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Resumo 
 
 

Nas últimas décadas, para dar resposta ao aumento produtivo dos animais ruminantes 

criados em sistemas de produção intensiva, a componente forragem da dieta tem sido 

progressivamente substituída por níveis crescentes de alimentos concentrados. O elevado 

teor em hidratos de carbono muito fermentescíveis, o baixo teor em fibra e partículas de 

tamanho reduzido, são fatores que tendem a elevar digestibilidade da dieta, mas a prevalência 

de distúrbios digestivos tem tendência a aumentar. A utilização de aditivos na alimentação 

animal, como por exemplo a Saccharomyces cerevisiae (SC), ganhou assim maior interesse, 

passando a ser um desafio importante para a nutrição animal conhecer ao certo os seus 

efeitos no trato digestivo do animal, quais os mecanismos pelos quais influenciam não só a 

eficiência digestiva, mas também a saúde e bem-estar do animal. O trabalho experimental 

realizado no âmbito desta tese incidiu sobre os efeitos da adição de uma cultura comercial de 

leveduras vivas SC nos parâmetros de fermentação no rúmen e na degradação da fração fibra 

do detergente neutro de 10 amostras de silagens de milho conservadas com origem em vários 

países. O estudo envolveu quatro vacas da raça Holstein Frísia, não lactantes, multíparas, 

com peso inicial de 665 ± 56 kg, fistuladas no rúmen. A dieta, constituída por 25 kg de silagem 

de milho e 10,2 kg de alimento concentrado (50:50 na MS), era fornecida duas vezes por dia. 

Os animais receberam esta dieta (dieta controlo, sem levedura, tratamento LEV-) e, 

posteriormente, a mesma dieta suplementada com 0,5g de uma cultura de leveduras vivas 

SC, contendo 2x1010 UFC/g (tratamento LEV+). Cada período experimental compreendeu 21 

dias de adaptação. As amostras de silagens foram incubadas no rúmen, durante 12, 24 e 36 

h. Foram recolhidas amostras de fluído ruminal às 0, 2, 4 e 8 h após a refeição da manhã, 

sendo lido de imediato o pH. Posteriormente estas foram analisadas e determinado o teor em 

azoto amoniacal (N-NH3), lactato e o perfil em ácidos gordos voláteis (AGV). Concluiu-se que 

não ocorreu qualquer efeito da incorporação diária de SC na dieta no pH e na concentração 

de lactato (P>0,05). No entanto, houve uma tendência para a concentração de lactato ser 

superior na dieta com adição de levedura (P=0,13). Relativamente aos AGV totais, os 

resultados não foram significativamente afetados pela dieta (P>0,1) e, individualmente, houve 

efeito da suplementação com SC (P<0,05) apenas no acetato. Constatou-se que o efeito do 

tempo de recolha foi significativo (P<0,0001) para todos os AGV analisados. O teor em N-NH3 

variou significativamente com a dieta (P<0,01) e com o tempo de recolha (P<0,0001). Embora 

a inclusão de levedura na dieta não tenha tido efeito significativo (P>0,05) na degradação da 

fração NDF das silagens após 12 e 24 h de incubação, foi observada uma redução significativa 

após 36 h. Na generalidade dos resultados, constatou-se que a suplementação com SC não 
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teve efeito nos parâmetros de fermentação ruminais nem na degradação da fração NDF das 

silagens estudadas. 

 

Palavras-Chave: Vacas leiteiras, Saccharomyces cerevisiae, silagens de milho, in sacco, 

NDF. 
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Abstract 

 

In the last decades, in order to respond to the productive increase of ruminant animals 

in intensive production systems, the forage component of the diet has been progressively 

replaced by increasing levels of concentrated feed. The high content of very fermentable 

carbohydrates, low fiber content and small particles are factors that tend to increase diet 

digestibility, but the prevalence of digestive disorders tends to increase. The use of additives 

in animal nutrition, such as Saccharomyces cerevisae (SC), has gained greater interest, 

becoming a major challenge for animal nutrition to know its effects in the digestive tract of the 

animal, what mechanisms Influence not only the digestive efficiency, but also the health and 

well-being of the animal. The main aim of this work was the evaluation of the performance of 

a commercial product containing a preparation of SC in rumen fermentation and degradation 

of the NDF fraction (in sacco) of ten maize silages from different countries. Four dairy cows 

(Holstein Friesian), non-lactating, multiparous, with an initial weight of 665 ± 56 kg and with a 

rumen cannula took part in this study. The diet was based on 25 kg of maize silage and 10.2 

kg of concentrated feed (50:50 on dry matter) was supplied twice a day. During the 

experimental period, the diet established in the experimental adaptation was used (LEV-) 

followed by the same diet but supplemented with 0.5 g/day of a culture of live yeast SC 

containing 2 x1010 CFU/g (LEV-). Each experimental period included 21 days of adaptation. 

Feed samples were incubated in the rumen during 12, 24 and 36 h. Samples of rumen fluid 

were collected, during two non-consecutive periods, at 0, 2, 4 and 8 h after the morning meal. 

After pH measure, samples were used to determine ammonia nitrogen (N-NH3) and lactate 

and the volatile fatty acids (VFA) by chromatography. In conclusion, there was no effect of the 

daily incorporation of SC in the diet at pH and lactate concentration (P > 0.05). However, there 

was a tendency for the lactate concentration to be higher in the diet with addition of yeast (P = 

0.13). Regarding total VFA, the results were not significantly affected by diet (P > 0.1) and, 

individually, there was effect of supplementation with SC (P < 0.05) only on acetate. It was 

found that the effect of the collection time was significant (P < 0.0001) for all the AGVs 

analysed. The N-NH3 content varied significantly with the diet (P < 0.01) and the time of 

collection (P < 0.0001). Although the inclusion of yeast in the diet did not have a significant 

effect (P > 0.05) on the degradation of the NDF fraction of the silages after 12 and 24 h of 

incubation, a significant reduction was observed after 36 h. In general, SC supplementation 

had no effect on ruminal fermentation parameters or degradation of the NDF fraction of the 

studied silages. 

Keywords: Dairy cows, Saccharomyces cerevisae, maize silages, in sacco, NDF.
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1. Introdução 

 

A utilização de agentes antimicrobianos como promotores da produção (AGP) teve um 

impacto profundo na saúde e bem-estar animal, bem como na melhoria do seu desempenho 

produtivo. Contudo, a sua utilização tem sido relacionada com o aumento da resistência 

microbiana aos antibióticos (Rigobelo e Ávila, 2012). 

Por esta razão, o uso de AGP passou a ser proibido em grande parte dos países, 

nomeadamente naqueles que integram a União Europeia, sendo atualmente dada elevada 

 (Vohra et al., 2016). 

Para além disso, nas duas últimas décadas, tem havido uma preocupação crescente 

dos consumidores em relação à segurança, qualidade dos produtos de origem animal e às 

questões ambientais associadas à sua produção. Assim, uma finalidade importante da 

utilização de aditivos para a alimentação animal é de melhorar a eficiência digestiva e, por 

conseguinte, a sua eficiência produtiva, diminuindo a prevalência de organismos patogénicos 

e reduzindo o impacto da produção animal no meio ambiente (Yirga, 2015).  

Estes aspetos instigaram a procura de alternativas ao uso de antibióticos e de outros 

AGP, surgindo assim os probióticos como uma possibilidade de elevado potencial, dado já o 

seu sucesso de utilização em alimentação humana. Estes conferem benefícios à saúde do 

hospedeiro, alterando a microflora do trato digestivo, evitando os problemas inerentes ao uso 

generalizado dos AGP (Yoon e Stern, 1996).  

Em 1989, a agência americana FDA (Food and Drug Administration) solicitou às 

indústrias americanas o uso do termo DFM (Direct-Fed Microbials) em detrimento do termo 

probiótico. Esta definiu 

 englobando nessa classificação bactérias, fungos e leveduras. Nestas 

categorias, os microrganismos que têm sido alvo de pesquisa são os produtores de ácido 

lático Lactobacillus e Enterococcus, o extrato de fermentação do fungo Aspergillus oryza e as 

culturas de leveduras Saccharomyces cerevisiae (Martin e Nisbet, 1992). 

A utilização de DFM, como a levedura Saccharomyces cerevisiae ganhou assim maior 

interesse, passando a ser um desafio importante para a nutrição animal conhecer ao certo os 

seus efeitos no trato digestivo do animal, quais os mecanismos pelos quais influenciam não 

só a eficiência digestiva, mas também a saúde e bem-estar do animal. 
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2. Culturas de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) 
 

As leveduras, como pertencem ao reino fungi, apresentam como característica comum 

o estado unicelular predominante ou até mesmo permanente. Devido à sua simplicidade, a 

reprodução, feita por gemulação, fissão e esporulação, é muito rápida. O tamanho destas 

área/volume que as favorece na realização de 

alterações químicas (Auclair, 2001). 

São conhecidas cerca de mil espécies de levedura, que se distribuem de forma ampla 

pelo meio ambiente. A espécie mais comum entre as leveduras, estando presente em plantas, 

frutas e no solo é a Saccharomyces cerevisiae (SC). Sendo mais vulgarmente conhecida 

como levedura do padeiro ou da cerveja, a sua habilidade para converter açucares (glucose, 

maltose) em etanol e dióxido de carbono, torna-a num dos principais componentes nas 

industrias da panificação, destilaria, cervejaria e dos combustíveis líquidos (Auclair, 2001; Batt 

e Tortorello, 2014). 

Esta levedura foi identificada pela primeira vez por Meyen em 1838. Na altura deu-lhe 

o nome de Saccharomyces cerevisiae para que fosse possível distinguir as leveduras que 

fermentam o sumo de uva e o sumo de maçã (Vand der Walt, 1970). 

O pH ideal para o crescimento de leveduras como a SC é cerca de 4,5. Uma vez que, 

em condições normais, o rúmen apresenta pH entre 6,4 a 7,0, a taxa de crescimento e 

multiplicação das leveduras é reduzida. É por isso que as leveduras devem ser suplementadas 

continuamente, por forma a manter a concentração mínima efetiva de 105 unidades 

formadoras de colónias (UFC) por grama de conteúdo ruminal (Newbold et al., 1996; Jouany 

e Morgavi, 2007). 

 

3. Mecanismos de ação das leveduras Saccharomyces 

cerevisiae no rúmen 

 

A administração de leveduras na dieta de vacas leiteiras tem sido considerada em 

termos gerais, como benéfica para o desempenho dos animais. Presume-se que este 

efeito esteja ligado à sua ação no tubo digestivo. Em vários estudos, a sua utilização 

traduziu-se em efeitos nos processos digestivos, especialmente na digestão celulolítica e 

na síntese de proteína microbiana (Yoon e Stern,1996). 

Têm sido sugeridos possíveis mecanismos de ação passiveis de explicarem os 

efeitos que as culturas de leveduras exercem sobre a fermentação no rúmen e a sua 

influencia no desempenho produtivo dos animais (Figura I): 
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- Vários autores defendem que é através da libertação de metabolitos como as 

vitaminas do complexo B, ácidos gordos de cadeia ramificada, enzimas, aminoácidos e 

péptidos, provenientes da cultura de levedura, que o crescimento e a atividade das espécies 

bacterianas Megasphaera elsdenii e Selenomonas ruminantium são estimulados. Estas 

espécies bacterianas utilizam o ácido lático produzido a partir da fermentação rápida de amido 

e açúcares associados a dietas ricas em alimento concentrado. Como as leveduras fermentam 

os açúcares derivados da degradação do amido, vão competir com as bactérias produtoras 

de ácido láctico e, assim, estabilizar o pH do rúmen e reduzir o risco de acidose (Chaucheyras 

et al. ,1995; Newbold et al., 1996; McDonald et al., 2011). 

- Em vários trabalhos científicos, a remoção de oxigénio por parte da levedura é 

referida como tendo um papel efetivo nas alterações que se dão no meio ruminal. A sua 

presença no rúmen iria inibir o crescimento das bactérias estritamente anaeróbias nele 

presentes e, desta forma, inibir a atividade das bactérias celulolíticas (Newbold et al., 1996; 

Chaucheyras-Durand et al., 2012). Segundo Newbold et al. (1996), a contagem de bactérias 

viáveis no rúmen parece estar relacionada com a capacidade de uma dada estirpe de levedura 

remover o oxigénio do fluido ruminal. De facto, estes autores observaram que estirpes de SC 

com uma deficiente atividade respiratória não conseguiram estimular o crescimento das 

populações bacterianas. 

 

Figura I. Esquema dos mecanismos de ação das culturas de leveduras. Fonte: Adaptado de 
Wallace (1994). 
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É com base nestes dois princípios de ação que as culturas de leveduras começam por 

influenciar os parâmetros que dizem respeito à fermentação ruminal, advindo destes uma 

série de efeitos que a seguir se descrevem. 

 

4. Efeitos da suplementação com Saccharomyces cerevisiae 

 

O aumento no número de bactérias no rúmen é considerado por alguns autores 

como o efeito mais importante da adição de leveduras à dieta de ruminantes. Apesar das 

leveduras não crescerem em ambiente ruminal, estas preservam a sua atividade 

metabólica e viabilidade gerando mecanismos considerados responsáveis pelo aumento 

da quantidade de bactérias no rúmen (Nisbet e Martin, 1991; Martin e Nisbet, 1992; 

Chaucheyras-Durand et al., 2012).  

A meta-análise elaborada por Desnoyers et al. (2009), em que foram reunidos os 

resultados de 110 artigos, englobando 157 experiências e 376 tratamentos que avaliaram 

os efeitos quantitativos da suplementação de levedura SC na ingestão, nos parâmetros 

fermentação ruminal e nos parâmetros produtivos, permite verificar que a suplementação 

com levedura (Tabela 1): 

- Aumentou o pH do rúmen (+0,03 em média); 

- Aumentou a concentração de ácidos gordos voláteis no rúmen (+2,17 mM em 

média); 

- Diminuiu a concentração de ácido láctico ruminal (-0,9 mM em média) e não 

influenciou a relação acetato/propionato; 

- Aumentou a digestibilidade da matéria orgânica (+0,8% em média);  

- Aumentou a ingestão de matéria seca (+0,44 g/kg de peso vivo (PV)), a produção 

de leite (+1,2 g/kg de PV) e tendeu a aumentar o teor de gordura do leite (+ 0,05%), mas 

não se registaram alterações no teor de proteína do leite. 
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Tabela 1. Meta-análise dos efeitos da suplementação de levedura nos valores médios dos parâmetros 
ruminais e nos parâmetros produtivos (Desnoyers et al., 2009). 

1 nexp = número de experiências; nt = número de tratamentos. DMO = digestibilidade da matéria 
orgânica; IMS = ingestão de matéria seca. 

 P < 0,10; *P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001. 

 

Os autores concluíram ainda que o efeito positivo da suplementação com levedura 

no pH do rúmen aumentou com a percentagem de concentrado na dieta e com o nível de 

ingestão de matéria seca, estando negativamente correlacionada com a percentagem de 

fibra do detergente neutro (NDF). O efeito da suplementação com levedura na 

concentração de ácidos gordos voláteis (AGV) no rúmen aumentou com a ingestão média 

diária e com o teor em proteína bruta do alimento. O efeito positivo da suplementação de 

levedura na digestibilidade da matéria orgânica aumentou com a percentagem de 

concentrado e de NDF na dieta. O efeito negativo da suplementação de levedura sobre a 

concentração de ácido lático tendeu a diminuir quando a ingestão de matéria seca (IMS) 

e a percentagem de concentrado na dieta aumentaram. Os efeitos dos fatores 

interferentes foram globalmente semelhantes quando foram tidos em conta o efeito da 

dose ou o efeito qualitativo da levedura (Desnoyers et al., 2009).  

 

4.1. Efeitos na flora microbiana 

 

A suplementação com levedura pode afetar a fermentação ruminal, tanto in vivo como 

in vitro, pois tem sido observado um aumento na contagem de bactérias viáveis totais do 

rúmen, nomeadamente as bactérias celulolíticas e utilizadoras de ácido lático (Wallace, 1996; 

Mosoni et al., 2007; Riyanti e Evvyernie, 2016). Dawson (2002) defende que a mudança na 

   Tratamentos  

Parâmetros nexp nt Controlo Levedura p-value 

pH ruminal 97 231 6,31 6,34 * 

AGV (mM) 77 177 95,2 97,3 ** 

Ácido lático (mg/L) 16 38 1,21 1,13  

DMO (%) 45 103 70,2 71,0 ** 

IMS (g/Kg PV) 47 114 34,6 35,0 * 

Leite (g/kg PV) 59 136 46,5 47,7 *** 

Gordura no leite (%) 57 131 3,80 3,85  

Proteína no leite (%) 52 121 3,20 3,19 NS 
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população microbiana ruminal dá-se através do aumento das bactérias anaeróbicas, 

celulolíticas, proteolíticas e as que utilizam ácido lático, tornando o meio ruminal mais apto 

para a degradação da fibra. 

Para Rose (1987), o fornecimento de nutrientes ou cofatores presentes na levedura 

favorecem a atividade microbiana e, Dawson e Girard (1997) identificaram pequenos 

peptídeos capazes de estimular o crescimento de Ruminococcus albus, os quais atuam como 

desencadeadores metabólicos, iniciando a transição da fase estacionária para a fase 

exponencial de crescimento das bactérias ruminais, sugerindo que esses compostos seriam 

nutrientes limitantes ao crescimento bacteriano. 

Para além do possível efeito positivo da SC na população de bactérias totais e 

celulolíticas do rúmen, Yoon e Stern (1996) defendem que esta também é benéfica para a 

população de bactérias proteolíticas e para as bactérias capazes de utilizar o hidrogénio para 

a produção de acetato. Estas são teoricamente capazes de reduzir a perda energética na 

forma de metano (Chaucheyras et al., 1995). A habilidade da cultura de levedura de estimular 

grupos específicos de bactérias ruminais pode explicar parte dos benefícios observados nos 

animais suplementados. 

Segundo Brossard et al. (2006), a suplementação da dieta com SC parece estimular o 

crescimento da população de protozoários ciliados do rúmen. Estes digerem rapidamente o 

amido, competindo com as bactérias amilolíticas produtoras de lactato. Assim, os valores do 

pH mantêm-se mais elevados ao longo do processo digestivo. 

 

4.2. Efeitos na concentração de oxigénio 

 

Apesar do meio ruminal ser essencialmente anaeróbio, através da ingestão de 

alimentos e de saliva, existe oxigénio dissolvido, ainda que em concentração muito reduzida 

(Czerkawski, 1986). O oxigénio dissolvido no meio é tóxico para as bactérias anaeróbias, 

levando à redução na adesão das bactérias celulolíticas à celulose (Nicodemo, 2001). Neste 

contexto, como as culturas de leveduras consomem o oxigénio existente no rúmen, ajudam a 

manter as condições anaeróbias e, dessa forma, favorecem o crescimento de bactérias 

celulolíticas (McDonald et al., 2011). 

O estudo de várias culturas demonstrou que existe correlação entre a atividade 

respiratória da cultura de levedura e a sua habilidade em estimular o aumento de bactérias 

ruminais totais e celulolíticas (Newbold et al., 1996). Foram avaliadas duas estirpes diferentes 

de SC com atividade respiratória e as mesmas sem a capacidade respiratória, em relação ao 

grupo de controlo, sem levedura. As culturas com atividade respiratória fizeram com que a 

população de bactérias celulolíticas aumentasse a sua proporção em cerca de 20 vezes. 
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Já Arakaki et al. (2000) verificaram que a utilização de SC aumentou a proporção de 

Dasytricha e Isotricha em novilhas. Segundo Ellis et al. (1989), estas estirpes têm a 

capacidade de consumir o oxigénio, criando condições favoráveis para o crescimento 

ecológico e atividade da microflora anaeróbia. 

 

4.3. Efeitos no pH ruminal 

 

Nas últimas décadas, para dar resposta ao aumento produtivo dos animais ruminantes 

criados em sistemas de produção intensiva, a componente forragem da dieta tem sido 

progressivamente substituída por níveis crescentes de alimentos concentrados. Estes 

alimentos apresentam, em geral, elevado teor em hidratos de carbono muito fermentescíveis. 

A necessidade de aumentar a densidade energética da dieta também favorece o uso de 

silagens com maior teor em amido e açucares (e.g. silagem de milho), com baixo teor em fibra 

e partículas de tamanho reduzido. Como resultado, a prevalência de distúrbios digestivos tem 

tendência para aumentar, sendo a acidose ruminal subaguda (SARA), o problema mais 

comum entre as raças leiteiras de alta produção. Por norma, a ingestão excessiva de hidratos 

de carbono muito fermentescíveis implica uma diminuição do pH ruminal após as refeições, o 

que se deve essencialmente à acumulação de ácidos gordos voláteis e lactato no rúmen 

(Nocek, 1997; Peyraud e Apper-Bossard, 2006). 

Como o pH ruminal tem um papel muito importante na regulação da flora microbiana 

do rúmen e na atividade dos microrganismos responsáveis pela degradação da fibra, ao 

conseguir-se que este estabilize, o ambiente ruminal tende a ser mais favorável estimulando 

os microrganismos fibrolíticos. Isto resulta assim, numa melhor digestibilidade da fibra da dieta 

(Williams et al., 1991; Davis e Drackley, 1998; Chaucheyras-Durand et al., 2008; 

Chaucheyras-Durand et al., 2012). Para Wallace e Newbold (1992), o mecanismo pelo qual 

as leveduras atuariam no rúmen seria por estabilização do pH. Ainda assim, estes defendem 

que na maioria das vezes, o efeito da suplementação com leveduras é pequeno ou acaba por 

não ter efeitos no pH ruminal.  

 

4.4. Ácidos gordos voláteis e lactato 

 

Durante o processo de fermentação pela população microbiana do rúmen são 

produzidos ácidos gordos voláteis (AGV). Para além destes, outro produto que tem efeito no 

pH ruminal é o ácido láctico. Este é produzido a partir da fermentação dos hidratos de carbono 

por ação de várias espécies bacterianas, nomeadamente Streptococcus bovis. Esta espécie 
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é considerada como um dos principais responsáveis pela produção de lactato (Stewart et al., 

1997).  

Devido aos efeitos das leveduras sobre o ambiente ruminal, espera-se que existam 

alterações na produção de AGV, bem como na relação entre esses ácidos quando estas são 

incorporadas na dieta. Wiedmeier et al. (1987), observaram um aumento na relação entre 

acetato e o propionato no fluido ruminal, associando estes valores ao aumento da 

digestibilidade da fibra. Quando existe um aumento na produção de AGV, especialmente os 

mais fortes, como o butirato ou propionato, bem como a maior concentração de lactato, o pH 

do rúmen tem tendência a baixar (Lesmeister e Heinrichs, 2005). 

Segundo Van Soest (1994), de acordo com as leis estequiométricas de equilíbrio 

químico, o aumento da concentração de propionato é acompanhado por uma diminuição na 

produção de metano. Já Chaucheyras et al. (1995) concluem que as culturas de leveduras 

têm capacidade para estimular bactérias acetogénicas, instigando a utilização do hidrogénio, 

reduzindo assim a disponibilidade deste substrato para a síntese de metano, podendo resultar 

numa fermentação ruminal mais eficiente e com menor libertação de metano. 

No estudo de Dolezal et al., (2011), os autores constataram que a suplementação com 

SC levou à redução da produção de AGV, tendo aumentado a proporção de acetato em 

relação ao propionato e ao butirato. 

Apesar das culturas de SC não utilizarem o lactato, acabam por ter influência no teor 

deste no rúmen ao competir com bactérias como a Streptococcus bovis, principal produtor de 

ácido lático no rúmen, ou por estimular o crescimento da população de bactérias utilizadoras 

de lactato como a Selenomonas ruminantium e a Megasphaera elsdenii (Chaucheyras et al., 

1996; Callaway e Martin, 1997). Wallace (1996) referiu que as concentrações de lactato 

tendem a ser menores com a suplementação com culturas de leveduras, mas esses efeitos 

são demasiado pequenos para terem um efeito significativo no pH. 

 

4.5. Azoto amoniacal (N-NH3) e o fluxo de proteína microbiana 

 

O amoníaco é o principal produto final da degradação das proteínas no rúmen pela 

ação da população microbiana e a forma de azoto utilizada pela maior parte das estirpes de 

bactérias hospedeiras no rúmen. A sua concentração no rúmen é usada como um indicador 

da degradação da proteína microbiana e da utilização do azoto não proteico, tanto in vivo 

como in vitro (Broderick e Kang, 1980). 

Ao ser administrada na dieta, a levedura pode levar ao aumento do número de 

bactérias do rúmen, estimulando a taxa de fermentação ruminal e a síntese de proteína 

microbiana e, segundo Wallace e Newbold (1995), o que acontece é que existe um aumento 
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do sincronismo da atividade fermentativa, o que estimula a utilização do N-NH3 pelas bactérias 

do rúmen.  

Em vários estudos, a suplementação de leveduras na dieta levou à redução na 

concentração de amoníaco e ao aumento no número de microrganismos. Assim, prevê-se que 

o N-NH3 disponível no meio ruminal seja utilizado na síntese de proteína microbiana. Isto leva 

ao aumento da síntese e/ou a eficiência microbiana e um aumento no fluxo de aminoácidos 

para o intestino delgado (Dawson, 2002; Erasmus et al., 1992; Crocker et al, 1998; 

Chaucheyras-Durand et al., 2005). 

 

4.6. Ingestão de matéria seca e diferenças na produtividade 

 

As culturas de leveduras podem estimular o consumo de forragem, aumentando a taxa 

de digestão da fibra no rúmen nas primeiras 24 horas após o seu consumo. A digestibilidade 

do alimento em geral não é afetada. Assim sendo, esta melhoria na digestão é provocada por 

alterações no número e espécies de microrganismos no rúmen. Apesar de ainda não terem 

sido confirmados os meios exatos pelos quais se alcança esse efeito, há um número de 

prováveis mecanismos nos quais a suplementação da levedura pode ter efeito (McDonald et 

al., 2011).  

A resposta positiva por parte dos animais à suplementação com leveduras no que diz 

respeito à produção de leite tem sido observada em muitos estudos (Williams et al., 1991; 

Wohlt et al., 1998; Adams, 1995; Putnam et al., 1997; Bitencourt et al., 2011). Wohlt et al. 

(1998) avaliaram a suplementação diária de vacas leiteiras com 0, 10 ou 20 g de SC e 

observaram um aumento linear na produção de leite a partir da 5ª até à 18ª semana de 

lactação. A produção foi de 39,2 kg na dieta de controlo e de 42,0 e 43,0 kg nos animais que 

receberam 10 e 20 g de SC respetivamente. Os autores também constataram que o aumento 

na produção de leite foi acompanhado pelo aumento do consumo de alimentos nos animais 

que receberam a suplementação. Ainda assim, alguns trabalhos não demonstraram efeito 

benéfico da utilização de SC sobre a produção de leite (Swartz et al., 1994; Soder e Holden, 

1999; Dann et al., 2000). No estudo conduzido por Swartz et al. (1994), envolvendo 306 vacas 

no início da lactação, a administração de duas estirpes de SC não exerceu efeitos ao nível da 

produção de leite.  

 

4.7. Efeitos na degradabilidade da fibra 

 

O aumento no crescimento microbiano no rúmen induzido por leveduras seria 

teoricamente benéfico aos processos digestivos, refletindo-se positivamente na 
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digestibilidade dos nutrientes. Apesar da digestão total da matéria seca não ser muito 

alterada, tem sido observado aumento na taxa inicial de digestão aquando da suplementação 

da dieta com leveduras. Vários autores constataram que a adição de leveduras na dieta 

promove a degradação da fibra no rúmen (Dawson, 2002; Guedes et al., 2008; Ding et al., 

2014; Gomes et al., 2015). 

Embora os resultados não sejam muito esclarecedores, tem-se denotado um efeito 

benéfico na digestão ruminal através da suplementação com levedura SC na dieta (Wallace 

e Newbold, 1995; Chaucheyras-Durand et al., 2008; Desnoyers et al., 2009; Robinson, 2010). 

Brossard et al. (2006), citando os autores Wohlt et al. (1998) e Fallon e Earley (2001), defende 

que existem vários fatores relacionados com o animal (espécie, estado fisiológico, ingestão 

 que 

podem, de forma parcial, explicar a variabilidade entre os resultados obtidos nos estudos. Os 

autores defendem também que a concentração de células viáveis e a estirpe de levedura 

utilizada são fatores de grande preponderância nesta variabilidade.  

Segundo Gomes (1994), o aumento na digestão da fibra no rúmen pode ocorrer sem 

que se registem alterações na digestibilidade total. Isto pode significar que embora a 

digestibilidade da fibra no rúmen seja estimulada, a quantidade de fibra que chega ao intestino 

grosso, onde eventualmente poderia ser degradada, é menor. Assim, apesar da 

digestibilidade total da fibra permanecer inalterada, esta é apenas digerida noutro local do 

trato digestivo.  

Após procederem à incubação in situ de 40 silagens de milho diferentes durante 36h, 

adicionando 0, 0,3 e 1 g de SC na dieta de vacas não lactantes, Guedes et al. (2008) 

concluíram que a suplementação com 0,3 ou 1,0 g/dia de SC aumentou a atividade fibrolítica 

das bactérias ruminais. Este efeito foi inversamente correlacionado com a digestibilidade 

inicial das silagens. Os resultados sugerem que a estirpe de SC utilizada no estudo é capaz 

de reduzir o risco de acidose ruminal, aumentando a energia metabolizável disponível a partir 

das silagens de milho de baixa qualidade e o potencial glicogénico da dieta, podendo ter um 

efeito na eficiência produtiva. 

Williams et al. (1991) demonstraram que a adição de 10 g de levedura SC aumentou 

a taxa inicial de digestão da fibra. Foram utilizadas dietas com uma relação 

forragem:concentrado de 50:50 e 40:60 (% na MS). O efeito positivo da levedura sobre a 

digestão da fibra no rúmen foi mais marcado na dieta com maior teor de alimento concentrado, 

aquela teoricamente de maior potencial acidogénico. 

Muito recentemente, Chaucheyras-Durand et al. (2015) estudaram o efeito da SC na 

degradação da fração fibrosa de diferentes substratos. Neste estudo, o pH do rúmen não era 

baixo, portanto, o risco de acidose foi excluído. A suplementação com SC na dieta base 



 

11 
 

promoveu a colonização dos substratos fibrosos pelas bactérias celulolíticas e fungos 

presentes no rúmen, mas o grau de estimulação dependeu da natureza dos substratos e dos 

microrganismos estudados. Foi observado que os alimentos com níveis de fibra mais elevados 

e menos hidratos de carbono de fácil degradação foram mais degradados na presença da 

levedura.  

A maior parte dos microrganismos fibrolíticos são sensíveis a valores de pH baixos, 

diminuindo a atividade destes microrganismos sob estas condições (Fernando et al., 2010; 

Petri et al., 2013). O efeito positivo da SC na estabilização do pH ruminal foi demonstrado em 

vários estudos, tendo também um impacto positivo na atividade da flora microbiana 

responsável pela degradação fibrosa (Mosoni et al., 2007; Chaucheyras-Durand et al., 2012). 

No entanto, o efeito da suplementação com SC na degradação da fração fibrosa nem sempre 

é benéfico ou significativo. Alguns autores concluíram que a adição de leveduras não 

provocou qualquer efeito na degradação da fração NDF no rúmen nem na digestibilidade de 

forragens (Harrison et al., 1988; Carro et al., 1992; Doreau e Jouany, 1998; Enjalbert et al., 

1999).  

Dos trabalhos atrás analisados é notória a inconsistência nos resultados obtidos para 

a degradação ruminal dos alimentos, sendo possível que tal se deva ao uso de diferentes 

estirpes de SC e ao modo de ação destas leveduras no rúmen, à composição da dieta e à 

forma como é distribuída pelo 

que ainda existe muito trabalho de investigação a ser feito neste campo.
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5. Objetivos 

 

Este estudo é parte integrante de um projeto financiado por uma empresa privada, que 

teve como objetivos avaliar em vacas não gestantes não lactantes, o efeito da suplementação 

com uma cultura viva comercial de Saccharomyces cerevisiae (SC) de duas dietas - uma com 

nível moderado de incorporação de alimento concentrado (AC) (30% na MS) e outra com um 

nível elevado de incorporação de alimento concentrado (50% na MS): 1) nos parâmetros de 

fermentação no rúmen e 2) na degradação no rúmen da fibra de 20 forragens originárias de 

vários países.  

Os resultados que aqui apresentamos e discutimos correspondem à componente do 

projeto em que se estudou o efeito da SC na degradação no rúmen de 10 amostras de silagem 

de milho (SM) em vacas alimentadas com uma dieta com 50% de AC (na MS). 

 

6. Material e métodos 

 

6.1. Delineamento experimental 

 

O trabalho experimental foi realizado na Unidade Experimental de Nutrição e 

Alimentação Arnaldo Dias da Silva e no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de 

Zootecnia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Este trabalho compreendeu dois ensaios sequenciais: no primeiro ensaio (Ensaio I) foi 

determinada a degradação in sacco da fração NDF (NDFdeg) de 10 amostras de SM em vacas 

alimentadas com uma dieta constituída por 50% de silagem de milho, e 50% de alimento 

concentrado (% na MS; tratamento LEV-); no segundo ensaio (Ensaio II), as mesmas 10 

amostras de SM foram submetidas à determinação da degradação in sacco da fração NDF 

nas mesmas vacas alimentadas com a mesma dieta base do ensaio I, mas suplementada 

com SC (tratamento LEV+). 

 

6.2. Animais, dietas e modelo experimental  

 

O estudo foi efetuado com quatro vacas da raça Holstein Frísia multíparas não 

lactantes e não-gestantes, com peso inicial de 665,2 ± 56,2 kg, fistuladas no rúmen (cânula 

Bar Diamond®, modelo # 1C). Os animais foram alojados numa sala com baias individuais, 

tendo água à disposição ad libitum. A dieta que lhes foi fornecida era constituída por 25 kg de 

silagem de milho e 10,2 kg de alimento concentrado (AC), por forma a garantir uma proporção 
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de forragem:concentrado de 50:50 (na MS). A quantidade de alimento oferecido foi 

determinada em período prévio ao início do ensaio, de forma a garantir ingestão ad libitum, 

mas evitando a ocorrência de refugos durante o período de medições. No ensaio 

experimental, os animais receberam num primeiro período esta dieta (dieta controlo, sem 

levedura, tratamento LEV-), seguindo-se num segundo período a distribuição da mesma dieta, 

mas suplementada com 0,5g de uma cultura de leveduras vivas SC, contendo 2x1010 UFC/g 

(isto é, 1010 UFC/dia; nível recomendado pelo fabricante; tratamento LEV+) A levedura foi 

administrada diariamente logo após a refeição da manhã, através da cânula ruminal. 

A dieta foi distribuída em 2 refeições diárias (9:00 e 19:00 h). Para a preparação de 

cada refeição os constituintes da dieta (SM e AC) eram misturados manualmente num 

recipiente para simular uma dieta tipo TMR (total mixed ratio). A SM era retirada do silo e 

pesada imediatamente antes da mistura para evitar perdas por oxidação. O AC também se 

encontrava previamente pesado e dividido em doses individuais. 

Durante o decorrer do trabalho experimental foram recolhidas amostras dos alimentos 

constituintes da dieta. As amostras foram secas a 65ºC durante pelo menos 24 h em estufa 

com circulação forçada de ar para a determinação da MS. As amostras secas foram moídas 

em moinho equipado com crivo de 1 mm para posterior análise química. A composição 

química dos alimentos da dieta base e a composição em ingredientes do alimento composto 

apresentam-se nas Tabelas 2 e 3, respetivamente. 

 

Tabela 2. Composição química  dos componentes da dieta. 

 Silagem de milho Concentrado 

Matéria seca (g/kg) 326,7 887,0 

Composição química (g/kg MS)   

MO 957,0 897,3 

PB 64,8 259,3 

NDF 434,5 192,8 

ADF 216,6 111,0 

ADL 21,9 24,8 

Amido 347,0 241,3 

 MO  matéria orgânica; PB  proteína bruta; NDF  fibra do detergente neutro; ADF  fibra 

do detergente ácido; ADL  lenhina do detergente ácido. 

 

Cada período experimental teve a duração de 42 dias, correspondendo os primeiros 

21 dias ao período de adaptação às dietas. Durante o período de medições, procedeu-se à 

incubação das amostras e, no mesmo período, foram realizadas recolhas de lícor de rúmen 



 

17 
 

para determinação dos parâmetros de fermentação. Durante as semanas de adaptação, 2 

horas após a refeição da manhã, os animais foram retirados das baias para um parque exterior 

por um período de 4 horas/dia para permitir realização de atividade física. 

 

Tabela 3. Composição em ingredientes do alimento composto. 

Ingrediente g/kg 

Milho 300,0 

Bagaço de soja 46 275,0 

Bagaço de colza 160,0 

Bagaço de palmiste 47,0 

Polpa de beterraba 50,0 

Destilados de milho 48,0 

Cascas de soja 40,0 

Sabão cálcico 20,0 

Melaço de cana 18,0 

Bicarbonato de sódio 7,5 

Óxido de magnésio 5,0 

Carbonato de cálcio 18,5 

Sal 4,0 

Ureia 2,8 

Metionina líquida 2,0 

Aroma 0,2 

Antioxidante (vit E) 20,0 

 

6.3. Amostras incubadas 

 

O estudo incidiu sobre 10 amostras de SM (Tabela 4), provenientes de diferentes países: 

1 amostra de Itália, 2 amostras do Reino Unido, 2 amostras da Holanda, 4 amostras dos 

Estados Unidos e 1 amostra nacional (correspondendo à SM constituinte das dietas 

experimentais). As 9 amostras de SM provenientes de países europeus e dos Estados Unidos 

foram secas nos locais de origem. A amostra da SM nacional foi seca na UTAD, em estufa 
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 Tabela 4. Origem das 10 amostras de SM estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras secas foram moídas em moinho equipado com crivo de 4 mm, sendo parte 

da amostra guardada para a determinação da degradação in situ e sendo a restante amostra 

moída em moinho equipado com crivo de 1 mm antes de serem submetidas a análises 

laboratoriais.  

 

6.4. Estudo da degradação in situ 

 

Para a determinação da degradabilidade in situ foram utilizados sacos de nylon com 

10 x 20 cm e porosidade de 53 (±10) micron (ref #BG1020, Bar Diamond®, EUA). A incubação 

in situ foi realizada de acordo com o método de Ørskov et al. (1980) e seguindo os 

procedimentos descritos por Guedes e Dias-da-Silva (1994). 

A quantidade de amostra incubada em cada saco de nylon foi de aproximadamente 6 

g. Os tempos de incubação foram de 12, 24 e 36 h para cada amostra estudada. Incubou-se 

apenas um saco por cada alimento, por tempo de incubação e por animal, sendo esta medição 

repetida no tempo, perfazendo a incubação de 24 sacos de cada alimento por dieta (3 tempos 

de incubação x 2 repetições x 4 vacas), correspondendo à incubação de 480 sacos durante o 

ensaio (24 sacos/amostra x 10 amostras x 2 dietas). Os sacos foram introduzidos no rúmen 

das vacas fistuladas, devidamente atados a um fio de nylon. No final de cada tempo de 

incubação, depois de removidos do rúmen, os sacos foram lavados em água corrente e de 

imediato congelados em câmara frigorífica a -

de cada repetição), os sacos foram descongelados e lavados durante 40 minutos em máquina 

Silagem de milho País de origem 

SM1 Itália 

SM 2 Holanda 

SM 3 Holanda 

SM 4 Reino Unido 

SM 5 Reino Unido 

SM 6 Estados Unidos 

SM 7 Estados Unidos 

SM 8 Estados Unidos 

SM 9 Estados Unidos 

SM 10 Portugal 
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 estufa 

procedeu-se à pesagem dos sacos, para determinação da matéria seca residual e posterior 

cálculo da degradação da fração MS. Estes resíduos foram depois submetidos à 

determinação do teor em fibra do detergente neutro (NDF) para determinação da 

degradabilidade no rúmen desta fração.  

Alguns sacos ficam danificados aquando da sua incubação, pelo que sempre que 

necessário, procedemos a uma terceira repetição das amostras em causa em período 

subsequente. 

 

6.5. Recolha de fluido ruminal 

 

O fluido ruminal (c.a. 50 ml) foi recolhido durante 4 dias imediatamente antes da 

refeição da manhã (tempo 0h) e 2, 4 e 8h depois. Procedeu-se de imediato à leitura do pH 

com um potenciómetro portátil (HI 99161, HANNA Instruments) e a posterior congelação das 

amostras a - 20ºC, para mais tarde realizar as análises laboratoriais. 

 

6.6. Análises químicas 

  

6.6.1. Alimentos e forragens incubadas 

 

As amostras dos alimentos constituintes da dieta e as amostras das silagens 

incubadas, com granulometria nominal de 1 mm, foram submetidas às seguintes 

determinações: 

- Teor em cinzas, segundo o método nº 942.05, AOAC (1990); 

- Proteína bruta (PB), calculada como N-Kjeldahl x 6,25 (método no. 954.01; AOAC, 

1990); 

- Teor em fibra do detergente neutro (NDF), expresso numa base isenta de cinza, 

segundo o método descrito por Van Soest et al. (1991);  

- Teor em fibra do detergente ácido (ADF) e em lenhina do detergente ácido (ADL) 

segundo a metodologia de Robertson e Van Soest (1981);  

- Teor em amido (apenas no caso da SM e do AC da dieta e das silagens incubadas), 

determinado por kit de análise (K-TSTA 07/11, Megazyme, Irlanda) em espectrofotómetro (UV 

Micro-1240, Shimadzu, Japão). 
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6.6.2. Amostras de fluido ruminal 

 

As amostras de fluido ruminal foram centrifugadas a 10,000×g durante 15 minutos a 4°C 

e o sobrenadante analisado para os seguintes compostos: 

- N-NH3: determinado por destilação direta em destilador Velp UDK 129; 

- Ácidos gordos voláteis (AGV) acetato, propionato, butirato, valerato e isovalerato: 

determinados por cromatografia gasosa-líquida (cromatógrafo GLC, Shimadzu GC-141 B, 

Kyoto, Japan) utilizando ácido piválico como padrão interno (Czerkawski, 1976). As 

temperaturas da coluna, do injetor e do detetor foram de, respetivamente, 135, 210 e 180º C. 

 - Ácido lático: determinado com kit enzimático (K-DLate 02/06, Megazyme, Ireland).  

 

6.6.3. Análises estatísticas  

 

Para a análise estatística dos dados obtidos, foi utilizado o programa JMP (version 7; 

SAS Institute Inc. Cary, NC, USA). 

Os parâmetros de fermentação do fluido ruminal (pH, ácidos gordos voláteis, N-NH3 e o 

lactato) foram analisados seguindo um modelo fatorial 2 x 4, tendo como fatores a dieta (1,2) 

e o tempo de recolha (1-4) do fluido ruminal. 

Os resultados da degradação da fração NDF para cada tempo de incubação in sacco 

(12, 24 e 36 h) foram submetidos a análise de variância seguindo um modelo fatorial 2 x 10 

com a dieta (1, 2) e amostras incubadas (1  10) como fatores. Para análise das diferenças 

entre médias utilizou-se o teste t múltiplo de Student. 

  

7. Resultados e discussão 

 

7.1. Composição da dieta e das silagens de milho incubadas 

 

Durante o segundo ensaio (tratamento LEV+) foram observados pontualmente alguns 

refugos, que passaram a ser mais frequentes à medida que decorria o ensaio. Uma vez que 

os ingredientes foram misturados, admitimos que a composição dos refugos não diferiu da 

composição da dieta. A composição química da dieta base, calculada a partir da composição 

química dos alimentos que a constituíam, apresenta-se na Tabela 5.  
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Tabela 5. Composição química da dieta base 

Item  

Matéria seca (g/kg) 606,8 

Composição química (g/kg MS)   

Matéria orgânica 927,2 

Proteína bruta 162,0 

NDF 313,7 

ADF 163,8 

ADL 23,4 

Amido 293,9 

 

Na Tabela 6 apresenta-se a composição química das 10 amostras de silagem de milho 

utilizadas neste ensaio, bem como os valores da média, da mediana, do desvio padrão (DP) 

e do coeficiente de variação (CV). Os valores são expressos em % da MS, sendo que os 

valores mínimos e máximos de cada componente químico estão assinalados a negrito. 

 

Tabela 6. Composição química (expressa em % da MS) das silagens incubadas. 

Silagem de milho 

(SM) 
 MS (%) Cinzas PB NDF ADF ADL Amido 

SM1  32,8 5,0 7,6 41,9 26,7 3,2 39,5 

SM 2  35,2 3,3 6,4 43,1 26,5 3,4 35,9 

SM 3  35,9 4,0 7,0 35,4 20,5 1,7 42,1 

SM 4  30,0 4,1 7,7 46,0 26,9 3,2 36,0 

SM 5  34,5 4,3 8,5 37,0 21,9 2,5 35,4 

SM 6  38,7 3,7 7,1 43,2 23,1 1,7 37,8 

SM 7  31,4 3,5 6,9 44.0 25,9 1,9 35,2 

SM 8  28,0 5,7 6,3 45,1 25,8 2,6 36,4 

SM 9  45,4 3,5 6,9 42,8 24,4 2,7 40,0 

SM 10  32,7 4,3 6,5 43,5 21,7 2,2 34,7 

Média 33,7 4,1 7,1 42,2 24,3 2,5 36,3 

Mediana 34,5 4,1 7,0 43,1 25,1 2,6 36,2 

DP 4,91 0,73 0,68 3,39 2,38 0,62 2,5 

CV (%) 14,2 17,7 9,6 8,0 9,8 24,9 6,6 

MS - matéria seca; PB - proteína bruta; NDF - fibra do detergente neutro; ADF - fibra do detergente 
ácido; ADL - lenhina do detergente ácido; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 
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Os componentes químicos analisados apresentaram alguma variação apesar de 

estarem expressos em percentagem da MS. A variação maior foi observada para o teor em 

ADL (CV = 24,9%), sendo 3 a 4 vezes superior à variação do teor em PB, NDF, ADF e amido, 

com CV que varia entre 6,6 e 9,6%. O teor médio em MS das silagens de milho estudadas foi 

de 33,7%, sendo o valor mais baixo de 28,0% (SM 8) e o mais elevado de 45,4% (SM 9).  

O teor médio em MS das SM estudadas variou entre 28,0% (SM 8) e 45,4% (SM 9), 

sendo a média de 33,7%. Comparando com os valores da Tabela 7, e para SM com teor em 

MS da mesma ordem de grandeza das que se obtiveram, é de salientar que o teor em amido 

das silagens estudadas (valor médio 37,7%) é superior aos valores apresentados nestas 

tabelas e que o teor em NDF pode ser considerado baixo (valor médio 42,2%).  

 

Tabela 7. Composição química de silagens de milho (FEDIPEDIA, 2016). 
MS % Cinzas PB NDF ADF ADL Amido 

 % MS   

<25 4,8 8,1 47,7 27,1 3,3 15,0 

25-30 4,0 7,3 44,4 24,7 2,9 24,3 

30-35 3,7 7,0 44,1 23,3 2,7 28,9 

35-40 3,6 6,9 43,9 22,8 2,6 31,5 

MS - matéria seca; PB - proteína bruta; NDF - fibra de detergente neutro; ADF - fibra de detergente 

ácido; ADL - lenhina de detergente ácido.  

 

A parede celular (NDF) representou a maior proporção da MS das amostras, variando 

entre 35,4% (SM 3) e 46,6% (SM 4). Estas 2 silagens de milho também apresentaram quer o 

valor mais baixo (20,5%; SM 4) quer o valor mais elevado (26,9%; SM 3) para o teor em ADF. 

Verifica-se igualmente que o teor em hemicelulose (calculado como NDF-ADF) e o teor em 

celulose (calculado como ADF-ADL) é, em média de 17,9 e 21,8% MS, sendo o valor do CV 

de 13,1 e 9,1%, respetivamente.  

 

7.2. Efeito da levedura nos parâmetros de fermentação no rúmen 

 

Na Tabela 8 estão representados os efeitos da suplementação com SC nos parâmetros 

de fermentação. Dentro dos parâmetros analisados, encontram-se o pH ruminal, 

concentração de lactato, AGV e N-NH3. A análise estatística teve como objetivo avaliar o efeito 

da dieta e do tempo nos valores obtidos referentes aos parâmetros anteriormente descritos. 
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Tabela 8. Efeitos da suplementação com uma cultura de leveduras de Saccharomyces cerevisiae e do 
tempo de recolha da amostra após a refeição da manhã nos valores do pH, da concentração de lactato 
(mmol/l), dos ácidos gordos voláteis (AGV; mmol/l) e do azoto amoniacal (N-NH3; mg/l) no rúmen. 

 Dieta Probabilidade 

 LEV-  LEV+   

Tempo de 
recolha (h) 

0 2 4 8  0 2 4 8 Dieta Tempo 

pH 6,9e 5,9ab 5,8a 6,3c  6,7d 6,0ab 6,0ab 6,3c 0,842 <0,0001 

Lactato 
(mmol/L) 

1,1bc 0,4a 0,4a 0,9abc 0,7ab 1,3c 1,0bc 0,6ab 0,134 0,722 

AGV (mmol/L)            

Acetato (A) 47,5a 78,7e 78,4e 67,9cd  55,9ab 71,5de 65,8cd 59,4bc 0,046 <0,0001 

Propionato 
(P) 

12,8a 31,8c 32,9c 25,0c  17,7ab 28,0cd 23,4bc 21,7bc 0,086 <0,0001 

Butirato 7,8 18,5 18,0 14,0  10,9 19,6 18,1 15,1 0,147 <0,0001 

Isovalerato 1,6 1,8 1,6 1,4  1,7 1,8 1,5 1,2 0,772 <0,0001 

Valerato 0,8a 2,2e 2,4e 1,8cd  1,3b 2,1de 2,0de 1,6bc 0,517 <0,0001 

Total 70,3a 134,0e 133,2e 110,1cd  87,4b 123,0de 110,8cd 99,1bcc 0,091 <0,0001 

AGV 
(mol/100mol) 

           

Acetato 67,3 58,7 59,0 61,6  64,1 58,3 60,0 60,1 0,258 <0,0001 

Propionato 18,2 23,7 24,2 22,4  20,1 22,6 21,1 22,0 0,465 0,0229 

Butirato 11,0 14,7 13,8 13,0  12,5 15,9 16,2 15,1 0,007 0,0008 

Isovalerato 2,3 1,3 1,2 1,3  1,9 1,5 1,4 1,3 0,807 <0,0001 

Valerato 1,2 1,7 1,8 1,6  1,4 1,7 1,8 1,6 0,476 0,0015 

Relação A:P 3,8 2,5 2,6 2,9  3,3 2,6 2,9 2,9 0,910 0,0005 

N-NH3 (mg/L) 237 299 188 204  213 295 145 160 0,010 <0,0001 

O efeito da interação dieta x tempo foi significativo para a concentração de acetato, propionato e 
valerato (mmol/L), para o pH (P < 0,05) e para os AGVt e concentração em lactato (P < 0,01).  
Valores na mesma linha com letras diferentes são significativamente diferentes (P < 0,05).  
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7.2.1. Efeito no pH e lactato 

 

A suplementação com SC não afetou significativamente (P > 0,05) o pH médio do 

rúmen (6,26 vs. 6,25). Estes resultados são semelhantes aos obtidos por vários autores (Yoon 

e Stern, 1996; Erasmus et al., 2005; Hristov et al., 2010). Enjalbert et al. (1999) referem que, 

em circunstâncias onde o pH ruminal médio é igual ou maior que 6,0, pode não haver, ou ser 

pouco notório o efeito da suplementação com SC no valor de pH. Apesar de não se verificar 

um efeito significativo no pH médio do rúmen, o pH apresentou variações ao longo do dia 

(Gráfico 1). Assim, tal como Williams et al. (1991) e Thrune et al. (2009), constatou-se que o 

pH variou significativamente (P < 0,001) com o tempo de recolha após a refeição, 

apresentando valores mais baixos de pH entre as 2 e 4 horas após a ingestão de alimento. 

No que diz respeito à concentração de lactato, a suplementação de SC não provocou 

qualquer efeito significativo (P > 0,05), tanto no seu valor médio como na sua variação diurna. 

Ainda assim, houve uma tendência para a concentração de lactato ser superior na dieta com 

adição de levedura (P = 0,13; 0,70 vs 0,91 mmol/l). O efeito não significativo verificado neste 

estudo resultou, possivelmente, da grande variação dos valores de lactato entre animais e 

entre repetições na mesma vaca. Apesar dos resultados obtidos, são vários os estudos que 

constatam o efeito de SC na concentração de lactato, havendo assim uma redução do seu 

teor no rúmen (Chaucheyras et al., 1996; Guedes et al., 2008; Hristov et al., 2010; Gomes et 

al., 2015). 

 

 

Gráfico 1. Variações médias de pH e lactato nos tempos após ingestão de alimentos, nas 
dietas sem (LEV-) e com levedura (LEV+). 
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A interação Dieta x Tempo foi significativa para o pH (P < 0,05) e para o lactato (P < 

0,01), indicando que a variação destes parâmetros com o tempo de recolha foi diferente nas 

duas dietas estudadas. Assim, enquanto que na dieta sem a suplementação de SC (LEV-) 

este diminuiu após a ingestão de alimento, na dieta com SC (LEV+) este aumentou 2 h após 

a ingestão de alimento. Este facto explica a interação significativa observada. 

 

7.2.2. Efeito nos AGV do rúmen 

 

No Gráfico 2 pode-se observar as variações da concentração de AGV com o tempo 

de recolha nas duas dietas estudadas. Após a análise estatística dos dados, conclui-se que 

os resultados obtidos quanto à concentração média dos AGV totais são contraditórios aos 

observados por vários autores. Mesmo os que não obtiveram efeito significativo da 

suplementação com SC na concentração dos AGV, observaram um aumento da sua 

concentração no rúmen como resultado da suplementação (Yoon e Stern et al., 1996; 

Desnoyers et al., 2009; AlZahal et al., 2014). No presente trabalho, verificou-se uma 

diminuição dos AGV totais de 111,9 para 105,1 mmol/L, o que poderá ser indicativo de uma 

menor atividade microbiana no rúmen. No entanto, noutros estudos também não se constatou 

um, efeito significativo da incorporação de SC na dieta de vacas leiteiras na concentração de 

AGV ruminais (Thrune et al., 2009; Hristov et al., 2010). Para Thrune et al. (2009), uma das 

possíveis explicações para esta diferença de resultados, poderá ser a proporção 

forragem:concentrado da dieta ou a dose de SC na dieta.  

 

 

Gráfico 2. Variação média das concentrações dos AGV no fluido ruminal às 0, 2, 4 e 8 horas 
após ingestão, na dieta de controlo (LEV-) e na dieta com SC (LEV+). 
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O tempo de recolha teve um efeito significativo (P < 0,05 a P < 0,0001) para todos os 

AGV analisados, tendo sido observada a concentração mínima no momento da refeição (0 h), 

(P < 0,05). Quanto à interação Dieta x Tempo de recolha para os AGV totais também se 

registou um efeito significativo, indicando que o padrão de variação dos AGV totais com o 

tempo foi diferente nas duas dietas.  

Ao analisar individualmente cada um dos AGV, observou-se que não houve efeito 

significativo da dieta (P > 0,05) existindo apenas, para alguns deles, uma tendência para 

serem significativamente mais baixos na dieta LEV+: acetato (P = 0,046), propionato (P = 

0,086) e butirato (P = 0,14). No entanto, no caso do butirato, ocorreu aumento na sua 

proporção molar (14,8% vs 15,9%) após suplementação com SC. Também no estudo de 

Thrune et al. (2009), a proporção de butirato foi significativamente maior (P < 0,05) com adição 

de SC na dieta. Apesar da relação A:P variar significativamente com o tempo de recolha (P < 

0,001), não apresentou diferenças significativas quando os valores das duas dietas foram 

comparados (P > 0,05).  

 

7.2.3. Efeito na concentração de N-HN3 

 

Através da análise estatística, é possível concluir que teor em N-NH3 variou 

significativamente com a dieta (P < 0,01), registando-se valores médios mais baixos na dieta 

suplementada com SC (203,3 mg/L) do que na dieta sem SC (232,5 mg/L). A variação da 

concentração de N-NH3 com o tempo de recolha foi significativa (P < 0,0001), atingindo as 

concentrações mais elevadas 2h após refeição da manhã (teor máximo 386,6 mg/L). A 

interação Dieta x Tempo de recolha não foi significativa (P < 0,05), pois o padrão de variação 

da concentração de N-NH3 com o tempo de recolha foi semelhante nas duas dietas estudadas. 

No Gráfico 3 é possível visualizar as variações que ocorreram ao longo do tempo para as 

duas dietas em estudo. 

Da bibliografia alvo de análise, é possível perceber que também neste parâmetro 

existe ambiguidade de resultados, pelo que alguns ensaios apresentam resultados 

semelhantes a este estudo, verificando-se uma tendência para a redução da concentração de 

N-NH3 após incorporação de SC na dieta (Enjalbert et al., 1999; Hristov et al., 2010; Chung et 

al., 2011). Outros estudos apontam para uma ausência de resposta no teor de N-NH3, face à 

suplementação com levedura SC (Yoon e Stern, 1996; Doreau e Jouany, 1998; Guedes et al., 

2008; Thrune et al., 2009).  
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Gráfico 3. Variação da concentração média de N-NH3 (mg N/L) às 0, 2, 4 e 8 horas após a 
refeição da manhã. 
 

7.3. Efeito da levedura na degradação no rúmen 

 

Na Tabela 9 apresentam-se os valores da degradação da fração NDF das silagens 

correspondentes aos 3 tempos de incubação efetuados - 12, 24 e 36 h. Após a análise 

estatística, é possível constatar que não houve efeito significativo (P > 0,05) da dieta na 

degradação da fração NDF das forragens estudadas, após 12 e 24h, mas após 36 h de 

incubação no rúmen foi observada uma redução na degradação da fibra na dieta LEV+ (P < 

0,05). Tal como era de esperar, havendo diferenças na composição química das silagens, 

observamos que o tipo de silagem teve um efeito significativo (P < 0,0001) na degradação da 

fração NDF após 12, 24 e 36 h de incubação no rúmen. 

Como não houve interação entre a dieta e a silagem (P > 0,05) na degradação da fração 

NDF para as 12, 24 e 36 h de incubação, pode-se concluir que o efeito da suplementação 

com levedura na degradação foi semelhante em todas as silagens estudadas. 

Analisando os valores de degradação in sacco da fração NDF para 36 h de incubação, 

verifica-se que o valor mais baixo foi obtido na SM1 (24,1 %) sendo os valores mais elevados 

observados para a SM 7 (40,3%). Vários autores obtiveram resultados semelhantes aos deste 

trabalho, ou seja, não observaram efeito significativo da suplementação com SC na 

degradação da fração NDF em vacas (Doreau e Jouany, 1998; Enjalbert et al.,1999).  
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 Tabela 9. Efeito da dieta e da silagem de milho na degradação in sacco da fração NDF após 12, 
24 e 36 h de incubação no rúmen (%). 

 Tempo de incubação (horas) 

Efeito 12 24 36 

Dieta    

LEV- 7,8 23,1 36,1b 

LEV+ 7,9 22,3 30,0a 

Probabilidade 0,8307 0,5760 0,0002 

Silagem de milho    

SM 1 7,6cde 21,6ab 36,1cde 

SM 2 4,5ab 17,7a 24,1a 

SM 3 5,6abc 21,6ab 35,6cd 

SM 4 7,1cde 23,0ab 35,1cd 

SM 5 3,3a 18,0a 32,5bc 

SM 6 10,8f 30,7d 38,7de 

SM 7 9,7def 25,2bc 40,3e 

SM 8 10,7f 24,8bc 36,9cde 

SM 9 8,9def 22,2ab 32,5bc 

SM 10 10,6ef 22,2ab 28,7ab 

Probabilidade < 0,0001 0,0066 < 0,0001 

Interação    

LEV- x SM 1 8,4 20,9 38,6 

LEV- x SM 2 5,2 19,8 27,9 

LEV- x SM 3 3,4 19,1 37,4 

LEV- x SM 4 7,0 24,7 35,3 

LEV- x SM 5 3,6 16,2 35,0 

LEV- x SM 6 11,2 31,9 42,6 

LEV- x SM 7 9,1 25,9 42,0 

LEV- x SM 8 10,4 25,0 38,7 

LEV- x SM 9 8,3 22,7 35,2 

LEV- x SM 10 11,5 24,7 28,3 

    

LEV+ x SM 1 6,7 22,4 33,5 

LEV+ x SM 2 3,9 15,5 20,5 

LEV+ x SM 3 7,7 24,2 33,8 

LEV+ x SM 4 7,1 21,3 34,9 

LEV+ x SM 5 3,1 19,8 30,1 

LEV+ x SM 6 10,4 29,4 34,8 

LEV+ x SM 7 9,1 24,4 38,6 

LEV+ x SM 8 11,0 24,7 35,1 

LEV+ x SM 9 9,5 21,7 29,8 

LEV+ x SM 10 9,8 19,7 24,1 

Probabilidade 0,7216 0,8544 0,7233 

Valores referentes ao mesmo efeito e ao mesmo tempo de incubação com letras diferentes são 
significativamente diferentes (P<0,05).  
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8. Considerações finais 

 

Os resultados deste trabalho permitem-nos concluir que a inclusão de SC, numa dieta 

com silagem e concentrado (50:50) fornecida a vacas não lactantes, não influenciou 

significativamente os parâmetros de fermentação do rúmen. Embora a inclusão de levedura 

na dieta não tenha exercido efeitos na degradação in sacco da fração NDF das silagens de 

milho após 12 e 24 h de incubação no rúmen, foi observada uma redução significativa após 

36 h de incubação. Este resultado é difícil de explicar, na medida em que não encontramos 

razões para a levedura causar um efeito depressivo na digestão da fibra. Outros fatores não 

controlados neste estudo como o tempo prolongado das vacas nesta dieta, o seu estado 

sanitário ou o seu bem-estar, podem ter influenciado negativamente os resultados obtidos. 

A par do considerável número de trabalhos em que foram estudados os efeitos da 

suplementação com leveduras, os resultados obtidos neste estudo, permitem reforçar a falta 

de consenso no que toca ao efeito da adição de leveduras no metabolismo e atividade da 

população microbiana ruminal. Deste modo, o estudo deste tema deve prosseguir, por forma 

a identificar fatores que possam condicionar a ação das leveduras, para melhor esclarecer 

os seus mecanismos de ação e para identificar as situações práticas de alimentação em que 

se justifica a suplementação com este tipo de aditivos.
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