de crescimento acelerado, onde a eficiência de utilização desses alimentos é 

máxima. 

Assim, dietas com elevados teores de concentrados têm sido fornecidas para 

animais jovens mantidos em confinamentos, pois estes apresentam boa resposta a 

esse tipo de alimentação. Desta forma é possível intensificar o sistema de produção, 

pois permite o abate de animais jovens com acabamento de gordura adequado, sem 

prejuízos à qualidade da carne (LEME et al. 2002).  
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2.1 Dietas ricas em concentrado para bovinos confinados 

 

Em algumas regiões geográficas o custo relativo da forragem por unidade de 

energia metabolizável é caracteristicamente alta e, quando isto ocorre, geralmente a 

forragem entra nas formulações de dietas em quantidades próximas ao nível de 

restrição mínima (CALDERON-CORTES; ZINN, 1996). Com isso, os grãos 

representam a maior fonte de nutrientes, aumentando o teor energético da 

alimentação oferecida. 

No Brasil, geralmente as dietas para bovinos são balanceadas de forma a 

permitir expressiva participação de alimentos volumosos. A disponibilidade de áreas 

para o plantio de culturas como a do milho e a do sorgo, e de forragens tropicais 

como capim-elefante e cana de açúcar, para o fornecimento em forma de silagem ou 

in natura , permite a produção de alimentos com custos relativamente baixos. 

Porém, em anos de preços vantajosos de concentrados, dietas de alto 

concentrado tem se tornado viáveis economicamente, já que o ganho de peso é 

maior, havendo redução nos custos de mão de obra, tornando a atividade mais 

rentável. Neste tipo de dieta, a fonte de volumoso entra apenas com a função de 

estimular a ruminação e salivação (BULLE et al., 2002). 

O uso de dietas ricas em concentrado é bastante comum nos confinamentos 

norte-americanos. Esta prática caracteriza-se por rápido ganho de peso, alta 

eficiência alimentar e, conseqüentemente, redução no tempo para terminação e 

abate, menor custo de mão de obra e maior uniformidade do produto final 

(PRESTON, 1998). 

Estes efeitos são comprovados no trabalho de Woody, Fox e Black (1983) onde 

os autores verificaram que animais alimentados com dietas de alto concentrado com 

90% de grãos ganharam 7% a mais e apresentaram conversão alimentar 16% 

menor do que animais alimentados com 70% de grãos. 

Bartle, Preston e Miller (1994) alimentaram animais cruzados da raça Brahman 

e de origem britânica com dietas a base de grão de sorgo floculado e diferentes 

níveis de forragem (10, 20 e 30%) e observaram que o ganho de peso e a eficiência 

alimentar comportaram –se de forma linear negativa com o aumento da inclusão da 
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forragem na dieta e que o consumo de alimentos aumentou linearmente com o 

aumento da quantidade de forragem oferecida. 

No estudo de Ribeiro et al. (2002), foi avaliado o efeito de três níveis de bagaço 

de cana in natura na dieta, 9, 15 e 21%, nas características de carcaça de tourinhos 

cruzados. Não foram encontradas diferenças entre os tratamentos utilizados, 

contudo, os autores verificaram uma tendência de aumento na espessura de gordura 

subcutânea com o decréscimo da participação do volumoso na dieta e relataram 

ainda que os valores encontrados para maciez do músculo Longissimus dorsi podem 

ser considerados os de uma carne macia. 

 

2.2 Problemas de ordem digestiva proporcionados por dietas de alto teor 
de concentrados 

 

O uso de dietas com alto teor de concentrado pode ocasionar problemas de 

ordem digestiva acompanhados de diminuição do consumo, baixo ganho de peso, 

prejuízo à parede do rúmen e aparecimento de abscessos no fígado (PRESTON, 

1998).  

Isso ocorre quando ruminantes ingerem grandes quantidades de carboidratos 

prontamente fermentecíveis típico de dietas de alto concentrado, onde a acidificação 

e a osmolaridade ruminal aumentam conforme os ácidos se acumulam. Sinais 

clínicos como baixo pH ruminal, anorexia, consumo variável, diarréia e letargia, são 

indicativos de quadro acidótico que pode ter manifestação sub-clínica (OWENS et 

al., 1998). 

Segundo Krehbiel et al. (1995), as taxas fracionais de absorção ruminal de 

ácidos graxos voláteis foram reduzidas em cordeiros submetidos a acidose aguda 

até 6 meses após a crise acidótica, sugerindo que a acidose tem efeitos durante um 

longo período de tempo na absorção de ácidos graxos voláteis, o que pode explicar 

a eficiência reduzida em ruminantes após acidose ruminal severa. 

Para minimizar o problema da acidose, nutricionistas e fazendeiros têm 

tradicionalmente aumentado o concentrado na dieta de maneira gradual, através do 

fornecimento de uma série de dietas contendo seqüencialmente concentrações 

maiores de grãos por um período de 3 a 4 semanas. Animais que se adaptam rápido 

a grãos são desejáveis, visto que o ganho de peso e a eficiência alimentar são 
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melhorados quando dietas de alto concentrado são fornecidas (BEVANS et al., 

2005). 

Segundo Russel e Rychlik, (2001), mudanças no pH e na microbiota ruminal, 

causados pelo alto teor de grãos, criando uma variedade de desordens digestivas, 

aumenta a necessidade do uso de aditivos alimentares para conter estes problemas. 

Dentre os aditivos alimentares encontrados, os mais utilizados são os 

ionóforos, como a monensina, salinomicina e virginiamicina e microrganismos vivos 

oferecidos diretamente nas dietas, como bactérias (Lactobacillus, Enterococcus e 

Propionibacterium) e leveduras do gênero Saccharomyces. 

De acordo com Galyean e Rivera (2003), o comportamento ingestivo de 

bovinos pode afetar a acidose. Segundo os autores, em razão de bovinos 

confinados serem geralmente alimentados em grandes grupos, padrões de 

comportamento social, como dominância e experiência prévia, podem afetar o 

padrão de alimentação e a incidência de distúrbios metabólicos como a acidose. 

Segundo Owens et al. (1998), quando o fornecimento de carboidratos é 

aumentado abruptamente, ou seja, após ingestão de grãos ou durante a adaptação 

a dietas com alto concentrado, a provisão de ácidos totais e a prevalência do lactato 

no rúmen aumenta. Tal fato sugere a importância, principalmente na adaptação de 

bovinos a dietas de terminação, de se adotar medidas como a subdivisão do 

arraçoamento, o uso de tamponantes e o fornecimento de aditivos alimentares. 

Desta forma, a suplementação de monensina para bovinos confinados pode ser 

uma ferramenta, já que tem mostrado diminuir o consumo de alimentos e sua 

variação diária (STOCK et al. 1995) e inibir bactérias que produzem ácido láctico 

(DENNIS; NAGARAJA; BARTLEY, 1981). Estes fatores, somados com uma 

freqüência potencialmente maior de refeições menores, podem diminuir os efeitos da 

alta produção de ácido no rúmen (GALYEAN; RIVERA, 2003). 

Ghorbani et al. (2002) suplementaram novilhos, alimentados com dietas de alto 

concentrado, com aditivos microbiano (“direct-fed microbials”) contendo as bactérias 

Propionibacterium e Enterococcus faecium e verificaram que os riscos de acidose 

ruminal aguda diminuíram. As Enterococcus faecium, assim como os Lactobacillus, 

são produtoras de ácido láctico. Sua presença no rúmen auxilia na adaptação da 

microbiota à presença do lactato. Já as Propionibacterium, assim como a 

Megasphaera elsdenii, utilizam o lactato, ajudando a manter o pH ruminal mais 

estável.
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Williams et al. (1991) verificaram que a suplementação de Saccharomyces 

cerevisiae diminuiu o pico de L-lactato no rúmen e aumentou o pH ruminal de 

novilhos alimentados com dieta a base de cevada, sugerindo um efeito importante 

da levedura na redução dos riscos de acidose. 

 

2.3 Monensina 

 

A monensina foi primeiramente utilizada como coccidiostático em aves e então 

aplicada para ruminantes de meados dos anos 70 em diante (WALLACE, 1994). A 

utilização de monensina em dietas de ruminantes visa manipular a fermentação 

ruminal, alterando a presença de microrganismos ruminais, e, conseqüentemente 

aumentando a eficiência alimentar (VAN NEVEL; DEMEYER, 1988; RUSSELL; 

STROBEL, 1989). 

Raun1 (1974, citado por MCGUFFEY; RICHARDSON; WILKINSON, 2001), 

descobriu que a monensina aumenta a produção de propionato no rúmen e foi capaz 

de implementar esta ação biológica na primeira aplicação comercial dos ionóforos 

para a indústria de bovinos em 1975. 

A monensina é um poliéter carboxílico que se liga a íons metálicos e os carreia 

através da membrana celular, atuando nas trocas de sódio e prótons através do 

sistema antiporte na membrana celular microbiana, mas também catalisa trocas de 

prótons e potássio (PRESSMAN, 1976).  

Segundo Ipharragherre e Clark (2003), assim que as alterações do fluxo de 

íons, mediados pelo ionóforo, progridem, as atividades dos sistemas Na/K e H+ 

ATPase da células bacteriana aumentam significantemente para que se mantenha o 

balanço iônico e o pH intracelular. Como resultado, o gasto de energia para funções 

de manutenção aumenta. Este uso de energia sem propósitos para crescimento 

persiste até o ponto onde as células bacterianas são praticamente reduzidas de 

ATP, comprometendo a capacidade da bactéria de crescer e se reproduzir 

(BERGEN, BATES, 1984). 

As bactérias gram positivas dependem do nível de fosforilação do substrato e 

são inibidas pelo ionóforo, enquanto que os organismos gram negativos sobrevivem 

á presença deste antibiótico e, então, sua população é enriquecida (BERGEN, 

BATES, 1984).
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A seleção de bactérias gram negativas inclui o estímulo do crescimento de 

microrganismos que fermentam o lactato e de aqueles que produzem succinato, 

aumentando a concentração de propionato no ambiente ruminal (DENNIS, 

NAGAJARA, BARTLEY, 1981). Segundo Hungate (1966) fermentações com alta 

proporção de propionato são mais eficientes que fermentações com alta proporção 

de acetato. 

Desta maneira, diversos trabalhos tem demonstrado os efeitos positivos 

relacionados à suplementação de monensina para ruminantes, na tentativa de 

incrementar o desempenho produtivo dos animais 

Wagner et al. (1984) verificaram maiores ganhos de peso diário por novilhos a 

pasto que receberam suplementação de monensina e atribuíram como causa deste 

resultado positivo, um maior aporte de energia sendo disponível aos animais através 

de mudanças na proporção de ácidos graxos voláteis no rúmen, especificamente, 

mais ácido propiônico em relação ao acético e butírico. 

Sumarizando dados de 228 trabalhos, Goodrich et al. (1984) relataram que 

bovinos suplementados com monensina obtiveram ganho de peso 1,6% maior, 

consumiram 6,4% menos alimento e tiveram melhor conversão alimentar em 7,5% 

quando comparados a animais que não receberam o ionóforo. 

Os benefícios proporcionados por este ionóforo na melhora da conversão 

alimentar de bovinos em confinamento têm sido atribuídos ao aumento da 

digestibilidade dos alimentos, às mudanças na relação acetato:propionato e à 

redução na produção de metano (GOODRICH et al., 1984; RUSSELL; STROBEL, 

1989). 

Segundo Ipharraguerre e Clark. (2003) o grande benefício do uso de ionóforos 

para vacas de leite está na mudança da relação acetato:propionato, com maiores 

concentrações de propionato e na diminuição da metanogênese.  

Outras pesquisas indicaram que a monensina reduz a perda de proteína pela 

fermentação ruminal em animais recebendo dietas de forragem (DINIUS; SIMPSON; 

MARSH, 1976; YANG; RUSSELL, 1993; LANA; RUSSELL, 1997), sendo este efeito 

consistente com a habilidade da monensina em inibir as bactérias gram-positivas 

utilizadoras de aminoácidos como fonte exclusiva de energia e nitrogênio (KRAUSE; 

RUSSELL, 1996).
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McGinn et al. (2004) verificaram menores valores para pH ruminal em animais 

que recebiam monensina numa dieta a base de silagem de cevada em relação ao 

controle. Porém os autores ressaltaram que os valores encontrados estavam dentro 

da faixa necessária para maximizar a digestão da fibra. Também verificaram maiores 

valores de propionato e menores para acetato naqueles animais que recebiam o 

ionóforo em relação ao controle e que os valores de emissão de metano por quilo de 

matéria seca ingerida tenderam a ser menores para o tratamento com monensina. 

 

2.4 A proibição do uso de ionóforos 

 

O uso de promotores de crescimento antimicrobiano ionóforos tem sido 

bastante discutido. Desde 1986, países da Europa vem proibindo a utilização destes 

antibióticos como promotores de crescimento animal e têm tomado diversas medidas 

a respeito de seu controle, como o monitoramento da resistência aos 

antimicrobianos. 

Tais medidas são justificadas pelo levantamento da questão da resistência aos 

antimicrobianos (BRUFAU, 2003) e pela possibilidade destes aditivos causarem 

danos à saúde do consumidor pela alteração das características dos produtos 

animais e pela existência de traços de seus compostos ou metabólitos em alimentos 

como carne, leite e ovos (ANADÓN; MARTÍNEZ-LARRANÃGA, 1999). 

Na opinião de Wegener (2003), o uso rotineiro de antimicrobianos na 

alimentação dos animais para promoção do crescimento constitui-se num sério 

problema de saúde pública já que cria o principal reservatório de resistência a 

antimicrobianos na alimentação animal, com o potencial de se estender para 

humanos pelo consumo de alimentos e pelo contato com animais. 

De acordo com o levantamento do United States Department of Agriculture 

(USDA)2, (1999 citado por McEWEN; FEDORKA-CRAY, 2002), sobre as práticas de 

tratamentos com antibióticos, aproximadamente 83% dos confinamentos americanos 

administraram ao menos um antibiótico na alimentação de bovinos de corte no ano 

de 1999, com fins profiláticos ou de promoção do crescimento.
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Dados da Federação Européia da Industrias de Saúde Animal (FEDESA)3, 

(1997, citado por SCIENTIFIC STEERING COMMITTEE, 1999) mostram que a 

venda de aditivos alimentares participou em 37% do faturamento destas empresas 

no ano de 1995, na Europa. 

Segundo o Comitê de Controle Científico da União Européia (Scientific Steering 

Committee, 1999) é necessário ser tomadas atitudes para a redução do uso geral de 

antibióticos de uma maneira equilibrada em todas as áreas: medicina humana, 

medicina veterinária, produção animal e proteção vegetal. 

Visto a importância dada a respeito da resistência a antimicrobianos pela União 

Européia, um dos principais mercados para a carne brasileira, surge a necessidade 

do estudo de outros aditivos manipuladores da fermentação ruminal, alternativos aos 

ionóforos, para o uso em bovinos de corte. 

 

2.5 Levedura 

 

A preocupação sobre o uso de antibióticos e outros estimulantes de 

crescimento na alimentação para a produção de alimentos tem aumentado o 

interesse na avaliação do efeito de microrganismos como a levedura, no crescimento 

e na utilização dos alimentos em animais de produção (MIR; MIR, 1994). 

Segundo Wallace (1994), aditivos contendo Saccharomyces cerevisiae têm 

sido usados com objetivo de melhorar o ganho de peso diário e a produção de leite 

em ruminantes. 

As leveduras adicionadas às dietas dos ruminantes geralmente consistem de 

extrato de fermentação do Aspergyllus oryzae ou cultura de Saccharomyces 

cerevisiae ou ambos, os quais são originários de fontes aeróbicas (LEE; HA; 

CHENG, 2000). 

Os benefícios deste tipo de aditivo tem sido explicados por uma população 

microbiana mais ativa associada com a habilidade da levedura de remover o 

oxigênio do fluido ruminal (NEWBOLD; WALLACE; MCINTOSH, 1993) aumentando 

a anaerobiose no rúmen (WALLACE,1994). 

Newbold, Wallace e McIntosh (1996) verificaram que a adição da levedura 

produziu uma diferença significativa na atividade de consumo de oxigênio no líquido 

ruminal. O oxigênio é tóxico para as bactérias anaeróbias, inibindo o crescimento de 
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bactérias ruminais e a adesão de bactérias celulolíticas na celulose (LOESCHE4, 

1969, MAROUNEK; WALLACE5, 1984; ROGER et al. 6;. 1990, citados por 

NEWBOLD; WALLACE; MCINTOSH, 1996). 

Nisbet e Martin (1991), verificaram que o crescimento e a utilização de lactato 

pela bactéria Selonomonas ruminantium foi estimulado pela presença da 

Saccharomyces cerevisiae, provavelmente pela maior concentração de ácido málico 

promovido pela levedura.  

Em estudo posterior, Waldrip e Martin (1993) demonstraram que o crescimento 

e assimilação de lactato pela bactéria Megasphaera elsdenii foram estimulados por 

extratos de Aspergillus oryzae, provavelmente pela presença da vitamina B e dos 

aminoácidos contidos neste extrato. 

Tais resultados foram confirmados ainda por estudo que observou que a adição 

de extrato de Aspergillus oryzae proporcionou o aumento na taxa de crescimento 

das bactérias que digerem a fibra Ruminococcus albus e Fibrobacter succinogenes e 

das bactérias que utilizam lactato Megasphaera elsdenii, Selenomonas dactilytica e 

Selenomonas ruminantium (BEHARKA; NAGAJARA, 1998). 

A suplementação de leveduras aumentou as taxas de degradação ruminal da 

fibra em detergente neutro, matéria seca e proteína bruta potencialmente digestíveis 

em dietas com alfafa como fonte de volumoso (ROA et al., 1997) e a digestibilidade 

in vitro da matéria seca e da proteína de dietas para lactação (MILLER-WEBSTER; 

HOOVER; HOLT, 2002) 

Em vacas não lactantes alimentadas com dieta com aproximadamente 70% de 

silagem de milho, a suplementação com Saccharomyces cerevisiae promoveu uma 

diminuição da amônia (ENJALBERT et al., 1999). Níveis reduzidos de amônia no 

rúmen parecem ser relacionados com aumento na utilização e assimilação de 

amônia em proteína pela população microbiana estimulada pela levedura, o que 

levaria maior produção de massa microbiana (DAWSON, 2005). 
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Este efeito é confirmado pelo estudo de Erasmus, Botha e Kistner (1992), o 

qual indicou que a suplementação de vacas leiteiras com Saccharomyces cerevisiae 

pode contribuir significativamente para o aumento no fluxo de proteína microbiana e 

para a alteração de forma favorável do perfil de aminoácidos desta proteína que 

chega ao intestino. 

Vistos a influência marcada na digestão dos alimentos, em geral, tem sido 

mostrado que aditivos microbianos podem beneficiar a nutrição de ruminantes pelo o 

aumento na ingestão de alimentos ao invés da eficiência alimentar (WALLACE, 

1994), o que parece ser dirigido parcialmente pela maior taxa de degradação da 

fibra e por um maior fluxo de aminoácidos absorvíveis para o intestino (MARTIN; 

NISBET, 1992).  

Williams et al. (1991) verificaram em vacas multíparas aumento na ingestão de 

alimentos e de produção de leite com a suplementação de Saccharomyces 

cerevisiae. Os autores ainda verificaram aumento na taxa de degradação da fibra da 

forragem o que, segundo eles, pode ter levado ao aumento no consumo de 

alimentos e conseqüentemente na produção de leite. 

 

2.6 Associação de levedura e monensina 

 

A suplementação de Saccharomyces cerevisiae tem mostrado estimular 

bactérias que convertem ácido láctico em propionato (GIRARD; JONES; DAWSON, 

1993), enquanto a monensina inibe bactérias que produzem ácido láctico e não 

afetam aquelas que utilizam o ácido láctico como substrato (Dennis et al., 1981). 

Garcia et al. (2000) não observaram efeitos da suplementação da levedura 

sozinha na digestão de cordeiros alimentados com dieta composta de 50% de feno 

de alfafa, porém, foram encontrados aumentos na produção de propionato no rúmen 

pelo tratamentos com monensina e monensina e levedura em conjunto. 

Tal fato indica que o uso da monensina em combinação da levedura podem 

levar a um incremento na produção de ácido propiônico pela seleção e estímulo de 

microrganismos que o produzem. 

Com o uso da monensina e da levedura em dietas com alto teor energético 

espera-se melhorar a eficiência alimentar sem que o consumo seja deprimido pela 
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ação da monensina, já que também tem sido relacionado à levedura, o aumento no 

consumo de alimentos.  

McLeod et al. (1991), em um estudo com bovinos confinados, suplementaram 

os animais com levedura, monensina e a combinação dos dois aditivos e 

observaram que aqueles animais que receberam apenas levedura tenderam a 

apresentar maior ganho médio diário e consumo alimentar. Foi constatado menor 

quantidade de acetato no fluido ruminal dos animais que receberam ambos aditivos, 

mostrando influência na relação acetato:propionato.  

Os autores concluíram que a suplementação da levedura combinada com a 

monensina não alterou a habilidade do ionóforo de reduzir a relação 

acetato:propionato e melhorar a eficiência alimentar.  

O uso de aditivos microbianos e ionóforos para animais em confinamento pode 

ser uma importante ferramenta para o melhor aproveitamento de dietas através da 

otimização do ambiente ruminal, diminuindo os custos de produção. Porém mais 

estudos são necessários para avaliar a influência desta suplementação no ganho de 

peso animal. 

Assim, devido a escassez de estudos que avaliem a utilização da levedura e da 

monensina separadamente ou em conjunto, em dietas de alto concentrado com 

animais zebuínos, são necessárias maiores investigações sobre esse tema. 
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3 OBJETIVOS 

 

 Estudar o efeito da suplementação da levedura (Saccharomyces cerevisiae) 

em substituição da monensina como promotor de crescimento em dietas com 

alto teor de concentrado sobre o desempenho produtivo de novilhos Nelore 

em confinamento; 

 Avaliar através das características de desempenho e carcaça de bovinos de 

corte o efeito da combinação da monensina com células vivas de 

Saccharomyces cerevisiae, como tentativa de potencializar a ação de ambos 

os aditivos na modificação da fermentação ruminal. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Local de execução e instalações utilizadas 

 

O experimento foi desenvolvido na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo – FZEA/USP, em Pirassununga, SP. O 

município de Pirassununga está situado a 21º 59’ de latitude Sul e 47º 26’ de 

longitude Oeste e a uma altitude de 634 metros. O clima é considerado subtropical 

tipo cwa Köppen (subtropical, com inverno seco e bem definido e verão quente e 

chuvoso) (OLIVEIRA; PRADO,1984).  

Foram utilizados dois confinamentos experimentais localizados no setor de 

bovinocultura de corte do Departamento de Zootecnia. O primeiro possuía 

capacidade para 48 animais e era composto por quatro piquetes de 230 m2 cada, 

dispostos de 12 comedouros, nos quais eram instalados portões automáticos para 

consumo individualizado. O segundo era composto por 24 baias parcialmente 

cobertas com telhas de zinco, dotadas de comedouro de alvenaria e bebedouros 

semi-automáticos, sendo distribuído um animal para cada baia. 

 

4.2 Descrição dos animais utilizados, aplicação dos tratamentos e 
alimentação 

 

Foram utilizados 72 novilhos da raça Nelore, com peso vivo inicial aproximado 

de 339,5 kg e idade de 20 meses. Os animais foram submetidos a um período de 

adaptação ao local e ao sistema de alimentação por 21 dias no início do 

experimento.  

A dieta original do experimento (Tabela 1) e os aditivos estudados foram 

oferecidos aos animais apenas do primeiro dia experimental em diante. Durante as 

três semanas de adaptação, a relação volumoso:concentrado aumentou de 60:40 na 

primeira, para 50:50 na segunda e para 40:60 na terceira semana. 

 O volumoso e o concentrado foram pesados separadamente em balança digital 

(marca Filizola, capacidade para 60 kg) e misturados em vagão forrageiro tipo 

totalmix por 8 minutos. 
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Tabela 1 – Composição percentual das dietas utilizadas no experimento com base 
na matéria seca (MS) 

Ingredientes % na MS 

Milho grão seco 38,58 
Farelo de soja 45% 6,8 
Casca de soja 29,0 
Uréia 1,0 
Núcleo mineral 1,0 
Sulfato de amônia 0,32 
Cloreto de potássio 0,2 
Calcáreo calcítico 1,0 
Bagaço de cana in natura 21,0 
Fubá de milho + aditivo 1,1 

TOTAL 100,0 

Nutrientes   

Matéria seca1 73,2 
Extrato etéreo 2,3 
Fibra em detergente neutro 44,8 
Fibra em detergente ácido 30,1 
Matéria mineral 2,9 
Proteína bruta 14,3 
Proteína degradável no rúmen2 9,8 
Nutrientes digestíveis totais3 71,4 
1com base na matéria natural. 
2National Research Council (1996). 
3estimado por intermédio de fórmula de Weiss, Conrad e Pierre (1992). 

 

A alimentação dos animais ocorreu uma vez ao dia, sempre por volta das 9 

horas da manhã e as sobras foram retiradas e pesadas a cada dois dias.  

Os tratamentos foram:  

 

1. CONTROLE - dieta controle sem aditivos,  

2. LEVEDURA - dieta com cultura de leveduras vivas (Saccharomyces cerevisiae) 

3. MONENSINA - dieta com monensina,  

4. MONENSINA + LEVEDURA - dieta com monensina e levedura. 

 

A levedura (Saccharomyces cerevisiae, cepa 1026, Beef-Sacc®, Alltech, Inc.) 

foi fornecida em 0,6 g/kg de MS ingerida e a monensina na concentração de 30 ppm 

(0,3 g/kg de MS de Rumensin®, Elanco, Inc.). Em avaliação realizada no Laboratório 
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de Microbiologia e Micotoxicologia de Alimentos da FZEA/USP, o produto 

apresentou a concentração de 5,7 x 107 ufc/g. 

Para o fornecimento aos animais, os aditivos foram incorporados em fubá de 

milho para facilitar sua homogeneização na ração. A mistura foi confeccionada 

utilizando-se misturador horizontal com capacidade para 100 kg, dotado de facas 

helicoidais duplas. Foram preparadas, de cada vez, quantidades suficientes para 

atender aproximadamente 50 dias de alimentação, sendo armazenada em tonéis 

metálicos com capacidade de 200 litros, dotados de tampas. 

Os aditivos foram incorporados com o fubá de forma que a mistura (fubá + 

aditivo) fosse fornecida na concentração de 1,1% da dieta. A mistura era pesada, 

com auxílio de balança digital, em sacos plásticos e homogeneizada manualmente 

na ração no momento do fornecimento no cocho de cada animal. 

A quantidade de alimento e de aditivo fornecidos foi reajustada a cada retirada 

de sobras, de forma se manterem entre 5 a 10% do montante oferecido. 

Semanalmente, amostras de sobras e do volumoso foram coletadas para 

determinação do teor de matéria seca de acordo com metodologia de Silva (1990). 

As análises de matéria seca, proteína bruta e extrato etéreo dos ingredientes 

da dieta foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do Departamento de 

Zootecnia da FZEA/USP, em Pirassununga, SP, seguindo metodologia descrita por 

Association of Official Analytical Chemistis (AOAC) (1990). Para a determinação de 

fibra em detergente neutro e ácido foi utilizada a metodologia descrita por Van Soest 

(1991). 

 

4.3 Pesagens e colheitas de medidas de carcaça por ultra-sonografia 

 

Os animais foram pesados na entrada do confinamento, a cada 28 dias e ao 

final do experimento após jejum completo por 18 horas. O ganho médio diário (GMD) 

foi determinado como o coeficiente da estimativa da regressão do peso vivo (PV) em 

função do tempo, determinado pelo procedimento REG do software estatístico SAS 

(SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA) 

Em cada pesagem, foram mensuradas a espessura de gordura subcutânea e a 

área de olho do lombo, por ultra-sonografia, sob o músculo Longissimus dorsi, na 

região compreendida entre as 12ª e 13ª costelas do lado esquerdo do animal.  
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Foi utilizado um aparelho de ultra-sonografia real time, marca Piemedical, 

modelo Scanner 200 VET, equipado com transdutor linear de 3,5 MHz e 18 cm de 

comprimento, acoplado a uma guia acústica. Óleo vegetal foi usado como acoplante 

acústico para permitir uma melhor transmissão e recepção das ondas de ultra-som e 

assim, obter-se imagens de melhor qualidade. 

As imagens foram armazenadas em um microcomputador e analisadas através 

do software Eview® (Pie Medical, Inc.). 

 

4.4 Abate 

 

O abate ocorreu no Matadouro Escola da FZEA/USP, em Pirassununga, SP. 

Como não havia capacidade para abater todos os 72 animais no mesmo dia, estes 

foram divididos em três grupos, abatidos com diferença de sete dias entre eles.  

Assim, o período experimental total para as características de desempenho dos 

três grupos foram 80, 87 e 94 dias. 

 

4.5 Mensurações de características quantitativas da carcaça 

 

Imediatamente após o abate, foram tomados os pesos de carcaça quente (PC), 

das gorduras renal, pélvica e inguinal (PGRPI) e do fígado (PFIG) e pH (PH1) da 

meia carcaça esquerda utilizando-se peagâmetro digital, com sondas de penetração 

(mod. HI8314, marca Hanna Instruments). Então as meias carcaças foram resfriadas 

em câmara fria a 1°C. Após 24 horas resfriadas, foi tomado novamente o pH (PH24).  

Então, a meia carcaça esquerda foi divida em traseiro especial (TRAS) (traseiro 

+ lombo), ponta de agulha (PTA) e dianteiro (DIANT) com cinco costelas. As partes 

foram pesadas individualmente para determinação da percentagem em relação à 

carcaça.  

O traseiro especial foi dividido em traseiro e lombo. Este último foi seccionado 

na região da inserção das 12ª e a 13ª costelas para medição da área do músculo 

Longissimus dorsi (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS), com o auxílio 

de uma grade quadriculada com escala em cm2 e mm, respectivamente. 

Em cada parte da meia carcaça, separou-se manualmente ossos (OSS), 

músculos e aparas (APA). Ossos e músculos foram agrupados e pesados para a 
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obtenção da porcentagem destes componentes na carcaça. A percentagem e o peso 

das aparas foram determinados pela diferença entre os pesos de cada parte da 

carcaça e o da soma de músculos e ossos. A percentagem de músculos foi 

considerada a percentagem de porção comestível (POCM). 

As taxas de ganho em espessura de gordura subcutânea sobre o músculo 

Longissimus dorsi e na picanha, e em área de olho de lombo foram calculadas como 

o coeficiente angular da estimativa da regressão dos dados colhidos por ultra-

sonografia durante o período experimental em função do tempo. O ganho total no 

período foi determinado pela diferença entre as medidas de ultra-sonografia 

realizadas no início e ao final do experimento. 

4.6 Amostragem do músculo Longissimus dorsi para determinação de 
características qualitativas da carne 

 

Bifes do contra-filé com espessura de aproximadamente 2,5 cm foram retirados 

para análises de maciez e teor de extrato etéreo na carne. 

Em uma dessas amostras foi realizada a análise da cor utilizando-se um 

colorímetro portátil (mod. MiniScan XE, marca Hunter Lab), com fonte de luz D65, 

ângulo de observação de 10° e abertura da célula de medida de 30 mm, usando-se 

a escala l*, a* e b* do sistema CIELab, onde o L* é o croma associado à 

luminosidade (L* = 0 preto, 100 branco), a* é o croma que varia do verde (-) ao 

vermelho (+) e o b*, que varia do azul (-) ao amarelo (HOUBEN et al. 2000). 

Três das amostras foram embaladas a vácuo em filme flexível de alta barreira e 

maturadas por 0, 7 ou 14 dias, enquanto que a quarta amostra foi liofilizada e 

utilizada para a determinação do extrato etéreo (EE), de acordo com a metodologia 

descrita pelo AOAC (1990).  

 

4.7 Análises de perdas por exsudação, perdas totais por cozimento e 
força de cisalhamento da carne 

 

Cumpridos os períodos pré-determinados de maturação de cada amostra, estas 

foram congeladas em freezer doméstico com temperatura de -18°C. 

No dia anterior à realização das análises de maciez, as amostras foram 

retiradas do freezer e descongeladas em câmara fria com temperatura de 0-2ºC, por 

24 horas. 
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No momento das análises de maciez, as amostras foram retiradas das 

embalagens a vácuo, deixadas a temperatura ambiente (25°C), colocadas em 

bandejas de alumínio e pesadas em balança analítica. O líquido exsudado das 

amostras, o qual permaneceu na embalagem, foi pesado separadamente para a 

determinação das perdas por exsudação (PE), considerada como a razão entre o 

peso do exsudado e a soma de seu peso com o do bife, calculada em percentagem. 

Após a pesagem das amostras, foram inseridos termômetros de perfuração, 

atingindo o centro geométrico dos bifes. Em seguida, foram levadas ao forno elétrico 

pré-aquecido a uma temperatura de aproximadamente 170ºC, permanecendo no 

forno até que a temperatura do centro das amostras atingisse 71ºC e foram então 

retiradas do forno (WHELLER; SHACKELFORD; KOOHMARAIE, 2001).  

Os bifes foram pesados novamente e por diferença de peso, antes e depois de 

levadas ao forno, calcularam-se as perdas totais por cozimento (PTC), também dada 

em percentagem. 

Após permitir-se o resfriamento das amostras em temperatura, foram retirados 

do corte seis cilindros com 12,7 mm de diâmetro. Cada cilindro foi submetido ao 

cisalhamento utilizando-se o aparelho Warner Bratzler Shear Force e os valores 

observados da força (kg) necessária para este processo foram registrados. A força 

de cisalhamento (FC) de cada amostra foi considerada como a média dos valores 

dos seis cilindros. 

 

4.7 Descrição dos procedimentos para análises estatísticas 

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, sendo que 

os animais foram estratificados pelo peso vivo inicial em 6 grupos (blocos), dentro 

dos quais foram distribuídos os quatro tratamentos. 

O efeito dos tratamentos sobre as características estudadas foi avaliado por 

análise de variância, através do procedimento GLM do software SAS (SAS Institute, 

Inc., Cary, NC, USA) e as médias foram calculadas pela opção LSMEANS. Quando 

a análise de variância indicou a existência de diferenças entre os tratamentos, as 

respectivas médias foram comparadas pelo teste Tukey. 

As características força de cisalhamento, perdas por exsudação e perdas totais 

por cozimento da carne foram analisadas como medidas repetidas em função do 
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tempo de maturação (0, 7 e 14 dias) utilizando-se a opção REPEATED do 

procedimento MIXED. Quando se encontrou efeito de tratamento, as médias foram 

obtidas pela opção LSMEANS e comparadas pelo teste t através da opção PDIFF. 

Os efeitos dos fatores utilizados foram considerados significantes ao nível de 

5%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Desempenho 

 

O peso vivo inicial foi igual entre os grupos, e os tratamentos não influenciaram 

o peso vivo ao final do confinamento (Figura 1).  

Figura 1 – Médias dos quadrados mínimos, erros-padrão e probabilidade de 
efeito de tratamento (P), para as características peso vivo inicial e 
final em função dos tratamentos. 
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Figura 2 – Médias dos quadrados mínimos, erros-padrão e probabilidade de 
efeito de tratamento (P) para as características consumo de matéria 
seca em kg/dia e em porcentagem do peso vivo (PV), em função dos 
tratamentos.  

 

Por outro lado, quando o consumo de alimento é apresentado em função dos 

dias de confinamento (Figuras 3 e 4), observa-se que ao início do período de 

alimentação os aditivos parecem ter influenciado o comportamento desta 

característica. 
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Ao contrário do observado para o ionóforo, o grupo que foi suplementado com 

Saccharomyces cerevisiae mostrou estimular o consumo de alimentos em quilos por 

dia durante as duas primeiras semanas, já que se observa uma ligeira superioridade 

ao grupo controle. 
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ganho médio diário 16% e 15,5%, respectivamente, maior (P<0,05) que o grupo 

controle até os 70 dias de confinamento.  

Porém, na segunda metade do experimento, novilhas suplementadas com 

5g/dia de levedura tiveram menor ganho médio diário que o grupo controle e aquelas 

suplementadas com 20 g/dia ganharam mais que os dois outros grupos. Estes dados 

sugerem que apesar de nos primeiro 70 dias os níveis de 5 e 20 g/dia fossem iguais, 

a suplementação de levedura deve ser aumentada no segundo período.  

Apesar dos dados do presente estudo não terem sido avaliados da forma que 

fez Greene, ou seja, dividindo o período experimental em sub-períodos, pode-se 

sugerir que o comportamento do consumo do grupo que foi suplementado com 

levedura foi, de certa forma, semelhante ao encontrado por aquele autor. Mesmo 

que numericamente, a cultura de Saccharomyces cerevisiae pareceu estimular o 

consumo no início do confinamento, contudo, falhou em manter esse comportamento 

por todo período experimental. 

De maneira geral, esta característica mostrou-se bastante variável em função 

do tempo, podendo-se verificar que o grupo controle, por muitas vezes, apresentou 

uma leve superioridade em relação aos outros grupos. 

Figura 3 – Comportamento do consumo de matéria seca (MS) em kg por dia, em 
função dos tratamentos e dos dias confinamento. 
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Figura 4 – Comportamento do consumo de matéria seca (MS) em percentagem 
do peso vivo (PV), em função dos tratamentos e dos dias de 
confinamento. 
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Figura 5 – Médias dos quadrados mínimos, erros-padrão e valores de P nas 
características ganho médio diário e conversão alimentar, em função 
dos tratamentos.  
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não observaram redução na ingestão de alimentos por animais recebendo 

monensina. 

Os resultados encontrados no presente trabalho estão de acordo com os 

relatos dos estudos citados acima. Contudo, a literatura existente quanto ao estudo 

da Saccharomyces cerevisiae e da monensina tem sido bastante divergente quanto 

aos efeitos de sua utilização na alimentação de ruminantes. 

Trabalhos como o de Williams et al. (1991), Wohlt, Finkelstein, Chung (1991) e 

Erasmus et al (2005) com bovinos leiteiros demonstraram aumentos na produção de 

leite ou de seus componentes através da suplementação de Saccharomyces 

cerevisiae. Os autores atribuem como parte da causa deste fenômeno ao aumento 

da ingestão de matéria seca com a suplementação da levedura observados 

naqueles estudos. 

Na revisão de Goodrich et al. (1984), que sumarizou dados de 228 

experimentos com monensina, foi demonstrado o potencial da monensina em 

melhorar o ganho de peso, diminuir o consumo de alimentos e, assim, melhorar a 

eficiência alimentar em bovinos. Porém, segundo os autores, os altos desvios-

padrão encontrados indicam considerável variabilidade na resposta deste ionóforo.  

Apesar do presente trabalho não dar suporte total para explicar os resultados 

por ele encontrados, alguns relatos de estudos anteriores podem auxiliar na 

sugestão de algumas hipóteses. 

Trabalhos como o de Morris et al. (1990), que testaram a rotação de diferentes 

ionóforos como a monensina e a lasalocida, mostram uma preocupação com a 

resistência dos microrganismos a antibióticos, buscando estratégias de combinação 

de aditivos para incrementar o desempenho e a eficiência alimentar de bovinos 

terminados em confinamento. 

De acordo com Johnson e Johnson (1995), alguns trabalhos mostram que a 

redução na produção de metano por ruminantes suplementados com ionóforos 

ocorre por um curto espaço de tempo. Tal fato pode estar relacionado a uma 

adaptação da microbiota ruminal ao ionóforo, já que, segundo os autores, a 

adaptação dos microrganismos a aditivos alimentares tem sido demonstrada em 

trabalhos de supressão de emissão de metano em carneiros. 
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Esta hipótese pode ser sustentada ainda pelos relatos de Russel e Houlihan 

(2003) que narram que algumas bactérias gram negativas podem ser sensíveis a 

monensina, enquanto que algumas gram positivas podem ser resistentes a 

antibióticos. Apesar dos indícios, talvez não seja conveniente atribuir à inexistência 

de respostas para a suplementação de ionóforos ao fato que microrganismos podem 

tornar-se resistentes à ação da monensina. Os mecanismos relacionados ao 

desenvolvimento da resistência a antibióticos ainda não são claros e o presente 

trabalho, como já relatado acima, não dá suporte para chegar a tal conclusão e 

desta maneira, é razoável ser cauteloso nesta questão. 

O aumento no consumo de alimentos com a suplementação de levedura tem 

sido atribuído à estimulação da população microbiana através da retirada do 

oxigênio do líquido ruminal (NEWBOLD; WALLACE; MCINTOSH, 1996) e do 

estímulo a bactérias que utilizam lactato e produzem propionato (WALDRIP, 

MARTIN, 1993). 

Já em relação à monensina, a seleção de bactérias gram negativas causada 

pelo antibiótico favorece aquelas que produzem propionato e inibem as produtoras 

de ácido láctico (DENNIS; NAGARAJA; BARTLEY, 1981). 

Desta forma, aumentos em desempenho também poderiam ser esperados 

como decorrência do potencial dos aditivos estudados em proporcionar um pH 

ruminal mais estável e com isso evitar distúrbios metabólico-digestivos como a 

acidose ruminal. Este estudo procurou utilizar uma dieta com alto teor de 

concentrado a qual “desafiasse” o equilíbrio do ambiente ruminal dos animais, de 

uma forma na qual os aditivos pudessem apresentar seu modo de ação. 

Entretanto, apesar da dieta ser composta apenas por 21% de volumoso, 29% 

do calculado foi composto por casca de soja. Segundo Ludden, Cecava e Hendrix 

(1995), a casca de soja possui altos teores de FDN e FDA, porém baixos de lignina, 

resultando em uma digestibilidade in vitro da matéria seca que pode exceder 90% 

(QUICKE et al.1, 1959, citados por LUDDEN, CECAVA, HENDRIX, 1995). Portanto, 

apesar de ser um alimento que é altamente fermentável no rúmen, o produto de sua 

degradação (ácido acético) não promove uma acidificação tão acentuada do 

ambiente ruminal quanto o ácido láctico que é produto da fermentação do amido.
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Tal fato é comprovado pelo estudo de Grigsby et al. (1993) que verificaram um 

aumento linear no pH ruminal com o aumento da substituição do milho pela casca de 

soja no concentrado da dieta de novilhos, provavelmente devido a uma maior 

produção de ácido acético. 

Segundo Dawson (2005), a magnitude das respostas produtivas à 

suplementação de levedura é dependente do tipo de gerenciamento e estratégias 

nutricionais sendo usadas e, portanto, é provavelmente maior em situações onde 

nutrição e práticas de manejo são estressantes ao animal e a fermentação ruminal 

torna-se disfuncional. 

Assim, a inexistência de efeito dos aditivos estudados sobre as características 

de desempenho, pode ser devido, ao menos em parte, à utilização de uma dieta que 

forneceu um alto teor de energia, visto os ganhos alcançados, mas que pode ter 

proporcionado um padrão de fermentação ruminal não limitante ao aproveitamento 

dos nutrientes. 

Ainda em relação à acidose ruminal, a variação na ingestão de alimentos tem 

sido sugerida aumentar a incidência de desordens metabólicas como a acidose 

(BAUER et al., 1995) e diminuir o desempenho de bovinos em confinamento 

(GALYEAN et al.2, 1992, citados por GALYEAN; RIVERA, 2003). 

Segundo Galyean e Rivera (2003), pelo fato de bovinos confinados serem 

geralmente alimentados em grandes grupos, o padrão de comportamento social 

(estrutura de dominância em um curral, função e experiência prévia) pode afetar o 

padrão de alimentação e a incidência de desordens metabólicas como a acidose. 

Entende-se que a competição entre animais por alimento em curral de 

alimentação pode gerar ingestões abruptas de carboidratos rapidamente 

fermentecíveis e assim levar a distúrbios digestivos relativos à acidificação do meio 

ruminal. Desta forma, pode-se sugerir que, pelo fato dos animais no experimento 

terem sido alimentados individualmente, a competição por alimento, não ocorra tão 

intensamente. Entretanto, em confinamentos comerciais este padrão de 

comportamento pode ser comum o que, provavelmente, aumentaria a importância do 

uso de aditivos alimentares como a monensina e a levedura.
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O efeito da levedura em aumentar a anaerobiose através da retirada de 

oxigênio do rúmen, e assim proteger os microrganismos dos efeitos nocivos deste 

gás naquele ambiente, foi proposto por Newbold, Wallace e McIntosh (1996).  

Segundo Hillman, Lloyd e Williams3 (1985, citados por NEWBOLD; WALLACE; 

MCINTOSH, 1996), o oxigênio entra no rúmen quando o animal está se alimentando, 

tanto com o alimento, quanto com a saliva, de tal forma que os picos da 

concentração do gás no ambiente ruminal ocorre no momento em que o animal está 

ingerindo o alimento. 

Alimentos ingeridos rapidamente, tais como grãos, feno ou concentrados 

peletizados, induzem a menor salivação do que aqueles consumidos mais 

lentamente (MURPHY; KENNEDY, 1993). Em vista disso, a dieta utilizada no 

presente trabalho, rica em alimentos concentrados, pode ter levado a uma menor 

produção de saliva e, conseqüentemente, menor introdução de oxigênio no rúmen.  

Desta forma, pode-se pensar que a levedura não teria função importante 

quanto a promover a anaerobiose ruminal neste tipo de dieta, mas que poderia ser 

relevante quando volumosos são utilizados em altas proporções na ração. 

Volumosos como forragens tropicais oferecidas in natura supostamente poderiam 

levar maiores quantidades de oxigênio para o rúmen por sua atividade respiratória. 

 

5.2 Características de carcaça 

 

As médias de peso da gordura renal, pélvica e inguinal, peso do fígado, peso da 

carcaça, rendimento de carcaça, área de olho de lombo e espessura de gordura 

subcutânea dos animais em função dos tratamentos são apresentados nas Tabela 2. 

Os tratamentos não influenciaram os pesos de gordura renal, pélvica e inguinal, 

peso do fígado e peso da carcaça. 

A suplementação com cultura de levedura viva pareceu aumentar o rendimento 

de carcaça em 1,8% e 2,5% quando comparado ao grupo controle e ao grupo que 

recebeu a combinação dos dois aditivos, respectivamente. Não se verificou diferença 

para esta característica entre monensina e levedura, e entre controle, monensina e a 

combinação de monensina mais levedura. 
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Tabela 2 – Médias dos quadrados mínimos, erros padrão (EP) e probabilidade de 
efeito de tratamento (P) do peso da gordura renal, pélvica e inguinal 
(PGRPI, peso do fígado (PFIG), peso da carcaça (PC), rendimento de 
carcaça (RC), área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura 
subcutânea (EGS) de novilhos Nelore, em função dos tratamentos 

Característica 

 Tratamentos  

EP P 
 Controle Levedura Monensina 

Monensina 

+ 

Levedura 
 

PGRPI, kg  12,4 12,8 11,6 12,2  0,23 0,31 
PFIG, kg  5,24 5,19 5,22 5,28  0,06 0,95 
PC, kg1  265 266 266 262  1,75 0,62 
RC, %1  55,9b 56,9a 56,4ab 55,5b  0,16 0,01 
AOL, cm2  65,7 66,0 65,5 67,7  0,76 0,74 
EGS, mm  5,8 6,3 6,4 5,5  0,35 0,76 

1 Dados relativos à carcaça quente (1 hora após o abate). 
Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste Tukey, ao nível de 
significância de 5%. 

 

A causa do aumento em rendimento de carcaça com a suplementação de 

levedura, encontrado neste trabalho, é desconhecida. Esta característica consiste na 

razão entre o peso de carcaça e o peso vivo animal e está relacionada com o peso 

do trato gastrintestinal e a gordura renal, pélvica e inguinal. 

O peso da gordura cavitária foi mensurado e apresentou-se semelhante entre os 

tratamentos e, em razão disso, seria possível sugerir diferenças quanto ao peso do 

trato gastrintestinal. Entretanto, o peso do trato gastrintestinal é influenciado pelo 

grupo genético (OLIVEIRA et al., 1994), pelo nível de consumo alimentar (PERON et 

al., 1993) e pelo tipo de dieta ingerida (TONETTO et al., 2004). As dietas foram 

semelhantes entre os tratamentos e nenhuma alteração no nível de ingestão 

alimentar como conseqüência dos tratamentos foi encontrada. Portanto, não é 

razoável indicar um menor peso do trato gastrintestinal como causa do maior 

rendimento de carcaça encontrado para animais recebendo cultura de leveduras 

vivas. 

Quanto ao peso do fígado, maiores pesos dos órgãos viscerais têm sido 

associados com maior potencial de produção de leite em vacas maduras e maior 

consumo alimentar em ovinos, bovinos e outras espécies (FERREL; JENKINS, 

1998). Visto a não influência dos aditivos sobre o consumo de alimentos, a 

inexistência de diferenças quanto ao peso do fígado é coerente. 
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Não foi verificado efeito dos aditivos também em relação à área de olho de 

lombo e à espessura de gordura subcutânea mensurados entre a 12ª e a 13ª 

costelas, tomados no abate.  

Porém, as mensurações realizadas por ultra-sonografia durante o período 

experimental permitiram calcular o ganho total e a taxa de ganho dos tecidos 

(gordura subcutânea e área do músculo Longissimus dorsi), como apresentado na 

Tabela 3. Pode-se então observar que, assim como nas medidas brutas de EGS e 

AOL ao abate, os tratamentos não influenciaram o ganho em cobertura de gordura e 

o crescimento muscular dos animais durante o período de confinamento. 

 
Tabela 3 – Médias dos quadrados mínimos, erros padrão (EP) e probabilidade de 

efeito de tratamento (P) do ganho tecidual total e diário de novilhos 
Nelore, em função dos tratamentos 

Característica1 

 Tratamentos  

EP P 
 Controle Levedura Monensina 

Monensina 

+ 

Levedura 
 

GAOL, cm
2  16,55 14,52 15,45 15,75  0,47 0,39 

GEGS, mm  4,44 4,04 4,29 3,88  0,20 0,77 
GEGP, mm  5,68 4,6 5,14 4,85  0,24 0,42 
GDAOL, cm

2
/dia  0,202 0,179 0,188 0,190  0,01 0,47 

GDEGS, mm/dia  0,049 0,05 0,051 0,048  0,01 0,95 
GDEGP, mm/dia  0,071 0,063 0,066 0,058  0,01 0,34 

1 Medidas tomadas por ultrasonografia. 
GAOL = ganho total em área de olho de lombo; GEGS = ganho total em espessura de 
gordura subcutânea; GEGP = ganho total em espessura de gordura na picanha; GDAOL = 
ganho diário em área de olho de lombo; GDEGS = ganho diário em espessura de gordura 
subcutânea; GDEGP = ganho diário em espessura de gordura na picanha. 

 

Os tratamentos não influenciaram os pesos e as porcentagens de dianteiro e 

traseiro, e também de ossos, aparas e porção comestível das meias carcaças 

esquerdas. Entretanto verificou-se que a monensina diminuiu a percentagem de 

ponta de agulha da carcaça em relação ao grupo controle, mas não se diferenciou 

dos demais tratamentos. Quando esta característica é expressa em quilos, também 

não foi encontrado efeito dos aditivos alimentares (Tabela 4). 

Os resultados aqui encontrados estão de acordo com os de Greene (2002) que 

avaliou o efeito da suplementação de três níveis de Saccharomyces cerevisiae 

(BIOSAF®, 8 x 109 ufc/g do produto), sendo 0, 5 e 20g/animal por dia, em novilhas 

cruzadas alimentadas com dietas de alto concentrado em confinamento por 141 

dias, e não observou efeito dos tratamento para peso de carcaça quente, espessura 
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de gordura subcutânea e área de olho de lombo. Também não foram encontradas 

diferenças para percentagem de porção comestível. 

 
Tabela 4 – Médias dos quadrados mínimos, erros-padrão da média (EP) e 

significância do efeito de tratamento (P), para peso e percentagem, de 
dianteiro (DIANT), traseiro (TRAS) e ponta de agulha (PTA) e de osso 
(OSS), porção comestível (POCM) e aparas (APA) em relação ao peso 
da carcaça 

Característica 

 Tratamentos  

EP P 
 Controle Levedura Monensina 

Monensina 
+ 

Levedura 
 

DIANT, kg  47,9 47,9 48,8 47,4  0,34 0,39 
TRAS, kg  59,6 60,2 60,0 58,9  0,42 0,49 
PTA, kg  20,8 20,6 20,0 20,3  0,18 0,23 
OSS, kg  24,3 23,8 24,5 23,8  0,17 0,38 
POCM, kg  90,9 91,7 91,2 90,4  0,66 0,86 
APA, kg2  14,8 14,8 14,8 14,0  0,27 0,63 
DIANT, %  37,7 37,8 38,0 37,6  0,13 0,65 
TRAS, %  46,8 47,5 46,7 46,6  0,17 0,19 
PTA, %3  16,4a 16,3ab 15,6b 16,1ab  0,10 0,01 
POCM, %  70,5 71,5 70,1 70,7  0,26 0,30 
OSS, %  18,8 18,6 18,8 18,6  0,10 0,78 
APA, %  10,7 10,0 11,1 10,7  0,28 0,54 

1 Dados da meia carcaça esquerda; 
2 Calculada como a diferença entre o peso total do corte e a soma dos pesos de porção 
comestível e ossos; 
3 Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste Tukey, ao nível de 
significância de 5%. 

 

Já Mir e Mir (1994) não verificaram efeito da levedura sobre a cobertura de 

gordura, área de olho de lombo e percentagem de porção comestível em novilhos 

Hereford. Entretanto, neste estudo, os autores não verificaram efeito da 

suplementação com cultura de levedura viva sobre o rendimento de carcaça, mas 

observaram que a suplementação com levedura produziu carcaças mais pesadas. 

Concordando com os resultados aqui apresentados, Morais et al. (1993a) não 

verificaram efeito da suplementação de monensina sobre o rendimento da carcaça, 

peso e rendimento de cortes básicos, área de olho de lombo e espessura de gordura 

subcutânea de bovinos ¾ Gir-Holandês alimentados com uma dieta à base de 

forragem em confinamento. Uma outra parte deste estudo (MORAIS et al.; 1993b) 

ainda mostrou não haver efeito da monensina sobre a percentagem de músculos, 

ossos e tecido adiposo.  
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Segundo Morais et al., (1993a) o não efeito da monensina sobre a percentagem 

de traseiro, dianteiro e sobre o peso e rendimento de cortes básicos está de acordo 

com a ausência de efeito do ionóforo verificada sobre o ganho de peso dos animais 

e, não tendo a monensina ação hormonal, não se espera que a mesma exerça 

influência sobre a relação entre os quartos traseiro e dianteiro. 

Através das mensurações de gordura cavitária, espessura de gordura 

subcutânea, área de olho de lombo e da composição física da carcaça, ou seja, 

ossos, músculos e aparas, pode-se sugerir indiretamente que a composição corporal 

entre os tratamentos foram semelhantes e, ainda, a igualdade entre os tratamentos 

quanto às taxas de ganho em área de olho de lombo e em espessura de gordura 

confirmam que o desenvolvimento ponderal destes animais não tiveram influência 

dos aditivos. 

Desta forma, em geral, pode-se considerar que os dados de carcaça 

encontrados neste trabalho servem de suporte para a ausência de efeitos dos 

aditivos sobre o desempenho animal, principalmente sobre o ganho em peso diário e 

que apesar de ter sido observado um aumento do rendimento de carcaça com a 

suplementação de levedura e na percentagem de ponta de agulha com a 

monensina, o efeito dos aditivos são pouco relevantes principalmente por serem de 

difícil explicação e reprodução pela literatura. 

 

5.3 Qualidade da carne 

 

Na Tabela 5 são apresentados as médias dos quadrados mínimos, erros-padrão 

da média (EP) e significância do efeito de tratamento (P), para pH da carcaça a 1 e 

24 horas após o abate, para escala de cor L*, a* e b*, força de cisalhamento, perdas 

totais por cozimento e por exsudação e extrato etéreo da carne de novilhos Nelore, 

em função dos tratamentos. 

O pH das carcaças antes (1 hora) e após o resfriamento (24 horas) não foram 

influenciados pelos tratamentos. Observa-se que o pH final (às 24 horas após o 

abate) encontra-se dentro de uma faixa indicada como desejável, ou seja, entre 5,6 

e 5,8 (LUCHIARI FILHO, 2000). 
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Tabela 5 – Médias dos quadrados mínimos, erros-padrão da média (EP) e 

significância do efeito de tratamento (P), para pH da carcaça a 1 (PH1) e 
24 (PH24) horas após o abate, para escala de cor L*, a* e b*, força de 
cisalhamento (FC), perdas totais por cozimento (PTC) e por exsudação 
(PE) e extrato etéreo (EE) da carne de novilhos Nelore, em função dos 
tratamentos 

Característica 

 Tratamentos  

EP P 
 Controle Levedura Monensina 

Monensina 
+ 

Levedura 
 

PH1  6,78 6,61 6,52 6,71  0,05 0,29 
PH24  5,58 5,62 5,59 5,59  0,02 0,78 
L*  40,3 41,6 39,9 39,7  0,32 0,10 
a*  14,4 14,7 14,9 14,7  0,13 0,46 
b*  12,8 13,0 13,2 12,6  0,14 0,42 
FC, kg  3,3 2,9 2,8 3,3  0,07 0,07 
PTC, %  14,9b 14,6ab 13,5a 15,0b  0,21 0,03 
PE, %  2,1 2,2 2,3 2,5  0,09 0,61 
EE, %MS1  16,76 16,44 16,39 16,21  0,33 0,95 
EE, %MO2  4,27 4,37 4,39 4,28  0,10 0,97 

1 com base na matéria seca. 
2 com base na matéria original. 

 

Tal fato refletiu-se na escala de cor L*, a* e b* que também não sofreu nenhum 

efeito dos aditivos. O padrão de queda do pH durante o estabelecimento do rigor 

mortis e o pH final da carcaça influenciam indiretamente na cor da carne já que 

modifica a capacidade de retenção de água. O aumento na capacidade de retenção 

de água ocorre quando o pH final encontra-se elevado (normalmente acima de 5,8) 

e quando isto acontece diminui a quantidade de água na superfície do corte, 

deixando-o escuro, ou seja, diminuindo os valores de L*. 

Loxton et al.4 (1993, citados por RIBEIRO, 2000) realizaram mensurações de cor 

em carne de bovinos cruzados e concluíram que o valor ideal para L* seria entre 35 

e 39 e valores inferiores a estes seriam para carnes escuras e acima, para cortes 

mais claros. Destaca-se que os valores para L* encontrados pelo presente estudo 

são ligeiramente maiores que os preconizados por Loxton et al., o que seria, 

segundo o observado por este autor, valores de carne mais clara. 

Ainda segundo Loxton et al., o manejo alimentar teria pouca influência na cor de 

cortes frescos, o que concorda com os resultados aqui apresentados.
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Purchas5 (1988, citado por RIBEIRO, 2000) relatou que valores ideais para 

intensidade da cor vermelha (a*) como sendo entre 18 e 22. Os resultados aqui 

encontrados manteve-se em valores entre 14 e 15, abaixo do preconizado por 

aquele autor. 

As características de força de cisalhamento, perdas totais por cozimento e 

perdas por exsudação foram analisadas em função do efeito de tratamento e do 

tempo de maturação. Não foi encontrada interação entre tratamento e tempo e, 

portanto, os resultados para estas características são apresentados e discutidos 

separadamente. 

Não houve efeitos dos aditivos sobre a força de cisalhamento, perda de água por 

exsudação e extrato etéreo da carne, entretanto verificou-se que a suplementação 

com monensina diminui as perdas totais por cozimento em relação aos tratamentos 

controle e monesina mais levedura. Já quando comparado com a levedura não foi 

verificado diferença.  

Os valores aqui apresentados de força de cisalhamento e perdas totais por 

cozimento são menores quando comparados aos resultados de Silva (2005) e 

Domingues et al. (2005) que também trabalharam com animais da raça Nelore em 

confinamento. Isso pode ser devido à diferença de idade dos animais utilizados 

pelos trabalhos já que Silva (2005) utilizaram animais com 36 meses, Domingues et 

al. (2005) animais de 33 meses e o presente estudo, animais de aproximadamente 

20 meses. 

Para força de cisalhamento houve efeito dos dias de maturação (0, 7 e 14), já 

que esta característica comportou-se linearmente em função do tempo (P<0,0001). 

O valor mínimo de força de cisalhamento está em torno do décimo dia (Figura 6), 

sendo que este comportamento é condizente com o processo normal de maturação, 

onde a carne se torna mais macia por conta principalmente das atividades de 

enzimas proteolíticas que agem na desfragmentação das miofibrilas.
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Figura 6 – Comportamento da força de cisalhamento da carne (FC) e erros-

padrão da média, em relação aos dias de maturação. 
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Figura 7 – Comportamento das perdas totais por cozimento (PTC) e erros-

padrão da média, em função dos dias de maturação. 
 

Houve efeito do tempo de maturação para a característica perdas totais por 

cozimento (p<0,05), sendo o valor mínimo de 1,45 encontrado aos 8,4 dias (Figura 

7). Tal observação não concorda com Silva (2005) que, também trabalhando com 

animais da raça Nelore, verificou um aumento das perdas totais por cozimento com 

o aumento no tempo de maturação dos cortes apresentando seu ponto máximo com 

14 dias.  
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Figura 8 – Comportamento das perdas por exsudação (PE) e erros-padrão da 

média, em função dos dias de maturação. 
 

Já em relação à característica perda de água por exsudação, esta se comportou 

quadraticamente (P<0,0001) em função do tempo de maturação, apresentando valor 

de máximo estimada pela regressão de 2,95% aos 12,18 dias de maturação (Figura 

8). 

A prática da maturação busca obter uma carne de melhor qualidade. Foi 

verificado que a força de cisalhamento e as perdas totais por cozimento 

apresentaram seus valores mínimos com, respectivamente, 10,57 e 8,4 dias de 

maturação. Esta observação concorda com Luchiari Filho (2000) que relatou que os 

melhores resultados são obtidos entre 8 e 12 dias de maturação. 

Não consta na literatura consultada, resultados de efeitos da monensina e da 

levedura sobre a qualidade da carne bovina. O efeito da monensina em diminuir as 

perdas totais por cozimento é de difícil interpretação e por isso preferiu-se não 

discorrer maiores sugestões sobre este resultado. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A suplementação de monensina, de cultura de leveduras vivas (Saccharomyces 

cerevisiae) ou de sua combinação não apresentam efeitos no consumo, no 

desempenho e na qualidade da carcaça e da carne de novilhos Nelore terminados 

em confinamento. 
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