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USO DA LEVEDURA SECA (Saccharomyces cerevisiae) 

DE DESTILARIAS DE ÁLCOOL DE CANA-DE-ACÚCAR NA 

ALIMENTACÃO DE MATRIZES SU1NAS EM GESTAÇÃO E LACTACÃO 

GUSTAVO JULIO MELLO MONTEIRO DE LIMA 

Orientador: DR. ABEL LAVORENTI 

RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo estudar a 

influência da adição de diferentes níveis de levedura seca (LS) 

de destilarias de álcool de cana-de-açúcar (Saccharomyces cere

visiae) em rações�de matrizes suínas em gestação e lactação. 

Foram utilizadas 44 rnarrãs, sendo 21 da raça lan-

drace e 23 da raça Large White, distribuídas de acor-

do com a raça, peso, idade e parentesco em quatro tratamentos: 

T
1 

- 0% LS; T2 - 7% LS; T3 - 14% LS e T
4 

- 21 % LS. A LS substi-

tuiu parte do milho e do farelo de soja da ração mantendo o ni-

vel de 14%  de proteína bruta. As' rações experimentais foram 

suplementadas com vitaminas e minerais e fornecidas 

nos períodos de gestação e lactação, durante até quatro ciclos 

reprodutivos. 

Não foram detectadas diferenças significativas 
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(P>0,05) entre os tratamentos quanto ao numero de leitões e a 

taxa de mortalidade ao nascer. No entanto, não só o número de leJ:: 

tões vi vos ao nascer, aos 21 dias de idade e à desmama (35 dias), 

mas também o peso das leitegadas ao nascer apresentaram urna ten

d ência linear (P<0,10) em aumentar com os níveis crescentes de 

LS na ração. Os pesos das leitegadas aos 21 dias e à desmama au

mentaram linearmente (P<0,05) com o aumento dos níveis de LS na 

ração, tendo s ido observado para esses dois parâmetros, respectJ:: 

vamente, as seguintes médias: 38,73, 40,36, 42,54 e 43,59 kg; e 

66,70, 70,60, 71,40 e 73,16 kg. Os aumentos de peso das leiteg� 

das foram atribuídos, provavelmente, à elevação da concentração 

e m  vitaminas do complexo B das raçoes, ocasionada pelos 

crescentes de LS nas mesmas. 

níveis 

As variações de peso das matrizes nas várias fases 

do ciclo reprodutivo não foram afetadas (P > O, 05) pelos tratamen -

tos. Contudo, o uso de LS nas rações proporcionou efeitos 

linear e cúbico (P<0,05) sobre o peso ao acasalamento e efeitos 

lineares sobre o peso das fêmeas aos 107 dias de 

(P<0,05), à parição (P<0,05) e a desmama (P<0,01). As 

gestação 

médias 

dos quatro parâmetros citados, para os níveis de O, 7, 14 e .21% 

LS na ração foram, respectivamente, 183,61, 169,48, 176,53 e 

168,50 kg; 238,09, 226,84, 230,40 e 223,01 kg; 220,03, 210,25, 

2 1 2 , 7 4 e 2 O 6 , O 9 kg e 2 O 4 , 9 5 , 1 9 7 , 7 6 , 1 9 4 , 4 1 e 1 8 7 , 8 3 kg . A redu

ç a o do peso das natrizes foi atribuída aos teores decrescentes de ener

gia ocasionados pelo aumento do nível de LS nas rações. 

Com relação à influência dos tratamentos sobre o 
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consumo d e  ração, foram observados um efeito cúbico (P<0,05 no 

consumo das leitegadas, durante o aleitamento, e um efeito qua 

drático (P<0,05) e uma tendência cúbica {P<0,10) no consumo diá 

rio de ração das matrizes durante a lactação. Esses efeitos fo

ram de difícil explicação, uma vez que não houve uma correspon

dência 16gica entre os tipos de respostas e a adição de niveis 

crescentes de LS nas raçoes das matrizes. 

Os resultados indicaram a possibilidade do empre 

go de LS como fonte de proteína para matrizes suinas em gesta

çao e lactação, pelo menos até o nível de 21% na raçao sem oco� 

rência de quaisquer danos à performance das matrizes e das leite

gadas, e em alguns casos até proporcionando efeitos benéficos. 
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USE OF DRIED YEAST L:_;accha1•omyces . . \ 

cer·ev-is"&a0"1 FROM 

SUMMARY 

SUGAR-CANE ALCOHOL PRODUCTION IN DIETS 

OF GESTATING AND LACTATING SOWS 

Author: GUSTAVO JULIO MELLO MONTEIRO DE LIMA 

Adviser: DR. ABEL LAVORENTI 

Forty-four gilts (21 Landrace and 23 Large White) 

were used to study dried yeast (DY} - Saccharomyces cerevisiae -

a by-product of the sugar-cane alcohol production, as as protein 

source for gestating and lactating females during up to four 

reproductive cycles. Based on breed, weight, age and ascendancy 

the animals were alloted to four treatments: T1 - 0% DY, T2 -

7% DY, T3 - 14% DY and T4 - 21% DY. The DY replaced part of corn

and soybean meal. All experimental diets presented a contant level 

of crude protein (14%) and were supplemented with vitamins and 

minerals. 

No significant differences (P>0,05) were observed 

for number of piglets and rate of mortality at birth. Howe ver, 

the number of pigs alive at birth, at 21 days of age and at 

weaning (35 days), as well as the litter weight at birth tended 
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(P<0,10) to increase as DY levels increased in the diets. Litter • 

weights at 21 days and at weaning increased linearly (P<0,05) as 

DY increased from O tb 21%; the treatment means for these two 

items were, respectively, 38.73, 40.36, 42.54 and 43.59 kg; and 

66.70, 70.60, 71.40 and 73.16 kg. This improvement in weight gain 

can be attributed to high levels of B-vitamins present in DY. 

Changes of dam weights in all reproductive cycles 

were not affected (P>0,05) by DY levels of the diet. But DY had 

linear and cubic eff ects (P< O, 05) on dam weight at mating and linear 

effects on dam weight at 107 days of gestation period (P<0,05), 

at farrowing (P<0,05) and at weaning {P<0,01); the means of all 

the se four parameters for O, 7, 14 and 21 % DY were, respectively, 

183.61, 169.48, 176.53 and 168.50 kg; 238.09, 226.84, 230.40 and 

223.01 kg; 220.03, 210.25, 212.74 and 206.09 kg; and 204.95, 

197.76, 194.41 and 187.83 kg. The decreasing of dam weight was 

probably due to decreased energy levels as DY increased in the 

diet. While the response of litter feed intake to the addition of 

DY to the basal diet was cubic (P<0,05) during nursing period, 

the response of  dam feed intake during lactation was guadratic 

(P<0,05) and cubic (P<0,10). 

This experiment showed that DY may be used as a 

protein source for gestating and lactating sows up to 21% of the 

ration. 
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1. INTRODUCÃO

A alta taxa de crescimento da população mundial 

nos Últimos anos, acompanhada de uma produção de alimentos, es 

pecialmente de origem animal, que não corresponde às necessida 

des, têm levado a prognósticos alarmantes sobre o aumento da 

subnutrição humana, obrigando os técnicos a procurar novas al

ternativas de produção a fim de minimizar a escassez de alimen 

tos. 

O Brasil é o maior produtor mundial de álcool 

de cana-de-açúcar - 6,6 bilhões de litros previstos para a sa

fra 1983/84 - e com a atual crise energética,a sua agroindús -

tria alcooleira vem recebendo incentivos com vistas 

a uma rápida expansão, já que o álcool pode ser empregado como 

um substituto efetivo do petróleo como combustível. 

Dentro desse contexto, os resíduos obtidos no 

processamento da cana-de-açúcar são de grande importância na a 
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limentação humana e animal, seja através de sua utilização di

reta como alimento ou através do emprego como fertilizantes. 

A levedura utilizada para a produção de álccx:ü 

Saccha)-wmyceJ.i cv1-eviJ.iiae - é um subproduto de destilaria que 

se destaca pela importância na alimentação animal, principal

mente devido ao seu alto teor protéico e vitamlnico. 

A alimentação dos animais, especialmente a dos 

sulnos, é o item de maior importância no custo de produção, o 

qual é relacionado diretamente com os preços do milho e do fa

relo de soja, que são os constituintes básicos das raçoes. A

tualmente, há um consenso geral da importância de se estudar 

novas fontes de energia e protelna capazes de substituir os in 

gredientes convencionais das rações e de proporcionar, ao mes

mo tempo, uma nutrição adequada dos animais e uma redução no 

custo da alimentação. 

O presente trabalho teve por objetivo estudar a 

influência da utilização de diferentes niveis de levedura seca 

(S. ce�eviJ.iiae) de destilarias de á lcool de cana-de-açiicar na 

alimentação de matrizes em gestação e lactação durante sucessi 

vos ciclos de reprodução sobre: a performance r�produtiva, a 

performance produtiva, o peso e a variação no peso das matri

zes nas várias etapas do ciclo reprodutivo. 
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2. REVISAO DE LITERATURA

A proteína de origem microbiana, também chamada 

de proteina unicelular, pode ser produzida tanto por leveduras 

corno também por bactérias, fungos e algas {DABBAH, 1970; KIHL

BERG, 1972 e YOUSRI, 1982). 

Os microrganismos apresentam características pro

prias que se sobressaem quando em comparaçao com outras formas 

de produção de proteína. Eles têm a peculiaridade de se repro

duzirem rapidamente e, por conseguinte, apresentam um rápido 

aumento de massa, além de poderem utilizar os mais diferentes ti

pos de substrato. É importante ressaltar ainda que a produção 

de células pode ser contínua, independente de fatores ambien

tais e climáticos, levando à formação de um produto de alto va 

lor nutritivo (KIHLBERG, 1972). 

De todos os microrganismos estudados, as levedu 

ras parecem reunir as características mais favoráveis para o 
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emprego como alimento humano e animal, devido principa.lmente aos 

altos teores de proteína e vitaminas (YOUSRI, 1982). 

2.1. TIPOS DE LEVEDURAS 

Como decorrência do grande numero de substratos 

em que as leveduras podem se desenvolver e dependendo do pro

cessamento empregado, existem vários tipos de leveduras e sub

produtos de fermentação que p odem ser usados na alimentação ani

mal. 

DESMONTS (1966) classificou as leveduras de des 

tilarias de álcool de cana-de-açúcar em dois tipos: de recupe

ração e de cultura. A primeira constitui-se em um subproduto 

da fermentação alcoólica do mosto açucarado, sendo obtida em 

processo anaeróbico, o que torna a produção de levedura secun

dária à produção de álcool. Neste caso, a levedura obtida na 

centrifugação do vinho pertence ao genero Sacchanomyce�. Por 

sua vez, a levedura de cultura, pertencente ao genero Candida 

(ou Tonula), designa aquela que é obtida em substrato de vinha 

ça ou melaço através de fermentação aeróbica que propicia uma 

multiplicação mais intensa de células e, conseqüentemente, maior 

produção de leveduras do que aquela verificada no processo de 

recuperaçao. 

Além das leveduras de recuperaçao e cultura, que 

podem ser produzidas durante toda a safra, o processamento da 
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cana para a produção de álcool permite a obtenção no final da 

safra de mais um subproduto contendo levedura. Trata-se do lo

do residual das dornas de fermentação, formado pelo rraterial re

manescente que fica no fundo das dornas após a retirada do vi

nho, sendo obtido em quantidades ao redor de 0,5 a 1,0% da ca

pacidade das dornas. Segundo PEIXOTO e MATTOS (1972), 80% da 

matéria seca do lodo é constituído por células de levedura. 

A produção de bebidas alcoólicas e de álcoo� 

propriamente dito, a partir de mostos amiláceos provenientes prin 

cipalmente de cereais, envolve etapas de limpeza e preparaçao 

da matéria-prima, sacarificação, fermentação com Saeeha�omyeeh 

ee�evihiae e destilação (CARPENTER, 1970; DISTILLERS FEED RE

SEARCH COUNCIL, s/d a e NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1981). A se 

paração do álcool produzido, através da destilação, torna dis 

poníveis resíduos líquidos que contêm de 6 a 12% de células de 

levedura, e que depois de secos podem ser empregados na alime� 

tação animal (CARPENTER, 1970; DISTILLERS FEED RESFARCH COUNCIL, 

s/d b e POND e MANER, 1974). Segundo o DISTILLERS FEED RESEARGi 

COUNCIL (s/d a) e o NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1981) são quatro 

os subprodutos de destilaria comercializados: 

a) Grãos secos de destilaria, que se constitui no material 

retidc na peneiragem do resíduo de destilação, segui

do de ,rensagem ou centrifu gação e posterior secagem; 

b) Solúveis condensados de destilaria, obtidos pela concentra
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çao em evaporadores até o estágio semi-sólido da porçao re

sultante da extração do material grosseiro; 

c} Solúveis secos de destilaria, obtidos através da condensa

çao e secagem da porção resultante da extração do material

grosseiro; e

d) Grãos secos de destilaria mais solúveis, que se constitui

no material resultante da condensação e secagem do residuo

de destilação, ou da mistura de graos de destilaria e solú

veis condensados, com posterior secagem.

Algumas espécies de levedura sao capazes de utl 

lizar fontes não convencionais de energia como substrato. Des

sa forma, a obtenção de levedura a partir de resíduos hidrocar 

bonados de refinarias de petróleo como o metanol, Óleos e par� 

finas normais, vem sendo largamente estudada e atualmente exis 

tem dois processos básicos de produção que se diferem apenas 

no tipo de substrato empregado, mas que resultam em produtos 

de qualidade semelhante. Em um deles, são empregados óleos de 

refinaria, intermediários entre o Óleo diesel e os Óleos lubrl 

ficantes, dos quais apenas os componentes parafínicos são uti

lizados para a proliferação de células, sendo o material resi

dual separado das leveduras, ao final do processo, por meio de 

centrifugação seguida de extração com solventes químicos; no 

outro processo o meio de cultura é constituído somente por pa

rafinas normais que são quase que totalmente metabolizadas pe-
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las leveduras, as quais sao separadas por simples centrifuga

ção (CHAMPAGNAT e� alii, 1963; KIHLBERG, 1972; WALDROUP, 1972; 

SHACKLADY, 1973 e SHACKLADY e� afii, 1973). 

Os licores sulfiticos residuais da extração de 

celulose podem ser também usados para a produção de leveduras, 

já que este subproduto contém ainda hexoses e pentoses que po

dem ser empregados na formação de proteína microbiana.Além dis

so, com a utilização dos licores sulf í ticos evita-se a polui

çao dos mananciais, uma vez que esses resíduos são normalmente 

jogados nas aguas fluviais (Il'JSKEEP et aZii, 1951; LIMA, 1966 e PEP

PLER, 1 9 7 O } . 

2.2, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E VALOR NUTRITIVO DAS LEVEDURAS 

A composição química e o valor nutritivo das le 

veduras e dos subprodutos de destilaria que as contêm são re

sultantes do tipo de substrato utilizado, da espécie de leved� 

ra empregada e das condições e técnicas de produção i.mp:)stas no 

processamento (KRIDER e� alii, 1982). Dentre estes, o meio de 

cultura é considerado como o principal fator que afeta a comp� 

sição final das leveduras (HSU, 1961). Na realidade, o substra 

to deve apresentar os nutrientes requeridos pelos microrganis

mos, em formas assimiláveis e em quantidades suficientes para 

proporcionar uma boa multiplicação de células (DESM.O\ITS, 1966). 

Por exemplo, a relação carbono:nitrogênio do substrato afeta a 
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composição das leveduras em proteínas e lipldeos (VANANUVAT, 

1977). Quando o nitrogênio é o elemento limitante, a taxa de 

proliferação é reduzida e o teor de lipideos nas células é au

mentado podendo ser, em certos casos, superior a 60%, em ter

mos de matéria seca (HSU, 1961; PEPPLER, 1970 e KIHLBERG,1972). 

Portanto, existem ocasiões em que a suplementação do meio de 

cultura com determinados nutrientes se torna necessária (DES-

MONTS, 1966). 

Na tentativa de estudar alguns fatores que afe

tam a qualidade da levedura de destilarias de álcool de cana

-de-açúcar, SALGADO (1976) verificou que os meios suplementa -

dos com sais de amônio apresentaram um teor significativamente 

maior de proteína na levedura, quando comparados com os meios 

suplementados com nitrato. 

A composição química da levedura alimentar pode 

variar também com a natureza da levedura empregada. Num ensaio 

onde se avaliou a produção de proteína a partir de Candida uti 

lih e Rhodotohuta 9ha�ilih, em substrato de melaço, SALES et 

alii (1977) observaram aue sob as mesmas condições experimen

tais os percentuais de proteína bruta e de lisina para estas 

duas espécies foram de 42,25 e 2,05%, 5 2,81 e 4,44%, respecti

vamente. Por outro lado, KANEKO et alii (1976) estudaram a pro 

dução de lipideos por 23 espécies diferentes de leveduras cul

tivadas em substratos idênticos e obtiveram teores de lipideos 

totais que variaram de 6,3 a 32,3%, na matéria seca. 

A lavagem com agua para se eliminar as impure-
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zas do lei te de leveduras resultante da destilação do álcool de 

cana-de-açúcar, que apos ser súbmetido à centrifugação e seca

gem resulta na levedura de uso alimentar, pode também determi

nar alterações na composição do produto final. Lavagens suces

sivas do leite de leveduras podem proporcionar um aumento no 

téor de proteína no material original, conforme observações de 

SALGADO (1976). Este autor observou um aumento de 33,62% para 

4 2,09% no teor de proteína bruta quando do emprego de quatro 

lavagens. No entanto, foram observadas perdas da ordem de 40,24 

e 80%, respectivamente, de matéria seca, proteína e matéria mi 

neral do material original. 

A composição química aproximada de alguns 

tipos de levedura e de subprodutos de destilaria contendo leve 

dura são apresentadas nas Tabelas 1, 2 e 3. As leveduras apre

sentam uma proteína de alta qualidade, comparável às melhores 

fontes protéicas dê origem vegetal e o seu teor médio em pro

teína bruta (nitrogênio% x 6,25) pode variar de 30 a 55% (INS

KEEP et alii, 1951; PEPPLER, 1970; SALES et alii, 1977 e MIYA-

DA e LAVORENTI, 1979) e com possibilidade de atingir valores 

superiores a 70% (YOUSRI, 1982). Contudo, nem todo nitrogênio 

se acha na forma de proteína e aminoácidos livres, encontran -

do-se também outros compostos nitrogenados corno ácidos nucléi

cos, amônia, glucosarninas, galactosaminas, etc. (PEPPLER, 1970 

e KIHLBERG, 1972). Na realidade, a fração nitrogênio não pro

téico constitui de 20 a 30% do nitrogênio total (SMITH e PAL

MER, 1976 e VANANUVAT, 1977). É importante ressaltar que uma 
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Tabela 1 - Composição química aproxima.da de alguns tipos de levedura cbti

dos da fermentação al(X)()lica . 

Umidade, %

Proteina bmta, %

Extrato etéreo, o 

'Ó 

Matéria mineral, %

Fibra bmta, %

Extrativo não nitrcx:,enado, o 

'Ó 

cálcio, %

Fósforo, %

Sac.c.h.cvr.omyc.e.-6 
, . a 

C. Vl.. e, V M ..W. e.

9,30 

30, 77 

1,10 

9,81 

o, 13 

48,89 

1, 48 

0,75 

Candida 

u,t.üMb

45,25 

0,70 

5, 15 

1,82 

Sac.c.hcvr.omyc.e.-6 
e 

sp. 

4,7 

49,4 

2,6 

7,3 

0,4 

35,6 

ª Levedura de recuperaçao de destilaria de álo::x:ü de cana-de-açúcar (MIYA

DA e IA.VORENTI, 1979); 

b Levedura cultivada em melaço de cana-de-açÚcar (SALES e:t aJ..,ü, 1977); 

e Levedura de cervejaria (PEPPLER, 1970). 
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Tabela 2 - Composição química aprox.irrada de alguns tipos de levedura obti

dos em resíduos industriais. 

Umidade, % 

Proteína bru.ta, % 

Extrato etéreo, % 

Matéria mineral, % 

Fibra bruta, % 

Extrativo não nitrogenado, % 

cálcio, 2-o 

Fósforo, % 

Cand.ida 

,u.p o ,e__ y ti e.a a

4,7 

55,2 

11 , 1 

6,7 

0,4 

21,9 

0,05 

1, 35 

, Cand.,i,da 

.f.Á.polytic..a
b 

5,0 

70,5 

0,5 

7,9 

5,85 

47,43 

l,01 

9,07 

0,82 

35,82 

0,85 

1, 92 

ª Levedura cultivada em parafinas no:rmais de petróleo (HANSlli, 1981). 

b Levedura cultivada em Óleos internediários do prcx:::essamento de petróleo

(PEPPIER, 1970) ; 

c Levedura cultivada em licores sulfiticos de rradeira (INSKEEP e;t a.f.,ü,

1951 ) . 
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Tabela 3 - Corrp:Jsição química aproximaàa de alguns subprod:utos de destila

ria obtidos a :prrtir da ferrrentação do milho pela levedura
ª

. 

Umidade, 2-
o 

Proteína bruta, %

Ex.trato etéreo, %

Matéria mineral , %

Fibra bruta, %

Extrativo não ni trog-er1ado; %

Cálcio, %

Fósforo, %

a 
NATICNAL RESEARCH COUNCIL, 

Grãos secos 
de 

destilaria 

6,2 

27,8 

9,3 

2 ,3 

12 ,6 

41,8 

0,09 

0,40 

1981. 

Solúveis 
secos de 

destilaria 

6,7 

29,4 

9,3 

7,5 

3,6 

43,5 

0,35 

1,38 

Grãos secos 
de destila

ria mais 
solúveis 

7,5 

27,0 

10,4 

4,6 

9, 1 

41,4 

O, 19 

0,79 

grande parte d este nitrogênio nao protéico se encontra na for

ma de ácidos nuc l é icos ,  correspondendo a níveis de 7 a 15% do 

nitrogênio total (KIHLBERG, 1972i SMITH e P ALMER, 1976; VANANU 

VAT , 1977 e HANSEN, 1981}. 

Os ácidos nuc l é icos apresentam dois tipos de b a  

ses nitrogenadas , as pur inas e as pirimidinas, e os altos teo

res encontrados nas l eveduras sao decorrência do rápido cresci 

mento celular .  As pirimidina s sao metabolizadas no organismo e 
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excretadas através da urina nas formas de amônia, S-alan�na , 

carbamil-6-alanina e ácido-B-aminoisobutirico (SLAGLE e ZIMMER 

MAN, 1979 e HANSEN, 1981). No homem, o produto final do meta

bolismo das purinas e o ácido Úrico, que se acumula no sangue 

e, a partir de certos niveis, ocasiona a formação de cálculos 

renais e deposição de sais em tecidos, como acontece nas arti

culações. Contudo, nos suinos, como na maioria dos animais, e� 

ses problemas nao ocorrem porque o ácido úrico é rnetabolizado 

até alantoina e eliminado através da urina (SLAGLE e :zIMMER-

MAN, 1979 e HANSEN, 1981). Corno conseqüência, niveis patológi 

cos de ácido Úrico no sangue não ocorrem nos animais, mesmo 

quando o consumo diário de ácido nutl�icos e alto 

e tem sido relatado que a levedura pode ser forne-

cida aos suínos em quantidades relativamente grandes sem oca

sionar qualquer tipo de problema (HANSEN, 1981). 

Os efeitos da utilização do farelo de soja des

corticado e de uma levedura contendo 61,8% de proteina bruta e 

6% de ácidos nucléicos na matéria original foram avaliados por 

SLAGLE e ZIMMERMAN (1979) como fontes únicas de proteina em 

dietas de suinos recém-desmamados. Os resultados obtidos nesse 

experimento mostraram que os animais que receberam dietas con

tendo levedura apresentaram urna maior excreção urinária de ni

trogênio total, de substâncias nitrogenadas nao especificadas 

e de alantoina, a qual re.presentou 11 , 64 % do nitrogênio total 

excretado enquanto que o nível médio de alantoina na urina dos 

animais que receberam faKelo de soja foi de apenas 3,42% do ni 



• 1 4 •

trogênio total. Os níveis de ácido Úrico no plasma foram infe

riores a 0,5 mg/100 ml nos dois tratamentos, sendo considera 

dos baixos, não acarretando nenhum risco aos animais. 

COZZOLINO (1982) estudou os possíveis efeitos 

toxicológicos do emprego de Saccha4omycel ce�eviliae como úni-

ca fonte protéica na alimentação de ratos durante sucessivas 

gerações. Os resultados histológicos obtidos não sugeriram a

normalidades de ordem toxicológica, o que foi confirmado, pos

teriormente, por MATTOS et aiii (1983), que também não observa 

ram nenhum efeito tóxico do emprego de até 100% de levedura se 

ca (S. cenevi�iae) em substituição à proteína de caseína em die 

tas de ratos. 

Nas Tabelas 4, 5 e 6 sao apresentadas as compo

sições em aminoácidos de alguns tipos de levedura e de subpro

dutos de destilaria. 

As leveduras possuem uma composição em aminoáci 

dos razoavelmente bem balanceada apresentando altos teores de 

lisina e treonina (LIMA, 1966 e KIHLBERG, 1972). Os 
.. . n1ve1s de 

lisina de alguns tipos de levedura são comparáveis aos da fari 

nha de peixe e consideravelmente maiores do que os encontrados 

no farelo de soja, tendo sido recomendada, por esta razao, a 

sua utilização como suplemento protéico de dietas à base de ce 

reais (VANANUVAT, 1977). 



. 1 5. 

Tabela 4 - Corrp:)sição em aminoácidos de alguns tip::>s de levedura obtidos 

da  fennentação alcoólica. 

Aminoácidos, % 

Lisina 

Metionina 

Histidina 

Arginina 

Ácido aspártico 

Treanina 

Serina 

Ácido glut.âmico 

Prolina 

Glicina 

Alanina 

Valina 

Isoleucina 

Leucina 

Tirosina 

Fenilalanina 

Triptofano 

Cistina 

Sac.c.hcvwmyc.u 
. . a 

C. e!L e V ,{.,ó ..W. e,

1, 87 

1,27 

0,47 

0,98 

3,06 

1,57 

0,94 

4,08 

0,90 

1, 45 

1,87 

1,97 

1, 37 

2,02 

0,87 

1,06 

2,05 

0,27 

0,53 

1, 50 

2,93 

2,07 

2,07 

6,64 

1,38 

1,52 

2,58 

1, 81 

1, 39 

2,28 

1,16 

1,30 

0,75 

0,37 

Sac.c.ha.Jtomyc.u 
csp. 

3,60 

0,59 

O, 74 

2,32 

2,37 

2,57 

2,81 

3,11 

2, 17 

0,54 

0,44 

ª Levedura de recuperação de destilaria de álcool de cana-de-açúcar (MIYA

DA e IAVORENI'I, 1979); 

b Levedura cultivada em nelaço de cana-de-açúcar {SALES e;t CUÁ.,,{_,, 1977). 

c Levedura de cervejaria (PEPPLER, 1970).



. 1 6. 

Tabela 5 - COTilfX)sição em a:mi,_r,oácidos de alguns tiJX)S de levedura . obtidos 

em resíduos industriais. 

Aminoácidos, % 

Lisina 

.Metionina 

Histidina 

Arginina 

Ácido aspártico 

Treonina 

Serina 

Ácido glutâmico 

Prolina 

Glicina 

Alanina 

Valina 

Isoleucina 

Leucina 

Tirosina 

Fenilalanina 

Triptofano 

Cistina 

Can.ciida 

lipoly:t[c.a
ª 

3,92 

0,91 

1 ,29 

2,64 

4,93 

2,78 

3,00 

7,54 

2,27 

2,75 

3,67 

2,95 

2,55 

3,94 

1, 95 

2,45 

0,68 

0,65 

Can.ci,,{,da 

o: o - bvLPO-l...y;tÁ..c.a 

5,50 

1, 13 

1,48 

3,53 

3,81 

4,09 

3,74 

5,50 

2,82 

3,38 

0,92 

0,63 

Cand,,{,da 

u;t.zLé/2 e.

4, 14 

0,84 

1,31 

3,61 

2,58 

6,90 

0,22 

2,98 

3,75 

3,57 

2,41 

0,66 

0,68 

ª Levedura cultivada em parafinas nornais de petróleo (HANSEN, 1981); 

b Levedura cultivada em óleos intermediários do processanento de petróleo 

(PEPPLER, 1970} ; 

e Levedura cultivada em licores sulfiticos de madeira (INSKEEP 

1951). 
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Tabela 6 - CCTnp::)sição em arninoácidos de alguns subprcx:l.utos de destilaria , 

obtidos a :partir da fermentação do milho pela levedura
ª

. 

Aminoácidos, % 

Lisina 

Metionina 

Histidina 

Arginina 

Ácido aspártiro 

Treonina 

Serina 

Ácido glutâmiro 

Prolina 

Glicina 

Alanina 

Valina 

Isoleucina 

Leucina 

Tirosina 

Fenilalanina 

Triptofano 

Cistina 

Grãos seros de 
destilaria 

0,91 

0,48 

0,65 

1,07 

0,33 

1, 30 

1,08 

3,90 

0,98 

0,65 

0,22 

0,42 

a 
NATICNAL RESEARCH COUNCIL, 1981. 

Solúveis secos 
de destilaria 

0,97 

0,59 

0,75 

1, 13  

1, 07 

1,40 

4,62 

1 , 18 

1 ,61 

1 ,61 

2,26 

0,75 

1, 61 

0,24 

0,49 

Grãos seros de 
destilaria ma.is 

solúveis 

0,83 

0,54 

0,76 

1, 11 

1,09 

1,74 

5,98 

0,72 

1 ,84 

1,85 

2,39 

0,65 

1,85 

0,20 

0,39 
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Através ae um estudo comparativo do valor nutri 

tivo de Sac.c.haJr..omyc_e,,) c.eJU! __ vih,Lae cultivada em melaço de cana

-de-açúcar, COZ ZOLINO (1982) observou que a proteína desta le

vedura apresentou teores de lisina bastante superiores aos en

contrados na proteína do ovo enquanto que foram verificadas 11 

mitações moderadas de alguns aminoácidos essenciais, principa_! 

mente os sulfurados totais. De uma maneira geral as leveduras 

sao deficientes em metionina e cistina, além de triptofano, e, 

por esta razão, o seu uso em dietas como fonte única de protei 

na não tem sido recomendado (LIMA, 1966; KIHLBERG, 1972; VANA

NUVAT e KINSELLA, 1975; SMITH e PALMER, 1976; KRIDER et atii, 

1982 e YOUSRI, 1982). Contudo, como pode ser observado nas Ta

belas 4 e 5, níveis mais altos desses aminoácidos podem ser o� 

tidos, dependendo da espécie empregada e das condições de pro

dução. 

No que se refere aos subprodutos de destilaria, 

o teor de proteína e a composição em aminoácidos, assim como 

os demais nutrientes, são um reflexo da composição dos grãos � 

tilizados como substrato (CARPENTER, 1970). Os subprodutos de 

destilaria apresentam cerca de 25 a 30% de proteína bruta ca

racterizada por deficiências em lisina e triptofano (Tabelas 3 

e 6), não devendo ser empregados como fonte protéica suplemen

tar de dietas à base de milho devido ao seu desbalanceamento em 

aminoácidos IPOND e HANER, 197 4 e KRIDER e..:t a.f.J.j,_, 198 2) . 

A composição em aminoácidos da levedura, assim 

como de qualquer outro alimento, não reflete, única e exclusi-
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vamente, a qualidade da proteina já que nao se pode ter 

uma idéia da disponibilidade de aminoácidos. Sendo assim, en

saios biológicos tem sido conduzidos intensivamente com o in

tui to de avaliar de uma maneira mais concreta a qualidade das 

proteinas. 

MATTOS e� afii (1983) realizaram um ensaio com 

ratos com o objetivo de determinar a qualidade da proteina de 

Saccha�omyceh ce�evihiae de lodo de fundo de dorna de fermenta 

ção alcoólica em que a proteina de levedura substituía a casei 

na em O, 50 e 100 %. Embora nao foram notadas diferenças signi

ficativas quanto à taxa de eficiência protéica, os animais que receberam 

dietas can 100% de levedura apresentaram piores índices de ganho de peso 

e conversão alimentar do que os animais dos outros tratarrentos, pro

vavelmente devido aos teores mais elevados de nitrogênio nao 

protéico da levedura quando comparados aos da caseína. 

Apesar do valor nutritivo so frer variações com 

o tipo de levedura em consideração, observa-se que as levedu

ras apresentam, de uma maneira geral, boa digestibilidade de 

todos os seus nutrientes (SLAGLE e ZIMMERMAN, 1979 e HANSEN, 

1981). Com respeito à proteína, altos coeficientes de digesti

bilidade, valores biológicos e indices de utilização protéica 

liquida têm sido relatados em diversos trabalhos. Por exemplo, 

em ensaios com ratos, os valores médios de digestibilidade ap� 

rente do nitrogênio (%), valor biológico aparente (%) e utili

zaçao protéica liquida aparente ( % ) para a caseína e levedura 

(S. ce�evihiae} cultivada em melaço foram determinados como 
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sendo, respectivamente: 90 e 81, 84 e 79, e 76 e 64 (COZZOLI-

NO, 1982). Embora esses índices tenham sido superiores para a 

caseína, o autor considerou que a levedura apresentou valores 

expressivos, já que parte do nitrooênio total encontra - se na 

forma não protéica. 

Um balanço de nitrogênio foi realizado por HAN

SEN (1981), usando o farelo de soja, a Candida lip oly�ica cul

tivada em licores sulfiticos, e a p;_ehia a9an.obii cultivada em 

metanol. Esses alimentos foram empregados de modo a fornecer 

90% da proteína bruta de dietas de suínos pesando de 30 a 60kg. 

Foram obtidos para essas três fontes protéicas, respectivamen

te, os seguintes valores de digestibilidade verdadeira da pro

teína (%), valor biológico (%) e utilização protéica liguida (%): 

83,3, 83,8 e 86,3, 80,5, 74,6 e 86,1, e 67,1, 62,5 e 74,3. 

Utilizando suínos com peso médio de 57,9 kg,KOB 

NEGAY (1973) determinou, através de cálculo de regressão, os i� 

dices aparentes de digestibilidade de proteína {%), valor bio

lógico ( %) e utilização proteína líquida (%) dos graos secos 

de cervejaria e graos secos de cervejaria com 5% de levedura 

como sendo, respectivamente, 72,4 e 73,2, 40,9 e 45,3, e 29,6 

e 33,2, quando esses subprodutos eram fornecidos nos níveis de 

O, 27 e 52% na ração. Embora a presença da levedura tenha au

mentado o valor nutritivo desse subproduto, os resultados obti 

dos foram considerados inferiores aos reais, já que as raçoes 

experimentais não eram isoprotéicas e os tratamentos contendo 

os grãos secos apresentaram um teor de proteína bruta conside-
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ravelmente maior do que o requerido para essa categoria ani-

mal. Por outro lado, esses valores foram menores aos observa

dos com os vários tipos de levedura e isso pode ser explicado, 

conforme POND e MANER (1974) e KRIDER eA, a-tii {1982), pelos al 

tos teores em fibra bruta que esses subprodutos possuem. 

Uma vez que as leveduras sao deficientes em ami 

noácidos sulfurados, diversos trabalhos têm sido realizados cem 

o intuito de se avaliar os efeitos da suplementação com metio

nina. Os resultados obtidos nessas pesquisas têm mostrado que 

tal suplementação resulta num senslvel aumento da qualidade da 

proteína da levedura. SHACKLADY e.;t, alii (1973) verificaram que 

a adição de 0,3% de metionina promoveu um aumento no valor bio 

lógico de leveduras cultivadas em hidrocarbonetos de petróleo, 

passando de 61 para 91% nas leveduras cultivadas em Óleos de 

refinaria e de 54 para 96% nas leveduras cultivadas em parafi

nas normais. 

Os resultados das determinações da taxa de efi

ciência protéica, digestibilidade da proteína (%) e valor bio

lógico (%), obtidos por SALES e.:t. aL,i_,z (1977), foram respectiv� 

mente, para Rhodo;t,oJz..ula gfl..ac.,,éf,,i_,1.i e Candida u;t,i,t--é1.i 

em melaço de cana-de-açúcar os seguintes: 1,51 e 

cultivadas 

1 , 4 7, 83 e 

84, 59 e 55. Porém, com a suplementação de 0,4% de metionina 

houve um aumento sensível na qualidade da proteína de R. gfl..ac� 

li1.i e C. u:t.ili1.i, passando os respectivos valores de taxa de e

ficiência proteica e valor biológico (%) para 2,63 e 2,14, e 

89,6 e 87,7. 
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Num experimento com suínos com 35 a 40 kg de pe 

so vivo conduzido por SMITH e PALMER (1976), a caseína e a le

vedura (Candida sp.), cultivada em Óleos de refinaria de petr� 

leo, foram empregadas como únicas fontes protéicas em dietas 

com 15% de proteína bruta proporcionando, respectivamente, os 

seguintes valores de digestibilidade do nitrogênio (%), valor 

biológico (%) e utilização protéica líquida (%): 92 e 90; 67 e 

43; e 62 e 39. Contudo, quando se adicionou 0,44% de metionina 

na dieta contendo levedura observou-se um aumento no valor bio 

lógico, que passou para 58%, e na utilização protéica liquida, 

que passou para 52%. 

Por outro lado, SLAGLE e ZIMMERMAN (1979) reali 

zaram um ensaio metabólico para avaliar os efeitos da levedura 

como Única fonte protéica, em comparação ao farelo de soja de� 

corticado, em dietas semipurificadas e suplementadas com meti� 

nina até o nivel de 0,6% na ração de leitões em recria. Os coe 

ficientes de digestibilidade aparente da matéria seca e do ni

trogênio das dietas com levedura foram maiores do que aqueles 

observados com o uso de dietas contendo farelo de soja. Os va

lores biológicos aparentes de 72,5 e 73,7% para, respectivamen 

te, o farelo de soja e a levedura foram similares. O valor de 

utilização protéica líquida aparente do farelo de soja, 64,8%, 

foi estatisticamente menor do que o valor observado com a leve 

dura, 69,3%. Embora o coeficiente de digestibilidade verdadei

ra do nitrogênio da levedura (96,8%) tenha sido maior do que o 

observado com o farelo de soja (92,6%), não foram constatadas 
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diferenças significativas entre os valores biológicos verdadei 

ros 84,4 e 84,1% e entre os valores de utilização protéica li

quida verdadeira 78,1 e 81,6% do farelo de soja e da levedura, 

respectivamente. Por outro lado, os níveis de nitrogênio do 

plasma sanguineo, correspondente a 

neceram inalterados. 

aminoácidos livres, perm� 

O teor e composição em lipídeos das leveduras 

sao bastante variáveis e isto ocorre devido às diferentes ca

racterísticas das diversas espécies, substratos e tipos de pro 

cessamento empregados. As leveduras cultivadas em Óleos inter

mediários de refinaria de petróleo apresentam um menor teor de 

lipideos do que as leveduras cultivadas em parafinas normais, 

conforme pode ser observado na Tabela 2. Isto acontece devido 

ao emprego de solventes quimicos na extração dos óleos resi

duais da produção dessa levedura, o que leva a remoçao de gra� 

de parte dos lipideos naturais (SHACKLADY et alii, 1973). 

De acordo com PEPPLER (1970)� as leveduras pos

suem, em geral; cerca de 2 a 3% de lipídeos totais na matéria 

seca. Por outro lado, KANEKO et alii (1976) analisaram a comp� 

sição em lipideos de 23 espécies de leveduras e verificaram que a 

maioria delas continha de 7 a 15% de lipídeos totais e cerca 

de 3 a 6% de fosfolipídeos, em termos de matéria seca. 

Com relação aos minerais, as leveduras apresen

tam um teor médio de 6 a 8% na matéria seca, sendo o potássio 

e o fósforo os maiores componentes (PEPPLER, 1970). Contudo,as 

suplementações com minerais, procedidas com o fim de se propi-
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ciar melhores condições de fermentação, podem exercer altera

çoes significativas na composição final ( HANSEN, 1981). 

A maioria das pesquisas realizadas têm relatado 

um excesso de fósforo em relação ao cálcio. Porém, MIYADA e LA 

VORENTI (1979) e FIALHO et afii (1983), trabalhando com levedu 

ra seca (Saccha4omyce� cehevi�iae) de destilaria de álcool de 

cana-de-açúcar, obtiveram, respectivamente, relações cálcio 

fósforo de 1 ,78 e 1,97, consideradas adequadas para a alimenta 

ção de suinos. 

MIYADA e LAVORENTI ( 1979) e FIALHO e;t aLLl., ( 1983) 

também observaram valores bem superiores de extrativo não ni

trogenado, que foram ao redor de 49% na matéria original. Con

forme PEPPLER (1970) a fração extrativo não nitrogenado das le 

veduras varia de 22 a 34%. 

A composição em carboidratos das leveduras foi 

determinada por Chen (1959), citado por PEPPLER (1970), o qual 

verificou que, em geral, cerca de 33% dos carboidratos totais 

são constituidos por dissacarldeos livres e 12% por glicogênio 

enquanto que o restante é encontrado na forma de polissacari

deos associados a proteínas e lipideos. 

O teor de fibra bruta é bastante baixo e HANSEN 

(1981) recomendou a sua adição ao conteúdo de extrativo nao ni 

trogenado para efeito de cálculo do teor energético. 

O valor energético das leveduras de hidrocarbo-

netos de petróleo similar ou até superior ao do milho, 

que e considerado o alimento energético padrão na alimentação 
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de suínos. HANSEN (1981) obteve os seguintes valores médios de 

energia metabolizável para suínos em crescimento: 3.812 kcal/kg 

de Candida li polytica cultivada em parafinas normais e 3.501 

kcal/kg de Pichia a9anobii cultivada em metanol. Por outro la

do, as leveduras cultivadas em parafinas normais apresentam nor 

malmente maior teor energético do que as leveduras cultivadas 

em Óleos intermediários de petróleo devido principalmente ao 

seu maior conteúdo em lipideos, tendo sido observado para es

ses dois tipos de levedura valores de energia metabolizável de 

3.900 e 3.500 kcal/kg, respectivamente (SHACKLADY et alii, 

1973). 

FIALHO et alii (1983) trabalhando com suínos de 

diferentes idades, determinaram o conteúdo energético da leve

dura seca (S. ce4evihiae) de destilarias de álcool de cana-de

-açucar e verificaram que os valores de energia bruta, energia 

digestível e energia metabolizável foram, respectivamente,3878, 

2908 e 2654 kcal/kg de matéria original. 

Embora o conteúdo em fibra bruta dos subprodu

tos de destilaria seja geralmente mais alto do que nos grãos u 

tilizados como substrato, POND e MANER (1974) consideraram a 

energia metabolizável dos grãos secos de destilaria mais solú

veis apenas um pouco menor do que aquela observada no milho, 

trigo e sorgo. CARPENTER (1970) e DISTILLERS FEED RESEARCH 

COUNCIL (s/d b) observaram para os grãos secos, solúveis secos 

e grãos secos de destilaria mais solúveis, obtidos a partir da 

utilização do milho como substrato, respectivamente , os seguin 
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tes valores de energia metabolizável (kcal/kg) para suínos: 

1835 e 1840, 2985 e 2980, e 2790 e 2620. Contudo, o NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL (1981} indicou valores de energia metabolizá

vel, obtidos também com suínos, bastante superiores para estes 

mesmos subprodutos e que foram de 3672 kcal/kg para os graos 

secos de destilaria, 3147 kcal/kg para os soliiveis secos de 

destilaria e 3746 kcal/kg para os graos secos de 

mais soliiveis, com base na matéria original. 

destilaria 

Em uma série de experimentos realizados oom sui-

nos de diferentes categorias, PETER et alii (1971) determina-

ram que o valor médio da energia metabolizável dos graos secos 

de destilaria mais soliiveis foi de 3340 kcal/kg. Dentro de ca

da categoria foram obtidos os seguintes valores: 31 7 O kcal / kg 

com suínos em crescimento, 3240 kcal/kg com suínos em acabamen 

to, 3270 kcal/kg com marrãs não prenhes e 3630 kcal/kg com mar 

ras prenhes. 

As leveduras sao uma das fontes mais ricas em 

vitaminas do complexo B (LIMA, 1966 e KIHLBERG, 1972) com exce 

ção de cianocobalamina (HANSEN, 1981 e YOUSRI, 1982), e têm si 

do usadas muitas vezes como suplemento vitaminico em dietas de 

rnonogástricos (VANANUVAT, 1977 e KRIDER e.t alii, 1982). Parti

cularmente os teores de tiamina (McDONALD e.t alii, 1975 e YOUS 

RI, 198 2) , riboflavina (HSU, 1961 e YOUSRI, 1982), ácido pan-

totênico (CHAMPAGNAT e;t ali,,:,, 1963 e KRIDER e.t a.tii, 1982) e 

niacina (HSU, 1961 e KRIDER e.t alii, 1982) sao bastante altos, 

conforme pode ser observado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Co:rrq::osição em vitaminas do a::miplexo B de alguns t:ipos de leve

dura. 

Vitamina 

(rng/kg) 

Tiamina 

RiJ::oflavina 

Ác. pantotênico 

Niacina 

Piridoxina 

Cianocobalamina 

Ác. fólico 

Biotina 

Cancüda 
asp. 

22 

54 

90 

450 

40 

9 

3,6 

Sac..c.haJtomyc..e/2 
b 

sp. 

170 

47 

80 

450 

47 

21 

0,6 

Cancüda 

upolyüc.ad

10 

54 

69 

508 

18 

0,0003 

ª Levedura cultivada em melaço (VAI:.JANUVAT, 1977). 

b Levedura de cervejaria (VANANUVAT, 1977).

Pic.w 

b .. da9ano ,,u_ 

70 

56 

55 

659 

29 

0,006 

e Levedura cultivada em parafinas normais de r;etróleo (HANSEN, 1981). 

d Levedura cultivada em metanol (HANSEN, 1981).

Os sub prod u tos de  d estilaria sao também excelen 

tes fontes de vi taminas d o  c omplexo B e, corno mostra a Tabela 

8, os solúve is secos são os que anresen tam mai or teor dessas vi

taminas (POND e MANER, 1974 e KRIDER e� ali�, 1982). 
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Tabela 8 - Cclnp:)sição em vitarrdnas do cx:rnplexo B de alguns subprodutos de 

destilaria obtidos a partir da fennentação do milho pela levedu 

ra. 

Vitaminas 
(mg/kg) 

Tiarnina
ª 

Riboflavina
ª 

- - . a 
Ac. pantotenico 

Piridoxina
b

Cianocobalaminab

- - b
Ac. folico 

Biatina
ª 

Grãos secos de 
destilaria 

1 , 9 

3,2 

6, 1 

36,9 

4,0 

0,00025 

1 , 1 

0,48 

a 
NATIONAL RESEARCH CDUNCIL (1981); 

b 
CARPENI'ER (1970). 

Solúveis secos 
de destilaria 

7,3 

18,2 

22,5 

124, 1 

13,0 

0 ,007 

1,7 

1 , 61 

Grãos secos 
de destilaria 
mais solúveis 

3, 1 

10,9 

13,9 

79,8 

6, 5  

0,0015 

1,0 

0,72 

As leveduras contêm muitas formas de 

cujo maior comp onente é o ergos terol (PEPPLER, 1970) 

esteróis 

o qual 

quando submetido à irrad iação ultrav iolet a  converte-s e em vita 

m ina D 2
• Devido ao alto teor d e  ergo s terol, que atinge valores 

de 0,56% na matéria  seca (HSU, 1961), as leveduras irrad iadas 

s ão cons ideradas como uma das fontes naturais mais ricas  em vi 

tamina D (KRIDER et ali�, 198 2 ). 
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Além disso, as leveduras (L IMA, 1966) bem como 

os subprodutos de destilar ia .. (DISTILLERS FEED RESEARCH CXVNCIL, 

s/d a} são excelentes fontes. de fatores não identificados de 

crescimento. 

2.3. EMPREGO DAS LEVEDURAS E DOS SUBPRODUTOS DE DESTILARIA 

NA ALIMENTAÇÃO DE SUÍNOS EM RECRIA� CRESCIMENTO E ACA

BAMENTO 

O alto valor nutritivo das leveduras e dos sub

produtos de destilaria, devido, principalmente, aos altos ni

veis protéicos e vitaminicos, vem despertando há muitos anos o 

interesse dos pesquisadores, já que esses alimentos podem ser 

empregados eficientemente na substituição de fontes convencio 

nais de proteína utilizadas em rações de suinos. 

Com o objetivo de se estudar os efeitos do em

prego da levedura seca na alimentação de leitões em recria,TE� 

BE e ZIMMERMAN ( 19 7 7) realizar@m um experimento de 25 dias de 

duração onde os animais, com peso médio de 5,2 kg e 25 dias de 

idade, foram submetidos a quatro tratamentos em que o conteúdo 

de farelo de soja descorticado das rações era substituído pela 

levedura aos níveis de O, 26,6, 53,2 e 79,8%. Através dos re

sultados obtidos foram observados efeitos quadráticos no ganho 

diário de peso e no consumo diário de ração que aumentaram até 

o ni vel de 5 3, 2 % de substituição, sofrendo um decréscimo no tra
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tamento com maior percentual de levedura na raçao. Esse efeito 

depressivo do tratamento com 79, 8% de substituição do farelo de 

soja pela levedura foi atribuído a uma possível perda de pala

tabilidade da ração, já que esta apresentou um aspecto rrais pul_ 

verulento. Contudo, verificou-se que a adição de levedura nas 

rações promoveu um aumento linear significativo na eficiência 

alimentar. Por outro lado, foi possível detectar um aumento li 

near no nitrogênio plasmático correspondente a aminoá 

cidos e um decréscimo linear no nível de uréia plasm� 

tica com o aumento de levedura na raçao, levando os autores a 

concluir que essas respostas, associadas ao rápido crescimento 

apresentado pelos animais, foram devidas a uma melhor ou mais 

rápida absorção de aminoácidos da levedura. 

A utilização de diferentes níveis de levedura 

seca (S. cehevil.)iae) de destilarias de álcool de cana-de - açú

car em rações de leitões em recria, com peso médio inicial de 

1 3,4 kg e idade variando entre 35 e 42 dias, foi estudada por 

BERTO e;t aL-éi (1983). Foram testados durante 35 dias quatro tra

tamentos em que a levedura fornecia O, 15, 30 e 45% da protei

na bruta total de dietas à base de milho e farelo de soja.O a� 

mento da percentagem de levedura na ração não determinou dife

renças significativas no ganho diário de peso (0,511, 0,542, 

0,523 e 0,526 kg), embora tenha ocorrido um aumento linear si� 

nif icati vo no consumo diário de raçao ( 1 , 21 , 1 ,29, 1 ,33 e 1, 33 kg) 

enquanto que a conversao alimentar (2, 38, 2,40, 2,56 e 2,56) 

piorou linearmente. 
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Num experimento realizado com leit6es em recria 

com idade média de 25 dias e peso médio inicial de 4,9 kg, SLA 

GLE e ZIMMERMAN (1979) testaram os passiveis efeitos das subs

tituição da proteina do farelo de soja descorticado pela pro

teína da levedura aos níveis de O, 33,3, 66,7 e 100% em ra

çoes que continham ainda milho e soro de leite seco como fon

tes protéicas. Ao final do período experimental, que durou 4 

semanas, não foram detectadas diferenças significativas quanto 

aos parâmetros de avaliação da performance dos animais nos vá

rios tratamentos, indicando que a utilização de levedura corno 

fonte de proteína em dietas de leitões em recria é perfeitame� 

te válida e recomendável, embora tenha sido notada uma tendên

cia em se diminuir o consumo de ração e o ganho de peso e medi 

da que se aumentava o nível de levedura na ração, provavelmen

te devido a um efeito negativo dos teores decrescentes de rne

tionina nas rações experimentais. 

A suplementação com metionina em dietas conten

do levedura seca como Ünica fonte protéica melhora o desernpe 

nho de leitões em recria, conforme foi evidenciado por KIANG e 

ZIMMERMAN (1980) que fizeram a adição de O, 0,15, 0,30 e 0,45% 

de metionina na ração. Esses autores observaram aumentos linea 

res e quadráticos no ganho diário de peso e na eficiência ali

mentar, ao mesmo tempo que o c onsumo diário de ração foi simi

lar nos vários tratamentos. Os resultados obtidos sugeriram que 

a performance Ótima dos animais foi alcançada com o nível de 

suplementação de O, 3 0%, o qual elevou o teor de aminoácidos sul-
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furados totais na raçao para 0,58%, que está de acordo com as 

exigências estabelecidas pelo NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1979). 

Por outro lado, RODRIGUES et all� (1968) rela 

taram que o uso de levedura Tohu.la, em substituição parcial e 

total à farinha de carne em dietas que continham ainda o fare 

lo de soja corno fonte protéica, não promoveu alterações signi 

ficativas no desempenho de suínos em crescimento e acabamento, 

mesmo quando se adicionou 9,4% daquela levedura nas rações. 

Utilizando suínos em crescimento, TEGBE e ZIM

MERMAN (1975 ) também não obtiveram diferenças significativas pa

ra o ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar em 

dietas em que a levedura seca substituía o farelo de soja nos 

níveis de O, 25 e 50%. 

Num experimento com suínos em crescimento e aca 

bamento realizado por MIYADA e LAVORENTI (1979) foram testados 

quatro tratamentos em que a levedura seca (S. c.efLevL&lae) de 

destilarias de álcool de cana-de-açúcar era incluída nas ra

çoes aos níveis de O, 7, 14 e 21%, não tendo sido observado di 

ferenças significativas entre os tratamentos no ganho diário de 

peso dos animais nas várias fases estudadas. Contudo, a medida 

que se elevou o percentual de levedura seca nas dietas, verifi 

cou-se uma tendência em aumentar o consumo diário de ração na 

fase de crescimento (1,83, 1,99, 2,00 e 2,01 kg), tornando- se 

linearmente significativo na fase de acabamento (2,50, 2,45, 2,60 

e 2,83 kg) e no período total ( 2,16, 2,22, 2,30 e 2,41 kg),te� 

do tal fato sido atribuído aos níveis decrescentes de energia 



. 33. 

nas raçoes. Consequentemente, a conversao alimentar piorou li

nearmente nas fases de crescimento (2,71, 2,80, 2,88 e 2,96) e 

acabamento (3,65, 3,70, 3,84 e 3,98) e no período total (3,18, 

3,23, 3,34 e 3,48). Por outro lado, não foram verificadas dif� 

renças estatísticas entre os tratamentos quanto as caracterís

ticas de carcaça, a não ser um aumento linear significativo na 

percentagem de pernil, com o uso de levedura seca. Esses auto

res concluíram que, para as condições em que o experimento foi 

realizado, os resultados indicaram a possibilidade do emprego 

deste tipo de levedura pelo menos até o nível de 21% na ração. 

HANSEN (1982a} realizou um estudo para avaliar 

a utilização de Candida lipoly�ica cultivada em parafinas nor

mais de petróleo, na alimentação de suínos em crescimento e a

cabamento, onde a levedura seca substituía O, 33, 67 e 100% 

do farelo de soja na dieta basal. Muito embora a adição de ní

veis crescentes de levedura seca tenha proporcionado um efeito 

positivo no ganho de peso e na conversão alimentar na fase de 

crescimento, não foram detectadas diferenças significativas p� 

ra essas variáveis durante o período total de experimento. Da 

mesma forma, o consumo de ração e os parâmetros de avaliação de 

carc�ça foram similares para todos os tratamentos. 

Trabalhando com a levedura Pichia aganobii cul

tivada em metanol, HANSEN (1982b) substituiu O, 50 e 100% do 

farelo de soja por essa levedura em dietas de suínos em cresci 

mento e acabamento. Apesar de terem sido observados rraiores ga

nhos de peso e melhores conversões alimentares com o aumento 
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do nivel de levedura seca na raçao essas diferenças, assim co

mo as verificadas com as características de carcaça, não foram 

estatisticamente significativas. 

A qualidade da proteina da levedura cultivada 

em parafinas normais de petróleo, adequadamente suplementada 

com metionina, foi avaliada por BARBER et alii (1971) em comp� 

ração à proteína de farinha de peixe em dietas de suínos em 

crescimento e acabamento. Foram verificados maiores ganhos de 

peso e melhores conversões alimentares nos animais que recebe

ram levedura na ração, levando os pesquisadores a concluir que 

a proteina da levedura, quando suplementada com metionina, 

comparável às melhores fontes protéicas conhecidas, como é o 

caso da farinha de peixe, havendo apenas pequenas diferenças 

quanto a disponibilidade de alguns aminoácidos. Contudo, CEBA� 

LOS e.-t aL-L--é (1970), comparando dietas à base de milho e farelo 

de soja com dietas em que a levedura seca (S. ce�evihiae) foi 

adicionada na ração de suínos em acabamento ao nível de 30%,o� 

servaram respostas similares entre os tratamentos e que a su

plementação de metionina (adição de até 0,16% na ração} não a

fetou a performance dos animais. 

Atualmente, poucas são as informações disponl -

veis sobre o emprego de levedura dormente na nutrição de sul-

nos e as pesquisas já realizadas visaram testar a sua ..e. . 
• --

e.1.icien-

eia no sentido de melhorar a performance e diminuir a taxa de 

mortalidade dos animais. Nesse sentido, VEUM e BOWMAN ( 1973) 

realizaram dois experimentos para verificar os efeitos do uso 
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de O, 1,5, 2,0 e 2,5% de levedura dormente (S. ce�evi�iae) em 

dietas , fornecidas dos 2 aos 70 dias de idade, a leitões cria

dos artificialmente. Nos primeiros 21 dias de idade foi notada 

urna diminuição significativa no ganho diário de peso e na efi

ciência alimentar dos animais que receberam 2,5% de levedura 

dormente na ração. Contudo , nas demais fases estudadas esses 

parâmetros não diferiram estatisticamente com o aumento do ni

vel de levedura nas dietas. Também não foram verificadas dife

renças significativas quanto à digestibilidade das rações, ta

x a  de mortalidade e incidência de leitões refugos. Em testes 

posteriores, niveis de até 2,5% da mesma levedura em raçoes 

de suínos em crescimento e/ou acabamento (BOWMAN e VEUM, 1973 

e VEUM e SCHMIDT, 1975) não afetaram a performance dos anirra.is. 

Estes resultados indicam que as respostas dos suínos a presen

ça de levedura dormente nas rações possivelmente são dependen

tes da idade dos animais. 

Certos alimentos possuem ccmponentes orgânicos e inor

gânicos ainda não identificados que têm a capacidade de prarover um cres 

cimento mais rápido dos suínos. Tais c:nrrq::onentes, os fatores não identifi 

cados de crescimento, como são chamados, parecem ser quatro: fator suco de 

forragem (GARD et alii, 1955), fator soro de leite (VOHS et alii, 1951) fa 

torpeixe (NOLAND et alii, 1954 e MINER et alii, 1955) e fator solúveis se

cos de destilaria ou fator fer:rrento (catron et al-ii, 1954, citados por GAGE 

et al-ii, 1961). CONRAD e BEESON (19 57) estudaram os efeitos do 

uso de fontes de fatores nao identificados de cresci -

mento em dietas seminurificadas e com dois níveis de cál 
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cio (0,68 e 1,06%} para suínos em crescimento. As adições de 

5% de levedura seca de cervejaria e de 5% de solúveis secos de 

destilaria promoveram, respectivamente, aumentos no ganho diá 

rio de peso da ordem de 9 e 16% na dieta com baixo nível de cál 

cio e de 17 e 45% na dieta com alto nivel de cálcio. 

Através de uma série de e�perimentos, JETER e:t 

alii (1960) também comprovaram que os solúveis secos de desti

ria são excelentes fontes de fatores não identificados de cresci

mento para suínos jovens e verificaram ainda que a levedura s� 

ca de cervejaria, embora nao tenha influenciado o ganho de pe

so dos animais, proporcionou melhores conversões alimentares. 

Por outro lado, GAGE e:t alii (1961), utilizando 

diferentes níveis de solúveis secos de destilaria, observaram 

que 5% desse subproduto na ração promoveu as melhores respos

tas no ganho de peso e conversão alimentar. 

É importante ressaltar, no entanto, que em al

guns trabalhos n ão foi evid-enciada a presença de fatores não i

dentificados de crescinento nas· leveduras (GARD e:t alii, 1955) e 

nos solúveis secos de destilaria (CONRAD e:t alii, 1959 �e NA

TIONAL RESEARCH COUNCIL, 1967 e 1970}. 

Os resultados experimentais acumulados ao longo 

de várias décadas demonstram que os subprodutos de destilaria, 

devido às suas qualidades como fonte de nutrientes, podem ser 

amplamente empregados na nutrição de suínos. 

Os estudos pioneiros realizados por KRIDER c:t 

alii {1942), sobre o valor nutritivo, e por BOHSTEDT e:t alii 



.37. 

(1943), sobre o conteúdo em vitaminas do complexo B nos solú

veis secos de destilaria, despertaram um interesse muito gran

de no sentido de se determinar as reais possibilidades do uso 

desses subprodutos na alimentação animal. 

Urna avaliação do emprego de 6% de solúveis se

cos de destilaria e 12% de grãos secos de destilaria mais so

lúveis, obtidos a partir da fermentação do milho, na alimenta

ção de suínos lactentes e em crescimento foi feita por FAIR

BANKS et alii (1944). Ambos os subprodutos proporcionaram um 

aumento no ganho d��rio de peso dos animais. No entanto, ficou 

evidenciado uma significativa superioridade dos solúveis secos 

sobre os grãos secos mais solúveis, em termos de valor nutrit! 

vo para os suínos. Posteriormente, FAIRBANKS et alii (1945b), 

SYNOLD (1945} e KRIDER e TERRILL (1950) confirmaram esses re

sultados, obtendo melhores respostas no desempenho de suínos 

em crescimento e acabamento com o uso de solúveis secos de des 

tilaria, particularmente quando da sua adição em dietas defi

cientes em vitaminas do complexo B (FAIRBANKS et alii, 1945b). 

Tais pesquisas demonstram, desta forma, a riqueza destes sub

produtos nessas vitaminas. 

Três experimentos com suínos em crescimento e a 

cabamento foram realizados por YOUNG e INGRAM (1968) a fim de 

avaliar os efeitos da substituição da proteina do farelo de so 

ja pela proteína dos grãos secos de cervejaria, nos níveis de 

O, 25, 50, 75 e 100%. Até o nível de 50% de substituição não ocor

reu nenhum efeito negativo do emprego desses grãos secos. Con-
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tudo, a part�r desse nivel, os animais apresentaram piores ga

nhos de peso e conversões alimentares, tendo sido atribuído 

tal fato ao aumento do teor de fibra das rações com o uso de 

niveis crescentes de grãos secos de cervejaria. 

LIVINGSTONE e LIVINGSTON (1969) avaliaram o de

sempenho de suínos nas fases de crescimento e acabamento quan

do estes foram submetidos a rações isoprotéicas e isoenergéti

cas contendo O, 14,7 e 25,0% de grãos secos de destilaria mais 

solúveis, obtidos a partir da fermentação de uma mistura de mi 

lho e cevada. Através dos resultados observados, verificou- se 

que a inclusão de 14,7% desse subproduto não alterou o desemp� 

nho dos animais enquanto que as rações com 25,0% proporciona

ram menores ganhos de peso e piores conversões alímentares,pr� 

vavelmente devido ao seu maior teor em fibra bruta. 

Por outro lado, WAHLSTROM �t alii (1970) realí-

zararn uma série de experimentos com o objetivo de determinar 

os efeitos da adição de diferentes níveis de grãos secos de 

destilaria mais solúveis, tendo o milho como substrato, em die 

tas de suinos fornecidas dos 17 aos 90 kg de peso vivo. Verifi 

cou-se que niveis de 5 e 10% não prejudicaram a perfonnance dos 

animais. Contudo, a adição de 20% desse subproduto de destila

ria reduziu as digestibilidades aparentes da matéria seca, pr� 

teina e extrativo não nitrogenado além de piorar o ganho de p� 

so e a conversão alimentar, atribuindo-se esses resultados, p� 

lo menos em parte, ao baixo nível de lisina observado. 

Harmon (1974}, citado pelo NATIONAL RESEARCH 
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COUNCIL (1981), fez uma análise das disponibilidades do tript� 

fano e da lisina dos grãos secos de destilaria mais solúveis. 

Ao final do estudo, verificou-se que para suinos jovens o trip 

tofano desse subproduto apresentou uma boa disponibilidade en

quanto que a lisina mostrou uma baixa eficiência de utilização, 

quando comparada à lisina-HCl. Contudo, animais mais velhos,no 

final da fase de acabamento, foram aparentemente capazes de u

tilizar razoavelmente a lisina dos grãos secos de destilaria 

mais solúveis. 

Uma série de experimentos foi realizada com o 

objetivo de avaliar o valor nutritivo de um subproduto consti

tuido de uma mistura de solúveis condensados de destilaria, fa 

rinha de germe de milho e farelo de milho, contendo 31,5% de 

proteina bruta, 1 ,27% de lisina e 0,17% de triptofano. Num prl 

meiro estudo, HARMON e.:t alii (1975a) observaram que a substi -

tuição total do farelo de soja por aquele subproduto em dietas 

de suinos em crescimento acarretou num pior desempenho dos ani 

mais, tendo tal fato sido atribuído ã baixa disponibilidade de lisi 
' 

na e triptofano daquela mistura de subprodutos do processamen

to do milho. Num segundo estudo, HARMON e . .:t a..f.ii ( 19 7 5 c) deter

minaram que até 30% do total de lisina de dietas de suínos em 

recria e crescimento e 36% do total de lisina de dietas de sul 

nos em acabamento poderia ser proveniente desse subproduto sem 

causar danos para a performance dos animais. Posteriormente 

CORNELIUS e.:t alii (1977) determinaram a energia metabolizável 

média desse subproduto em várias categorias de suinos, tendo 



. 40. 

sido estimada em 3.790 kcal/kg de matéria seca, o que e um va

lor superior ao normalmente obtido com o milho em grao. 

2 .4, EMPREGO DAS LEVEDURAS E DOS SUBPRODUTOS DE DESTILARIA 

NA ALIMENTAÇÃO DE PORCAS EM GESTAÇÃO E LACTAÇÃO 

O numero de experimentos realizados na area de 

nutrição de porcas em gestação e lactação é ,bem menor 510-que aqueles con 

duzidos com outras categorias de suínos. Isso se deve, princi

palmente, a uma série de dificuldades encontradas, já que esse 

tipo de experimento exige, para a obtenção de dados os mais 

confiáveis possiveis, um grande número de animais que devem ser 

mantidos sob um mesmo regime nutricional durante vários ciclos 

reprodutivos (ELSLEY e McPHERSON, 1971). A carência de traba 

lhos publicados nessa área agrava-se ainda mais quando se tra

ta do estudo de um alimento especifico, como é o caso da leve

dura e dos subprodutos de destilaria. 

ISMAILOV (1961, 1962) estudou os efeitos do uso 

de levedura em raç6es de porcas gestantes sobre a performance 

reprodutiva. Os animais foram submetidos a um dos seguintestra 

tamentos: (a) ração basal contendo farinha de peixe como suple 

mento protéico; (b) raçao com a levedura substituindo o equiva 

lente em proteína digestível da farinha de peixe; e (c) raçao 

onde a levedura, além de substituir totalmente a farinha de pe_:!: 

xe, promovia um aumento de 10% no nível de proteína. Verifi-
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cou-se que a substituição simples da farinha de peixe pela le

vedura proporcionou maior número de zigotos 48 horas após o a

casalamento, maior número de embriões aos 35 e 90 dias de ges

tação e maior número de leitões nascidos vivos. Por outro la

do, não foram notadas diferenças no peso dos embriões e no pe

so dos leitões ao nascer. 

O emprego da levedura Candida sp. como fonte pro 

téica única em dietas de porcas, durante três ciclos reproduti 

vos sucessivos, foi avaliado por EWAN (1975), _o qual relatou que 

não houve diferenças significativas, com a utilização desse ti 

po de proteína , no número de leitões nascidos (total, vivos e 

mortos) e no peso ao nascer. Contudo, o uso de levedura promo

veu uma redução linear significativa no numero e no peso dos 

leitões à desmama. Ao mesmo tempo, notou-se uma pior performan 

ce reprodutiva das fêmeas que receberam Candida sp. ao longo 

de vários ciclos, o que não foi evidenciado com os animais que 

receberam dietas à base de milho e farelo de soja. Esses resul 

tados adversos foram atribuídos, pelo menos em parte, ao baixo 

nível de selênio (<0,02 ppm), e a urna deficiência marginal em vi 

tamina E apresentados pela dieta com levedura, não tendo sido 

excluída a possibilidade da ocorrência de deficiências de ou

tros nutrientes. 

YOSHIDA �t al�� (1980) realizaram um estudo pa

ra avaliar o desempenho reprodutivo de duas gerações de fêmeas 

Landrace alimentadas com uma dieta contendo 20% de levedura se 

ca ( P,{c_hia agano bii) cultivada il:tn' metanol e suplementada com 



. 4 2. 

0,2% de metionina. O nível de levedura utiliz ado foi suficien

te para substituir totalmente o farelo de soja de uma ração ba 

sal que continha ainda outras fontes protéicas. De cada uma 

das leitegadas de um grupo original de 63 porcas foi selecion� 

da uma fêmea que foi colocada em reprodução durante seis ci

clos reprodutivos. Esse segundo grupo de fêmeas foi submetido 

continuamente aos mesmos tratamentos de suas mães desde os 21 

dias de idade, acontecendo o mesmo com suas leitegadas. Os re-

sultados obtidos indicaram uma menor mortalidade ao nascer 

quando as porcas do grupo original receberam 20% de levedura na 

raçao, enquanto que não foram observadas diferenças significa

tivas entre os tratamentos quan to aos outros caracteres estuda 

dos. Durante os seis ciclos reprodutivos conduzidos com as ma

trizes do segundo grupo, verificou-se que os leitões do tratamen

to com levedura apresentaram maior peso a desmama ao mesmo tem 

po em que nao houve diferenças significativas entre os trata 

mentos quanto ao numero e mortalidade de leitões ao nascer e a 

desmama, quanto ao peso dos leitões ao nascer e quanto à vari� 

ção de peso das porcas nas várias fases. Ao final do estudo , 

os autores concluíram que para aquelas condições experimentais 

o uso desse tipo de levedura não foi tão somente viável como 

também benéfico em certos aspectos. 

Num dos experimentos mais antigos utilizando sub

produtos de destilaria como fonte de nutrientes para fêmeas sul 

nas, KRIDER et al�i (1944) não detectaram alterações signific� 

tivas com o uso de 6% de solúveis secos de destilaria, obtidos 
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a partir àa fermentação do milho, em rações de porcas em lacta 

çao. 

FAIRBANKS et alii (1945a) estudaram a inclusão 

de 6 e 12% de so�úveis secos àe destilaria, obtidos com milho, 

nas raçoes de porcas em gestação e lactação. Verificou-se que 

a utilização àesse subproduto naqueles níveis proporcionou me

lho�es desempenhos reprodutivos das porcas além de uma redução 

na mortalidade e um aumento no número de leitões ao nascer e a 

desmama. Tais efeitos benéficos foram atribuídos ao alto ,;con

teúdo em vitaminas do complexo B apresentado pelos solúveis s� 

cos. Quando as rações experimentais fornecidas durante a gest� 

ção foram substituídas pela ração basal no período de lactação 

notou-se uma persistência da superioridade dos leitões de por-

cas alimentadas com 6 e 12% de solúveis secos na ração, evi-

denciando-se assim um efeito residual marcante do uso desse sub 

produto na gestação. 

O emprego de solúveis secos de destilaria como 

suplemento vitamínico de dietas de porcas em gestação e lacta

ção foi avaliado por KRIDER et alii (1948). Esses autores ob

servaram que a adição de níveis de 0,5, 1,0 e 2,0% daquele sub 

produto nas rações não foi suficiente para corrigir as defi

ciências em vitaminas do complexo B da dieta basal. Contudo, 

com o aumento de solúveis secos na ração houve um aumento no 

número de leitões à desmama. 

HARMON et alJi (1975b) testaram o uso de diferen 

tes níveis de grãos secos de cervejaria de modo a fornecer O, 
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50 e 100% da lisina suplementada em dietas à base de milho de 

porcas em gestação e lactação contendo 0,42% desse aminoáci-

do. Não foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos quanto ao número de leitões e quanto ao peso das 

leitegadas, ao nascer e a desmama, tornando viável a utiliza -

çao desse subproduto. Por outro lado, o ganho de peso na gest� 

çao diminuiu significativamente com o aumento do percentual de 

grãos secos de cervejaria na ração, provavelmente devido aos 

decrescentes níveis de energia metabolizável das dietas, os 

quais foram 3480, 3350 e 3060 kcal/kg para, respectivamente, O, 

50 e 100% de suplementação de  lisina� 

Num outro experimento, WAHLSTRON e LIBAL (1976) 

também nao constataram diferenças significativas quanto ao ta

manho e peso das leitegadas, ao nascer e à desmama, provenien

tes de porcas que receberam dietas contendo O, 20 e 40% de 

grãos secos de cervejaria durante o periodo de gestação. Po

rem, os ganhos de peso na g.estação para os respectivos níveis 

mencionados de graos secos (39,5, 47,6 e 32,7 kg) foram esta -

tisticamente diferentes. Tal fato foi considerado de difícil 

exp�icação, uma vez que os animais receberam diferentes quantl 

dades diárias de ração com o objetivo de fornecer 5600 kcal de 

energia metabolizável por dia, para cada porca, independente -

mente do tratamento e que pertencessem. Embora diversos fato

res parecessem contribuir para a obtenção desses resultados , 

talvez o principal tivesse sido um possível decréscimo na di

gestibilidade das rações com 40% daquele subproduto devido ao 
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seu maior teor em fibra, já que os graos secos de cervejaria a 

presentaram cerca de 14% de fibra bruta e os animais desse tra 

tamente receberam maior quantidade diária de raçao. 

Uma avaliação da utilização dos grãos secos de 

destilaria mais solúveis como substituto parcial e total do fa 

relo de soja em dietas de porcas em gestação foi realizada por 

THONG et alii (1978) utilizando níveis de O, 17,7 e 44,2% des

se subproduto nas rações. Os valores obtidos de tamanho e peso 

das leitegadas ao nascer e a desmama e da variação de peso das 

porcas durante a gestação e lactação não diferiram estatística 

mente entre os tratamentos, o que viabiliza a utilização desse 

subproduto como suplemento de uma boa parte da proteína de die 

tas para matrizes em gestação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido em instalações 

do Setor de Suinocultura do Departamento de Zootecnia da Esco

la Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz'' - Piracicaba, Es

tado de São Paulo, no periodo de 20 de março de 1981 a 7de mar 

ço de 1983. 

3.1. ANIMAJS E RAÇÕES EXPERIMENTAIS 

Foram utilizadas 44 marras com peso médio ini

cial de 150 kg e idade média de 10 meses, sendo 21 da raça 

Landrace e 23 da raça Large White, distribuidas de acordo com 

a raça, peso, idade e parentesco em quatro tratamentos corres

pondentes a quatro tipos de rações experimentais, as quais fo

ram baseadas em milho, farelo de trigo, farelo de soja, vitami 
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nas e minerais, com niveis de O, 7, 14 e 21% de levedura seca 

de destilaria de álcool de cana-de-açúcar (Saechahumyceh cehe

v���ae) em substituição a parte do milho e do farelo de soja. 

As raçoes foram isoprotéicas com 14% de proteina bruta e forne 

cidas nos periodos de gestação e lactação, durante até quatro 

ciclos reprodutivos. 

Os tratamentos foram os seguintes: 

T1 Ração basal com 0% de levedura seca; 

T2 Ração com 7% de levedura seca; 

T3 Ração com 14% de levedura seca; e 

T4 Ração com 21% de levedura seca. 

A composição química aproximada :e 0 oonteúdo ener 

gético dos ingredientes das rações experimentais sao apresent� 

dos na Tabela 9 e a composição em aminoácidos aparece na Tabe

la 10. 

Devido ao longo período experimental - cerca de 

24 meses - foram realizadas várias análises químicas, em dife

rentes laboratórios, com amostras de levedura seca obtidas em

diferentes safras, para se ter uma idéia da variação na sua 

composição em nutrientes. Conforme pode ser observado nas Tabe 

las A.1. e A.2., no Apêndice, as alterações verificadas nos 

teores em nutrientes da levedura foram muito pequenas, não a

carretando problemas com a composição das rações inicialmente 

calculdas. 



. 4 8. 

Tabela 9 - Composição qu.única aproximada e conteúdo energético dos ingre

dientesª. 

Ingredientes 

Milho Farelo Farelo Lev. Fosf. 
de soja de trigo seca Bicálcico 

Umidade, % 12,30 8,80 11,87 7,66 

Proteína bruta, o 

"Ô 9,81 43,59 16,40 29, 17 

Extrato etéreo, % 3,31 0,97 3,55 1,22 

Matéria mineral, % 2,11 6,27 8,24 11 ,81 

Fibra bruta, % 2, 15 5, 14 8,77 0,79 

Extrativo não nitrogenado,% 70,32 35,23 51, 17 49,35 

cálcio, % 0,02 0,23 0,57 1,23 23,83 

Fósforo, % 0,20 0,44 1, 28 0,59 18,79 

En. digestl vel, kcal/kg 3525b 3350b 3050b 2908c

En. meta.J::olizável, kcal/kg 3325b
3090b 2940b 2654c

ª Laboratório de Brorratologia do Departamento de Zootecnia da Escola Supe

rior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

b J\lATIONAL RESEARCl:l ffiUNCIL ( 1 9 79) . 

c FIALHO d aL-u.. (1983). 



Tabela 10 - canposição em aminoácidos dos ingredientes. 

Aminoácidos, %
Milho

ª 

Lisina 0,24 

Metionina 0,2 

Histidina 0,2 

Arginina 0,5 

Ác . aspártico 

Trronina 0,39 

Serina 

Ác. glutâmico 

Prol:ina 

Glicina 

Alanina 

Valina 0,4 

Isoleucina 0,4 

Leucina 1, 1 

Tirosina 0,5 

Fenilalanina 0,5 

Triptofano 0,05 

Cistina 0,2 

Ingredientes 

Farelo de 
. a 

SOJa 

2,93 

0,7 

1, 2 

3,3 

1, 81 

2,3 

2,4 

3,5 

1 ,3 

2,3 

0,62 

0,7 

Farelo de 
. a 

trigo 

0,69 

0,2 

0,4 

1, 8 

0,49 

0,7 

0,6 

1 , 1 

0,5 

0,6 

0,20 

0,3 

a 
NATIONAL RESEAROi CDUNCIL (1979). 

b - � -
Mecüa de tres análises químicas realizadas durante o período 

tal, confonne é apresentado na Tabela A. 2. , no Apêndice. 

. 49. 

Levedura 
b 

seca 

1,88 

0,40 

0,48 

1, 24 

3, 16 

1,37 

1 ,67 

3,94 

1, 00 

1 , 11 

1, 99 

1, 70 

1,32 

2,07 

0,64 

1, 13 

0,56 

0,21 

experimen 
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As composições percentuais das raçoes experi 

mentais sao apresentadas na Tabela 11. Essas rações foram enr2 

quecidas com vitaminas e microminerais nos niveis apresenta -

dos na Tabela 12. 

Para um melhor aproveitamento das instalações e 

uma maior racionalidade na condução do experimento, as matri

zes foram divididas em dois grupos, cada um com animais de to

dos os tratamentos, segundo um cronograma de manejo de reprod� 

ção, previamente determinado, de maneira que as parições das 

matrizes do primeiro grupo não coincidiam com as parições do 

segundo. 



Tabela 11 - Can:i::;osição percentual das rações experimentais. 

Ingredientes 

"lh .,.d a
Mi O ITlOl O 

(%) 

Farelo de sojaª

Farelo de trigoª

Levedura a

Fosfato bicálcico 

Sal iodado 

a

Pré-mistura de vitaminas 

TOTAL 

Valores calculados: 

Protema bruta, % 

Lisina, % 

Metionina, % 

Fibra bruta, % 

cálcio, % 

Fósforo disponível, % 

e mínerais 

Energia digestível, kcal/kg 

Energia metabolizável, kcal/kg 

ª Ver com:i::;osição na Tabela 9. 

b Ver cc:mposição na Tabela 12. 

b 

Tratamentos 

T1 T2 T3 

78,10 75,50 72,80 

12,70 8,60 4,50 

5,00 5,00 5,00 

0,00 7,00 14,00 

3,00 2,70 2,50 

0,50 0,50 0,50 

0,70 0,70 0,70 

100,00 100,00 100,00 

14,02 14,02 14,00 

0,59 0,59 0,59 

0,26 0,25 0,25 

2,77 2,56 2,35 

0,79 0,79 0,82 

0,66 0,63 0,63 

3331 3306 3277 

3136 3109 3079 

. 5 1  . 

T1.t 

70,10 

0,40 

5,00 

21,00 

2,30 

0,50 

0,70 

100,00 

14,00 

0,60 

0,23 

2, 14 

0,85 

0,62 

3248 

3047 
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Tabela 12 -Composição da pré�istura de vitaminas e minerais utilizada nas 

rações experimentais. 

Vitaminas: 

A 

D 

E 

K 

Riboflavina 

Ác. pantotênico 

Niacina 

Cianocobalamina 

Colina 

Minerais: 

Ferro 

Cobre 

Zinco 

Manganês 

Quantidade/kg 

de ração 

4.800 UI 

480 UI 

21 UI 

2,5 mg 

4,8 mg 

24 ,O mg 

30,0 mg 

24,0 µg 

450,0 mg 

100 To mg 

200,0 mg 

120,0 mg 

24,0 mg 
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3.2. MANEJO DAS MATRIZES EM GESTAÇÃO 

No periodo de gestação as matrizes, em lotes de 

4 a 6 animais de um mesmo tratamento,  e de um mesmo grupo, fo

ram mantidas em piquetes de grama seda - Cynodon daetylon (L.) 

Pers. - com cerca de 1600 m2 de área cada um. Os piquetes pos

suíam abrigos com area de 20 m 2
, com piso cimentado e cobertu

ra de telhas de barro, providos de comedouros individuais, sim 

ples de concreto e bebedouros automáticos tipo chupeta. 

Por ocasião do cio, as matrizes foram acasala 

das preferencialmente com machos da mesma raça - 78% dos acasa 

lamentos - e só em situação de impossibilidade foram cobertas 

por machos da outra raça - 22% dos acasalamentos. Procurou- se 

utilizar os cachaços de maneira uniforme entre os tratamentos, 

e foram realizadas duas coberturas, sendo uma ao amanhecer e 

outra ao entardecer. 

As fêmeas que apresentaram cios fora do perio

do de monta estipulado não foram acasaladas para nao se alte

rar o cronograma de atividades, evitando-se assim partos, den

tro de um mesmo grupo de matrizes, em diferentes épocas, o que 

acarretaria na presença indesejável de leitegadas de idades di 

ferentes em uma mesma sala de parição. 

Todos os animais foram submetidos as praticas 

de sanidade recomendadas, tendo sido realizadas aplicações de 

vacina contra peste suina clássica, vermifugos, sa:micidas, car

rapaticidas, etc. 
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As raçoes experimentais foram fornecidas duran

te todo o período de gestação na quantidade diária de 2,0 kg/� 

nimal enquanto que a água foi fornecida sempre à vontade. 

As matrizes foram pesadas no dia do acasalamen

to e aos 107 dias de gestação, ocasião em que eram transferi

das para a maternidade. 

3,3, MANEJO DAS MATRIZES EM LACTAÇÃO E DOS LEITÕES 

LACTENTES 

A maternidade utilizada durante o período expe

rimental compreendia duas salas de parição, totalmente indepe� 

dentes. Lateralmente possuiam paredes de tijolos com 1 ,70 m de 

altura. Havia um sistema de janelões de madeira, preso aos pi-

lares de sustentação do telhado, que podia ser regulado para 

impedir a ação de ventos frios ou de promover uma maior aera -

ção do ambiente. 

Cada sala possuia 12 gaiolas metálicas de 

çao medindo 1,50 m de largura por 1,85 m de comprimento, 

quais eram colocadas uma ao lado das outras formando duas 

las paralelas de 6 gaiolas cada uma. Essas gaiolas eram 

as 

fi-

e ·  �ixa-

das em piso de concreto parcialmente ripado sobre um fosso de 

85 cm de largura para coleta dos dejetos. Cada gaiola possuia 

comedouros simples e bebedouros automáticos tipo concha, para 

a matriz e para os leitões. 
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As raçoes experimentais foram fornecidas às ma

trizes ad llblxum desde a parição até a ocasião da desmama dos 

leitões aos 35 dias de idade. Durante este período, o controle 

do consumo de ração das fêmeas foi feito por lote de matrizes 

pertencentes a um mesmo tratamento. 

As matrizes foram pesadas ao 39 dia apos a par� 

çao e aos 35 dias de lactação. 

Os partos foram, sempre que possível, assisti -

dos e logo apos a execução do manejo normalmente empregado (1� 

peza, corte do cordão umbilical, corte dos dentes e marcação), 

os leitões foram colocados junto com as maes para que pudes -

sem mamar o colostro. 

Desde o nascimento até a desmama, os leitões ti 

veram acesso a aquecimento artificiàl gerado por uma lâmpada 

de luz infravermelha, colocada em um canto da gaiola de pari

çao. 

Ao terceiro dia de vida foram aplicadas doses� 

jetáveis de 100 mg de ferro nos leitões e ao 79 e 149 dia es

ses animais receberam doses de 2 ml de vacina antibacteriana 

injetável. 

A partir do 79 dia apos o parto e até a desmama, 

todas as leitegadas, independentemente do tratamento a que fo

ram submetidas as matrizes, receberam uma mesma raçao inicial 

peletizada ad llbl�um. Esta ração foi mantida sempre em boas 

condições, tendo sido feito o controle do consumo total por lei 

tegada até a desmama. 
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Os leitões foram pesados individualmente no pri 

meiro dia de vida, aos 21 e aos 35 dias de idade. 

No 359 dia de lactação todos os animais foram 

retirados das salas de parição, sendo que as matrizes retorna

ram aos piquetes para serem acasaladas no primeiro cio após a 

desmama enquanto que os leitões foram alojados na creche. Nes

sa ocasião procedeu-se à imediata lavagem e desinfecção da ma

ternidade, ficando esta desocupada por um período mínimo de 15 

dias antes da entrada de um novo grupo de matrizes. 

3,4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises da variância e as médias ajustadas 

das diferentes variáveis estudadas foram obtidas pelo método 

dos quadrados mínimos, conforme descrito por HARVEY (1972). 

Para cada variável procurou-se estudar o modelo

mais completo possivel para análise inicial, o qual incluiu, �

lém dos efeitos principais de época do ano, ordem de parto, r�

ça das fêmeas e tratamento, as interações duplas entre esses �

feitos, bem como regressões lineares sobre variáveis quantita

tivas, eventualmente relacionadas a cada característica.

Dependendo dos resultados da análise de variân-
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eia os efeitos eram retirados do modelo. Desse modo, neste tra 

balho sao apresentados apenas os resultados do modelo mais sim 

ples contendo o máximo de informação pertinente. No caso das 

interações duplas, nenhuma delas foi significativa. 

Os efeitos época do ano, ordem do parto e trata 

mento foram sempre decompostos, através dos polinômios ortog� 

nais, em componentes de regressão linear, quadrática, ciibica, 

etc. No decorrer do trabalho foram apresentadas somente as de 

composições significativas. 

Como o consumo de raçao das porcas durante a 

lactação nao foi controlado individualmente, a análise da va

riância deste parâmetro foi feita com base nas médias calcula

das por lote de matrizes de um mesmo tratamento pertencentes a 

um mesmo grupo de fêmeas gue pariram em uma mesma época. 

Algumas variáveis foram transformadas para fins 

de análise da variância. Dessa forma, o número de leitões nas 

várias fases assim como o consumo de ração das leitegadas du

rante o período de lactação f oram analisados em termos de log� 

ritmo neperiano. 

As leitegadas de matrizes impossibilitadas de 

amamentarem, devido a problemas diversos ocorridos durante e 

logo após o parto foram transferidas para outras fêmeas que se 

encontravam em igual estágio de lactação. Essas alterações no 

tamanho das leitegadas e suas consequências foram consideradas 

para efeito da análise estatística. 

A seguir, são apresentadas as variáveis que fo-
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ram estudadas no presente estudo: numero de leitões nascidos , 

nascidos vivos, aos 21 dias de  idade e à desmama; taxa de mor

talidade de leitões ao nascimento, do nascimento até os 21 dias 

e do nascimento até os 35 dias de idade; peso das leitegadas ao 

nascimento, aos 2 1  e aos 35 dias de idade; consumo de ração das 

leitegadas; ganho de peso das matrizes na gestação e perda de 

peso na parição e na lactação; peso das matrizes ao acasalamen 

to, aos 107 dias de gestação, a parição e à desmama; e consumo 

diário de ração das matrizes durante a lactação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1. TAMANHO E TAXA DE MORTALIDADE DAS LEITEGADAS 

A Tabela 73 apresenta as médias do numero de 

leitões nascidos, do número de leitões nascido vivos, do nume

ro de leitões aos 21 dias de idade e do número de leitões a 

desmama (35 dias), por época do ano, ordem do parto, raça e 

tratamento. As análises da variância desses parâmetros são a

presentadas, respectivamente, nas Tabelas A.4., A.5., A.6. e 

A.7., no Apêndice.

É importante ressaltar que, devido ao tipo de 

experimento realizado e ao longo período de estudo, não foi 

possível obter o mesmo número total de parições para os lotes 

de matrizes nos vários tratamentos. Desta forma, o numero de 

observações (parições) foi afetado por problemas diversos que 

incluíram 5 mortes de matrizes e 11 descartes por falhas repr� 
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Tabela 1 3 - Médias, calculadas :r=or antilogaritmo neperiano, do nurrero de 

leitões nascidos (1N), leitões nascidos vivos (lD), leitões 

aos 21 dias de idade (L21) e leitões à desmama (L35), J_X)r epo

ca do ano, ordem do parto, raça e tratamento. 

É_(:x)ca do ano: 

jan.-fev. 

:rrar.-abr. 

rrai.-jun. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov.-dez. 

Ordem do parto: 

1 i? 

2i? 

3'? 

4i? 

Raça: 

Landrace 

Large White 

Médias gerais 

não ajustadas 

N9 de ob
servaçoes 

18 

15 

13 

33 

19 

25 

41 

37 

29 

16 

70 

53 

27 

34 

27 

35 

Obs. : EM = Erro da :rrédia. 

LN 

±EM 

8 t 84± 1, 1 o 

7, 78± 1 , 13 

10, 70±1, 14 

10,48±1,09 

8,63±1,13 

10,85±1,08 

8,51±1,10 

10,51±1,09 

8,93±1,09 

10,09±1,12 

8,65±1,05 

10,37±1,05 

9,84±1,07 

8,47±1,06 

9,73±1,08 

9,93±1,06 

9,41±1,48 

1D 

±EM 

7, 62±1, 13 

6,74±1,16 

9 ,48±1, 17 

9, 15± 1 , 11 

8, 45± 1, 16 

9,67±1, 10 

7 ,07±1, 12 

9,97±1,10 

7,88±1,11 

9, 17±1, 15 

7,38±1,06 

9,67±1,06 

8,07±1 ,09 

7,41±1,08 

9, 13± 1 ,09 

9,33±1,08 

8,31±1,61 

L21 
±EM 

7,41±1,11 

6,66::f:1, 14 

7, 52± 1 , 14 

7,57±1,09 

6,36±1,14 

8, 92± 1 ,08 

L35 
±EM 

7, 39±1 , 11 

6, 44± 1, 13 

7,43±1,14 

7,49±1,09 

6, 28± 1, 14 

8,85±1,08 

6,52±1,10 6,42±1,10 

8,42±1,09 8,24±1,09 

7,46±1,09 7,38±1,09 

7, 18± 1 , 12 7, 13± 1 , 12 

6,57±1,05 

8,25±1,05 

7,07±1,08 

6,89±1,06 

7,28±1,08 

8,28±1,07 

7 ,38±1,51 

6,45±1,05 

8,19±1,05 

6 ,96± 1 ,08 

6,81±1,06 

7, 13±1,08 

8,25±1,07 

7, 28± 1, 51 
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dutivas (ausência de cio, infertilidade, agalaxia e aborto). A 

lém disso, as matrizes que apresentaram cio fora do período de 

monta pré-determinado no cronograma de atividades não foram a

casaladas. A possivel influência da variação no número de ob-

servações entre os tratamentos sobre os parâmetros estudados 

foi contornada pelo uso de ajustes estat ísticos adequados. 

Através da análise da variância verlfícou-se que 

nao houve efeito significativo {P>0,0 5) dos tratamentos sobre 

o numero de leitões nascidos, o que está de acordo com os re

sultados obtidos por EWAN (1975), HARMON et alii (1975b), 'WAHLS 

TROM e LIBAL (1976), THONG et alii (1978) e YOSHIDAetalii (1980). 

Estes pesquisadores também nao observaram alterações signific� 

tivas nessa variável com o uso de levedura seca ou de subprod� 

tos da indústria de fermentação nas rações de porcas em gesta

çao. 

No entanto, houve uma tendência linear (P<0,10} 

em aumentar o numero de leitões vivos ao nascer, aos 21 e 35 

dias de idade com os crescentes -r • niveis 

na raçao. As equaçoes de regressão linear, 

de levedura seca 

em termos de 

logaritmo neperiano, obtidas para o numero de leitões vivos ao 

nascer e aos 21 e 35 dias de idade foram, respectivamente, 

Y = 2, 0341 + 0,009 5X, Y = 1 ,9131 + 0,0080X e Y = 1,8940 + 0,0085X,

as quais são representadas na Figura 1. Embora ISMAIIDV (1961, 

1962) também tivesse observado um maior número de leitões nas 

cidos vivos com a substituição total de farinha de peixe por 
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Figura 1. Efeitos dos níveis de levedura seca na raçao das matrizes 

sobre o número de leitões vivos ao nascer (LO), 

dias de idade (L21) e à desrra.ma (L35) 
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:necidas durante a gestação, a maioria dos 

. �ificaram alterações no número de leitões 

nascidos vivos e nem no número de leitões até a desmama, como 

consequência do uso de diferentes níveis de levedura e subpro

dutos de destilaria nas rações (HARMON e,;t al.{.,t, 1975b; WAHLS -

TROM e LIBAL, 1976; T.HOtK; et alii, 1978 e YOSHIDA et alii, 1980}. 

Através da análise da variância das taxas de 

mortalidade ao nascimento, do nascimento aos 21 dias de idade 

e do nascimento à desmama (Tabela 14), ajustadas por covariân

cia para mesmo numero de leitões nascidos vivos, peso da leite 

gada ao nascimento e peso das matrizes aos 107 dias de gest� 

çao, verificou-se um efeito cúbico (P<0,05) do nível de levedu 

ra seca sobre a mortalidade do nascimento até os 21 e 35 dias 

de idade. No entanto, não houve nenhum efeito significativo 

(P>0,05) dos tratamentos sobre a mortalidade ao nascer, confo� 

me pode ser observado nas Tabelas A.8., A.9. e A.10., no Apên

dice. 

A tendência do aumento linear (P<0,10} no nume

ro de leitões nascidos vivos observada com os níveis crescen-

tes de levedura na ração talvez possa ter sido devida à açao 

de efeitos genéticos e/ou ambientais não controlados exercidos 

sobre as matrizes dos vários tratamentos, uma vez que o coefi

ciente de variação obtido (134,14%) para a taxa de mortalidade 

ao nascer foi bastante alto. A hipótese de um possível 

efeito dos consumos diários d€ energia das reprodutoras duran

te a gestação, os quais foram calculados em 6272, 6218, 6158 e 
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Tabela 14 - Médias das taxas de mortalidade de leitões ao nascinento (ID), 

do nascirrento aos 21 dias de idade (M21 ) e do nascinento à des 

IDêU!1êl (M35) por época do ano, ordem do parto, raça e tratamen -

to, ajustadas por cova riância para núrrero de leitões nascidos 

vivos (ID), peso da leitegada ao  nascer (PID) e peso da ma.triz 

aos 107 dias de gestação (PM107). 

N9 de ob MO±Erro M21±Erro 
servaçoes da média(%) da média(%) 

Ép(X:a do ano: 

jan.-fev. 18 7,87±3,72 13,52±3,57 

rrar.-abr. 15 9,04±4,59 18,35±4,40 

ma.i.-jun. 13 9,33±4,81 12,22±4,62 

jul.-agó. 33 10,20±3, 19 12, 14±3, 06 

set.-out. 19 2,89±4,62 18,00±4,43 

nov.-dez. 25 11,27±3,10 9,54±2,97 
----------- ---------------

Ordem do parto: 

1 ª' 41 13,88±3,59 18,14±3,44 

2i? 37 7 ,83±3, 10 9,22±2,97 

3i? 29 7,59±3,25 13,87±3, 12 

4i? 16 4,44±4,49 14,61±4,31 

M35±Erro 
da média (%) 

13,66±3,70 

20,52±4,57 

13,17±4,80 

12,86±3, 17 

19,28±4,60 

10,04±3,09 
----- -

19,39±3,58 

10,83±3,09 

14,56±3, 24 

14,91±4,47 
--------- --- -------- -------- - ---

Raça: 

Landrace 70 10,51±1,87 15, 08± 1 ,80 16,40±1,87 

Large White 53 6,36±2, 17 12,84±2, 08 13,44±2,16 
- ------ - - - -- - ----- ---------- -------

Tratarrento: 

Tl 
27 12, 72±2, 82 13, 79±2, 71 14, 78±2,81 

Tz 34 8,53±2,41 11,47±2,31 12,64±2,40 

T3 
27 4,67±2,84 18,41±2,73 19,82±2,83 

T4 35 7,81±2,41 12, 18±2,31 12, 44±2, 40 

Coef.regr.linear sobre ID -0,43±1 ,01 0,82±0,97 0,83±1,01 

Coef.regr.linear sobre PIO -1,17±0,72 0,30±0,69 0,35±0,72 

Coef.regr.linear s/PM107 0,17±0,05 0,06±0,05 o, 06±0,05 

Média geral não ajustada 9,88±14,99 13,41±13,17 14,45±13, 71 
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6094 kcal de energia metabolizável para, respectivamente, T 1, 

T 2, T 3 e T4, sobre o tamanho das leitegadas parece nao ser ver 

dadeira conforme diversos relatos (ELSLEY et alii, 1968; ANDER 

SON e WAHLSTROM, 1970; FROBISH e STEELE, 1970; LODGE, 1971 e 

BUITRAGO et alil, 1974). Estas pesquisas têm demonstrado que o 

nivel de energia nas rações de gestação não exercem influência 

sobre o número de leitões nascidos. Contudo, FARIAS (1975) e 

LAVORENTI e FARIAS (1975) observaram urna tendência de aumento 

no numero de leitões nascidos, ao mesmo tempo em que FROBISH 

et af,i,i (1973) e LIBAL e WAHLSTROM (1977) obtiveram maiores 

leitegadas com a redução do nível de energia nas raçoes. Em 

contraste, outros trabalhos têm mostrado que o aumento de ener 

gia durante a gestação pode aumentar o número de leitões ao 

nascer (VERMEDAHL et afii, 1969 e FROBISH, 1970). 

vas 

Por outro lado, as tendências lineares positi -

(P < 0,10) do niveL.� de levedura seca na raçao so-

bre o número de leitões aos 21 e aos 35 dias de idade ocorre

ram, provavelmente, devido à grande influência do numero de 

leitões vivos ao nascer sobre essas variáveis, já que os coefi 

cientes de correlação entre o tamanho da leitegada ao nascer e 

os tamanhos das leitegadas aos 21 e aos 35 dias foram, respec

tivamente, 0,91 e 0,90, apresentando-se altamente significat1 

vos (P<0,001). 
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As taxas de mortalidade aos 21 e 35 dias de ida 

de, que apresentaram um efeito significativo (P<0,05) do comp� 

nente cúbico de tratamento, podem ser atribuidas a variações 

ambientais e/ou genéticas não controladas que ocorreram entre 

os tratamentos. Segundo um estudo realizado por BERESKIN e� 

alii (1973) com dados de mais de 10.000 parições, cerca de 30% 

das mortes de leitões ocorridas do nascimento até a desmama fo 

ram devidas à ação de fatores como época do ano, peso do lei -

tão ao nascer, tamanho da leitegada e sexo.Os 70% restantes i� 

cluiram mortes por esmagamento causado pelas matrizes e outros 

tipos de acidentes, além de insuficiência na produção de leite 

devido a deficiências no aparelho mamário, e anomalias heredi

tárias apresentadas pelos leitões. A grande maioria das mortes 

de leitões durante o periodo de aleitamento ocorrem partícula� 

mente nos primeiros dias após o nascimento (KERNKAMP, 1965 e 

POMEROY, 1980). No presente estudo, 68% das mortes de leitões 

ocorreram nos primeiros 7 dias após o parto. Mais de 60% _dos 

casos de morte verificados do nascimento até a desmama foram 

ocasionados por esmagamento, indicando um efeito muito grande 

da inabilidade materna ou talvez do tipo de instalação empregada.

O número de leitões nas várias idades estudadas 

nao foi afetado {P>0,05) pela época do ano e/ou pela ordem de 

parto. Contudo, as matrizes da raça Large White demonstraram u 

ma superioridade quanto ao número de leitões nascidos, numero 

de leitões vivos ao nascer e aos 21 dias (P<0,01) e aos 35 

dias de idade (P<0,001). Estes resultados, portanto, eviden -



ciam que, em estudos desta natureza, o fator genético 

consideração. 

4.2. PESO DAS LEITEGADAS 

4.2.1. PESO DAS LEITEGADAS AO NASCER 
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merece 

Na Tabela 15 são apresentadas as médias do peso 

das leitegadas ao nascer, ajustadas por covariância para mesmo 

numero de leitões nascidos, de acordo com a época do ano, or

dem do parto, raça e tratamento. Os resultados da análise da 

variância são apresentados na Tabela A.11 ., no Apêndice. Houve 

uma resposta quadrática (P<0,05) do peso da leitegada ao nas

cer à ordem do parto. Na realidade, o peso das leitegadas ao 

nascer aumentou da primeira parição para as demais com urna ten 

dência de diminuição a partir do terceiro parto. Tal fato con

corda com os relatos de OMTVEDT et alii (1965, 1966), AHLSCH

WEDE (1978) e JOHNSON et aliÁ (1978). Por outro lado, as leite 

gadas de matrizes da raça Landrace apresentaram maior peso ao 

nascer (P<0,05) do que as provenientes de reprodutoras 

White. 

Large 
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Tabela 15 - �dias de peso das leitegadas ao nascimento (PW} por epoca do 

ano, ordem do parto, raça e tratamento, ajustadas por covariân 

eia :para número de leitões nascidos (IN). 

ÉpOca do ano: 

jan.-fev. 

rna.r.-abr. 

rnai.-jun. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov.-dez. 

Ordem do parto: 

Número de 

observações 

18 

15 

13 

33 

19 

25 

PID ± Erro 

da média (kg) 

13,56±0,69 

13 ,50±0 ,86 

12,94±0,90 

13, 16±0,59 

14,51±0,87 

14,48±0,57 

19' 41 12, 72±0,65 

29- 37 14,45±0,58 

39- 29 14,27±0,59 

49- 16 13,33±0,79 

Raça: 

Landrace 

Large White 

Tratamento: 

Coef. regr. do PlO sobre LN 

Média geral não ajustada 

70 

53 

27 

34 

27  

35 

14,31±0,33 

13, 08±0, 37 

12, 94±0, 51 

13,91±0,45 

13, 57±0, 52 

14, 35±0, 44 

1,16±0,07 

13,85±4,65 
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O tamanho da leitegada ao nascer afetou o seu 

peso de maneira altamente significativa (P<0,001) o que está 

de acordo com as citações feitas por OMTVEDT et alii (1965), 

FAHMY e BERNARD (1970, 1972) e ENGLAND (1974). Segundo esses 

autores, apesar do peso individual dos leitões ser inversamen

te proporcional ao tamanho da leitegada devido, provavelmente, 

à competição por nutrientes no meio uterino, há um aumento no 

peso da leitegada com o aumento do número de leitões. No pre -

sente estudo, o acréscimo de um leitão na ninhada resultou num 

aumento de 1,16 ± 0,07 kg no peso da leitegada. 

O aumento do nível de levedura seca na raçao de 

terminou uma tendência linear (P<0,10) em aumentar o peso da 

leitegada ao nascer, sendo gue a equação de regressão linear 

foi Y = 13,1047 + 0,0557X, a qual é representada na Figura 2.

Diversas pesquisas realizadas com vários tipos de levedura (IS 

MAILOV, 7961, 1962 e EWAN, 1975) e com subprodutos de fermenta 

ção (HARMON et alii, 1975b; WAHLSTROM e LIBAL, 1 9 76 e THONG eA 

alii, 1978) não mostraram alterações no peso médio dos leitões 

ao nascer quando as porcas recebiam os mais variados níveis des

ses alimentos nas rações. Contudo, YOSHIDA e.:t alii (1980), ap_§_ 

sar de não terem observado um efeito significativo do uso de 

levedura seca (P. a.9a.nob,Li) sobre o peso médio dos leitões ao 

nascer, verificaram uma tendência em aumentar o peso ao nas

cer com o uso desse tipo de levedura na raçao de fêmeas em ge� 

tação, resultado esse que está de acordo com o obtido no pre

sente estudo. 
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Um possível efeito dos diferentes niveis energ� 

ticos das rações experimentais ou talvez de uma variação na 

qualidade da proteína das mesmas rações parece não explicar os 

resultados observados no presente trabalho. Tal observação se 

baseia no fato de que, segundo vários autores (RIPPEL, 

ELSLEY e MacPHERSON, 1971; LODGE, 1971; SPE ER, 1971 

1967 ; 

e POND, 

1973) as porcas são capazes de proteger suas progênies contra 

deficiências nutricionais de energia e proteína através da mo-

bilização de reservas corporais. Tem-se observado que apenas 

em casos de restrições energéticas e protéicas muito severas , 

durante o período de gestação, pode haver um efeito negativo 

sobre o peso das leitegadas ao nascer. Desta forma, a tendên -

eia linear (P<0,10) em aumentar o peso da leitegada ao nascer 

poderia, em parte, ser atribuida a um aumento nos níveis de vi 

taminas do complexo B com os crescentes percentuais de levedu

ra seca na ração, conforme pode ser observado na Tabela A.3., 

no Apêndice. os efeitos benéficos de elevados niveis de vitami

nas do complexo B, particularmente a colina, sobre o peso das 

leitegadas ao nascer tem sido relatados em diversos trabalhos 

de pesquisa desenvolvidos na década passada (KORNEGAY e MEA

CHAM, 197 3; STO CKLAND e BLAYLOCK, 197 4 e NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 

1976, 1979). 
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4.2.2, PESO DAS LEITEGADAS AOS 21 DIAS DE IDADE 

De acordo com a Tabela 16, onde sao apresenta

dos as médias ajustadas por covariância para mesmo peso das 

leitegadas ao nascer para os vários efeitos estudados, e a Ta

bela A.12., no Apêndice, onde podem ser observados os resulta

dos da análise da variância, a ordem do parto proporcionou um 

efeito linear significativo (P<0,05} e uma tendência cúbica 

(P<0,10) sobre o peso das leitegadas aos 21 dias de idade. Es-

ses resultados podem ser atribuldos ao fato de as matrizes a

presentarem diferentes produç6es de leite dependendo d� ordem 

do parto. Segundo uma revisão feita por TESS et alii (1983), a 

principal variação na produção de leite ocorre do primeiro pa

ra o segundo parto, quando ela é aumentada, podendo ocorrer um 

decréscimo a partir do quarto parto. 

Embora as leitegadas de matrizes Landrace tives 

sem apresentado maior peso ao nascer (P<0,05) do que as Large 

White, as ninhadas provenientes de reprodutoras dessa raça a

presentaram maior peso aos 21 dias de idade (P<0,05) em rela

çao as Landrace. 

Por outro lado, o peso das leitegadas ao nas -

cer afetou significativamente (P<0,001) o peso das leitegadas 

aos 21 dias, tendo sido obtido um aumento de 2,14±0,18 kg no 

peso aos 21 dias para cada acréscimo de 1,00 kg no peso das ni 

nhadas ao nascer, o que est� de acordo com as citações de va

rios autores, dentre os quais OMTVEDT et alii (1966) e FAHMY e 

BERNARD (1972). 
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Tabela 16 - Médias de peso das lei tegaàas aos 21 dias de idade (PL21) por 

épcca do ano, ordem do parto, raça e tratarrento, ajustadas por 

covariância para peso das leitegadas ao nascer {PlD). 

É}::x:::x:a do ano: 

jan.-fev. 

rnar.-abr. 

rnai.-jun. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov.-dez-

Ordem do parto: 

Raça: 

Lanàrace 

Large White 

Tratamento: 

T1 

T 2 

T3 

T4 

Coef. regr. linear do PL21 

Média geral na.o ajustada 

Número de 

observações 

18 

15 

13 

33 

19 

25 

41 

37 

29 

16 

70 

53 

27 

34 

27 

35 

sobre PLO 

PL21 + Erro 

da média (kg) 

40,44±2,22 

37,28±2,76 

48,18±2,88 

42,09±1,90 

40,44±2,78 

39,40±1,86 

42,85±2,12 

45, 11±1,87 

37,48±7,91 

39,77±2,53 

39,82±1,06 

42,79±1,17 

38,73±1,63 

40,36±1,43 

42,54±1,66 

43,59±1,44 

2, 14±0, 18 

47,56±72,44 
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Foi observado ainda um efeito linear significa

tivo (P<0,05) do tratamento sobre o peso das leitegadas aos 

21 dias, sendo que as médias ajustadas para T 1, T2, T 3 e T 4 fo 

ram, respectivamente, 38,73, 40,36, 42,54 e 43,59 kg. A equa-

çao de regressão linear obtida para este parâmetro foi ....... . 

Y = 38,8110 + 0,2380X, estando representada na Figura 3. 

Embora o consumo de energia pelas matrizes exer 

ça influência sobre a produção e composição do leite, o desen

volvimento dos leitões após o nascimento parece ser pouco afe

tado por variações do ni vel energético das rações (IDD3E, 1971). 

Isto se deve ao fato de as fêmeas serem capazes de utilizar 

suas reservas corporais para suprir eventuais carências energ� 

ticas (LODGE, 1971 e TESS e� alii, 1983). Além disso, as defi

ciências mais acentuadas geralmente ocorreram após os 21 dias 

de lactação, quando os leitões já consomem raçoes iniciais (IOD 

GE, 1971). Da mesma forma, as reprodutoras podem utilizar, den 

tro de certos limites, suas reservas protéicas corporais com o 

intuito de corrigir uma provável deficiência em aminoácidos das 

rações durante o periodo de lactação, garantindo assim o desen 

volvimento normal dos leitões (ELLIOTT et aZii, 1971 e ELSLEY 

e MacPHERSON, 1971). Desse modo, os diferentes valores de pe

so das leitegadas aos 21 dias de idade observados entre os tra 

tamentos provavelmente não foram devidos à variação energética ou a 

qualidade da proteína das dietas experimentais. Portanto, o efeito 

linear positivo (P<0,05) do nível de levedura sobre o peso 

das leitegadas aos 21 dias talvez possa ser atribuído aos teo-
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res crescentes em vitaminas do complexo B com o aumento do ní

vel deste subproduto nas rações experimentais (Tabela A.3., no 

Apêndice). Por exemplo, no caso particular da riboflavina, SEI 

MOUR et alii (1968) observaram um aumento no peso dos leitões 

com o aumento do nível dessa vitamina nas raçoes, tendo sugerl 

do que a exigência mínima de riboflavina para o máximo desen -

volvimento de leitões, pesando ao redor de 5,0 kg, estava en

tre 3,0 e 4,0 mg/kg de raçao, o que é superior aos níveis nor

malmente recomendados pelas tabelas de exigências nutricio -

nais americanas e inglesas. 

4.2,3. PESO DAS LEITEGADAS À DESMAMA 

As médffias ajustadas do peso das leitegadas a 

desmama sao apresentadas na Tabela 17, enquanto que na Tabela 

A.13., no Apêndice, estão os resultados da análise da variân

cia. De acordo com esses resultados verificou-se que houve uma 

tendência linear e cúbica (P<0,10) do peso das leitegadas 

desmama variar com a ordem do parto. 

A análise de covariãncia foi eficiente no senti 

do de remover a variabilidade do residuo dos dados de peso das 

leitegadas à desmama, já que essa variável foi afetada de ma

neira altamente significativa pelo peso das leitegadas ao nas

cer (P<0,01), consumo de ração das leitegadas (P<0,001) e per

da de peso das matrizes na lactação (P<0,001). Foram observa -
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dos aumentos de 1 , 51±0, 57 e 0,80±0, 14 kg no peso das leitega 

das à desmama para cada aumento de 1,00 kg no peso ao nascer e 

no consumo de ração das leitegadas, respectivamente. Da mesma 

forma, houve um aumento de 0,52±0,09 kg no peso das leitegadas 

à desmama para cada perda·.de 1, 00 kg no peso das matrizes du

rante o periodo de lactação. 

O emprego de O, 7
ft 14 e 21% de levedura seca 

na raçao proporcionou um aumento linear significativo (P<0,05) 

no peso das leitegadas a desmama, sendo a equaçao de regressão 

Y = 67, 4690 + 0,2849X, a qual é representada pela Figura 4. E� 

bora HARMON e..;t af)._.,[ ,(1975b) e THONG e..;t ali.,[ (1978) nao tives -

sem verificado alterações significativas no peso das leitega

das à desmama com o emprego de diferentes níveis de subprodu -

tos de fermentação em rações de fêmeas em gestação e lactação, 

YOSHIDA e..;t afii (1980) obtiveram maiores pesos médios dos lei

tões à desmama com o uso de 20% de levedura seca (P. aganobii), 

cultivada em metanol, nas rações fornecidas às matrizes e suas 

leitegadas. Tal qual discutido anteriormente, os resultados 

no presente estudo parecem indicar que o aumento linear (P<0,05} 

no peso das leitegadas à desmama ocorreu devido aos niveis cres 

centes de vitaminas do complexo B com o aumento do percentual 

de levedura seca na raçao (Tabela A.3., no Apêndice). 
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Tabela 17 - Médias de peso das leitegadas à desmama (PL35), p::>r época do� 

no, orde:n do parto, raça e tratamento, ajustadas :r:or covariân

cia para núrrero de leitões nascidos vivos (W), peso das leite 

gadas ao nascer (PW), consumo de ração das leitegadas (CRL) e 

perda de peso das matrizes na lactação (PPL). 

Epoca do ano: 

jan.-fev. 

mar.-abr. 

mai.-jun. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov.-dez. 

Ordem do parto: 

H 

2i?-

3i? 

4i? 

Raça: 

Landrace 

Large White 

Tratamento 

T1 

T2 

T3 

Ti; 

Coef. regr. linear 
Coef. regr. linear 
Coef. regr. linear 
Coef. regr. linear 

do PL35 
do PL35 
do PL35 
do PL35 

Média geral não ajustada 

NÚrnero de 

obseJ:Vações 

sobre 
sobre 
sobre 
sobre 

18 

15 

13 

33 

19 

25 

41 

37 

29 

16 

70 

53 

27 

34 

27 

35 

ID 
PW 

CRL 

PPL 

PL35 ± Erro 

da média (kg) 

65,96±2,86 

62,62±3,50 

82,30±3,67 

73, 17±2,45 

71,00±3,57 

67,73±2,39 

70, 16±2,80 

76, 15±2,39 

67,42±2,53 

68, 12±3 ,26 

68 ,68± 1 ,42 

72,25±1,65 

66,70±2,08 

70, 60± 1, 90 

71,40±2,20 

73, 16±1,87 

1,08±0, 79 
1,51±0,57 
0,80±0,14 

-0,52±0,09

70,88±21,18 
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4.3, CONSUMO DE RAÇÃO DAS LEITEGADAS 

As médias ajustadas por covariância do consumo 

de ração das leitegadas durante o aleitamento, para os vários 

efeitos estudados, são apresentadas na Tabela 18, enquanto que 

os resultados da análise da variância para este parâmetro es

tão na Tabela A.14., no Apêndice. Foi observado um efeito sig

nificativo dos componentes linear (P<0,001) e quadrático (P < 

0,01) da ordem do parto, tendo ocorrido um aumento no consumo 

de ração das leitegadas do primeiro parto para os demais e uma 

tendência de diminuição do terceiro para o quarto parto. 

Por outro lado, houve um aumento significativo 

(P<0,01) no consumo de ração à medida que as leitegadas apre -

sentavam maior número de leitões aos 21 dias de idade. 
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Tabela 18 - .Médias calculadas por antilogaritmo neperiano, do consuno de 
ração das leitegadas (CRI,) ror época do ano, ordan do parto , 
raça, tratamento e nú:rrero de leitões aos 21 dias de idade, a
justadas por covariância para peso das leitegadas aos 21 dias 
de idade (PL21 ) e perda de peso das matrizes na lactação (PPL) . 

Época do ano: 

jan.-fev. 

mar.-abr. 

mai.-jun. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov.-dez. 

Ordem do parto: 

1 ª

2ª 

...,a5. 

Raça: 

Landrace 

Large White 

Tratamento: 

Número de 

observações 

18 

15 

13 

33 

19 

25 

41 

37 

29 

16 

70 

53 

27 

34 

27 

35 

CRL ± :Erro 

das média (kg) 

8,73±1,20 

9,56±1,25 

8, 19± 1, 28 

6, 34± 1, 17 

11,07±1,26 

9,37±1,17 

4, 27±1, 20 

8, 84± 1, 17 

13 ,80±1, 17 

11, 26± 1, 23 

8,04±1,09 

9, 53±1, 10 

8,48±1,14 

11,43±1,13 

7,59±1,14 

7, 98± 1, 12 

(continua) 
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Tabela 18 - CDntinuação 

Número de CRL ± Erro 

observaçces da.,média (kg) 

Número de leitces aos 

21 dias de idade 

3 7 2,83±1,41 

4 8 4, 14± 1, 34 

5 13 8,41±1,26 

6 11 7,59±1,25 

7 9 7,89±1,25 

8 17 7,53±1,17 

9 21 13,00±1, 18 

10 16 14,01±1,20 

11 9 11,53±1,29 

12 7 16,86±1,32 

13 5 14,67±1,39 

Coef. regr. linear do CRL sobre PL21 0,02±0,01 

Coef. regr. linear do CRL sobre PPL 0,02±0,00 

Média geral não ajustada 8,06±2,93 
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O peso das leitegadas aos 21 dias de idade e a 

perda de peso das matrizes durante a lactação afetaram signif1 

cativamente (P<0,01) o consumo de ração das leitegadas, tendo 

sido observados acréscimos de 0,02±0,01 e 0,02±0,00 kg no con

sumo, respectivamente, para cada quilograma de aumento no peso 

das leitegadas aos 21 dias e para cada quilograma de redução 

no peso vivo das reprodutoras durante o período de lactação. 

Foi constatado um efeito significativo (P<0,05) 

do componente cúbico de tratamento sobre o consumo de ração das 

leitegadas, sendo as médias ajustadas para T 1 , T 2 , T 3 e T 4 fo

ram, respectivamente, 8,48, 11,43, 7,59 e 7,98 kg. Tal fato 

não apresenta uma explicação convincente já que não há nenhuma 

correspondencia lógica entre o emprego de níveis crescentes de 

levedura seca nas rações das matrizes e o efeito cúbico obser

vado no consumo de ração das leitegadas. A obtenção dessa res

posta pode ser atribuída, pelo menos em parte, às dificuldades 

encontradas no controle do consumo real, já que em várias oca

siões foi observado que alguns leitões conseguiam ter acesso 

aos comedouros das matrizes e assim ingerir quantidades não e� 

timadas de ração experimental. Em outros casos, as rações ini

ciais eram jogadas para fora dos comedouros, acabando por cair 

no fosso de coleta de dejetos, colocado na parte posterior da 

gaiola de parição, sob a ãrea ripa do piso. 
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4,4, VARIAÇÃO DE PESO DAS MATRIZES 

As médias ajustadas do ganho de peso das matri

zes na gestação, perda de peso na parição e perda de peso na 

lactação são apresentadas, respectivamente, nas Tabelas 19, 20 

e 21, enquanto que os resultados das análises da variância pa

ra esses parâmetros estão, respectivamente, nas Tabelas A.15., 

A.16. e A.17., no Apêndice.

A época do ano nao influenciou significativame� 

te (P>0,05) a variação de peso das matrizes nas várias fases 

do ciclo reprodutivo. Entretanto, quando se procedeu a decomp� 

sição da soma de quadrados através da técnica dos polinêmios or

togonais, foi verificado um efeito significativo (P<0,05) do 

componente cúbico de época do ano sobre o ganho de peso na ge� 

tação. Foi observado também respostas linear e cúbica (P<0,05) 

e uma resposta quadrática (P<0,05) da perda de peso a ordem 

do parto, respectivamente, na parição e durante a lactação. 

Com o emprego da análise da covariância foi pos

sível realizar um estudo mais preciso das variações de peso 

das matrizes nas várias fases. Foi verificado um efeito alta

mente significativo (P<0,001) do número de leitões nascidos so 

bre o ganho de peso na gestação, tendo sido observado um aumen 

to de 2,48±0,70 kg no ganho de peso das matrizes para cada lei 

tão nascido, enquanto que a variação de peso na gestação apre

sentou uma tendência (P<0,10) de ser influenciada pelo peso da 

leitegada ao nascer e pelo peso das matrizes ao acasalamento 
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Tabela 19 - Médias de ganho de peso das matrizes na gestação (GPG) por é� 

ca do ano, ordem de pa.rto, raça e tratamento, ajustadas por � 

variância p:i.ra nún:ero de leitões nascidos (IN} , peso das lei� 

gadas ao nascer (PID) e peso das matrizes ao acasalamento (PMA) •

Época do ano: 

jan.-fev. 

mar.-abr. 

ma.i.-jun. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov .-dez. 

Ordan do parto: 

Hi. 

2? 

39 

4� 

Raça: 

Landrace 

Large White 

Tratamento: 

T1 

T2 

T3 

T'-+ 

Número de 

observaçces 

18 

15 

13 

33 

19 

25 

41 

37 

29 

16 

70 

53 

27 

34 

27 

35 

Coef. regr. linear do GPG sabre LN 

Coef. regr. linear do GPG sobre PlD 

Coef. regr. linear do GPG sobre PMA 

Média geral não ajustada 

GPG + Erro 

da:média (kg)

60,56±4,30 

60,96±5,41 

59,82±5,65 

47,85±3,81 

45,40±5,43 

57,91±3,60 

54,70±4,34 

53, 15±3 ,62 

57,00±3,92 

56,81±5,31 

56,28±2, 17 

54,55±2,36 

54,52±3,38 

58,94±2, 79 

54,00±3,27 

54,21±2,80 

2,48±0,70 

0,84±0,08 

-1,00±0,54

54 , 12± 16 , 55 
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Tabela 20 - Médias de perda de peso das :rratrizes na parição (PPP) :por épo

ca do a110, ordem do parto, raça e tratarrento, ajustadas por co 
variância para número de leitões nascidos vivos (W), peso das 
leitegadas ao nascer (PW) e :peso das matrizes aos 107 dias de 
gestação (PM107). 

Número de 

observações 

Época do ano: 

jan.-fev. 

mar.-abr. 

ITB i. -j un. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov.-dez. 

Ordem do parto: 

1ª 

29 

39 

4i? 

Raça: 

Landrace 

Large White 

Tratarrento 

Coef. regr. linear do PPP sobre W 

Coef. regr. linear do PPP sobre PW 

Ccef. regr. l.í11ear do PPP sobre PM107 

Média geral não ajustada 

18 

15 

13 

33 

19 

25 

41 

37 

29 

16 

70 

53 

27 

34 

27 

35 

PPP ± Erro 

da média (kg) 

19,91±1,49 

18,37±1,62 

10,64±0,79 

15,44±0,86 

14, 09± 1, 1 O 

15,97±1,00 

21,47±1,64 

15,25±0,83 

19,94±1,31 

8,94±0,59 

17,07±0,59 

15, 72±0 ,60 

15,84±0,79 

17, 19±0, 76 

16,49±0,85 

16,07±0,69 

-0,92±0,61

-0,04±0,44

-0, 11±0,03

17,98±5,04 
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Tabela 21 - Médias de :perda de :peso das matrizes na lactação (PPL) por épo 
ca do ano, ordan de parto, raça e trata.Trento, ajustadas por co 
variância para núrrero de leitões à desmama (L35) , :peso das lei 
tegadas à desmama (PL35) , consurro de ração da.s leitegada.s (CRL) 
e peso das matrizes à parição (PMP) • 

É_poca cb ano: 

jan.-fev. 

rrar.-abr. 

mai.-jun. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov.-dez. 

Ordem do parto: 

H/· 

29 

39 

49 

Raça: 

NÚmero de PPL ± Erro 

observações da média (kg) 

18 21 , 06± 1, 90 

15 18, 15± 1 ,85 

13 9,31±0,79 

33 14,53±0,91 

19 12, 18±1, 04 

25 18,32±1,24 

41 21,06±1,89 

37 12,08±0, 71 

29 12,él]±0,80 

16 15,68±1,47 
- - - - - - - - - - - - - - -... - - ...... �:;;... -

Landrace 70 16,25±0,63 

Large White 53 14,93±0,61 

Tratamento: 

T1 27 15, 79±0, 94 

T2 34 13,94±0,66 

T3 27 17 ,06±1,01 

T4 35 15,58±0, 77 

Coef. regr. linear do PPL sobre L35 -0,08±0,04

Coef. regr. linear do PPL sobre PL35 O, 17±0, 72

Coef. regr. linear do PPL sobre CRL -O ,41±0 ,09

Coef. regr. linear cb PPL sobre PMP 0,25±0,14

Média geral não ajustada 16, 12±5,62 
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Da mesma forma, a perda de peso na parição diminuiu, de manei

ra altamente significativa (P<0,001), 0,11±0,03 kg para cada 

aumento de 1,00 kg no peso das matrizes aos 107 dias de gesta

ção. Quanto à perda de peso na lactação, verificou-se que esta 

variável apresentou aumentos significativos de 0,17 ± 0,72 kg 

(P<0,001) e 0,25 ± 0,14 kg (P<0,05) para, respectivamente, ca

da aumento de 1 ,00 kg no peso das leitegadas à desmama e no p� 

so das matrizes à parição, tendo sido notada também urna tendên 

eia (P<0,10) do aumento do consumo de raçao dos leitões promS?_ 

ver uma menor perda de peso das matrizes na lactação. 

Através das análises da variância (Tabelas A.15., 

A.16. e A.17., no Apêndice) não foram constatadas diferenças

significativas (P>0,05) entre os tratamentos quanto à variação 

de peso das matrizes nas várias fases. Esses resultados estão 

de acordo com os obtidos por THONG et alii (1978) e YOSHIDA 

et alii ,�(1980), os quais nao observaram di-

ferenças significativas quanto à variação de peso na gestação 

e lactação com o emprego de, respectivamente, grãos secos de 

destilaria mais solúvies e levedura seca {P. aganobii). Por 

outro lado, HARMON et alii (1975b) relatou um menor ganho de pe 

so de marrãs durante a gestação, à medida que se aumentava os 

nlveis de grãos secos de cervejaria na dieta. Tal fato foi a

tribuído ao decréscimo dos níveis energéticos provocado pela a 

di.ção do referido subproduto às rações. Contudo, WAHLSTROM e 

LIBAL (1976) relataram que mesmo fornecendo-se dietas isoener

géticas com níveis crescentes de grãos secos de cervejaria, os 
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ganhos de peso na gestação foram afetados significativamente,o 

que levou•esses autores a concluir que isto aconteceu devido 

ao aumento do teor em fibra das rações provocado pela utiliza

ção de grãos secos de cervejaria. Portanto, os resultados ob

servados no presente estudo indicam que o aumento do nivel de 

- -

levedura seca nas raçoes nao exerceu nenhum efeito significatl 

vo (P>0,05) sobre a variação de peso das matrizes nas varias 

fases, mesmo tendo sido notado que o nível energético das ra

ções decrescia com o aumento do teor de levedura seca. Entre -

tanto, quando se analisou o peso das matrizes em cada uma das 

fases estudadas, foram notadas diferenças significativas entre 

os tratamentos. Esses resultados podem ser observados nas Tabe 

las 22 e 23, que apresentam as médias do peso das matrizes ao 

acasalamento, aos 107 dias de gestação, à parição e à desmama, 

e nas Tabelas A.18., A.19., A.20. e A.21., onde sao mostradas 

as análises da variância dos dados referentes a esses parame -

tros. 

De acordo com as análises estatísticas foi ob

servado um efeito significativo (P<0,05) dos componentes de 

regressão linear e cúbica de tratamento sobre o peso das matri 

zes ao acasalamento. Por outro lado, houve uma diminuição li-

near significativa no peso das fémeas aos 107 dias de gesta-

çao (P<0,05), à parição (P<0,05) e à desmama (P<0,01) a medida 

que se aumentava o nível de levedura seca na ração. As equa-

çÕes de regressao para esses varios efeitos e suas representa-

çoes gráficas são apresentadas na Figura 5. Esses resultados 
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Tabela 22 - .Médias de :peso das matrizes ao acasalamento (PM.l\) e aos 1 07 

dias de gestação (PM107) por época do ano, ordem de parto, ra

ça e tratamento. 

Ép:)ca do ano: 

jan.-fev. 

mar.-abr. 

rnai.-jun. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov.-dez. 

Ordem de 

1 ª

2� 

30 

40 

Raça: 

parto:

Landrace 

Large White 

Tratamento; 

T, 
J. 

Médias gerais não ajustadas 

Número de 

observações 

18 

15 

13 

33 

19 

25 

41 

37 

29 

16 

70 

53 

27 

34 

27 

35 

PMA ± Erro 

da média (kg) 

171,27±4,99 

174,58±6, 18 

169,99±6,45 

179,09±4,25 

179, 25±6, 24 

173 ,00±4, 06 

151,78±4,68 

167,91±4,16 

184,34±4,28 

194,09±5,68 

175,89±2,39 

173,17±2,64 

183,61±3,65 

169,48±3,19 

176,53±3,74 

168,50±3,21 

170,01±22,31 

PM107 ± Erro 

da média (kg) 

230,89±6,29 

231,90±7,79 

232,83±8,13 

228,07±5,36 

222,69±7,86 

231,12±5,12 

2 08, 95±5, 90 

222,54±5,25 

237,69±5,39 

249,15±7,16 

229,70±3,01 

229,47±3,32 

238,09±4,61 

226,84±4,02 

230,40±4,71 

223,01±4,04 

224, 13±27, 43 
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Tabela 23 - Médias de peso das matrizes à parição (PMP) e à desmama (P.MD)fX)r 

epoca do ano, ordan de parto, raça e tratamento. 

Época do ano: 

jan.-fev. 

rna.r . -abr . 

mai.-jun. 

jul.-ago. 

set.-out. 

nov.-dez. 

Ordem de parto: 

19 

Raça: 

Landrace 

Large White 

Tratamento: 

Número de 

observações 

18 

15 
1 '> 
1 _) 

33 

19 

25 

41 

37 

29 

16 

70 

53 

27 

34 

27 

35 

Médias gerais não ajustadas 

PMP ± Erro 

da média .(kg) 

210,29±5,97 

212,73±7,40 

221,40±7,72 

211,81±5,09 

208,55±7,47 

208,90:+-4,86 

190,51±5,60 

206,66±4,98 

215,55±5,12 

236,40±6,80 

212,51±2,86 

212,05±3, 16 

220,03±4,37 

210,05±3,82 

212,74±4,47 

206,09±3,84 

206,09±26,12 

P.MD ± Erro 

da média (kg) 

190,46±6,06 

197,78±7,51 

207,11±7,84 

196,24±5, 17

197,17±7,57 

188,67±4,93 

172,83±5,69 

190,42±5,06 

202,86±5,19 

218,83±6,90 

197,23±2,90 

195,24±3,20 

204,95±4,44 

197,76±3,87 

194,41±4,54 

187,83±3,89 

189, 96± 26, 41 



Figura 5 

PlvY:\ 
{efeito linear) 

Y = 180,0872 - 0,5321X 

PMA --- y = 183,5928-5,2570X+0,5858X2 -0,0176X3 

(efeito cúbico) 
PM:107 - 0,5863y = 235,6560 

P.MP --- O, 5544y = 218,0215 

P.MD --- O, 7806 y = 204,3960

™ {PEno tOB!CO) 

PMA (f.il=f110 UNE.AR) 

PM 107 

PMP 
Pf'Jl 

o 

NÍVE!S DE LEYEIJGRA SECA NA RACAO 

. 92. 

Efeitos dos níveis de levedura seca na ração sobre o peso das 

matrizes ao acasalamento (P.tvIA) , aos 107 dias de gestação (P.M 

107), à parição (P.MP) e à desmama (P..MD). 
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nao concordam com aqueles obtidos por YOSHIDA et ali� {1980), 

que não observaram alterações significativas no peso das matri 

zes, quando essas receberam 20% de levedura seca (P. aganobii) 

nas raçoes, durante seis ciclos reprodutivos consecutivos. 

As respostas obtidas quanto ao peso das reprod� 

toras nas várias fases podem ser atribuídas à redução do teor 

energético das rações com o uso de níveis crescentes de levedu 

ra, uma vez que as fêmeas dos tratamentos T 1, T2, T 3 e T 4 rece 

beram raçoes contendo níveis energéticos calculados de 3136, 

3109, 3079 e 3047 kcal de energia metabolizável/kg. 

4.5. CONSUMO DIÁRIO DE RACÃO DAS MATRIZES DURANTE O PERÍODO 

DE LACTAÇÃO 

Na Tabela 24 sao apresentadas as médias, ajus-

tadas por covariância, do consumo diário de ração das matrizes

durante o período de lactação por subgrupo de matrizes, ou

seja, todos os animais de um grupo que apresentaram partos em 

uma mesma epoca, e por tratamento. A análise da variância (Ta 

bela A.22. no Apênd�ce) mostrou um efeito linear positivo alta 

mente significativo (P<0,001) de subgrupo sobre o consumo diá

rio de ração. Embora tal resultado não possa conduzir a nenhu

ma conclusão prática, já que a partir do terceiro subgrupo de 

matrizes havia uma variação quanto à ordem do parto das fêmeas 

de cada subgrupo, a inclusão desse fator no modelo estatístico 



. 94. 

Tabela 24 - M8dias de consu.rro diário de ração das rra+-rizes durante o pe

ríodo de lactação (CRM) por subg"rupo e tratamento, ajustadas 

SUbgrupo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tratamento: 

'I' 
l 

T2 

T3 

T4 

Coef. regr. 

Coef. regr. 

Média geral 

por covariância para perda de peso das matrizes na lactação 

(PPL) e peso das leitegadas aos 2í dias de idade {PL21). 

Número de 

observações 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

7 

7 

7 

linear do CRM sobre PPL 

linear do CRM sobre PL21 

nao ajustada 

CRM Erro 

da média (kg) 

5,07±0, 13 

5, 02±0, 13 

5, 12±0, 13 

5,45±0, 12 

5, 75±0, 14 

5,46::0, 12 

5, 77±0, 12 

5,51:+-0,10 

5,11±0,10 

5,40±0,09 

5, 49:rO, 10 

-O,OS:+0,01

o,08�-0,01

5, 38:+ O, 69 
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foi válida, pois permitiu uma análise mais precisa do efeito de 

tratamento. 

A perda de peso das matrizes durante a lactação 

e o peso das leitegadas aos 21 dias de idad� exerceram um efei 

to altamente significativo (P<0,001) sobre o consumo diário de 

ração. Foi observada uma redução de 0,05 ± 0,01 kg/dia para ca 

da quilograma de peso perdido pelas matrizes durante a lacta

ção, e um acréscimo de 0,08 ± 0,01 kg/dia no consumo decorren

te do aumento de 1,00 kg no peso das leitegadas aos 21 dias de 

idade. 

Os níveis de levedura seca utilizados nas ra

çoes experimentais proporcionaram um efeito quadrático signifl 

cativo (P<0,05) e uma tendência cúbica (P<0,10) sobre o consu

mo diário de ração, sendo que as médias para T 1, T 2, T 3 e T 4

foram, respectivamente, 5,51, 5,11, 5,40 e 5,49 kg/dia. De a

cordo com os relatos de THONG �� alii (1978) e YOSHIDA U � 

(1980), não foram observadas alterações significativas no con

sumo diário de ração quando esses autores empregaram, respect� 

vamente, diferentes niveis de grãos secos de destilaria mais 

solúveis, e levedura seca (P. aganobii) em raç6es de matrizes 

em lactação. 

O efeito quadrático significativo (P<0,05) ob

servado no consumo diário de ração das matrizes não é condizen 

te com a redução do nível energético, devido ao aumento do ni

vel de levedura seca nas raçoes. Talvez o estudo dessa variá -

vel tenha sido limitado pela metodologia utilizada para coleta 
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dos dados, já que, devido a algumas dificuldades encontradas du 

rante o periodo de execuçao do presente estudo, o consumo de 

raçao foi medido por lote de matrizes de um mesmo tratamento , 

que pariram em uma mesma epoca. Consequentemente a análise da 

variância se baseou em dados de consumo médio de lotes de re-

produtoras, com numero de matrizes não necessariamente 

acarretando, desta forma, uma grande variabilidade. 

igual, 
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5. CONCLUSÕES

O emprego de niveis crescentes de levedura seca 

de destilarias de álcool de cana-de-açúcar (Saccha�omyce.l ce.�e. 

V,{_.óiae.) nas rações de matrizes gestantes e lactantes não influen

ciou significativamente o número de leitões e a taxa de morta

lidade ao nascer. Todavia, foi notada uma tendência linear em

aumentar o número de leitões nascidos vivos com os níveis cres

centes de levedura seca nas rações o que pode ser atribuido a 

diferenças genéticas e/ou ambientais nao controladas, embora 

outros fatores pudessem ter contribuído. Como decorrência, o 

numero de leitões aos 21 dias de idade e à desmama também ten

deram a aumentar linearmente. 

O peso das leitegadas apresentou, ao nascer, u

ma tendência de aumento linear com a elevação dos níveis de le 

vedura seca nas raçoes das matrizes, e passou a ser significa

tivamente maior aos 21 dias de idade e à desmama. Tal fato 
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talvez possa ser explicaoo pelo aumento do teor em vitaminas 

do complexo B nas rações, uma vez que este subproduto apresen

ta um alto conteúdo dessas vitaminas. 

O consumo de ração das leitegadas variou de for 

ma cúbica entre os tratamentos, o que nao apresenta uma corres 

pondência lógica com o emprego de níveis crescentes de levedu

ra seca nas rações das matrizes. A obtenção dessa resposta po

de ser atribuída muito mais às dificuldades encontradas no con 

trole do consumo real de ração do que a um possivel efeito cau 

sado pelo emprego da leveâura. 

Embora não tenham sido notadas diferenças signl 

ficativas quanto à variação de peso das matrizes nas várias fa'

ses do ciclo reprodutivo, a utilização de levedura seca nas ra 

çoes proporcionou menores pesos ao acasalamento, aos 107 dias 

de gestação, à parição e à desmama, podendo-se atribuir esses 

efeitos à diminuição do teor energético das raçoes com o aumen 

to do nivel de levedura seca nas mesmas. 

Por outro lado, o consumo diário de raçao das 

matrizes durante o periodo de lactação variou significativame� 

te de forma quadráti�a, apresentando também uma tendência cúbi 

ca, entre os tratamentos. Tal fato foi considerado de dificil 

explicação, urna vez que esses efeitos não foram coerentes com 

o aumento do porcentual de levedura seca na ração e com as res

postas observadas na análise dos outros parâmetros considera -

dos. 

Os resultados obtidos no presente estudo indica 
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ram que o emprego de levedura seca como fonte de protelna em 

rações de matrizes em gestação e lactação, até o nível de 21%, 

foi viável e mes:rro benéfico em certos aspectos, melhorando al

guns parâmetros reprodutivos estudados. Novos estudos poderão 

indicar os níveis mais apropriados de utilização desse subpro-

duto, levando-se em conta o custo das raçoes e a 

das matrizes e suas leitegadas. 

performance 
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Tabela A. 1 . Aiiálises químicas aproximadas de amostras de levedura seca 

(S. c.Vte_v,<,6ia.e,) realizadas antes (amostra A) e durante o pe

r iodo experimental (Amostras B, c, D e E) . 

Amostras Média 
das 

E
d amostras 

B,C,D,E 

Umidade, % 7,66 8,40 4,50 7,59 6,70 6,80 

Proteina bruta, % 29, 17 27,56 30,23 30,89 30,62 29,83 

Extrato etéreo, o 
-6 1, 22 1 ,56 0,89 1,22 1,60 1,32 

Mat. mineral , & 11, 81 17,01 14,43 13, 14 9,82 13,60 

Fibra bruta, % 0,79 0,00 0,72 0,77 2,35 1,28 

Extr. nao nitrCXJe-
nado, % 49,35 45,47 49,23 46,39 48,91 47,50 

Cálcio, o 
-6 1, 23 1, 03 1,52 1,87 1 , 19 1,40 

Fósforo, % 0,59 0,50 0,68 0,68 0,67 0,63 

ª Laboratório de Brcmatologia do Departamento de Zootecnia da Escola Supe

rior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

b 
Durate.x - Rações Anhanguera S .A. 

e 
Ata Controller S.A. 

a - - -
Laboratorio de :Nutriçao do Centro Nacional de Pesquisa de Suinos e Aves 

(CNPSA/EMBRAPA). 
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Tabela A. 2. Análises de aminoácidos da levedura seca (S. ce.Ju,:v,,1.,,z,a_e) reali 

zadas durante o pericd.o e.x:perin-ental .. 

Aminoácidos, % 

Lisina 

Metionis1a 

Bistidina 

lrrginina 

Ác. aspártico 

Treonina 

Serina 

Ác. glutâmico 

Prolina 

Glicina 

Alanina 

Valina 

Isoleucina 

Leucina 

Tirosina 

Fenilalani...ria 

Triptofano 

Cistina 

Primeira 

amostra 

2, 31 

0,42 

1, 33 

3,64 

1,57 

1, 75 

4,87 

1,09 

1 ,24 

2,28 

7, 79 

7, 4 2  

2,25 

1, 22 

0,34 

a Durate.."< - Rações Anhanguera S.A.

b Ata Controller S.A. 

Segu11da 
bamostra 

1 ,59 

0,31 

0,48 

1 , 03 

2,68 

1 , 18 

1, 34 

3,00 

0,90 

0,98 

1,69 

1, 29 

1 ,06 

1, 56 

0,64 

0,89 

0,07 

Terceira 
eamostra 

1, 75 

0,47 

1,35 

1, 37 

1, 93 

2,02 

1, 49 

2,41 

1 ,27 

0,56 

Média 

1,88 

0,40 

0,48 

1, 24 

3,16 

1,37 

1,67 

3,94 
1,00 

1 , 11 

1, 99 

1, 70 

1,32 

2,07 

0,64 

1,13 

0,56 

e Laroratório de Nutrição do Centro Nacional de Pesquisa de Suinos e Aves 

í CNPSA/EMBRAPA) 
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Tabela A. 3. Níveis calculados de algurras vitaminas do corrplexo B nas raçoes 

experirrentaisª . 

Vitaminas 
mg/kg 

Tiami.'hl 

Rilioflavina 

Ácido pantotênico 

Niacina 

Colina 

3,9 

6, 1 

32,2 

66,8 

1274 

10,2 16,4 

8,5 10,9 

39, 1 46,0 

94,8 122,8 

1424 1574 

a 
Valores calculdos cem base no NATICNAL RESEARCH CDUNCIL (1979). 

22,7 

13 ,4 

52,9 

150,8 

1724 
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Tabela A. 4. Análise da variância do nurrero de leitões nascidos {logaribno 
neperiano) 

Causas de variação Graus de liberdade 

Ép::x:a do ano 

Orde.Tfl do pa.rto 

Raça 

Trat.arrento 

Resíduo 

Coeficiente de variação = 16,64% 

5 

3 

1 

3 

110 

QJ.adrados rrédios 

0,242 

0,094 

0,964 (P<0,01) 

O, 177 

O, 139 

Tabela A. 5. Análise da variâr1cia do número de leitões nascidos vivos (lo
garitmo neperiano). 

Causas de variação Graus de liberdade QJ.adrados rrédios 

ÉpX:a do a11O 5 0,214 

Ordem do pa.rto 3 0,236 

Raça 1 2, 143 (P<0,01) 

'Tratamento 3 0,359 

Linear 1 0,654 (P<0,10} 

QJ.adrático 1 O, 102 

cúbico 1 0,322 

Resíduo "'! '10 
l JU 0,200 

Coeficiente de variação = 21,12% 
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Tabela A.6. Análise da variância do nurrero de leitões aos 21 dias de idade 
(logaritmo ne:rieriano). 

Causas de variação Graus de lJberdade 

Ép)ca do ano 5 

Ordem do parto 3 

Raça 1 

Tratarrento 3 

Linear 1 

O-iadrático 1 

eúbico 1 

Residuo 110 

Coeficiente de variação = 19,03% 

Tabela A. 7. Análise da variância do nú.nero de 
neperiano) 

Causas de variação Graus de 1 iberdade 

Ép)ca do ano 5 

Ordem do parto 3 

Faça 1 

Tratarrento 3 

Linear 1 

O]adrático 1 

cúbico 1 

Residuo 110 

Coeficiente de variação = 19,11% 

O]adrados rrédios 

0,201 

O, 167 

1,515 (P<0,01) 

0,212 

0,461 (P<0,10) 

o I 175 

0,000 

o I 144 

leitões à desIIBTIB. (logaritmo 

O-ladrados :rrédios 

0,219 

O, 155 

1,672 (P<0,001} 

0,242 

0,520 (P<0, 10) 

0,204 

0,001 

O, 144 
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Tabela A. 8. Análise da variância da taxa de rrorw.lidade de leitões ao nas

cirrento com ajuste :por covariância p:rra núnero de leitões nas

cidos vivos (LO), peso da leitegada ao nascer (PLO) e peso da 

ma.triz aos 107 dias de gestação (PM107). 

Causas de variação Graus de 1 i.berdade Quadrados rrédios 

Ép:)ca do ano 5 130,761 

Ordem do p:rrto 3 142,614 

Paça 1 374,167 

Tratamento 3 282,138 

Regr. linear p:rra LO 1 31,881 

Regr. linear p:rra PLO 1 458,548 

Regr. linear p:rra PM107 1 1656,414 {P<O, O 1) 

Residuo 107 175,814 

Coeficiente de 
-

variaçao = 134, 14% 
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Tabela A.9. Análi_se da variânci_a da taxa de rrortalidade de leitões do nas

cirrento até os 21 dias de idade com ajuste :por covariância J)cl

ra núrrero de leitões nascidos vivos (LO}, r:eso da leitegada 

ao nascer (PLO) e peso das matrizes aos 107 dias (PM107). 

causas de variação 

Épcea do a.rio 

Ordem do parto 

Raça 

Tratanento 

Li11ear 

QJadrático 

cúbico 

Graus de l.íberdade 

5 

3 

1 

3 

Regr. linear para 10 1 

Regr. linear para PLO 1 

Regr. linear para PM107 1 

Resíduo 107 

Coeficiente de variação = 94,84% 

Quadrados rrédios 

170,990 

186,637 

109,455 

250,261 

2,431 

96,067 

652,281 (P<O, 05) 

115,630 

31, 129 

216,718 

161,945 
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Tabela A. 1 O. Análise da variância da taxa de rrortalidade de leitões do :nas 

cimento até a deSI'fl.::liffi com ajuste r:or covariância para núnero 

de leitões nascidos vivos (LO), peso da leitegada ao nascer 

(PW) e peso da IIBtriz aos 107 dias de gestação íPM107). 

causas de variação Graus de 1 iberdade 

Época do ano 5 

Ordem do parto 3 

Raça 1 

Tratarrento 3 

Linear 1 

Quadrático 1 

O3bico 1 

Regr. linear para LO 1 

Regr. linear para PLO 1 

Regr. linear para PM107 1 

Resíduo 107 

Coeficiente de variação = 91,42% 

QJ.adrados rrédios 

227,575 

159,037 

190,901 

306,589 

O ,924 

177,445 

741,395 (P<O ,05} 

119,973 

41,091 

259,530 

174,550 
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Tabela A.11. A:nál.ise da var.iânc.ia do peso das le.itegadas ao nascer com a

juste por covariânc.ia para núrrero de leitões nascidos (IN). 

causas de variação Graus de liberdade ().ladrados rréd.ios 

Éf:Oea do ano 5 6,910 

Ordem do parto 3 10,908 

L.inear 1 0,872 

Quadrático 1 31,109 (P<0,05) 

cúbico 1 o 
I 
742 

Raça 1 40,641 (P<0,05) 

Tratarrento 3 10,269 

Linear 1 22,478 (P<O, 10) 

Quadrático 1 0,341 

cúbico 1 7,986 

Regr. linear para IN 1 1468,309 (P<0,001) 

Resíduo 109 6,265 

Coefic.iente de va.r.iação = 18,07% 
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Tabela A.12. Análise da variância do peso das leitegadas aos 21 dias de i

dade can ajuste por covariância para peso das leitegadas ao 

nascer (PLO). 

Causas de variação Graus de liberdade ()..ladrados rrédios 

ÉpoCa do ano 5 97,898 

Ordem do parto 3 198,502 {P<0,05) 

Linear 1 379,759 {P<0,05) 

C:Uadrático 1 0,004 

cúbico 1 215,739 (P<O, 1 O) 

Raça 1 257,393 (P<0,05) 

Tratarrento 3 136, 128 

Linear 1 402,236 (P<0,05) 

()..ladrático 1 2,180 

cúbico 1 3,968 

Regr. linear para PLO 1 8317 ,099 (P<O ,001) 

Resíduo 109 64,121 

Coeficiente de variação = 19,27% 
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Tabela A.13. Análise da variância do peso das leitegadas à des:rnarna com a

juste por covariância para núnero de leitões nascidos vivos 

(LO) , peso das lei tegadas ao nascer (PLO) , consurro de raçao 

das leitegadas (CRL) e perda de peso das matrizes na lactação 

(PPL). 

Causas de variação Graus de liberdade Quadrados rrédios 

É}:X:lca do ano 5 296, n·1 (P<0,05) 

Linear 1 3,671 

QJadrático 1 333,534 (P<O, 10) 

eúbico 1 8,635 

49 grau 1 260,361 

59 grau 1 875,286 (P<0,01) 

Ordem do parto 3 270,275 (P<O, 10) 

Linear 1 380,641 (P<O, 10) 

QJadrático 1 111,716 

eúbico 1 318,467 (P<O, 10) 

Raça 1 275,497 

Tratanento 3 205,848 

Linear 1 562,747 (P<O ,05) 

QJadrático 1 35,032 

cúbico 1 19,765 

Regr. linear para ID í 192,098 

Regr. linear para PLO 1 723,906 (P<0,01} 

Regr. linear para CRL 4 3259,736 (P<O ,001) 1 

Regr. linear pa.ra PPL 1 3304,919 (P<0 ,001) 

Residuo 106 103,479 

Coeficiente de variação = 14,35% 
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Tabela A. 14. Análise da variância do cxmsumo de ração das leitegadas, Em

tenros de log-aritmo neperiano, a::m ajuste por covariância pél.

ra peso das leitegadas aos 21 dias de idade (PI..21) e perda de 
peso das matrizes na lactação (PPL) . 

Causas de variação Graus de liberdade Q.J.adrados rrédios 

Ép:)ca do ano 5 0,712 

Ordem do pél.rtO 3 3, 184 (P<0,001} 

Linear 1 6,418 (P<0 ,001} 

Çuadrático 1 3,069 (P<0,01) 

eúbico 1 0,066 

Raça 1 0,709 

Tratarrento 3 0,894 (P<0,10) 

Linear 1 0,499 

Çuadrático 1 0,460 

eú.bico 1 1,721 (P<0,05} 

N9 de leitões aos 21 dias idade 10 0,908 (P<0 ,05) 

Linear 1 4,041 (P<0 ,01) 

Çuadrático 1 0,901 

cúbico 1 0,236 

49 grau 1 0,915 

Desvios 6 o, 777 

Regr. linear para PL21 1 2,826 (P<0,01) 

Regr. linear para PPL 1 3,301 (P<0,01) 

Resíduo 98 0,408 

Coeficiente de variação = 30,62% 
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'Tu.bela A.15. Análise da variância do ganho de peso das matrizes na gesta -

ção com ajuste por covariância para número de leitões nasci

dos (IN), peso das leitegadas ao nascer (PLO} e peso das rra

trizes ao acasalarrento (PMA). 

causas de variação Graus de liberdade Quadrados rrédios 

Éfx:Jea do ano 5 328,592 

Linear 1 194,783 

Quadrático 1 236,458 

eúbico 1 1086,926 (P<0,05) 

Desvios 2 124,700 

Ordem do parto 3 48,113 

Raça 1 77,411 

Tratanento 3 160,348 

Regr. linear para 1N 1 2944, 161 (P<O ,001) 

Regr. linear para PLO 1 810,324 (P<0,10) 

Regr. linear péITa P.MA 1 868,109 (P<0,10) 

Resíduo 107 239,182 

Coeficiente de variação = 28,58% 
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Tabela A.16. Análise da variância da perda de f:BSO das ma.trizes na parição 

com ajuste JX)r covariância para nÚi."nero de leitões nascidos v.:!:_ 

vos (ID), peso das leitegadas ao nascer (PLO) e peso das rna.

trizes aos 107 dias de gestação (PM107}. 

causas de variação Graus de liberdade QJadrados médios 

Época do ano 5 97,267 

Ordem do parto 3 259,193 (P<0,01) 

Lmear 1 301,106 (P<0,05) 

QJadrático 1 89, 166 

eúbico 1 387,308 (P<0,05) 

Raça 1 39,460 

Tratarrento 3 10,121 

Regr. linear para LO 1 147,428 

Regr. lmear para PLO 1 0,532 

Regr. linear para PM107 1 767,722 (P<0,001) 

Resíduo 107 64,676 

Coeficiente de variação = 25,11% 
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Tabela A. 17. Análise da variância da perda de peso das matrizes na lacta

ção com ajuste por covariância para núrrero de leitões à de� 

ma (L35), :r;.eso das leitegadas à deSIDéllIB (PL35), conSUilD de r� 

ção das leitegadas (CRL) e :r;.eso das matrizes à parição {PMP). 

causas de variação Graus de liberdade 0-:@.drados rrédios 

Época do ano 5 125,559 

Ordem do r::,,arto 3 196,147 (P<O, 10) 

Linear 1 80,413 

Quadrático 1 491,949 (P<0,05) 

cúbico 1 16,079 

Faça 1 44.709 

Tratarrento 3 43,750 

Regr. linear pa.ra L35 1 4,776 

Regr. linear pa.ra PL35 1 1654,696 (P<0,001) 

Regr. linear pa.ra CRL 1 256,631 (P<O, 1 O) 

Regr. linear para PMP 1 368,054 (P<0,05) 

Resíduo 106 85,099 

Coeficiente de variação = 27,23% 
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Tabela A. 18. Análise da variância do peso das rratrizes ao acasalarrento. 

Causas de variação Graus ide liberdade Quadrados rrédios 

Ép:)ca do ano 5 142,983 

Ordem do p::trto 3 4788,375 (P<0,001) 

Linear 1 14162, 191 {P<O, 001) 

Quadrático 1 176,276 

cúbico 1 26,644 

Raça 1 216,387 

Tratarrento 3 1413, 771 (P<0,01) 

Linear 1 2049,241 (P<O ,05) 

Çuadrático 1 356,234 

cúbico 1 1835,818 (P<0,05} 

Resíduo 110 322,557 

Cceficiente de variação = 10,56% 
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Tabela A. 19. Análise da variância do peso das rretrizes aos 107 dias de ge� 

tação. 

Causas de variação Graus de lilierdade Quadrados :rrédios 

ÉfX)ca do ano 5 101,242 

Ordem do parto 3 4220, 182 (P<O ,001) 

Linear 1 12626, 179 (P<0,001) 

Quadrático 1 19,313 

CÚbico 1 15,036 

Raça 1 1,521 

Tratarrento 3 1186 ,971 (P<0,10) 

Linear 1 2488, 166 (P<0,05) 

Quadrático 1 146,305 

eúbico 1 926,429 

Resíduo 110 512,142 

Coeficiente de variação = 10,10% 
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Tabela A. 20. Análise da variância do peso das rratrizes à parição. 

causas de variação Graus de liberdade Quadrados rrédios 

Éfx:>ca 5 200,843 

Ordem do parto 3 4445,367 (P<O ,001) 

Linear 1 13040,414 (P<0,001) 

Çuadrático 1 92,413 

CÚbico 1 203,257 

Raça 1 6, 121 

Trata:rrento 3 987,724 (P<O, 10) 

Linear 1 2225,559 (P<O ,05) 

Q.ladrático 1 96,801 

eúbico 1 640,800 

Resíduo 110 461,863 

Coeficiente de variação = 10,43% 
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Tabela A.21 . .Análise da variância do peso das matrizes à desrnana. 

Causas de variação Graus de liberdade Quadrados rrédios 

Ép(:Ça do ano 5 431,322 

Ordem do parto 3 4844,289 (P<0,001) 

Linear 1 14479,334 (P<O ,001) 

().ladrático 1 12,243 

eúbico 1 41,267 

Raça 1 116, 182 

Tratamento 3 1494,405 (P<O ,05) 

Linear 1 4409,612 (P<0,01} 

Q.ladrático 1 4,338 

CÚbico 1 69,258 

Resíduo 110 475,387 

Coeficiente de variação = 11,48% 
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Tabela A.22. Análise da variância do consumo diário de ração das matrizes 

durante o período de lactação com a jus te por cov"ariância :para 

perda de peso das matrizes na lactação (PPL) e peso das leite 

gadas aos 21 dias de idade (PL21). 

causas de variação Graus de liberdade Quadrados rrédios 

SUbgrupo 6 0,336 (P<0,01) 

Linear 1 1,546 (P<O ,001) 

Quadrático 1 0,001 

CÚbico 1 0,058 

I.esvios 3 0,410 

Tratarrento ,.., o 1187 (P<O, 10}.) 

Linear 1 0,001 

Quadrático 1 0,324 (P<0,05) 

cúbico 1 0,238 (P<0,10) 

Regr. linear :para PPL 1 1,287 (P<0,001) 

Regr. linear para PL21 1 3, 145 (P<0,001} 

Resíduo 16 0,064 

Coeficiente de variação = 4,73% 


