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RESUMO 

 

A primeira parte desta tese de doutoramento é constituída por uma revisão 

bibliográfica, onde focámos a organização e a composição da parede celular dos grãos 

de cereais. Analisámos os principais polissacáridos da parede celular (celulose, 

-glucanas com ligações mistas, xilanas e substâncias pécticas). Salientámos a 

importância das ligações químicas entre as moléculas destes compostos como factores 

determinantes das características físicas dos polissacáridos da parede celular (NSP), 

nomeadamente solubilidade, viscosidade e capacidade de retenção de água. 

Fizemos uma breve discussão sobre os principais métodos analíticos de 

determinação dos componentes da parede celular e sobre os conceitos de ―fibra da dieta‖ 

deles decorrentes. Com base nesta discussão, justificámos a nossa opção pelo método de 

ENGLYST para determinação dos polissacáridos estruturais no trabalho experimental. 

Seguidamente, abordámos a utilização digestiva dos NSP nos monogástricos, 

justificando o seu baixo valor. Discutimos alguns efeitos que podem reduzir o valor 

nutritivo da dieta (encapsulação dos nutrientes, o aumento da viscosidade dos conteúdos 

digestivos e as alterações do trânsito digestivo e da população microbiana do tubo 

digestivo). Salientámos alguns factores inerentes ao animal, como a idade e as 

características do seu aparelho digestivo, que alteram a intensidade dos efeitos negativos 

dos NSP. 

Referimos a utilização de enzimas como método de redução dos efeitos 

anti-nutritivos dos NSP. Procurámos esclarecer como estas enzimas degradam as xilanas 

e as -glucanas e melhoram o valor nutritivo da dieta. Destacámos os principais factores 

que afectam a eficácia da suplementação enzimática, como a natureza do cereal, a 

actividade enzimática presente nos suplementos, a granulação do alimento, a 

sobrevivência das enzimas no aparelho digestivo e o nível de incorporação das enzimas 

na dieta. 

 

Na segunda parte desta tese de doutoramento, constituída pelo trabalho 

experimental, realizámos três estudos com o objectivo de avaliar os efeitos dos NSP do 

centeio e do trigo e das xilanases na utilização digestiva da dieta e no desempenho do 

crescimento de aves. Para isto comparámos os resultados obtidos em aves alimentadas 
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com dietas de centeio ou trigo com ou sem enzimas como os resultados obtidos em aves 

criadas com dietas à base de milho (dieta M). No primeiro e no segundo estudo 

utilizámos frangos e no terceiro estudo utilizámos galos. Procurámos também testar 

metodologias que até então ainda não tínhamos utilizado, como a determinação nos 

componentes da parede celular pelo método de ENGLYST e a determinação da 

digestibilidade ileal pelo método do abate de frangos ou pela canulação de galos. 

 

No primeiro estudo avaliámos os efeitos da presença de 53% de centeio (dieta C) 

ou de trigo (dieta T) na dieta e da adição de xilanases a estas dietas (0,6 g.kg
-1

; dietas 

C+E e T+E) no valor nutritivo em frangos com idades entre os 16 e os 22 dias (Período I) 

ou entre os 29 e os 35 dias de idade (Período II) e no desempenho de crescimento entre 

os 8 e os 35 dias de idade. Determinámos também os efeitos da ingestão destas dietas 

durante 19 ou 31 dias no desenvolvimento do aparelho digestivo dos frangos. 

Verificámos que a dieta C originou os CUDa da MS, da MO e da gordura mais 

baixos e as menores EMAn (2539 kcal.kg
-1

 na dieta C contra 3065 kcal.kg
-1

 na dieta M). 

A digestibilidade da gordura foi o parâmetro mais afectado, tendo sido, no Período I, a 

diferença entre os CUDa obtidos com as dietas M e C de 31,7 pontos percentuais. A 

presença de trigo na dieta não teve efeitos negativos. As xilanases não melhoraram 

qualquer parâmetro da digestibilidade das dietas com centeio ou com trigo.  

As aves alimentadas com a dieta com centeio mostraram o menor quociente entre 

a retenção de azoto e a sua ingestão, indicando menor utilização do azoto ingerido na 

síntese de proteína corporal. A adição de enzimas a esta dieta não afectou este quociente. 

Nos Período I e II, os frangos alimentados com a dieta à base de centeio 

excretaram as maiores quantidades de MS e a sua excreta continha os teores mais 

elevados em humidade (P<0,05). Nos dois períodos não verificámos efeitos da adição de 

xilanases às dietas com centeio ou trigo nestes parâmetros. 

No ensaio de crescimento, realizado dos 8 aos 35 dias de idade, o maior AMD foi 

obtido nas aves alimentadas com as dietas M, T e T+E (55,1 a 57,1 g.dia
-1

) e o menor 

com a dieta C (49,2 g.dia
-1

; P<0,05). A adição de xilanases a esta dieta não melhorou o 

AMD. As aves que receberam as dietas com centeio ingeriram mais alimento e menos 

EMAn do que as aves que receberam a dieta com milho (P<0,05). A suplementação 

enzimática das dietas com centeio ou trigo não afectou a ingestão de alimento ou a de 
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energia. Por terem ingerido mais alimento e terem crescido menos, as aves criadas com a 

dietas C apresentaram a pior conversão alimentar (2,24 com a dieta C vs 1,88 com a dieta 

M; P<0,05). A adição de xilanases a esta dieta melhorou numericamente a conversão 

alimentar, mas não de modo significativo. As diferenças entre o desempenho das aves 

devidas às dietas atenuaram-se à medida que as aves eram mais velhas. 

A ingestão da dieta C durante 19 dias (frangos abatidos com 27 dias de idade) 

aumentou o peso do fígado (P<0,05). A ingestão da dieta C durante 31 dias (abate aos 39 

dias de idade) não alterou os pesos do pâncreas e do fígado. A suplementação das dietas à 

base de centeio ou de trigo com enzimas não afectou estes parâmetros. O duodeno-

jejuno, o íleo, o ID e o tubo digestivo das aves abatidas aos 27 ou aos 39 dias de idade 

alimentadas com a dieta C eram mais longos que os dos frangos alimentados com a dieta 

M (P<0,05). 

Nos dois abates, a dieta C originou um rendimento em carcaça menor do que a 

dieta M (P<0,05). Nos frangos abatidos aos 27 dias de idade este parâmetro foi 

melhorado pela adição de xilanases à dieta com centeio, obtendo-se rendimentos 

idênticos aos verificados com a dieta T. A percentagem de gordura abdominal também 

foi menor nas aves alimentadas com a dieta C (P<0,05). 

 

No segundo estudo determinámos os efeitos de dietas com teores crescentes em 

centeio (0%, 15%, 30% e 45%, dietas M, C15/0, C30/0 e C45/0, respectivamente) na 

digestibilidade ileal e total dos nutrientes (dos 33 aos 39 dias) e nos resultados do 

crescimento de frangos entre os 14 e os 31 dias de idade. Determinámos também o nível 

de centeio a partir do qual os efeitos anti-nutritivos dos NSP se fazem sentir mais 

intensamente e o nível de suplementação com xilanases ideal para superar estes efeitos. 

Por fim, estudámos os efeitos da adaptação das aves às dietas com centeio durante 17 

dias na sua capacidade digestiva e na intensidade dos efeitos anti-nutritivos dos NSP. 

Verificámos que a adaptação das aves às dietas não afectou qualquer parâmetro da 

digestibilidade. A dieta afectou as digestibilidades da MS, da MO, da gordura (P<0,001), 

do amido (P<0,01) da proteína e da fracção NDF (P<0,05), que foram mais baixas nas 

dietas com teores mais elevados em centeio. Tal como verificámos no primeiro estudo, a 

digestibilidade da gordura foi o parâmetro mais afectado pela presença de centeio na 

dieta, diminuindo, no caso extremo, 13,7 pontos percentuais. 
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As equações de regressão linear entre os valores de CUDa da MS, da MO, da 

gordura, da proteína e do amido e os teores em NDF, NSP totais ou NSP solúveis 

apresentaram coeficientes de correlação com valores próximos. Os coeficientes de 

correlação foram elevados na estimativa da digestibilidade da gordura (0,62 a 0,66), 

moderados na digestibilidade da MS (0,37 a 0,40) e da MO (0,39 a 0,42), baixos na 

digestibilidade do amido (0,22 a 0,24) e praticamente nulos na digestibilidade da proteína 

bruta. Estes valores confirmam que a digestibilidade da gordura é o parâmetro mais 

sensível à variação dos teores em NSP totais e solúveis da dieta. 

Os CUDa ileais da MS, da proteína, do amido e da gordura apresentaram um 

sentido de variação idêntico aos CUDa totais, sendo sempre superiores nas aves 

alimentadas com a dieta M do que nos frangos alimentados com as dietas C30/0 e C45/0. 

Todavia, as diferenças só foram significativas nos CUDa ileais da MS e da gordura 

(P<0,05). 

As dietas originaram CUDa totais da MS, da proteína, do amido e da gordura 

superiores aos CUDa ileais (P<0,05), excepto nos casos do amido nas dietas C30/0 e 

C45/0 e da MS na dieta M. Isto indica que parte da dieta foi degradada no IG das aves. 

No entanto, não observámos um aumento da fracção da dieta degradada no IG com o 

aumento do teor em centeio na dieta. 

O aumento do teor em centeio diminui a EMAn, sendo os valores das dietas M 

(3004 kcal.kg
-1

) e C15/0 (2930 kcal.kg
-1

) mais elevados que os das dietas C30/0 (2695 

kcal.kg
-1

) e C45/0 (2657 kcal.kg
-1

; P<0,05). As equações regressão linear entre a EMAn e 

os teores em NDF, NSP totais ou NSP solúveis apresentaram coeficientes de correlação 

moderados (0,49 a 0,54) e declives negativos, indicando que a energia da dieta diminuiu 

com o aumento do teor nestes compostos. 

As aves alimentadas com as dietas com 30% ou 45% de centeio excretaram mais 

MS que as aves alimentadas com a dieta M (P<0,05). Também a excreção de Nfecal foi 

maior (P<0,05), reflectindo a menor digestibilidade da proteína. A relação entre a 

retenção de azoto e a ingestão de azoto digestível diminuiu com o aumento do centeio na 

dieta, sendo menor nos frangos que receberam a dieta C30/0 (56,5g/100g) do que nas 

aves alimentadas com as dietas M e C15/0 (ca 65g/100g; P<0,05), indicando menor 

utilização do azoto digestível para a síntese de tecido corporal com o aumento do teor em 
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centeio. As dietas M e C15/0 permitiram a maior retenção de azoto por unidade de EMAn 

ingerida sendo as diferenças significativas em relação ao valor obtido com a dieta C30/0 

(P<0,05). 

No ensaio de crescimento foram distribuídas 13 dietas experimentais, as dietas M, 

C15/0, C30/0 e C45/0, e mais nove dietas obtidas partir das dietas C15/0, C30/0 e C45/0 

suplementando-as com 0,3, 0,6, e 1,2 g.kg
-1

 de xilanase. 

Verificámos que o peso corporal final e o AMD das aves alimentadas com dieta 

M, C15/0 e C30/0 não diferiram. A dieta M permitiu frangos 118 g mais pesados que a 

dieta com 45% de centeio ao fim de 17 dias (P<0,05). A dieta M originou a melhor 

conversão alimentar (1,71) e a dieta C45/0 a pior (2,07; P<0,05). A adição de xilanases 

só teve efeitos claros na conversão alimentar das aves alimentadas com a dieta com 45% 

de centeio, verificando-se uma melhoria significativa com a adição de 1,2 g.kg
-1

 (1,87; 

P<0,05). Por este motivo, a regressão entre o nível de suplementação enzimática e a 

conversão alimentar só foi significativa quando se aplicaram equações lineares (P<0,01; 

r
2
=0,49) ou polinomiais (P<0,05; r

2
=0,51) às dietas com 45% de centeio. Estas equações 

de regressão polinomiais indicam respostas decrescentes da conversão alimentar ao 

aumento da suplementação enzimática. 

A ingestão da dieta com centeio durante 17 dias aumentou o peso do pâncreas 

(P<0,001) e os comprimentos do ID, do íleo (P<0,01) e do duodeno-jejuno (P<0,05). Os 

efeitos do centeio no ID e no íleo fizeram-se sentir já quando o cereal representava 15% 

da dieta (P<0,05). O ID, o duodeno-jejuno e o íleo das aves alimentadas com a dieta com 

45% de centeio eram maiores que os das as aves criadas com a dieta com milho (P<0,05). 

Também o peso do pâncreas aumentou com o incremento do teor em centeio da dieta, 

sendo a diferença entre a dieta M e a dieta C45/0 significativa (P<0,05). 

 

No terceiro estudo testámos a técnica da canulação ileal como método de recolha 

de amostras de conteúdos do íleo para determinação da digestibilidade ileal. Procurámos, 

também, determinar os efeito de uma dieta com 48% de centeio (dieta C) e da sua 

suplementação com 1 g.kg
-1

 de xilanase (dieta C+E) nas digestibilidades ileal e total da 

dieta em galos. Como controlo utilizámos uma dieta à base de milho (dieta M). 

Verificámos que a dieta apenas afectou as digestibilidades totais da fracção NDF 

dos NSP totais e dos NSP insolúveis, que foram maiores nos galos alimentados com a 
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dieta C (P<0,05). A EMAn não foi afectada pela dieta. Deste modo, os efeitos anti-

nutritivos dos NSP não se manifestaram na digestibilidade da dieta, o que confirmou que 

as aves adultas são pouco ou nada sensíveis a estes efeitos. 

As diferenças entre os CUDa total e ileal do amido e, sobretudo, dos NSP 

permitiram concluir que ocorreu alguma fermentação da dieta no IG dos galos. No 

entanto, esta fermentação foi limitada e não foi aumentada pela presença de centeio na 

dieta. 

A dieta M originou excrementos com menos humidade que a dieta C (P<0,05). A 

suplementação enzimática da dieta com centeio reduziu a humidade dos excrementos, 

originando excrementos com humidade semelhante aos obtidos com a dieta M. 

 

Concluímos que a presença de centeio na dieta dos frangos deteriora a utilização 

digestiva e a EMAn da dieta, sendo a digestibilidade da gordura o parâmetro mais 

afectado. Esta a deterioração é tanto mais acentuada quanto mais elevado o teor em 

centeio na dieta. Atribuímos, em grande parte, a responsabilidade deste efeito aos NSP 

solúveis da parede celular do centeio. A presença de trigo na dieta não afectou os 

resultados, para o que terá contribuído o baixo nível em NSP solúveis da sua parede 

celular. 

 A importância dos NSP solúveis na redução da EMAn da dieta é confirmada pelo 

erro crescente da previsão do valor em EMAn das dietas pela equação de CARRÉ et al. 

(1984b), que utiliza os teores das fracções NDF, gordura bruta e cinzas, à medida que os 

teores em NSP solúveis da dieta aumentaram e pelo coeficiente de correlação moderado 

entre estes polissacáridos e a EMAn. 

Os frangos alimentados com dietas de centeio apresentam também menor 

crescimento, pior conversão alimentar e um TD mais desenvolvido e produzem dejectos 

com mais humidade do que os frangos alimentados com dietas de milho. Estes efeitos são 

mais evidentes nas dietas com teores em centeio mais elevados. O trigo permite que os 

frangos tenham melhores resultados no crescimento que o centeio, sem, no entanto, 

igualarem os resultados das aves criadas com as dietas de milho.  

Os efeitos positivos na digestibilidade ou no crescimento da suplementação com 

xilanases são mais evidentes nas aves alimentadas com dietas com teores elevados em 

centeio, onde os efeitos negativos dos NSP solúveis são mais significativos. 
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ABSTRACT 
 

Mourão, J.L., 2000. Cell wall polysaccharides of cereal grains in the feeding of Gallus 

domesticus. UTAD, Vila Real, Portugal. 

 

The first part of this PhD thesis is a review of the literature on the organisation 

and composition of the cell walls of cereal grains. We pointed out the data on the main 

cell wall polysaccharides (cellulose, mixed linked -glucans, xylans and pectic 

substances) and emphasised the importance of the chemical links between the molecules 

of these compounds as decisive factors in the physical characteristics of the cell wall 

polysaccharides (NSP), namely, solubility, viscosity and water retention capacity. 

We developed a brief discussion on the main analytic methods to determine the 

cell wall components and the concepts of ―dietary fiber‖ as a result of these methods. 

Based on this analysis, we also justified our choice of the ENGLYST method to determine 

the structural polysaccharides in the experimental work. 

Afterwards, we analysed the digestive use of NSP in monogastric animals and 

justified its low value. Some effects of these compounds that contribute to the reduction 

of the diet nutritional value (nutrient encapsulation, increase of the digestive contents 

viscosity and alterations of the digestive transit, microbial population and physiology of 

the digestive system) are studied in this chapter. 

We studied the use of enzymatic supplements as a method of reducing the anti-

nutritional effects of NSP. We stressed the main factors that affect the efficiency of the 

enzymatic supplementation, as the nature of the cereal, the enzymatic activities present in 

the supplements, the granulation of the feed, the survival of the enzymes in the digestive 

system and the level of enzyme incorporation in the diet. 

 

In the second part of this PhD thesis, consisting of the experimental work, we 

undertook three studies to evaluate the effects of the rye and wheat NSP and of the 

xylanases on the diet digestibility and on the performances of growing birds. The data 

obtained from birds fed on rye or wheat based diets, with or without enzymes, and the 

results obtained from birds raised on corn based diets (diet M) were compared. In the 

first and second studies, the birds were growing chicks and in the third study they were 
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roosters. 

 

In the first study, we evaluated the effects of the presence of 53% of rye (diet C) 

or wheat (diet T) in the diet and of its xylanase supplementation (0.6 g.kg
-1

; diets C+E 

and T+E), both on nutritional value of the diet for chicks between 16 and 22 days old 

(Period I) or between 29 and 35 days old (Period II), and on the growth performance of 

chicks between 8 and 35 days old. We also determined the effects of the ingestion of 

these diets during 19 or 31 days on the development of the digestive system of chicks. 

Diet C caused lower digestibilities of dry matter, organic matter and fat as well as 

a lower apparent metabolisable energy (AMEn; 2539 kcal.kg
-1

  with diet C vs. 3065 

kcal.kg
-1

 with diet M). The rye-fed birds showed the smallest quotient between nitrogen 

retention and its ingestion, indicating a lower utilisation of the nitrogen ingested in the 

synthesis of corporal protein. The wheat presence in the diet did not affect the results. 

The xylanase did not improve any parameter of the digestibility of the rye or wheat based 

diets. 

In Periods I and II, the chickens fed on the rye based diet excreted higher amounts 

of the dry matter (P<0.05) and their excreta had the highest water content (P<0.05). 

During the two periods we could not verify clear effects of the enzymatic 

supplementation of the rye or wheat based diets on these parameters. 

In the growth trial carried out on chickens between 8 and 35 days old, the largest 

weight gain was obtained in the birds fed on diets M, T and T+E (55.1 to 57.1 g.day
-1

) 

and the smallest growth was verified with diet C (49.2 g.day
-1

; P<0.05). The xylanase 

supplementation of this diet did not improve the weight gain. The rye-fed birds ingested 

more feed than the birds fed on the corn diet (P<0.05). Nevertheless, they ingested less 

AMEn. The enzyme supplementation of the rye or wheat based diets did not affect the 

feed or energy ingestion. The birds fed on diet C ingested more, grew less and presented 

the worst feed conversion (2.24 with diet C vs. 1.88 with diet M; P<0.05). The difference 

between the performances of the birds with regard to the diets decreased with birds' 

natural growth. 

The ingestion of diet C for 19 days (birds slaughtered at 27 days old) increased the 

liver weight (P<0.05). The ingestion of diet C for 31 days (birds slaughtered at 39 days 
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old) did not modify the pancreas and liver weights. The enzyme supplementation of the 

rye or wheat based diets did not modify these parameters. The duodenum-jejunum, the 

ileum, the small intestine and the digestive tube of the birds slaughtered at 27 or 39 days 

old and fed on diet C were longer than those of the chickens fed on diet M (P<0.05). 

 

In the second study, we determined the effects of diets with increasing rye 

percentages (0%, 15%, 30% and 45%, diets M, C15/0, C30/0 and C45/0, respectively), 

on the total and ileal digestibilities of the nutrients (from 33 to 39 day old) and on the 

growth of 14 to 31 day-old chickens. We also defined the rye level from which the anti-

nutritional effects of NSP are more evident and the xylanase supplementation level to 

began overcome these effects. Finally, we studied the effects of adaptation of digestive 

capacity on the intensity of the NSP anti-nutritional effects on birds fed rye diets for 17 

days.  

The adaptation of the birds to the diets did not affect any parameter of the 

digestibility. The diet affected the digestibilities of the dry matter, organic matter, fat 

(P<0.001), starch (P<0.01), protein and NDF fraction (P<0.05) that were lower in the 

diets with a higher rye percentage. 

The linear regression equations between the digestibility values of dry matter, 

organic matter, fat, protein or starch, and NDF, total NSP or soluble NSP contents in 

diets have correlation coefficients with close values. The correlation coefficients were 

high in the estimate of the fat digestibility (0.62 to 0.66), moderate in the dry matter 

digestibility (0.37 to 0.40) and organic matter digestibility (0.39 to 0.42), low in the 

starch digestibility (0.22 to 0.24) and practically zero in the protein digestibility. These 

values confirm that the fat digestibility is the parameter most sensitive to the variation of 

the total and soluble NSP diet contents. 

The ileal digestibilities were always higher in the birds fed on diet M than in the 

chickens fed on diets C30/0 and C45/0. However, the differences were only significant in 

the ileal digestibilities of dry matter and fat. We did not observe an increase of the diet 

fraction degraded in the large intestine when the rye content increased. 

The increase of the rye content in the diet decreased AMEn. The values of the diets 

M (3004 kcal.kg
-1

) and C15/0 (2930 kcal.kg
-1

) were higher than those of diets C30/0 
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(2695 kcal.kg
-1

) and C45/0 (2657 kcal.kg
-1

; P<0.05). The linear regression of the AMEn 

against the NDF, total NSP or soluble NSP contents presented moderate correlation 

coefficients (0.49 to 0.54). 

The birds fed on the diets with 30% or 45% of rye excreted more dry matter and 

nitrogen than the birds fed on diet M (P<0.05). The relationship between the nitrogen 

retention and the ingestion of digestible nitrogen decreased with the increase of the rye 

content in the diet. This relationship was less pronounced in chickens fed on diet C30/0 

(56.5g/100g) than in birds fed on diets M and C15/0 (ca 65g/100g; P<0.05). This 

indicates a smaller use efficiency of the digestible nitrogen for the synthesis of corporal 

tissue with the increase of the rye content in the diet. 

In the growth trial 13 experimental diets were applied, the diets M, C15/0, C30/0 

and C45/0, and nine more diets obtained by the addition of 0.3, 0.6, and 1.2 g.kg
-1 

of 

xylanase to the diets C15/0, C30/0 and C45/0. 

We verified that the final corporal weight and weight gain of the birds fed on diets 

M, C15/0 and C30/0 were similar. At the end of the 17 day-trial, the chickens fed on the 

diet M were 118 g heavier than those fed on the diet with 45% of rye (P<0.05). Diet M 

gave the best feed conversion (1.71) and diet C45/0 the worst (2.07; P<0.05). The 

xylanases only had clear effects on the feed conversion of the birds with the addition of 

1.2 g.kg
-1

 to diet with 45% of rye (P<0.05). When linear (P<0.01; r
2
 = 0.49) or 

polynomial equations (P<0.05; r
2
 = 0.51) were applied, the regression of the levels of the 

enzymatic supplementation against the feed conversion was significant only with diets 

with 45% of rye. 

The ingestion of diets with rye for 17 days increased the pancreas weight 

(P<0.001) and the lengths of the small intestine, ileum (P<0.01) and duodenum-jejunum 

(P<0.05). The effects of rye on the small intestine and ileum were already felt when the 

cereal formed 15% of the diet (P<0.05). The small intestine, duodenum-jejunum and 

ileum of birds fed on the diet with 45% rye were larger than those of the birds raised on a 

corn diet (P<0.05). The pancreas weight also increased with the increment of the rye diet 

content. The difference between diet M and diet C45/0 was significant (P<0.05). 

 

In the third study we tried to determine the effect of a diet with 48% rye (diet C) 
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and of its supplementation with 1 g.kg
-1

 of xylanase (diet C+E) in the ileal and total 

digestibilities of the diet in roosters. As a control we had a corn based diet (diet M). 

We verified that the diet affected the total digestibilities of the NDF fraction 

(P<0.001), total NSP and insoluble NSP (P<0.05). The rye-fed roosters presented higher 

digestibilities of these fractions than the birds fed on diet M (P<0.05). AMEn was not 

affected by the diet. The anti-nutritive NSP effects did not alter the total and ileal 

digestibilities of the diet, which confirms that the adult birds are barely or not at all 

sensitive to these effects. The fermentation of the diet in the large intestine was limited 

and did not increase with the presence of rye in the diet. 

Diet M originated excreta with less water content than diet C (P<0.05). The 

enzymatic supplementation of the diet with rye reduced the excreta water content, giving 

excreta with a similar water content to that obtained in diet M. 

 

We concluded that the increase of rye in the diet of the chickens decreases the 

digestive utilisation and AMEn of the diet. The fat digestibility was the most affected 

parameter. We attributed these effects to the high level of soluble NSP in the rye cell 

wall. Probably, wheat did not affect the results due to the low soluble NSP content in its 

cell wall. 

The rye-fed chickens also presented smaller growth, worse feed conversion, a 

more developed digestive system and produced excreta with a higher water content than 

the chickens fed on the corn based diets. These effects became more significant as rye 

content of diet increase. 

The positive effects of xylanases supplementation on the digestibility or on growth 

were more evident in birds fed on diets with high rye contents, where the negative effects 

of the soluble NSP were more evident. 
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INTRODUÇÃO 

 

No aparelho digestivo dos animais são produzidas enzimas capazes de digerir o 

amido, os lípidos e as proteínas dos alimentos. No entanto, os animais não produzem 

enzimas que digiram os componentes das paredes celulares dos vegetais. Os grãos de 

cereais e algumas sementes de leguminosas são matérias primas com expressão nos 

alimentos compostos para animais monogástricos e contêm quantidades relativamente 

importantes daqueles componentes. 

Os componentes das paredes celulares quantitativamente mais relevantes e com 

maior significado biológico são os polissacáridos estruturais ou polissacáridos não 

amiláceos (NSP). O teor, o tipo e a composição dos NSP pode diferir grandemente entre 

plantas, e até mesmo dentro de plantas da mesma espécie. Assim, nas leguminosas os 

NSP mais representativos são as substância pécticas enquanto que nos cereais os NSP 

predominantes são a celulose, as -glucanas (cevada e aveia) e as pentosanas (centeio, 

triticale e trigo). 

No aparelho digestivo dos monogástricos os NSP são apenas degradados 

parcialmente por acção de enzimas bacterianas ou pelas condições físicas e químicas do 

aparelho digestivo. Nas aves esta degradação é sempre limitada, dado que o tempo de 

permanência da digesta no aparelho digestivo é escasso e a actividade microbiana 

intestinal é reduzida. 

A fracção insolúvel dos NSP dos cereais, não degradada no aparelho digestivo, 

impede parcialmente o acesso das enzimas digestivas aos conteúdos celulares e tem um 

efeito de diluição dos nutrientes da dieta. A fracção solúvel destes NSP altera as 

características físicas e dinâmicas dos conteúdos digestivos (viscosidade, retenção de 

água, trânsito digestivo, etc.), afectando negativamente o processo digestivo e a 

utilização dos nutrientes da dieta. Em consequência, o desempenho dos monogástricos 

alimentados com dietas com teores elevados nestes compostos poderá ser prejudicado. 

A utilização de cevada, trigo ou centeio em vez de milho nos alimentos para aves 

pode reduzir o custo dos alimentos compostos. No entanto, em geral, estes cereais 

possuem teores elevados em NSP, pelo que reduzem o valor nutritivo da dieta. Se a 

utilização de glicosidases dos polissacáridos da parede celular ou o tratamento dos 
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cereais eliminar ou reduzir este efeito dos NSP, podem ser esperados benefícios 

económicos. 

O presente trabalho teve por objectivo esclarecer os mecanismos de actuação dos 

NSP do centeio e do trigo na redução do valor nutritivo da dieta e as suas consequências 

para o crescimento do frango de carne. Estudámos também os efeitos da utilização de 

enzimas com actividade xilanase em dietas baseadas no centeio e no trigo. 
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I.1 ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA PAREDE CELULAR 

 

A parede celular das plantas encontra-se organizada em três zonas distintas, a 

lamela média, a parede primária e a parede secundária que apresentam diferentes 

composições. A lamela média, rica em pectinas, é comum a duas células vizinhas, 

assegura a coesão intercelular e tem origem no septo que se forma durante a separação 

destas células (MAYER et al., 1983; JERACI e LEWIS, 1989; GRAHAM e AMAN, 1990; 

JARRIGE et al., 1995). A parede celular primária, que se forma durante o 

desenvolvimento da planta de cada um dos lados da lamela média, tem uma estrutura 

complexa, composta por uma armação de microfibrilhas de celulose revestida por uma 

matriz de polissacáridos não celulósicos, lenhina e outros constituintes não glucídicos 

(MAYER et al., 1983; GRAHAM e AMAN, 1990; JARRIGE et al., 1995). Nas 

monocotiledóneas, como os cereais, a parede primária tem como principais 

polissacáridos não celulósicos as -glucanas de ligações mistas e as xilanas (KNUDSEN, 

1997). A parede secundária, depositada no interior da primária, é a menos hidratada, mais 

espessa e mais rígida, apresentando graus de lenhificação elevados (MAYER et al., 1983; 

GRAHAM e AMAN, 1990), e tem como polissacáridos mais importantes as xilanas e a 

celulose (GRAHAM e AMAN, 1990), geralmente em forma altamente cristalina (JARRIGE et 

al., 1995). 

 

No conjunto, a parede celular das células vegetais tem três categorias principais de 

constituintes. A celulose que forma um esqueleto, os polissacáridos não celulósicos que 

constituem uma matriz de revestimento, geralmente reforçada por glicoproteínas, e as 

substâncias de incrustação (lenhina) ou de aposição (cutina, suberina; JARRIGE et al., 

1995). 

Os polissacáridos celulósicos e não celulósicos e a lenhina apresentam entre si 

diversos tipos de ligações, como pontes de hidrogénio, ligações de VAN DER WALLS, 

ligações iónicas ou ligações covalentes que conferem resistência e estabilidade à parede 

celular (MCDOUGALL et al., 1996; SMITS e ANNISON, 1996). 
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I.1.1 LENHINA E OUTROS COMPONENTES NÃO GLUCÍDICOS 

 

As lenhinas são polímeros fenólicos amorfos, com elevado peso molecular que 

incrustam a rede de microfibrilhas de polissacáridos da parede celular assegurando a sua 

rigidez (THEANDER et al., 1989; JARRIGE et al., 1995). São polímeros formados por 

desidrogenação e polimerização de três álcoois com núcleo fenil-propano C6-C3, os 

álcoois coniferílico, sinapílico e p-cumarílico, numa rede tridimensional irregular 

(THEANDER et al., 1989; JARRIGE et al., 1995; MCDOUGALL et al., 1996), podendo 

também conter outras substâncias, como proteínas (WALLACE et al., 1991). As paredes 

celulares das gramíneas contêm também ácidos fenólicos de baixo peso molecular 

ligados aos polímeros parietais, constituídos principalmente por ácidos p-cumárico e 

ferúlico (JARRIGE et al., 1995). 

Existem numerosas ligações entre a lenhina e os polissacáridos estruturais, 

realizadas de modo directo por ligações covalentes aos monómeros constituintes ou 

através do ácido ferúlico, formando complexos aos quais estão associadas quantidades 

importantes de aminoácidos (WALLACE et al., 1991; MCDOUGALL et al., 1996). 

A lenhina representa a parte hidrofóbica e refractária à hidrólise enzimática ou 

química da fibra das plantas (THEANDER et al., 1989; WALLACE et al., 1991; JARRIGE et 

al., 1995). Por diversos mecanismos, tais como o grau e tipo de ligações com os 

polissacáridos estruturais, a diversidade dos componentes da lenhina e a distribuição dos 

polímeros fenólicos através da parede celular, a lenhina constitui o principal factor de 

limitação da degradação da parede celular no aparelho digestivo de todos os animais 

(ENGLYST, 1989; WALLACE et al., 1991; MCDOUGALL et al., 1996; BUXTON e 

REDFEARN,  1997). 

 

As paredes celulares das plantas contêm também proteínas estruturais 

(RACYNSKA-BOJANOWSKA e RYBKA, 1994b; JARRIGE et al., 1995). Aquela que está 

melhor estudada é a extensina, glicoproteína associada à hemicelulose da parede 

primária, que representa 0,5% da parede celular primária dos cereais e 5% das 

leguminosas (MCDOUGALL et al., 1996). A extensina contribui para a arquitectura da 

parede celular fazendo parte da fracção insolúvel (MCDOUGALL et al., 1996). Segundo 
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FINCHER (1975), citado por COLONNA et al. (1995), as ligações entre as -glucanas e as 

proteínas estruturais contribuem para a insolubilidade destes polissacáridos. 

 

Outros compostos como a suberina e a cutina (poliésteres de ácidos gordos) e os 

taninos (substâncias polifenólicas de elevado peso molecular), podem também estar 

ligados à parede celular, tornando-a impermeável e resistente à hidrólise enzimática 

(JARRIGE et al., 1995; MCDOUGALL et al., 1996). 

 

I.1.2 POLISSACÁRIDOS DA PAREDE CELULAR 

 

Os polissacáridos da parede celular têm como unidades básicas monossacáridos, 

sendo a L-arabinose e a D-xilose (pentoses), a D-glucose, a D-galactose e a D-manose 

(hexoses), a L-ramnose e a fucose (6-desoxi-hexoses) e os ácidos D-galacturónico e 

D-glucurónico e os seus derivados metilados os monossacáridos que dominam 

quantitativamente a sua constituição (GRAHAM e AMAN, 1990). 

 

 

Figura I - 1 – Forma piranose da -D-glucose e da -D-glucose nas configurações de 

Haworth e em cadeira. 

 

Os monossacáridos da parede celular encontram-se, geralmente na forma piranose, 

isto é, na forma de um anel de seis lados composto de cinco átomos de carbono e um 

átomo de oxigénio, ficando o C6 fora do anel nas hexoses. Na forma piranose poderão 

ser obtidos dois isómeros diferentes de cada monossacárido em função da posição do 

grupo OH do carbono 1. A forma  quando este grupo se representa para baixo e a forma 
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 quando se escreve para cima (MAYER et al., 1983; MORRIS, 1992; Figura I - 1). Apenas 

a arabinose se encontra nos polissacáridos na forma furanose (anel com cinco lados; 

Figura I - 2), que é muito menos estável que a forma piranose (MORRIS, 1992). 

 

-D -xilopiranose

O

OH

OH
OH

OH

-L-arabinofuranose

O
OH

OH

OH
OH

 

Figura I - 2  – -D-xilose e da -D-arabinose na configuração em cadeira. 

 

As ligações glicosídicas entre os monossacáridos, para formar as cadeias de 

hidratos de carbono, ocorrem entre o grupo OH do carbono 1 (C1) de um monossacárido 

e outro grupo OH dos carbonos C2, C3, C4 ou C6 de outro monossacárido com 

libertação duma molécula de água. Conforme a configuração do grupo OH do carbono 1, 

formam-se ligações glicosídicas do tipo  ou  (MORRIS, 1992;  CAMPOS, 1998; Figura I 

- 3). 
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Figura I - 3 – Representação esquemática da celulose com ligações glicosídicas (14) e da 

amilopectina com ligações glicosídicas (14) e uma ramificação (16). 

(Adaptado de CAMPOS, 1998) 

 

Podem ser assim observados numerosos tipos de ligações glicosídicas em função 
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dos carbonos envolvidos e da posição do grupo OH do carbono 1. Esta variedade é de 

grande importância, pois cria a necessidade de enzimas diferentes para as hidrolisar e 

contribui para diferentes formas das moléculas que determinam muitas das suas 

propriedades físicas. Podem também ocorrer duas ligações glucosídicas no mesmo 

monossacárido, determinando assim o aparecimento de ramificações na cadeia principal 

do monossacárido (Figura I - 3). 

Através de diversos tipos de ligações glicosídicas, os monossacáridos estão 

organizados em diversos polissacáridos da parede celular, dos quais se destacam a 

celulose, as -glucanas com ligações mistas, as xilanas e as substâncias pécticas, que 

podem ser designados genericamente por polissacáridos não amiláceos (NSP). Ao 

conjunto dos polissacáridos insolúveis em água, mas que são solúveis em meio ácido ou 

em meio alcali diluídos e que estão associados com a lenhina e com a celulose, designa 

se frequentemente por hemicelulose (VAN SOEST, 1994). Entre outros, farão assim parte 

da hemicelulose as fracções insolúveis das xilanas e das -glucanas com ligações mistas. 

 

I.1.2.1 CELULOSE 

 

A celulose é um homopolímero linear de elevado peso molecular, constituído por 

7000 a 15000 unidades de D-glucopiranose ligadas na posição ß-1,4 (THEANDER et al., 

1989; MCDOUGALL et al., 1996; Figura I - 3 e Figura I - 4). Todos os resíduos de 

D-glucose têm uma rotação de 180º em relação ao próximo resíduo, de forma que a 

verdadeira unidade de repetição é o dissacárido celobiose (JONGBLOED e KEMME, 1990). 

A conformação linear das moléculas de celulose favorece a formação de ligações 

de hidrogénio e de forças de VAN DER WAALS entre as unidades de glucose de moléculas 

de celulose adjacentes (THEANDER et al., 1989; MCNAB e SMITHARD, 1992; MCDOUGALL 

et al., 1996). O grupo hidróxilo do carbono 6 das unidade de glucopiranose é 

particularmente importante na formação desta ligações (MCDOUGALL et al., 1996). Deste 

modo, as moléculas de glucose dispõem-se em feixes coesos e alinhados (30 a 100 

moléculas de diâmetro) designados por fibrilhas, que por sua vez estão agrupadas em 

fibras, formando a armação estrutural das paredes celulares das plantas (MCDOUGALL et 
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al., 1996). As ligações glucosídicas ß(14) entre as unidades de glucose e as ligações de 

hidrogénio entre as moléculas de celulose conferem a este composto uma elevada 

estabilidade molecular, tornam-no insolúvel em água ou em meio básico e resistente à 

degradação microbiana ou à degradação por hidrólise ácida (THEANDER et al., 1989). Nas 

fibras da celulose existem zonas perfeitamente ordenadas (zonas cristalinas) e zonas 

menos ordenadas (zonas amorfas). Nas zonas cristalinas as ligações entre moléculas de 

celulose são mais numerosas e mais regulares e as moléculas são mais resistentes à acção 

dos agentes químicos ou das enzimas hidrolitícas (JARRIGE et al., 1995). 
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Figura I - 4 – Moléculas de celulose e de -glucanas com ligações mistas. (Adaptado de 

MCNAB e SMITHARD, 1992) 

 

I.1.2.2 -GLUCANAS COM LIGAÇÕES MISTAS 



As -glucanas com ligações mistas (13;14), que passaremos a designar 

abreviadamente por -glucanas, são polímeros lineares de elevado peso molecular 

formados por resíduos de ß-glucopiranose ligados nos carbonos 3 e 4 por ligações 

glucosídicas (13) ou (14) (JERACI e LEWIS, 1989; GRAHAM e AMAN, 1990; 

MCDOUGALL et al., 1996). O peso molecular das -glucanas solúveis varia entre 200.000 

Da e 300.000 Da, correspondendo a graus de polimerização de 1200 a 1850 monómeros 

(WOODWARD et al., 1983, citados por CHOCT, 1997c). 

A presença de ligações glucosídicas (13) e (14) confere às moléculas de 

-glucanas uma forma irregular, o que impossibilita a formação de pontes de hidrogénio 
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entre as moléculas, semelhantes às que ocorrem na celulose (Figura I - 4; MCNAB e 

SMITHARD, 1992). Por este motivo, as -glucanas são solúveis em água ou em solução 

alcali diluída (JERACI e LEWIS, 1989). 

No entanto, existem -glucanas insolúveis que resultam da sua associação com 

outras fracções insolúveis das paredes celulares (JERACI e LEWIS, 1989; MCNAB e 

SMITHARD, 1992). Estão neste caso as -glucanas ligadas covalentemente com peptídeos 

ou proteínas da parede celular (JERACI e LEWIS, 1989; COLONNA et al., 1995). A 

presença de cerca de 1% de xilose nas -glucanas da cevada contribuiu também para a 

existência de fracções resistentes à hidrólise enzimática (YIN e MACGREGOR, 1989). 

A relação entre os resíduos com ligações (13) e (14) nas -glucanas dos 

cereais varia entre 1:1 e 1:4, não apresentando um valor fixo. Na cevada cerca de 70% 

das ligações são (14) e 30% (13) (MCNAB e SMITHARD, 1992). Segundo YIN e 

MACGREGOR (1989), as -glucanas da cevada são constituídas predominantemente por 

unidades de celotriosil (3 unidades de glucose com ligações (14)) ou celotetrosil (4 

unidades de glucose com ligações (14)) unidas por ligações (13). Blocos de 9 a 

10 unidades de glucose com ligações (14) representam cerca de 2% das -glucanas 

(WOODWART e FINCHER 1983, citados por YIN e MACGREGOR, 1989) enquanto que 

ligações (13) seguidas são muito raras (YIN e MACGREGOR, 1989). Há pouca 

diferença entre a estrutura das -glucanas da cevada e da aveia, mas na aveia os 

polímeros têm uma maior quantidade relativa de ligações (13) (cerca de um terço) 

que na cevada (MCNAB e SMITHARD, 1992). 

 

I.1.2.3 XILANAS 

 

As xilanas são, em geral, heteropolímeros complexos constituídos por uma cadeia 

linear principal de unidades xilose na configuração piranosil, unidas por ligações 

(14), com ramificações de diferente natureza e grau, que se encontram em maior 

quantidade na parede secundária das células vegetais (JOSELEAU et al., 1992).  

Com base na natureza das ramificações, JOSELEAU et al. (1992) consideram quatro 

famílias principais de xilanas: 1) as arabinoxilanas contendo um só monossacárido de 
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-L-arabinose em cada ramificação, 2) as glucuronoxilanas com ramificações com um só 

monossacárido de ácido -D-glucurónico e/ou ácido 4-O-metil--D-glucurónico, 3) as 

glucuronoarabinoxilanas com ramificações com um só monossacárido de -L-arabinose, 

ácido -D-glucurónico ou ácido 4-O-metil--D-glucurónico e 4) as arabinoxilanas com 

ramificação com oligossacáridos com 2, 3 ou 5 monómeros de arabinose e as 

galactoglucuronoarabinoxilanas caracterizadas pela presença de cadeias laterais com 

oligossacáridos complexos contendo galactose terminal. 

Quanto mais ramificada for a xilana menor será a capacidade do polissacárido para 

formar pontes de hidrogénio com outras xilanas ou com outros hidratos de carbono da 

parede celular e, consequentemente, mais solúvel em água será (CLASSEN e BEDFORD, 

1991; VORAGEN et al., 1992). Segundo FINCHER e STONE (1986), citados por 

RACYNSKA-BOJANOWSKA e RYBKA (1994a), a assimetria da xilana resultante da 

distribuição das ramificações ao longo da cadeia de xilose, pode ter uma contribuição 

para a solubilidade ainda maior que o número das ramificações. 

 

Em geral, as arabinoxilanas dos grãos do cereais, são formadas por uma cadeia 

principal de unidades de xilose, à qual podem estar ligadas unidades simples 

-L-arabinofuranosil nas posições C2 ou C3 ou C2 e C3, com ligações (12) ou 

(13) (HENRY, 1985; VORAGEN et al., 1992; RACYNSKA - BOJANOWSKA e RYBKA, 

1994a; Figura I - 5). Os pesos moleculares das arabinoxilanas podem ser elevados, 

dependendo, no entanto, da origem. Segundo VORAGEN et al. (1992) a fracção solúvel 

das arabinoxilanas do trigo tem pesos moleculares entre 260.000 e 640.000 Da. 

POUTANEN et al. (1995) indicam que peso molecular das arabinoxilanas do endosperma 

do centeio é ca 160.000 Da. 

O arroz e o sorgo têm as arabinoxilanas com o nível mais baixo de unidades de 

xilose ramificadas (24% e 26%) e o trigo o mais elevado (64%). A percentagem de 

resíduos com ramificações duplas é mais baixa no trigo (6%) que nos restantes cereais 

(15% a 20%; VORAGEN et al., 1992). Em resultado da grande variação do número de 

ramificações de arabinose nas arabinoxilanas, a relação entre este monómero e a xilose é 

próxima de 0,69 no triticale, 0,55 no trigo e no centeio e 0,23 na aveia (HENRY, 1985; 

SAINI e HENRY, 1989).  
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Figura I - 5 – Esquema da estrutura de arabinoxilanas do centeio. (Adaptado de RACYNSKA-

BOJANOWSKA e RYBKA, 1994a) 

 

No centeio (BENGTSSON et al., 1992; AUTLO et al., 1996) e noutros cereais 

(FINCHER e STONE, 1986 citados por MARQUARDT, 1997) foi observada a existência de 

diferentes tipos de arabinoxilanas. Por exemplo, BENGTSSON et al. (1992) isolaram no 

centeio dois tipo de arabinoxilanas solúveis (AXI e AXII), cujo teor variava com a 

cultivar deste cereal. Na AXI 46% dos resíduos de xilose tinham uma ramificação e os 

restantes eram não ramificados e na AXII 57% dos resíduos tinham uma ou duas 

ramificações, sendo por este motivo mais solúvel e mais dificilmente hidrolisada pelas 

xilanases. 

Em menor número que o das ramificações de arabinose, podem também ocorrer 
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4-O-metil-glucurónico com ligações (1-2) à xilose e ramificações de arabinose com 

ácido ferúlico ou ácido p-cumárico estereficado no carbono 5 (HENRY, 1985; 

COUGHLAN, 1992; TENKANEN e POUTANEN, 1992; VORAGEN et al., 1992; 

RACYNSKA-BOJANOWSKA e RYBKA, 1994a). As xilanas das gramíneas contêm 1 a 3% de 

ramificações acetilo e igual quantidade de ramificações de ácido p-cumárico ou de ácido 

ferúlico (WOOD et al., 1992). 

 

As xilanas podem interactuar com a celulose e com outros polissacáridos não 

celulósicos através de pontes de hidrogénio e com a proteína, lenhina e grupos fenólicos 

através de ligações covalentes (JOSELEAU et al., 1992; RACYNSKA-BOJANOWSKA e 

RYBKA, 1994a; KNUDSEN et al., 1995). Nos cereais, as arabinoxilanas ramificadas com 

arabinose esterificada no carbono 5 com ácido ferúlico podem juntar-se formando 

diferulato, o qual se liga a outros polissacáridos e tem um papel crucial na manutenção da 

integridade da parede celular (WALLACE et al., 1991; VLIEGENTHART et al., 1992; 

VORAGEN et al., 1992; WOOD et al., 1992; RACYNSKA-BOJANOWSKA e RYBKA, 1994a; 

Figura I - 5). Podem também existir ligações covalentes entre os grupos laterais das 

xilanas e a lenhina, como, por exemplo, ligações ester às unidades de ácido 

4-O-metil-glucurónico (TENKANEN e POUTANEN, 1992). Na parede celular de algumas 

plantas o ácido ferúlico e o ácido p-cumárico esterificado podem também estar ligados à 

lenhina por ligações éter, formando ligações entre a lenhina e as xilanas. Enquanto que 

resíduos de ácidos fenólicos só esterificados com as arabinoxilanas são extraídos com 

alcali, os ácidos fenólicos ligados por ligações éter-ester à lenhina e às arabinoxilanas 

não são extraídos (TENKANEN e POUTANEN, 1992; WOOD et al., 1992). 

 

I.1.2.4 SUBSTÂNCIAS PÉCTICAS 

 

O termo substâncias pécticas refere-se a uma mistura complexa de polissacáridos 

(THEANDER et al., 1989; MCDOUGALL et al., 1996) cujo peso molecular se situa entre 

30.000 e 300.000 Da (PILNIK e VORAGEN, 1970, citados por CHOCT, 1997c). Entre estes 

polissacáridos destacam-se a homogalacturonana (ácido poligalacturónico) e as 

ramnogalacturonanas (MCDOUGALL et al., 1996). Os constituintes básicos principais dos 
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polissacáridos pécticos são os ácidos galacturónico e 4-O-metil-galacturónico, a 

L-ramnose, a L-arabinose e a D-galactose (CARRÉ et al., 1984a; THEANDER et al., 1989; 

MCDOUGALL et al., 1996). 

As ramnogalacturonanas são formadas por uma cadeia com monómeros de ácido 

galacturónico unidos por ligações (14) intercalados por -L-ramnose que se liga ao 

ácido galacturónico por ligações (12), o que provoca um desvio do eixo da molécula 

(Figura I - 6). Principalmente nas unidades de ramnose, podem existir ramificações de 

comprimentos variáveis, formadas por poliósidos de xilose (xilanas), de arabinose 

(arabinanas) e de galactose (galactanas) ou de arabinose e de galactose 

(arabinogalactanas; THEANDER et al., 1989; JERACI e LEWIS, 1989; COLONNA et al., 

1995). Estas oses neutras podem representar até 90% da totalidade das substâncias 

pécticas (CARRÉ et al., 1984a). A homogalacturonana é formada por uma cadeia não 

ramificada de ácido galacturónico com ligações (14) (MCDOUGALL et al., 1996; 

THEANDER et al., 1989). 

 

 

Figura I - 6 – Estrutura dos principais polissacáridos pécticos. (Adaptado de MCDOUGALL et 

al., 1996) 

 

As pectinas da parede celular consistem numa cadeia de moléculas na qual as 

secções ramificadas de ramnogalacturonana são intercaladas por secções não ramificadas 

de homogalacturonana (MCDOUGALL et al., 1996; CHOCT, 1997a). As secções de 
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formando-se assim uniões entre duas ou mais secções (JERACI e LEWIS, 1989; JARRIGE et 

al., 1995; MCDOUGALL et al., 1996), o que origina uma estrutura pseudo-cristalina 

estável que segura as moléculas mais próximas (REES, 1982, citado por MCDOUGALL et 

al., 1996). As moléculas de ramnogalacturonanas ramificadas não podem interagir com 

estes iões (MCDOUGALL et al., 1996). Existem também ligações entre o ácido ferúlico e 

os componentes pécticos (FRY, 1986, citado por MCDOUGALL et al., 1996). 

O grau de metilação dos resíduos do ácido poligalacturónico, determinado pela 

relação entre o ácido 4-O-metil-galacturónico e o ácido galacturónico, pode atingir 60%. 

Todavia, a extensão da metilação difere entre fontes de pectinas, o que altera a 

quantidade de grupos carboxilo disponíveis e influencia a capacidade de troca catiónica e 

a hidrofobicidade deste polissacáridos (THEANDER et al., 1989; MCDOUGALL et al., 

1996). O aumento do grau de metilação reduz a capacidade da pectina formar ligações 

com o Ca
2+

 (MCDOUGALL et al., 1996) tornando-a mais solúvel (JARRIGE et al., 1995; 

CHOCT, 1997a) e menos susceptível às enzimas endo-poligalacturonases (CHOCT, 

1997c). 

 

As substâncias pécticas localizam-se principalmente na lamela média onde actuam 

como ―cimento‖ que assegura a união entre as células, embora também possam ser 

encontrados na parede primária (JERACI e LEWIS, 1989; THEANDER et al., 1989; JARRIGE 

et al., 1995). O teor da parede celular em substâncias pécticas também depende da 

origem botânica da planta, sendo mais baixo nas gramíneas (1 a 3%) que nas 

leguminosas (6 a 8%; JERACI e LEWIS, 1989; MCDOUGALL et al., 1996).  

 

I.1.2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS NSP 

 

A composição dos NSP e a sua associação com outros componentes da parede 

celular determinam as suas característica físicas, como solubilidade, viscosidade e 

capacidade de retenção da água. Estas características influenciam de modo decisivo os 

efeitos dos NSP na utilização digestiva da dieta. 
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I.1.2.5.1 SOLUBILIDADE E VISCOSIDADE 

 

A forma tridimensional dos polissacáridos estruturais determinará a sua 

solubilidade em meio aquoso (MORRIS, 1992; ELLIS et al., 1996). Quando a forma das 

moléculas dos polissacáridos permite a sua acumulação em conjuntos ordenados, como 

acontece com as microfibrilhas da celulose, estes são mecanicamente fortes e quase 

totalmente resistentes à hidratação e imbibição (ANNISON, 1993; BEDFORD, 1995). 

Quando as moléculas apresentam irregularidades na sua estrutura que não permitem a 

formação de um elevado número ligações químicas entre as moléculas adjacentes, então 

as moléculas dos solventes penetram entre as moléculas dos polissacáridos e 

solubilizam-nas. É assim que acontece com as arabinoxilanas ramificadas no centeio, 

triticale e trigo, com as (13; 14)-glucanas na cevada e na aveia e com as 

substâncias pécticas nas leguminosas (ANNISON, 1993; BEDFORD, 1995). As já referidas 

interacções dos NSP com os constituintes não glucídicos da parede celular, como a 

lenhina ou a proteína, reduzem também a solubilidade destes polissacáridos. 

 

Após a solubilização no aparelho digestivo, os NSP podem alterar a viscosidade 

da digesta, propriedade de grande importância no processo de digestão e absorção de 

nutrientes no intestino delgado (ID) dos animais monogástricos (MORRIS, 1992; ELLIS et 

al., 1996). As moléculas dos NSP solubilizadas, ―flutuam‖ no solvente (fase aquosa da 

digesta) de modo desordenado. Se a concentração destes polímeros é inferior a uma nível 

crítico (C*), os polímeros individuais podem mover-se pelo solvente com interferência 

mínima entre moléculas vizinhas e, consequentemente, a viscosidade não será 

grandemente afectada (ELLIS et al., 1996). Acima da concentração C*, as moléculas de 

NSP solubilizados formam uniões em alguns pontos, originando uma rede de polímeros 

onde coexistem regiões ordenadas (zonas de junção) e regiões desordenadas (sucessões 

de solubilização; MORRIS, 1992; ANNISON, 1993; BEDFORD, 1995; ELLIS et al., 1996) 

originando uma solução viscosa. Depois de se dar a formação da rede de polímeros, as 

moléculas individuais só se podem mover ziguezagueando através desta rede (MORRIS, 

1992; ELLIS et al., 1996). A extensão deste enredamento, e consequentemente a 

viscosidade, é determinada pela concentração dos polímeros (MORRIS, 1992; BOROS et 
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al., 1993), aumentando exponencialmente com esta concentração (BENGTSSON et al., 

1992; ELLIS et al., 1995). Deste modo, quando a ingestão pelo animal permite uma 

concentração em arabinoxilanas e/ou em -glucanas solúveis nas secções do aparelho 

digestivo, nomeadamente no ID, superior à concentração crítica, é de esperar que a 

viscosidade induzida seja dependente desta concentração. 

O grau da alteração da viscosidade dos conteúdo do aparelho digestivo também 

depende do tamanho, da forma molecular e do volume dos polímeros solubilizados 

(MORRIS, 1992; ELLIS et al., 1996). Em geral, a viscosidade aumenta com o aumento do 

peso molecular dos NSP solúveis (ROBERTS et al., 1989; BEDFORD et al., 1991; 

BEDFORD, 1995) e com o seu grau de ramificação (BENGTSSON et al., 1992). BEDFORD et 

al. (1991) verificaram que a viscosidade dos conteúdos do aparelho digestivo de frangos 

alimentados com centeio ou trigo estava significativamente correlacionada com a 

concentração dos hidratos de carbono com peso molecular superior a 500.000 Da, que, 

segundo CLASSEN e BEDFORD (1992), citados por CAMPBELL e BEDFORD (1992), 

representariam cerca de 10% das pentosanas.  

 

Todavia, há diversos factores relacionados com o processo digestivo que 

interferem com a viscosidade originada pelos NSP da dieta no aparelho digestivo dos 

monogástricos. 

Primeiro, sendo a digesta um fluido não Newtoniano (a viscosidade é variável 

com a pressão a que é submetido), é provável que a sua viscosidade sofra variações em 

resposta a modificações contínuas do peristaltismo e da pressão a que é submetida em 

diferentes regiões do aparelho digestivo a diferentes momentos (MORRIS, 1992; ELLIS et 

al., 1996). 

Segundo, a concentração dum polímero particular na digesta durante o trânsito no 

aparelho digestivo variará consideravelmente, devido a variações do fluxo das secreções 

endógenas e da absorção de fluidos com o tempo, local e composição da dieta (VAN DER 

KLIS e VOORST, 1993; ELLIS et al., 1996).  

Terceiro, alguns NSP solúveis podem ser propensos à despolimerização na parte 

superior do aparelho digestivo (estômago e intestino delgado), como JOHANSEN et al. 

(1996) verificaram em porcos o que, provavelmente, também ocorrerá nas aves. A 

sensibilidade ao ácido das ligações hemiacetal do anel furanose da arabinose (FINCHER et 
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al., 1974, citados por BOROS et al., 1993), e a hidrólise das cadeias laterais de arabinose 

das arabinoxilanas em meio ácido (MOORE e HOSENEY, 1990), também podem estar na 

origem de aumentos menores da viscosidade em meio com pH baixo, como o estômago, 

do que os que seriam de esperar (BOROS et al., 1993). 

Quarto, as alterações do pH e a presença de enzimas digestivas podem afectar a 

solubilidade e a viscosidade dos NSP no aparelho digestivo. Alguns polissacáridos que 

são solúveis em meio neutro, são insolúveis nas condições ácidas do estômago dos 

animais (ANNISON, 1993; ENGLYST et al., 1996). De modo inverso, as arabinoxilanas dos 

cereais ligadas à proteína através do ácido felúrico em condições in vitro só são 

solubilizadas em condições alcalinas, mas no aparelho digestivo dos animais podem 

tornar-se solúveis se os componentes proteicos da matriz da parede celular forem 

digeridos (ANNISON, 1993). A alteração do pH também pode alterar a viscosidade obtida 

com uma mesma concentração de polissacáridos solúveis (BOROS et al., 1993). 

Quinto, as partículas de alimento não dissolvidas também contribuem para a 

viscosidade da digesta. A contribuição destas partículas para a viscosidade dependerá da 

sua forma e tamanho, que podem variar amplamente ao longo do aparelho digestivo 

(ELLIS et al., 1996). 

 

Além destes factores relacionados com a ave, outros factores podem influenciar o 

grau de solubilização dos NSP dos cereais e a viscosidade induzida.  

A solubilidade e a viscosidade dos NSP dos cereais são afectadas pela presença de 

enzimas hidrolíticas endógenas (JERACI e LEWIS, 1989; THEANDER et al., 1989; BOROS 

et al., 1993; GROSJEAN et al., 1999a). BOROS et al. (1993) verificaram no centeio que na 

primeira hora após a activação das enzima endógenas há um aumento da viscosidade, 

possivelmente por a solubilização das arabinoxilanas insolúveis ser superior à 

degradação das arabinoxilanas solúveis. No entanto, a longo prazo, as -glucanases e as 

xilanases endógenas da cevada e do centeio aumentarão a degradação das -glucanas e 

das xilanas de um modo mais intenso que a solubilização, pelo que a viscosidade 

diminuirá (JERACI e LEWIS, 1989; BOROS et al., 1993; CARRÉ et al., 1994; FUENTE et al., 

1998). Por este motivo, a viscosidade induzida pelos NSP dos grãos de cevada com 

armazenamento longo é, em geral, inferior à dos grãos de colheita recente (FUENTE et al., 

1998). No trigo não se verificaram efeitos importantes do período de armazenamento (1 
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mês ou 1 ano) na viscosidade (GROSJEAN et al., 1999b), possivelmente por este cereal ter 

um nível de enzimas endógenas inferior ao do centeio (MOORE e HOSENEY, 1990; 

RYBKA et al., 1994). A actividade das enzimas endógenas mostra diferenças importantes 

entre linhas de centeio e aumenta durante a maturação do grão (RYBKA et al., 1994). No 

entanto, mesmo quando as enzimas endógenas são escassas ou são inactivadas, pode 

dar-se uma redução da viscosidade com o tempo decorrido após a colheita (GROSJEAN et 

al., 1999a), sendo esta diminuição atribuída por MOORE e HOSENEY (1990) à 

deterioração das arabinoxilanas. 

 

A sujeição do centeio ou do trigo a temperaturas elevadas, como ocorre no 

processo de granulação dos alimentos compostos, também pode afectar a solubilidade e a 

viscosidade induzida pelos NSP, em resultado do aumento da sua solubilização e da 

inactivação de enzimas endógenas (PAWLIK et al., 1990; MOORE e HOSENEY, 1990; 

BOROS et al., 1993). Segundo BOROS et al. (1993), o tratamento dos grãos de centeio 

com temperaturas crescentes entre 20ºC e 60ºC aumenta a solubilização da fibra e a 

viscosidade de extracto aquoso. Também CARRÉ et al. (1994) referem que quando a 

temperatura de granulação é superior a 90ºC, tende a aumentar a viscosidade, 

possivelmente devido à desactivação de enzimas endógenas. Este efeito será mais 

evidente se os grânulos forem de pequena dimensão, possivelmente por permitirem que o 

calor penetre mais rapidamente (CARRÉ et al., 1994). Com o tratamento do centeio a 

121ºC por períodos superiores a 5 minutos, além da desactivação de enzimas endógenas 

dá-se a hidrólise térmica de alguns NSP solúveis, o que origina uma redução da 

viscosidade (BOROS et al., 1993). 

A moagem muito fina das matérias primas provoca maiores e mais rápidos 

aumentos da viscosidade no estômago e, posteriormente, no ID (CARRÉ et al., 1994). 

Também GROSJEAN et al. (1999a) observaram uma dependência grande entre a 

viscosidade e o grau de moagem da amostra, sendo a viscosidade tanto maior quanto 

maior a moenda. 

  

Dado que o grau de moagem da amostra, o tipo de solvente, a duração e a 

temperatura da extracção, influenciam o grau de solubilização dos NSP e a viscosidade 

da solução (JERACI e LEWIS, 1989; THEANDER et al., 1989; BOROS et al., 1993; 
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GROSJEAN et al., 1999a), para que a solubilidade e a viscosidade obtidas em estudos in 

vitro sejam semelhantes à solubilidade e à viscosidade que ocorrem do aparelho 

digestivo, é essencial que as condições de solubilização in vitro reflictam as condições 

fisiológicas. Todavia, sofrendo o pH variações ao longo do aparelho digestivo e 

dependendo as características físico-químicas dos conteúdos digestivos da espécie animal 

e do alimento, é difícil criar in vitro as condições de solubilização dos NSP que ocorrem 

no aparelho digestivo dos animais (GRAHAM et al., 1988; ELLIS et al., 1996). 

 

I.1.2.5.2 CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA 

 

A capacidade de retenção de água é outra importante característica física dos NSP. 

A elevada capacidade de retenção de água dos NSP provoca aumentos do volume dos 

conteúdos digestivos (POTKINS et al., 1991), o que pode alterar o trânsito digestivo e, 

consequentemente, afectar o processo digestivo e aumentar a humidade dos dejectos. 

 A capacidade de retenção de água da fibra da dieta depende dos teores em 

celulose e noutros polissacáridos estruturais, bem como da quantidade de lenhina, e pode 

ser afectada pelo tamanho da partícula do alimento, método de processamento e método 

de secagem da dieta (THIBAULT et al., 1992). Ainda que ambas as fracções solúvel e 

insolúvel dos NSP retenham água, os NSP solúveis apresentam maior capacidade que 

resulta da retenção de água nas redes de moléculas em solução (SMITS e ANNISON, 1996). 

Por exemplo, as arabinoxilanas solúveis podem absorver cerca de 10 vezes o seu peso em 

água (VORAGEN et al., 1992; VLIEGENTHART et al., 1992). A degradação dos NSP pela 

actividade bacteriana no aparelho digestivo reduz esta capacidade (SMITS e ANNISON, 

1996). 

Embora os NSP solúveis possuam uma capacidade de retenção de água superior à 

dos NSP insolúveis, podem ser degradados mais intensamente no aparelho digestivo do 

que os NSP insolúveis. Por este motivo, os NSP insolúveis influenciam mais o volume e 

a matéria seca da digesta e, consequentemente, a sua capacidade de lastro (NYMAN e 

ASP, 1982; POTKINS et al., 1991). 
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I.1.3 PAREDE CELULAR DOS GRÃOS DOS CEREAIS 

 

A composição da parede celular de plantas de diferentes famílias apresenta 

diferenças acentuadas. A parede celular dos grãos das leguminosas tem como 

constituintes principais as substâncias pécticas, sendo os ácidos urónicos, a arabinose e a 

galactose os monómeros mais importantes (CHOCT, 1997a; KNUDSEN, 1997). As xilanas 

encontram-se em quantidade reduzida, sendo frequentemente glucoronoarabinoxilanas 

com ramificações simples de arabinose e do ácido D-glucorónico ou do seu derivado 

metilado (JOSELEAU et al., 1992; VORAGEN et al., 1992). O teor em celulose destes grãos 

varia significativamente, sendo reduzido no tremoço (CHOCT, 1997a) e elevado na soja, 

onde pode representar 23% dos NSP totais (KNUDSEN, 1997). Nos grãos dos cereais os 

polissacáridos predominantes na parede celular são as arabinoxilanas, as -glucanas e a 

celulose, existindo apenas pequenas quantidades de polissacáridos pécticos (CHOCT, 

1997a). Nestas paredes celulares a xilose, a arabinose e a glucose são os monossacáridos 

dominantes (KNUDSEN, 1997). A lenhina representa ca 11, 19, 21, 35 e 9 g.kg
-1

 da 

matéria seca dos grãos de milho, trigo, centeio, cevada e cevada nua, respectivamente 

(KNUDSEN, 1997). 

O teor em NSP totais na parede celular também varia consideravelmente entre 

cereais (Quadro I - 1), podendo representar entre ca 97 g.kg
-1

 (milho) e 186 g.kg
-1

 

(cevada) da matéria seca dos grãos (KNUDSEN, 1997). O nível de NSP do trigo (ca 119
 

g.kg
-1

 matéria seca) é, em geral, inferior ao do centeio (SMITS e ANNISON 1996). Neste 

dois cereais as arabinoxilanas são os NSP que se encontram em maior percentagem 

enquanto que na cevada e na aveia são as -glucanas (CHOCT, 1997a; KNUDSEN, 1997). 

A participação da celulose nos NSP nos cereais situa-se entre 10% (centeio) e 23% 

(cevada; KNUDSEN, 1997). 

O centeio é o cereal que contém a maior concentrações de arabinoxilanas, que 

apresentam também a maior solubilidade (SAINI e HENRY, 1989; BOROS et al., 1993; 

KNUDSEN et al., 1995). O centeio possui, em geral, mais arabinoxilanas solúveis e 

insolúveis que o trigo (HENRY, 1985), e este cereal tem um teor em arabinoxilanas 

superior aos teores do sorgo e do milho, onde se encontram xilanas em pequenas 

quantidades e quase exclusivamente insolúveis (CHESSON, 1993). 
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Os níveis mais elevados de -glucanas são observados no centeio e, sobretudo, na 

cevada (42 g.kg
-1

) e os mais baixos no milho (1g.kg
-1

) e no trigo (8 g.kg
-1

; KNUDSEN, 

1997; VILLAMIDE et al., 1997). 

 

Quadro I - 1 – Composição dos polissacáridos da parede celular em vários alimentos e 

subprodutos (g.kg
-1

 MS). 

 

Milho 
(a)

 Trigo 
(a)

 Centeio 
(a)

 Cevada 
(a)

 

Cevada 

nua 
(a)

 

Bagaç

o de 

soja 
(a)

 

Soja 
(b)

 

Tremo

ço 
(c)

 inteiro farinha sêmea inteiro farinha sêmea inteiro sêmea inteira 
sem 

sêmea 
sêmea 

-glucanas 1 1 2 8 4 24 16 45 42 44 16     

Xilose                

solúvel 2 3 5 9 7 10 20 23 6 7 0 4 2 1 0 

insolúvel 28 3 111 38 8 138 41 180 50 29 100 21 17 17 7 

Arabinose                

solúvel 3 3 6 7 3 7 12 21 6 4 3 3 9 5 0 

insolúvel 17 3 66 22 6 83 24 67 22 17 84 20 17 24 39 

Ácidos urónicos                

solúveis 1 1 12 1 2 2 1 2 2 1 3 1 25 11 8 

insolúveis 6 2 32 7 0 13 20 8 8 2 15 17 23 25 25 

Galactose                

solúvel 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 30 6 33 

insolúvel 4 0 18 2 0 7 4 10 2 0 5 2 24 39 229 

celulose 22 0 83 20 3 72 16 39 43 19 192 10 62 44 12 

NSP                

solúveis 9 8 32 25 16 29 42 63 56 50 20 50 63 27 46 

insolúveis 88 13 323 94 20 345 114 360 131 77 459 74 154 165 320 

totais 97 21 354 119 35 374 152 422 186 127 478 124 217 192 366 

Solúveis/totais 0,09 0,38 0,09 0,21 0,46 0,08 0,28 0,15 0,30 0,39 0,04 0,40 0,29 0,14 0,13 

                

Lenhina Klason 11 4 25 19 0 75 21 68 35 19 115 9 16   

                

Viscosidade 

       relativa 
(d)

 
0   +   ++++  +   +++++    

(a) KNUDSEN, (1997); (b) IRISH e BALNAVE (1993) citados por CHOCT, (1997a); (c) Choct et al. (não 

publicado) citados por CHOCT, (1997a); (d) MARQUARDT (1997). 

 

O centeio e a cevada são os cereais com teores mais elevados em NSP solúveis (42 

a 56 g.kg
-1

 da matéria seca), que são cerca do dobro do teor verificado no trigo (24 g.kg
-1

 

da matéria seca; KNUDSEN, 1997; SMITS e ANNISON 1996), apresentando o milho os 

teores mais baixos (9 g.kg
-1

 da matéria seca; KNUDSEN, 1997). Os NSP solúveis 

representam uma importante fracção dos NSP totais do centeio e da cevada (28 a 30%) e, 



                                                                 .Métodos de determinação dos componentes da parede celular 

 

 

23 

sobretudo da cevada nua (40%), mas constituem uma pequena fracção dos NSP totais do 

milho (9%; KNUDSEN, 1997).  

As diferentes fracções anatómicas dos grãos dos cereais (endosperma que 

representa 75 a 80% do seu peso, aleurona e pericarpo; Figura I - 7) apresentam paredes 

celulares com diferente composições. Os tecidos lenhificados são representados pelo 

pericarpo, que reveste exteriormente o grão (GRAHAM, 1991; BEDFORD, 1995). Estes 

tecidos contêm ca 8 a 12% de lenhina e ca 30% de celulose e possuem xilanas com 

ramificações do ácido 4-O-metil-glucurónico, de esteres fenólicos ou de proteínas 

(KNUDSEN, 1997). As xilanas do pericarpo são na sua maior parte insolúveis (FENGLER e 

MARQUARDT, 1988a; KNUDSEN, 1997; GROSJEAN et al., 1999b) devido a ligações 

inter-moleculares através dos esteres fenólicos ou devido à incrustação com lenhina 

(SELVENDRAN, 1987, citado por COLONNA et al., 1995). A camada do aleurona, que se 

encontra sob o pericarpo, tem células com paredes celulares espessas e resistentes à 

degradação enzimática (GRAHAM, 1991; BEDFORD, 1995; Figura I - 7). Na cevada e no 

trigo estas paredes celulares contêm arabinoxilanas e -glucanas e pequenas quantidades 

de celulose (COLONNA et al., 1995), representando as -glucanas cerca de 30% das 

paredes do aleurona da cevada (MCNAB e SMITHARD, 1992).  

 

 

Figura I - 7 – Secção longitudinal do grão de trigo. (Adaptado de MCDONALD et al., 1998) 

 

As paredes celulares do endosperma dos grãos dos cereais possuem uma elevada 

quantidade de polissacáridos solúveis, nomeadamente -glucanas e arabinoxilanas, têm 

pequenas quantidades de proteína e de celulose e são pouco lenhificadas (JERACI e 

LEWIS, 1989; WOOD et al., 1989; BEDFORD, 1995). Na cevada, estas paredes celulares 

contêm 70 a 75% de -glucanas, 20 a 25% de arabinoxilanas e 5% de celulose e 

endosperma

embrião

pericarpo

aleurona
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arabinogalactanas (JERACI e LEWIS, 1989; MCNAB e SMITHARD, 1992). No endosperma 

do trigo, do triticale e do centeio as arabinoxilanas são os polissacáridos estruturais com 

maior representação (THEANDER et al., 1989; VORAGEN et al., 1992; KNUDSEN et al., 

1995), sendo na sua maior parte solúveis (FENGLER e MARQUARDT, 1988a; KNUDSEN, 

1997; GROSJEAN et al., 1999b). 

 

As diversas cultivares dos cereais podem divergir na composição da parede 

celular. PEREZ-VENDRELL et al. (1993) verificaram em cultivares de cevada variações no 

teor em -glucanas entre 19 g.kg
-1

 e 55 g.kg
-1

 da matéria seca. Também no centeio 

(CAMPBELL et al., 1991; BOROS et al., 1993) no trigo (CHOCT et al., 1998; GROSJEAN et 

al., 1999a,b) ou na cevada (VILLAMIDE et al., 1997) foram observadas diferenças no teor 

em NSP totais ou solúveis entre cultivares. Estas divergências podem significar 

diferentes repartições dos polissacáridos pela diferentes fracções anatómicas 

(endosperma e aleurona) dos grãos. Isto foi observado em cultivares de aveia (WOOD 

1984, citado por JERACI e LEWIS, 1989) e de cevada nua (ZHENG e ROSSGANEL, 1999). 

As cultivares nuas da aveia (BEDFORD, 1995) e da cevada (ROTTER et al., 1989a; 

KNUDSEN, 1997; OSCARSSON et al., 1998) têm teores totais em fibra mais baixo que as 

cultivares com sêmea, devido a uma menor quantidade de pericarpo, mas não divergem 

acentuadamente no teor em -glucanas solúveis do endosperma (BEDFORD, 1995; 

KNUDSEN, 1997). 

 

As fracções dos grãos de cereais obtidas por moagem (a sêmea constituída 

essencialmente pelo pericarpo e pelo aleurona e a farinha composta pelo endosperma) 

apresentam paredes celulares com diferentes composições (Quadro I - 1), que resultam 

das diferenças verificadas nas paredes celulares do pericarpo, aleurona e endosperma. Em 

geral, as sêmeas apresentam os teores mais elevados em NSP totais (354 e 478 g.kg
-1

), 

NSP insolúveis e em lenhina (FENGLER e MARQUARDT, 1988a; KNUDSEN, 1997). A 

participação da celulose nos NSP das sêmeas dos grãos de cereais pode atingir 400 g.kg
-1

 

(sêmea de cevada; KNUDSEN, 1997). Por este motivo, nas farinhas a maioria da fibra é 

constituída por NSP solúveis enquanto que nos grãos inteiros 2/3 da fibra é insolúvel 

(ENGLYST et al., 1988, citados por ENGLYST et al., 1996). 
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A composição e importância da parede celular dos vegetais também podem 

apresentar variações consideráveis em função do local de cultivo, do clima, das práticas 

agronómicas e do estado de maturidade do grão no momento da colheita (HESSELMAN et 

al., 1981; BHATTY et al., 1991; CAMPBELL et al., 1991; ANNISON, 1993; BUXTON e 

REDFEARN,  1997; OSCARSSON et al., 1998; GROSJEAN et al., 1999b). No centeio, 

MADEJ (1994) verificou aumentos da fibra solúvel com o aumento da precipitação 

durante a maturação do grão, não tendo verificado efeitos evidentes da temperatura e 

CAMPBELL et al. (1991) observaram tendência para uma diminuição das arabinoxilanas 

solúveis com o aumento da maturidade do grão, embora refiram diferenças nesta 

tendência entre cultivares de centeio. Na cevada, a antecipação da sua maturidade por 

condições ambientais quentes e secas pode provocar um aumento da concentração de 

-glucanas solúveis e totais, originando maiores viscosidades (AASTRUP, 1979, citado 

por HESSELMAN et al., 1981; HESSELMAN e TOMKE, 1982, citados por BRUFAU et al., 

1993) e a sua colheita num estado de maturidade avançado pode reduzir a sua 

viscosidade (HESSELMAN et al., 1981; HESSELMAN e AMAN, 1986). OSCARSSON et al. 

(1998) referem que o teor em -glucanas totais da cevada tende a aumentar com a 

adubação azotada. 

 

Em função da importância da fracção solúvel dos NSP, os diferentes cereais 

originam diversas viscosidades dos conteúdos intestinais dos monogástricos. 

MARQUARDT (1997) constatou que as maiores viscosidades são obtidas com o centeio e a 

cevada nua e as menores com o milho (Quadro I - 1). Também as variações dos teores 

em NSP solúveis entre cultivares do mesmo cereal podem originar viscosidades 

diferentes. As cultivares de centeio (CAMPBELL et al., 1991; BOROS et al., 1993), trigo 

(CHOCT et al., 1995, 1999: GROSJEAN et al., 1999a,b) ou cevada (BRUFAU et al., 1993; 

VILLAMIDE et al., 1997) com teores mais elevados em NSP solúveis provocam, em geral, 

os maiores aumentos da viscosidade e os efeitos anti-nutritivos mais acentuados. 

 

I.2 MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DOS COMPONENTES DA PAREDE 

CELULAR 
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Desde o aparecimento do método da ―fibra bruta‖ no ano 1859, até aos nossos dias 

foram desenvolvidas diversas alternativas para a determinação da fibra da dieta. Todas 

estas alternativas obedecem ao princípio geral da remoção total ou parcial dos conteúdos 

celulares para isolar um resíduo que possa ser descrito como ―fibra da dieta‖.  

Com base nos meios usados no isolamento deste resíduo (químicos ou 

enzimáticos) e na metodologia aplicada na sua quantificação (pesagem do resíduo ou 

análise química dos seus constituintes), é possível agrupar os métodos de determinação 

da fibra da dieta em três grupos principais; os químico-gravimétricos, 

enzimático-gravimétricos e enzimático-químicos. A caracterização de todos os métodos 

de análise que fazem parte destes grupos seria laboriosa e ultrapassaria os objectivos do 

presente trabalho. Por isso, caracterizaremos apenas sumariamente os métodos e as 

fracções analíticas que, de modo directo ou indirecto, levaram ao desenvolvimento do 

conceito de ―fibra da dieta‖ que está na base do nosso trabalho experimental. 

 

Adicionalmente à determinação da ―fibra da dieta‖, pode ser pertinente determinar 

as suas fracções solúveis e insolúveis, dado que estas fracções não afectam de igual modo 

o processo digestivo e a absorção dos nutrientes e são degradadas pelos microrganismos 

do aparelho digestivo em extensão diferente. 

 

I.2.1 MÉTODOS QUÍMICO-GRAVIMÉTRICOS 

 

Nos métodos químico-gravimétricos os componentes da dieta não pertencentes à 

fibra são removidos por tratamento com ácidos, bases, ou detergentes e o resíduo final é 

considerado como a fracção indigestível da dieta, sendo o seu peso determinado. Deste 

modo, os métodos gravimétricos não dão informação sobre a natureza e composição da 

fibra da dieta (MARLETT, 1989; CHAMP, 1996). 

 

O primeiro método químico-gravimétrico de determinação da fracção indigestível 

da dieta conhecido foi o método da ―fibra bruta‖, criado em WEENDE no ano de 1859 

(ASP et al., 1992). Neste procedimento analítico, as fracções ―digestíveis‖ da dieta são 

removidas por ataque sucessivo com um ácido forte diluído (H2SO4, 12,5 ml/l) e uma de 
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base forte também diluída (NaOH, 12,5 ml/l) a quente (ASP et al., 1992; CHAMP, 1996). 

O resíduo obtido é isolado por filtração e pesado. A fibra bruta corresponde à totalidade 

de substâncias contidas no resíduo, compreendendo a quase totalidade da celulose da 

amostra e apenas ca 15% da hemicelulose e 10% a 50% da lenhina (THOMAS, 1972, 

citado por ASP et al., 1992; ROBERTSON e VAN SOEST, 1981). 

Para tentar ultrapassar alguns dos inconvenientes do método da fibra bruta, como a 

remoção excessiva da hemicelulose e da lenhina e a contaminação do resíduo com azoto, 

foram desenvolvidas posteriormente algumas variantes que não conseguiram grande 

aceitação (ASP et al., 1992). Assim, o procedimento de WEENDE, que em 1916 foi 

classificado como método oficial do AOAC, permaneceu como método universalmente 

utilizado até ao início dos anos sessenta (ASP et al., 1992). 

 

Passos importantes no desenvolvimento de um método químico-gravimétrico 

alternativo de doseamento da fracção indigestível dos alimentos foram dados por VAN 

SOEST em 1963 com a proposta do método da fracção ácido detergente (ADF) e, mais 

tarde, por VAN SOEST e WINE em 1967, com o desenvolvimento do método da fracção 

neutro detergente (NDF; BAKER, 1981). 

Em termos gerais, o sistema de VAN SOEST propõe a divisão analítica dos 

compostos orgânicos dos alimentos em diversas fracções com base no seu grau de 

solubilidade em soluções neutro-detergente (sulfato de lauril sódico e EDTA) e ácido-

detergente (brometo de cetiltrimetilamónio em meio ácido; ROBERTSON e VAN SOEST, 

1981). Os compostos solúveis na solução neutro-detergente, que compreendem os 

conteúdos celulares (amido, açúcares, proteína e gordura), têm, em geral, digestibilidade 

elevada em todas as espécies animais (ROBERTSON e VAN SOEST, 1981). O resíduo 

insolúvel na solução neutro-detergente (fracção NDF) é constituído pela parte da parede 

celular das plantas formada pela celulose, hemicelulose e lenhina e por substâncias 

associadas, tais como cutina e taninos, que não são digestíveis por enzimas de origem 

animal mas que, alguns deles (celulose e hemicelulose), são digestíveis por enzimas 

microbianas em maior ou menor extensão (ROBERTSON e VAN SOEST, 1981). No entanto, 

as substâncias pécticas e os polissacáridos estruturais solúveis não estão incluídos na 

fracção NDF, dado que são solubilizados pela solução neutro-detergente (ROBERTSON e 

VAN SOEST, 1981). 
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O resíduo insolúvel na solução ácido-detergente (fracção ADF) é constituído por 

celulose, lenhina, cutina, sílica e outros minerais insolúveis em meio ácido (ROBERTSON 

e VAN SOEST, 1981). Algumas substâncias pécticas das leguminosas, dos citrinos e de 

outras plantas podem precipitar na presença da solução ácido-detergente, sendo assim 

incluídas na fracção ADF (BALEY et al., 1978, citados por ROBERTSON e VAN SOEST, 

1981).  

A determinação da hemicelulose pode ser feita por diferença entre a fracção NDF 

e a fracção ADF. No entanto, dado que a fracção ADF pode conter substâncias pécticas 

que não estão presentes na solução neutro-detergente, este processo de cálculo da 

hemicelulose só é correcto se a fracção ADF for determinada no resíduo NDF 

(ROBERTSON e VAN SOEST, 1981; CARRÉ et al., 1984a; VAN SOEST et al., 1991). 

No método da fibra detergente a lenhina pode ser doseada, alternativamente, 

empregando permanganato de potássio. Para isso, o resíduo ADF é tratada com este 

reagente que oxida as unidades de fenilpropano da lenhina, solubilizando-a, ficando um 

resíduo composto sobretudo por celulose. A lenhina é determinada como sendo 

equivalente à perda de peso da fracção ADF após este tratamento (ROBERTSON e VAN 

SOEST, 1981). A lenhina também pode ser determinada como lenhina KLASON (alínea 

I.2.2) que, no entanto, é menos exacta, por incluir substâncias contaminantes como a 

cutina (ROBERTSON e VAN SOEST, 1981). 

Os procedimentos analíticos para o doseamento das fracções ADF e NDF, 

ganharam larga aceitação dado que são simples, rápidos, reprodutíveis e os seus 

resultados proporcionam uma informação mais precisa sobre o valor nutritivo do 

alimento do que a que é obtida através do esquema analítico de WEENDE (ASP et al., 

1992).  

 

Todavia, como referimos, o método de doseamento da fracção NDF pode ser 

criticado pelo facto deste resíduo não dosear os polissacáridos solúveis e as substâncias 

pécticas. Para resolver este problema MONGEAU e BRASSARD (1986), citados por ASP et 

al. (1992), combinaram o procedimento de VAN SOEST com uma determinação separada 

da fibra solúvel em água quente (SOL). Segundo estes investigadores, os valores da 

fracção NDF+SOL são mais próximos do valor ―fibra total‖ da dieta (TDF) obtida pelo 

método AOAC de PROSKY (alínea I.2.3). Porém, segundo ASP et al. (1992), a execução 
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dos doseamentos de fibra insolúvel e de fibra solúvel em duas amostras diferentes e sob 

condições diferentes de solubilização cria o risco de dosear alguns componentes duas 

vezes ou de não os dosear. Também HALL et al. (1997) propõem a determinação dos 

polissacáridos estruturais solúveis na solução neutro-detergente. Para isto determinam em 

duas amostras em separado o resíduo insolúvel em etanol a 90% e o resíduo insolúvel em 

solução neutro-detergente com uma enzima amilolítica (TERMAMYL


). Os polissacáridos 

estruturais solúveis são calculados por diferença entre estes dois resíduos, sendo feitas 

correcções para a proteína e o amido presentes. 

Outro inconveniente do método das soluções detergentes de VAN SOEST é o de 

remover o amido de modo incompleto nos alimentos com teores elevados nestes 

polissacárido de reserva, podendo levar à obtenção de valores da fracção NDF superiores 

aos verdadeiros valores de paredes celulares (CARRÉ et al., 1984a; VAN SOEST et al., 

1991). Para ultrapassar o problema da remoção incompleta do amido foram 

desenvolvidas diversas versões com recurso à utilização de enzimas -amilases. Entre 

estas versões destaca-se a de ROBERTSON e VAN SOEST (1981) onde é utilizada a 

-amilase do Bacillus subtilis, que apresenta estabilidade e, por isso, mantém eficácia na 

solução neutro-detergente a quente. Numa versão mais recente do método, proposta por 

JERACI e VAN SOEST (1990) e referida por VAN SOEST et al. (1991), é prevista a 

utilização de uma amilase termo-estável (TERMAMYL


). 

 

I.2.2 MÉTODOS ENZIMÁTICO-QUÍMICOS 

 

Os métodos enzimático-químicos para análise da ―fibra da dieta‖ utilizam enzimas 

para a isolarem e depois recorrem à análise química dos componentes dos polissacáridos 

do resíduo para a quantificarem. Nestes métodos podemos distinguir, entre outros, o 

método inicialmente desenvolvido em UPPSALA (THEANDER e AMAN, 1979) e o método 

de ENGLYST (ENGLYST e CUMMINGS, 1984 citados por ENGLYST e CUMMINGS, 1988). 

Em muitos aspectos os métodos de UPPSALA e de ENGLYST seguem metodologias 

semelhantes e os seus desenvolvimentos recentes aproximaram-nos (ASP et al., 1992). 

Basicamente, estes métodos são constituídos por quatro fases: 1) Dispersão e hidrólise do 
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amido, 2) precipitação dos NSP solúveis, 3) hidrólise ácida dos NSP e 4) determinação 

dos monómeros constituintes dos NSP. Quando a amostra contém mais de 6% (método 

de UPPSALA) ou 10% de gordura (método de ENGLYST) também é prevista a sua remoção 

inicial, utilizando éter de petróleo (THEANDER et al., 1994) ou acetona (ENGLYST et al., 

1994). 

 

Dado que os métodos de UPPSALA e de ENGLYST quantificam a fibra da dieta pela 

determinação dos seus monómeros constituintes, em ambos os métodos é essencial 

remover a totalidade do amido presente na amostra para que a sua glucose não seja 

determinada como pertencente às glucanas da parede celular. Com esta finalidade, no 

método de UPPSALA é utilizada uma -amilase bacteriana termo-estável (TERMAMYL


) a 

96ºC durante 30 minutos seguida de amiloglucosidase durante 16 horas a 55ºC em 

tampão acetato (pH 5; THEANDER e AMAN, 1979; THEANDER, 1991; THEANDER et al., 

1995). Nas primeiras versões do método de ENGLYST (ENGLYST e CUMMINGS, 1988) é 

prevista a solubilização do amido com dimetilsulfóxido (DMSO) seguida de incubação 

com as enzimas -amilase pancreática e pululanase em tampão acetato (pH 5,2) durante 

ca 16h a 42ºC (ENGLYST e CUMMINGS, 1988). Nas versões mais recentes deste método 

(ENGLYST et al., 1992, 1994), após a aplicação do DMSO é utilizada a TERMAMYL


 

durante 10 minutos a 96ºC, seguida da -amilase pancreática e da pululanase, 30 minutos 

a 50ºC (ENGLYST et al., 1992, 1994). 

 

A TERMAMYL


, que foi aplicada pela primeira vez no método de UPPSALA 

(THEANDER e AMAN, 1979), permite uma remoção eficaz do amido sem degradar os 

polissacáridos das parede celular (THEANDER et al., 1989), pelo que hoje em dia é 

utilizada em diversos métodos de medição da fibra da dieta, como o método oficial da 

AOAC de PROSKY  e no método de ENGLYST (ENGLYST et al., 1992, 1994, 1996). Como 

já referimos, a utilização da TERMAMYL


 também é prevista numa versão recente do 

método das soluções detergentes (JERACI e VAN SOEST, 1990, referidos por VAN SOEST 

et al., 1991). 

 

A concentração de monossacáridos, dissacáridos e oligossacáridos (açúcares) nos 

grãos de cereais é ca de 20 a 30 g.kg
-1

 (KNUDSEN, 1997). Nas leguminosas, ou produtos 
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delas derivados, o teor destes açúcares pode ser 4 a 5 vezes mais elevado, sendo 

formados sobretudos pelos -galactosideos rafinose, estaquiose e verbascose (CARRÉ et 

al., 1984a; KNUDSEN, 1997). Os métodos enzimático-químicos, excluem estes açúcares 

da fibra da dieta mesmo quando eles não são digestíveis, como ocorre com os 

-galactosídeos. Esta exclusão é facilitada pelo facto dos açúcares serem solúveis em 

água e em etanol a 80% (v/v) enquanto que os NSP solúveis em água não são solúveis 

neste etanol. Na presença do etanol a 80%, os componentes de fibra da dieta solúveis em 

água, constituídos por polímeros com 11 ou mais monossacáridos ficam insolúveis e 

precipitam, juntando-se ao resíduo da amostra para posterior determinação dos NSP 

(SOUTHGATE, 1981; THEANDER e WESTERLUND, 1986; ENGLYST e CUMMINGS, 1988). 

Os açúcares, entendidos como monossacáridos, dissacáridos e oligossacáridos até 10 

monómeros, mantêm-se solubilizados e, após a centrifugação, podem ser rejeitados com 

o etanol sobrenadante (SOUTHGATE, 1981; THEANDER e WESTERLUND, 1986; ENGLYST e 

CUMMINGS, 1988). Nos métodos de UPPSALA e de ENGLYST, o etanol a 80% (v/v) é 

aplicado após a hidrólise e dispersão do amido (ENGLYST et al., 1992, 1994; THEANDER 

et al., 1994, 1995). 

 

Após a remoção da glucose resultante da hidrólise do amido e dos açúcares livres 

solubilizados – em geral obtida por centrifugação seguida de decantação ou aspiração do 

sobrenadante – os polissacáridos estruturais presentes no resíduo são sujeitos a hidrólise 

ácida (hidrólise de SAEMAN), para libertação dos açúcares ácidos e neutros (ENGLYST, 

1989; AMAN e GRAHAM, 1990). A hidrólise de SAEMAN apresenta diversas variantes que 

dão resultados semelhantes (MARLETT, 1989). No método de ENGLYST e CUMMINGS 

(1988) é usado o ácido sulfúrico 12 M durante 1 h a 35ºC para dispersar a celulose e 

depois ácido sulfúrico 1M em banho de água fervente durante 2 h. Em versões mais 

recentes deste método (ENGLYST et al., 1992, 1994) é usado com ácido sulfúrico 12 M 

durante 1 h a 35ºC e depois ácido sulfúrico 2M em banho de água fervente durante 1 h. 

No método de UPPSALA é usado ácido sulfúrico 12 M durante 1 h a 30ºC e depois ácido 

sulfúrico 0,4M a 125ºC durante 1 h (THEANDER et al., 1994, 1995). Se a dispersão inicial 

da celulose com o H2SO4 12 M for omitida realizando-se apenas a hidrólise com H2SO4 1 

M durante 2 h, somente os polissacáridos não celulósicos (NCP) serão hidrolisados, 

podendo o valor da celulose ser obtido por diferença entre os NSP totais e os NCP 
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(ENGLYST e CUMMINGS, 1988; ENGLYST et al., 1992, 1994). 

 

Os açúcares neutros obtidos pela hidrólise ácida de SAEMAN são depois medidos 

por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC; MARLETT, 1989; ENGLYST et al., 

1994) ou por cromatografia líquida gasosa (GLC) após a derivatização (os 

monossacáridos são reduzidos com acetilação) em acetatos de alditol (ENGLYST e 

CUMMINGS, 1988; THEANDER, 1991; THEANDER et al., 1994, 1995; ENGLYST et al., 

1992, 1994). A análise dos ácidos urónicos por GLC é mais difícil que a dos açúcares 

neutros (THEANDER e AMAN, 1979) pelo que, em geral, são analisados usando métodos 

colorimétricos (ENGLYST e CUMMINGS, 1988; ENGLYST et al., 1992, 1994) ou por 

descarboxilação (THEANDER e WESTERLUND, 1986; THEANDER, 1991; THEANDER et al., 

1989, 1994). O uso da colorimetria na quantificação dos ácidos urónicos (geralmente o 

método de carbazole e suas modificações) apresenta o inconveniente de ser sensível à 

interferência dos monossacáridos neutros e de compostos como fenóis e proteínas 

(THEANDER e AMAN, 1979; ASP et al., 1992). Segundo ASP et al. (1992), no método de 

ENGLYST estes problema é diminuído pela aplicação do procedimento de SCOTT na 

quantificação dos ácidos urónicos, que utiliza o reagente 3,5-dimetilfenol. Dado que os 

equipamentos necessários para a medição dos ácidos urónicos pelo procedimento 

colorimétrico de SCOTT são mais comuns nos laboratórios que os necessários para a 

medição por descarboxilação, este procedimento também foi adoptado na versão mais 

recente do método de UPPSALA (THEANDER et al., 1995). 

O teor em monossacáridos e em polissacáridos da fibra da dieta (NSP totais) é 

calculado usando um factor de correcção para cada monossacárido com a finalidade de 

corrigir as perdas ocorridas durante o processo de hidrólise, os rendimentos da 

derivatização e a resposta da GLC (THEANDER e WESTERLUND, 1986; ENGLYST e 

CUMMINGS, 1988; ASP et al., 1992). 

 No método de ENGLYST também podem ser obtidos valores para o conjunto dos 

polissacáridos totais por colorimetria com dinitrosalicilato quando informação detalhada 

sobre a composição dos monómeros não é necessária (ENGLYST e CUMMINGS, 1988; 

ENGLYST et al., 1994). No entanto, nos alimentos com teores elevados em ácidos 

urónicos este método pode subestimar os teores em NSP, pelo que pode ser aconselhável 

a medição dos ácidos urónicos em separado e a aplicação de factores de correcção ao teor 
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em NSP, em função dos teores nestes ácidos (ENGLYST et al., 1994). 

 

Nos métodos de UPPSALA e de ENGLYST também podem ser determinados os NSP 

solúveis e insolúveis. Todavia, a metodologia seguida é diferente.  

No método de UPPSALA, após o tratamento da amostra com TERMAMYL


 e com 

amiloglucosidase em tampão acetato (pH 5) é omitida a precipitação dos polissacáridos 

solúveis com o etanol a 80% e a amostra é centrifugada. O sobrenadante obtido por 

decantação é dialisado e liofilizado para obter um resíduo onde serão analisados os NSP 

solúveis e os NSP insolúveis serão analisados no resíduo sedimentado da amostra 

(THEANDER e AMAN, 1979; SALOMONSSON et al., 1984; THEANDER e WESTERLUND, 

1986). 

No método de ENGLYST, são realizadas duas análises em paralelo, uma para os 

NSP totais e outra para os NSP insolúveis, sendo os NSP solúveis determinados como a 

diferença entre estas duas fracções. Para determinar os NSP insolúveis, após a aplicação 

das enzimas -amilase pancreática e pululanase a amostra é tratada em solução tampão 

fosfato a pH 7 e a 100 ºC durante 1 h (ENGLYST e CUMMINGS, 1988) ou 30 minutos 

(ENGLYST et al., 1992, 1994), seguindo-se depois idêntica metodologia à aplicada para a 

determinação dos NSP totais.  

 

O método de UPPSALA caracteriza a fibra da dieta como a soma dos polissacáridos 

ácidos e neutros e da lenhina de Klason (THEANDER e AMAN, 1979; THEANDER e 

WESTERLUND, 1986; THEANDER et al., 1994). A lenhina KLASON é gravimetricamente 

medida como ―resíduos não glucídicos‖, obtidos depois de tratamento da amostra com 

H2SO4 12 M (THEANDER e WESTERLUND, 1986; THEANDER et al., 1994). Na lenhina 

KLASON estão também incluídos proteína da parede celular, produtos de MAILLARD nos 

alimentos sujeitos a tratamentos térmicos, complexos taninos-proteína e outros 

componentes não glucídicos (MARLETT, 1989). 

No método de ENGLYST a lenhina não é determinada, correspondendo a fibra da 

dieta apenas aos polissacáridos estruturais (ENGLYST e CUMMINGS, 1988; ENGLYST et al., 

1992; 1994). 
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I.2.3 MÉTODOS ENZIMÁTICO-GRAVIMÉTRICOS 

 

Os métodos enzimático-gravimétricos utilizam enzimas para isolar um resíduo 

final que será pesado e determinado como ―fibra da dieta‖. Diversos métodos 

enzimático-gravimétricos foram desenvolvidos nos últimos anos, entre os quais se 

destaca o método de PROSKY et al. (1984) para medição da fibra total da dieta (TDF), 

que sofreu diversas evoluções, tendo as versões deste método desenvolvidas em 1988 e 

em 1990 sido adoptadas pelo AOAC (PROSKY et al., 1988: ASP et al., 1992; ENGLYST et 

al., 1996). 

 

No método de PROSKY quatro sub-amostras são submetidas à extracção da gordura 

com lavagens com álcool e acetona (quando a amostra tem mais de 10% de gordura), 

tratadas com TERMAMYL


 (tampão fosfato, pH 6, 100ºC, 15min) para gelatinização do 

amido, com protease (tampão fosfato, pH 7,5, 60ºC, 30min) para remoção da proteína e 

com amiloglucosidade (tampão fosfato, pH 4 a 4,6, 60ºC, 30min) para remoção 

enzimática do amido (PROSKY et al., 1984, 1985). Nas evoluções mais recentes foram 

realizados alguns ajustamentos no poder da solução tampão e no pH do meio e 

introduzida uma nova protease neutra para evitar o risco de perdas de componentes de 

fibra da dieta sensíveis ao meio ácido (PROSKY et al., 1990, citados por ASP et al., 1992). 

Os polissacáridos estruturais solúveis em tampão fosfato a pH entre 4 e 4,6 são 

precipitados com etanol a 80%. O resíduo é filtrado, lavado com etanol e acetona, seco e 

pesado. Duas sub-amostras são analisadas para o proteína (N  6,25) e outras duas são 

incineradas a 525ºC para obter as cinzas. Para obter a TDF, o peso do resíduo final é 

corrigido para a proteína e para as cinzas (PROSKY et al., 1984, 1985, 1988). A TDF 

obtida deste modo corresponde à maioria dos polissacáridos estruturais solúveis e 

insolúveis, à lenhina e a parte do amido resistente à hidrólise (CHAMP, 1996). 

Adicionalmente, podem ser determinados valores separados para as fracções 

insolúvel e solúvel da fibra. Para isto, os polissacáridos solúveis em tampão fosfato (pH 4 

a 4,6) não são precipitados antes de se filtrar o resíduo da amostra. Depois de filtrado o 

sobrenadante é recolhido noutro tubo e então os polissacáridos são precipitados com 

etanol a 80%, obtendo-se a fibra solúvel. A fibra insolúvel será constituída pelos 
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polissacáridos e pela lenhina que se encontram no resíduo (PROSKY et al., 1988) 

 

I.2.4 CONCEITOS DE FIBRA DA DIETA 

 

O conceito de fibra da dieta em monogástricos actualmente aceite pela maioria dos 

investigadores é o de TROWELL et al. (1976). Seguindo um critério fisiológico, este 

investigadores definiram ―fibra da dieta‖ como a lenhina e os polissacáridos da planta 

que são resistentes às enzimas segregadas pelo aparelho digestivo dos animais 

(THEANDER e AMAN, 1979, 1981; ASP et al., 1992). A fibra da dieta inclui assim as 

paredes celulares da planta e os seus principais componentes são os hidratos de carbono. 

No entanto, dado que a parede celular contém a maioria mas não a totalidade dos 

polissacáridos das plantas resistentes às enzimas digestivas dos animais, esta definição 

pode levar à inclusão de polissacáridos que não têm origem na parede celular das plantas 

(VAN SOEST, 1994). 
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Figura I - 8 – Representação esquemáticas das fracções analíticas obtidas pelos métodos das 

soluções detergentes, PROSKY, UPPSALA e ENGLYST. 

 

São vários os métodos analíticos que, partindo da definição de fibra da dieta de 

TROWELL, a procuram isolar na dieta. Entre estes métodos destacamos os de PROSKY, 

UPPSALA e ENGLYST, já referidos. Todos eles apresentam limitações que levaram a 

algumas divergências entre as fracções analíticas obtidas (Figura I - 8). 

A primeira dificuldade com que se confrontam estes métodos está relacionada com 
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o limite que separa os oligossacáridos dos polissacáridos da fibra da dieta. O limite, que 

nos parece mais concordante com a definição de TROWELL seria a definição fisiológica 

de polímeros não disponíveis no ID. No entanto, a aplicação prática deste critério, 

exigiria estudos de nutrição com os diversos oligossacáridos, não sendo por isso 

exequível. Outra possibilidade será a definição de polissacárido da fibra da dieta, como 

os polímeros com grau de polimerização (DP) superior a 10, o que estará de acordo as 

normas IUPAC (ASP et al., 1992). Todavia, além desta definição não ter significado 

fisiológico, a avaliação do tamanho dos polímeros exigiria também metodologia 

específica, não sendo também praticável. Por estes motivos, a fronteira entre 

polissacáridos da fibra da dieta e oligossacáridos é geralmente determinada pela 

solubilidade em etanol a 80% (v/v), conforme já referimos (alínea I.2.2). A maioria dos 

polímeros com DP  11 são insolúveis em etanol a 80% e os polímeros com DP  10 são 

solúveis. Deste modo a sua separação por esta via é simples e está de acordo as normas 

IUPAC, pelo que este critério é utilizado nos métodos de PROSKY e ENGLYST e 

UPPSALA. No entanto, o critério da solubilidade em etanol a 80% apresenta algumas 

limitações, resultantes da solubilidade variável dos polissacáridos em soluções alcoólicas, 

tendo por isto um significado fisiológico limitado (CHAMP, 1996). Alguns polissacáridos 

com DP superior a 10 e alguns polissacáridos ramificados – como as arabinanas e 

arabinogalactanas – podem ser solubilizados pelo etanol a 80% provocando perdas de 

polissacáridos que podem atingir 6% de fibra da dieta (THEANDER e AMAN, 1979; 

THEANDER e WESTERLUND, 1986; THEANDER et al., 1994, 1995; KNUDSEN et al., 

1997a). 

 

Nos alimentos podem também ser encontrados diversos polissacáridos e 

oligossacáridos de reserva não amiláceos, como as fructanas, os fructo-oligossacáridos e 

-galactosídeos (CARRÉ et al., 1984a; CHAMP, 1996) que não são degradados pelas 

enzimas digestivas dos animais (CARRÉ et al., 1984a; AMAN e GRAHAM, 1990; CHAMP, 

1996) mas que são solúveis em etanol a 80%, pelo que não são considerados na ―fibra da 

dieta‖ determinada pelos nos métodos de PROSKY e ENGLYST e UPPSALA (CHAMP, 

1996). Estes polissacáridos e oligossacáridos podem ter efeitos fisiológicos semelhantes 

aos da fibra solúvel da dieta (KNUDSEN, 1997c), pelo que, do ponto de vista nutricional, 

pode ser importante determiná-los em alguns alimentos, como acontece como os 
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-galactosídeos em algumas leguminosas. Neste caso dever-se-á recorrer a metodologia 

apropriada para a sua quantificação (CARRÉ et al., 1984a; LONGSTAFF e MCNAB, 1989; 

CHAMP, 1996). 

 

Em resultado do desenvolvimento da metodologia de UPPSALA, THEANDER et al. 

(1979) propuseram que a ―fibra da dieta‖ fosse definida como a soma dos NSP e da 

lenhina KLASON. No entanto, a lenhina KLASON é uma estimativa grosseira da lenhina, 

correspondendo na realidade ao resíduo não glucídico da fibra da dieta (THEANDER et al., 

1994). Em dietas com baixo teor em lenhina, como ocorre nas dietas das aves, a lenhina 

KLASON é constituída por apenas uma pequena quantidade de lenhina e por proteína da 

parede celular, produtos de MAILLARD, complexos taninos-proteína, cutina e outros 

compostos não glucídicos (THEANDER e AMAN, 1979, 1981). Estes compostos, embora 

inicialmente não incluídos na definição de ―fibra da dieta‖ de TROWELL, são todos 

compostos indigestíveis e estão relacionados com os principais compostos desta fibra 

(THEANDER e AMAN, 1981), pelo que THEANDER et al. (1994) defendem que devem ser 

incluídos na fracção ―fibra da dieta‖. 

No entanto, em trabalhos posteriores a equipa que desenvolveu o método de 

UPPSALA, constatou que a TERMAMYL


, embora fosse eficaz, não removia a totalidade 

do amido resistente à actividade enzimática (THEANDER e WESTERLUND, 1986). Desde 

então, defende que este amido deverá ser considerado como parte da fracção ―fibra da 

dieta‖ dado que ele não será digerido no ID, e terá efeitos fisiológicos idênticos aos 

polissacáridos solúveis da fibra da dieta (THEANDER et al., 1994). Por este motivo, 

THEANDER et al. (1994) alteraram a terminologia, passando a designar os NSP e o amido 

resistente por polissacáridos da fibra da dieta (DFP). A fibra da dieta assim determinada 

corresponde à soma dos polissacáridos estruturais, da lenhina KLASON e do amido 

resistente (Figura I - 8; ASP et al., 1983, 1992; THEANDER et al., 1994).  

 

O método de PROSKY apresenta as mesmas limitações na remoção do amido que o 

método de UPPSALA, incluindo também algum amido resistente na fracção TDF (ASP et 

al., 1992; CHAMP, 1996; ENGLYST et al., 1996). Por outro lado, o método de PROSKY 

provoca alguma perda de NSP, que assim não são contabilizados na TDF (ENGLYST et 

al., 1996). A determinação gravimétrica desta fracção no método de PROSKY também a 
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torna mais sensível a erros que resultam da contaminação dos resíduos fibrosos durante o 

processo analítico do que a determinação da fibra da dieta pelo método de UPPSALA. 

Alterações no valor de TDF podem resultar de: 1) Permanência em solução dos produtos 

resultantes da hidrólise enzimática da amostra que precipitam com o etanol a 80% (VAN 

SOEST et al., 1991) e da interferência de taninos, citratos e fitatos com solubilidade 

variável em etanol a 80% (ENGLYST et al., 1996), 2) aumento das cinzas no resíduo 

fibroso em resultado da precipitação em etanol a 80% dos sais de cálcio e de sódio 

provenientes das soluções tampão usadas ou da amostra (VAN SOEST et al., 1991), 3) 

perda de componentes voláteis das cinzas na incineração, o que aumenta a determinação 

da TDF (VAN SOEST et al., 1991), 4) presença de gordura na fracção TDF, dado que o 

processo utilizado para a sua extracção não é eficaz (ENGLYST et al., 1996) e 5) correcção 

para a proteína (N  6,25) insuficiente para descontar os produtos de MAILLARD 

presentes no resíduo TDF, porque o teor em azoto destes produtos é diferente de 16% 

(ENGLYST et al., 1996). 

 

O método de ENGLYST procura também uma fracção analítica que esteja de acordo 

com definição de TROWELL para ―fibra da dieta‖. No entanto, segundo ENGLYST e 

CUMMINGS (1988) e ENGLYST et al. (1996), dado que nos alimentos vegetais para o 

homem, e para as aves, os NSP são a principal fracção da parede celular, a sua medição 

dá um bom índice das paredes celulares da maioria destes alimentos, não sendo 

necessária a determinação da lenhina. Por este motivo, a fibra da dieta determinada pelo 

método de ENGLYST corresponde apenas aos polissacáridos da parede celular, excluindo 

o amido resistente ou qualquer outro material que não pertença à parede celular 

(ENGLYST et al., 1996). 

 

Segundo ENGLYST et al. (1996), as razões pelas quais apenas se devem medir os 

NSP prendem-se com motivos fisiológicos e de coerência do método. Assim, estes 

investigadores defendem que o amido resistente deve ser excluído porque, para além da 

sua indigestibilidade no ID e fermentação no IG, não partilha as outras propriedades da 

―fibra da dieta‖. Por outro lado, dado que se pode formar amido resistente durante o 

processamento térmico, a sua inclusão na fibra da dieta fará com que o teor desta num 

determinado alimento varie com o processamento térmico a que é sujeito. Segundo 
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ENGLYST et al. (1996) os métodos, como o de UPPSALLA, que defendem a inclusão do 

amido resistente na ―fibra da dieta‖ também não são coerentes, dado que o amido 

resistentes que eles incluem representa apenas uma parte deste amido, sendo o restante 

removido na preparação da amostra. Por igual razão, deveriam também incluir na fibra da 

dieta os polissacáridos de reserva indigestíveis, como as fructanas, que são removidas 

pelo etanol a 80% (ENGLYST et al., 1996). 

A não determinação da lenhina KLASON é também fundamentada por ENGLYST e 

CUMMINGS (1988) e por ENGLYST et al. (1996) no facto desta fracção analítica ser 

constituída por uma miscelânea de substâncias, incluindo os produtos de MAILLARD, cuja 

representatividade pode ser facilmente alterada por processamento térmico dos alimento. 

A lenhina KLASON também não é interpretável em termos de fisiologia ou nutrição e está 

divorciada da definição de fibra da dieta de TROWELL (ENGLYST et al., 1996). A 

lenhificação dos materiais vegetais pode influenciar as propriedades dos NSP mas a 

informação sobre este aspecto só é obtida quando a lenhina é medida de modo mais 

exacto, por exemplo como a lenhina permanganato, e separadamente dos NSP (ENGLYST 

e CUMMINGS, 1988). Segundo estes investigadores, mesmo quando o teor em lenhina é 

determinado, os seus valores e os dos NSP não deverão ser juntos, porque isto invalidará 

ambas as medições. 

Segundo ASP et al. (1992), os dados disponíveis das comparações da fibra total da 

dieta obtida com o método de PROSKY e com o método de UPPSALA indicam, 

geralmente, concordância. No entanto, o método de PROSKY tende a originar valores 

mais elevados para ―fibra da dieta‖ que o de ENGLYST devido à inclusão e da lenhina e 

devido aos erros atrás referidos (ENGLYST et al., 1996). 

Os teores em polissacáridos totais obtidos pelos métodos de UPPSALA e de 

ENGLYST são, em geral, semelhantes (THEANDER et al., 1994). Por este motivo, só em 

alimentos que contêm lenhina e/ou amido resistente são obtidos com o método de 

ENGLYST valores da ―fibra da dieta‖ mais baixos que os obtidos com o método de 

UPPSALA (ASP et al., 1992; THEANDER et al., 1995). 

 

O método de VAN SOEST tem por base um conceito de fibra da dieta diferente do 

de TROWELL. Segundo VAN SOEST (1994) a fibra da dieta corresponde apenas à parede 

celular insolúvel resistente às enzimas digestivas dos animais. A fracção fibra de neutro-
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detergente (NDF) é assim, composta por polissacáridos insolúveis da parede celular, 

nomeadamente pelas -glucanas, arabinoxilanas e outros polissacáridos estruturais, 

celulose, lenhina e cutina, não estando incluídos os polissacáridos solúveis e as 

substâncias pécticas (CARRÉ et al., 1985; VAN SOEST et al., 1991; Figura I - 8). A 

ausência na fracção NDF das substâncias pécticas e dos polissacáridos solúveis não tem 

grandes inconvenientes nos ruminantes, onde a digestibilidade destas substâncias é 

elevada por fermentação microbiana (VAN SOEST et al., 1991) mas constitui um erro em 

estudos com monogástricos, particularmente nas aves, onde a sua digestibilidade é 

reduzida e podem ter importantes implicações fisiológicas (CARRÉ et al., 1984a; ASP et 

al., 1992; BEDFORD, 1995). A fracção NDF também pode conter amido resistente, 

sobretudo quando são analisados alimentos com teores elevados neste composto, mesmo 

quando se utilizam as versões do método que prevêem a utilização de -amilase, como o 

procedimento descrito por ROBERTSON e VAN SOEST (1981). 

 

A disparidade entre a quantificação da fracção NDF e a quantificação da fibra da 

dieta por outros métodos analíticos depende da natureza da amostra analisada. MARLETT 

(1989) verificou que a fracção NDF de diversos produtos, como a sêmea de trigo, é 

equivalente aos NSP insolúveis dos açúcares neutros mais lenhina KLASON obtida pelo 

método de UPPSALA No entanto, quando as amostras eram provenientes de leguminosas 

as diferenças eram significativas. Por exemplo, a FIBRIM 


, polissacárido comercial 

extraído da soja, tinha 25% de NDF e 79% de compostos insolúveis determinados pelo 

método de UPPSALA (MARLETT, 1989). Também CARRÉ et al. (1985) verificaram que a 

determinação da fracção NDF nos cotilédones dos tremoço branco provocou perdas da 

maior parte das substâncias pécticas, defendendo por isto que a fracção NDF não pode 

ser usada para estimar os conteúdos da parede celular em materiais contendo 

polissacáridos pécticos. 

 

A determinação das fracções solúveis e insolúveis da fibra da dieta é realizada nos 

métodos de PROSKY, UPPSALA e ENGLYST, como vimos. No entanto, dado que a 

separação em fibra solúvel e insolúvel é dependente do pH usado na extracção da fracção 

solúvel (ENGLYST et al., 1996) poderá não haver uma correspondência rigorosa entre as 

fracções analíticas obtidas pelos diversos métodos. Segundo ENGLYST et al. (1996) e 
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KNUDSEN (1997) a solubilidade dos polissacáridos estruturais é maior com pH 7 do que 

com pH mais baixo. Por exemplo, segundo estes investigadores todos os ácidos urónicos 

da cenoura são solubilizados a pH 7 e apenas metade a pH 5. Por este motivo, WOOD et 

al. (1993), citados por ENGLYST et al. (1996), verificaram que o valor médio da fibra 

solúvel pelo método de PROSKY (fibra solúvel extraída a pH 4,7) era só 2/3 do valor 

medido pelo método de ENGLYST (fracção solúvel extraída a pH 7). Também OPITZ et al. 

(1998) verificaram diferenças nas fracções solúveis obtidas por estes métodos.  Segundo 

ENGLYST et al. (1996) e KNUDSEN (1997), o pH 7 é o mais correcto, por ser mais 

próximo do pH do ID, para determinar solubilidade dos polissacáridos estruturais.  

 

Em estudo com aves, pensamos que o conceito de fibra da dieta de TROWELL é 

aquele que tem mais significado fisiológico, dado que nestes animais a fracção solúvel da 

fibra apresenta um digestibilidade reduzida e tem importantes implicações fisiológicas 

(alínea I.1). Entre os três métodos analíticos referidos que se fundamentam no conceito 

de fibra da dieta de TROWELL, optámos pelo método de ENGLYST no trabalho 

experimental, por três motivos principais: 1) os equipamentos existentes no laboratório 

de nutrição da UTAD permitiam aplicar a variante colorimétrica deste método, 2) os 

argumentos de ENGLYST para a exclusão do amido resistente e da lenhina KLASON do 

seu método pareceram-nos válidos, sobretudo em dietas como as utilizados no nosso 

trabalho onde esperávamos teores elevados em amido e baixos teores em lenhina e 3) o 

pH de solubilização da fibra da dieta no método de ENGLYST está mais próximo do pH 

intestinal das aves. Todavia, no nosso trabalho utilizámos também o método de VAN 

SOEST, por ser utilizado desde há alguns anos no laboratório da UTAD e nos permitir 

balizar os resultados obtidos com o método de ENGLYST. 
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I.3 UTILIZAÇÃO DIGESTIVA DOS NSP NOS MONOGÁSTRICOS  

 

Os diversos polissacáridos estruturais podem ser degradadas no aparelho digestivo 

dos animais monogástricos em extensão diferente, consoante as suas propriedades 

intrínsecas, grau de lenhificação e presença de outros factores limitantes, como sejam a 

sílica ou a cutina. A lenhina, que não é degradada, diminui a digestibilidade dos NSP 

devido às sua ligações químicas a estes compostos (CHABEAUTI et al., 1991). Outros 

factores, como o tempo de permanência do alimento no aparelho digestivo, número e tipo 

de microrganismos presentes, condições físico-químicas dos conteúdos intestinais 

afectam também e degradação dos NSP.  

Em geral, as aves, mesmo quando adultas, têm uma capacidade reduzida para 

degradar os polissacáridos da fibra da dieta (LONGSTAFF e MCNAB, 1989; CARRÉ, 1993; 

Quadro I - 2), sobretudo quando se trata da fracção insolúvel (CARRÉ e LECLERCQ, 1985; 

GIBSON et al., 1996). A digestibilidade aparente dos polissacáridos estruturais nas aves 

situa-se em valores próximos de 20% (DANICKE et al., 1997b), sendo, em geral, mais 

baixa nas pentosanas, onde adquire valores entre 25% (CARRÉ et al., 1990) e 43% 

(THORBURN e WILCOX, 1965, citados por DANICKE et al., 1997a) que nas -glucanas. 

A exígua degradação dos componentes da parede celular no aparelho digestivo das 

aves deve-se às condições de temperatura e de pH pouco adversas aqui existentes 

(CARRÉ, 1991), associadas a um curto tempo de permanência da dieta (KEYS et al., 1970; 

LONGSTAFF e MCNAB, 1989), que pode ser inferior a 4 horas (GOLIAN et al., 1992) e a 

uma fermentação microbiana reduzida, devido à pequena capacidade dos cegos e escassa 

população microbiana no IG (KEYS et al., 1970; LONGSTAFF e MCNAB, 1989). Nos 

conteúdos dos cegos das aves os microrganismos celulolíticos são pouco numerosos, 

encontrando-se em quantidades inferiores a 10
3
 CFU/g (BARNES et al., 1972, citados por 

SPRING, 1997), ou são mesmo inexistentes (CARRÉ et al., 1990), pelo que a fermentação 

da celulose ou outros polissacáridos insolúveis não se dá (RATCLIFFE, 1991; CARRÉ et 

al., 1990). Só a fracção solúvel dos NSP pode ser degradada de modo mais expressivo 

nos cegos da galinha (CARRÉ et al., 1990). 
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Quadro I - 2 – Digestibilidade dos componentes da parede celular em aves e porcos 

Animal  Dieta composto 
Digestibilidade (%) 

Autor 
Sem enzima Com enzima 

Frangos 

11 a 21 dias 

de idade 

61,4% centeio 

Pentosanas totais 

Pentosanas solúveis 

Pentosanas insolúveis 

20,0 

22,0 

19,0 

21,7 

15,1 

25,3 

DANICKE et 

al. (1997b) 

Frangos 

19 dias de 

idade 

65% cevada de alta 

viscosidade*  
-glucanas 14,2 63,6 

HESSELMAN 

e AMAN, 

(1986) 

65% cevada de baixa 

viscosidade * 
-glucanas 47,6 67,6 

HESSELMAN 

e AMAN, 

(1986) 

Frangos 

21 dias de 

idade 

63,8% de sorgo e 

3% de 

arabinoxilanas puras 

de trigo  

Pentosanas totais 21,6 64,6 
CHOCT et al. 

(1992) 

Frangos 

45 dias de 

idade 

Sorgo com 30 g.kg1 

de pentosanas 

isoladas do trigo 

Pentosanas 
11,2 (ileo) 

21,6 (excreta) 
 

CHOCT et al. 

(1992) 

Porco 

45 a 120 kg 
51,6% cevada 

Arabinose 

Xilose 

Manose 

Galactose 

Glucose 

Ácidos urónicos 

93 

50 

58 

84 

67 

94 

 

JORGENSEN 

et al. 

(1996a) 

Porco 

80 kg 
87,3% cevada nua 

NSP totais 

Celulose 

Arabinoxilanas 

-glucanas 

73,8 

56,2 

66,2 

100 

74,8 

49,5 

67,2 

100 

GRAHAM et 

al., (1989) 

Porco 

 35 kg 
39% trigo NSP 63,4  

CHABEAUTI 

et al. (1991) 

* mesma cultivar de cevada com pouca maturação (viscosidade alta) ou maturação mais avançada 

(viscosidade baixa). 

 

A limitada actividade microbiana sobre a fracção insolúvel da fibra é agravada 

pela existência de um sistema de filtração na entrada dos cegos associado ao mecanismo 

de transporte retrógrado do cólon da galinha. O sistema de filtração só permite a 

passagem de moléculas solubilizadas ou de partículas muito pequenas, não passando as 

partículas da fracção insolúvel da fibra da dieta (BJORNHAG e SPERBER, 1977; 

LONGSTAFF e MCNAB, 1989). O mecanismo de transporte retrógrado do cólon e da cloaca 

para os cegos provoca o retorno de moléculas solubilizadas ou de partículas de pequena 

dimensão não digeridas, permitindo assim aumentar a degradação microbiana dos NSP 
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solúveis, mas não provoca o retorno da fracção insolúvel destes polissacáridos 

(PETTERSSON e AMAN, 1989; CHOCT et al., 1992; CARRÉ, 1993).  

 

A degradação dos NSP é maior no porco que nas aves. Esta degradação pode já 

ocorrer em quantidades significativas no ID do porco (GRAHAM et al., 1989; KNUDSEN e 

HANSEN, 1991; GLITSØ et al., 1998; JENSEN et al., 1998), O grau desta degradação 

depende do tipo de polissacáridos, sendo maior nas -glucanas do que nas arabinoxilanas 

e na celulose (KNUDSEN e HANSEN, 1991; KNUDSEN et al., 1993, 1995). Cerca de 75% 

das -glucanas podem ser degradadas antes do íleo (GRAHAM et al., 1989) enquanto que 

são degradadas apenas ca 20% dos NSP do endosperma do trigo, rico em arabinoxilanas 

(GLITSØ et al., 1998). A degradação dos NSP no ID é menor nos porcos jovens, 

provavelmente devido a uma actividade microbiana menor. GDALA et al. (1997) 

observaram valores entre 1 a 8% entre as 8 e a 12 semanas de idade. Esta degradação dos 

polissacáridos no ID tem um importante papel na disponibilização dos nutrientes para a 

digestão (DOESCHATE et al., 1993; KNUDSEN et al., 1993; GRAHAM et al., 1989) e na 

redução da viscosidade e da capacidade de retenção de água dos conteúdos intestinais.  

Os polissacáridos solúveis e insolúveis da parede celular não degradados no ID do 

porco podem ser retidos por período longos no intestino grosso (cego e cólon), o que 

torna possível um acentuado aumento da população microbiana capaz de os degradar 

(KNUDSEN et al., 1995). Bactérias celulolíticas, entre as quais se destacam as espécies 

Bacteroides Succinogenes e Ruminococus flavafaciens, que degradam a celulose e a 

hemicelulose, são predominantes no intestino grosso (IG) do porco (VAREL, 1987; 

FONTY e GOUET, 1989; RATCLIFFE, 1991). Segundo GLITSØ et al. (1998) e GDALA et al. 

(1997), a maior parte desta actividade microbiana dar-se-á no cego. 

Em resultado desta degradação a digestibilidade total aparente dos polissacáridos 

da fibra da dieta pode atingir 70% nos porcos (GRAHAM et al., 1989), sendo as pectinas 

solúveis, as -glucanas, as arabinanas e as arabinogalactanas degradas em extensões 

variáveis (MCDOUGALL et al., 1996) e as arabinoxilanas e a celulose pouco degradadas 

(CHABEAUTI et al., 1991). Devido ao maior teor em NSP solúveis da parede celular do 

endosperma, GLITSØ et al. (1998) referem que os NSP desta fracção do grão do centeio 

são mais extensamente digeridos que os NSP do pericarpo. 
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Os principais produtos finais resultantes da acção dos microrganismos sobre os 

NSP são os ácidos gordos voláteis acético, propiónico e butírico (MCDOUGALL et al., 

1996; GIBSON et al., 1996; KNUDSEN et al., 1997b), que podem ser absorvidos pela 

parede intestinal (VAREL, 1987; KNUDSEN et al., 1997b) e contribuir até cerca de 30% 

das necessidades energéticas de manutenção do porco (VAREL, 1987; POND, 1989). Os 

gases libertados (H2, CO2 e CH4; GIBSON et al., 1996; KNUDSEN et al., 1997b) são 

expelidos na respiração e como flatus (KNUDSEN et al., 1997b). Também nas aves os 

ácidos gordos voláteis resultantes da degradação dos NSP podem ser utilizados como 

fonte energética. No entanto, devido à limitada degradação dos NSP, eles representam 

sempre uma reduzida fracção da energia da dieta utilizada pela ave, estimada por 

JORGENSEN et al. (1996a) em 3 a 4%. 
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I.4 EFEITOS ANTI-NUTRITIVOS DOS NSP 

 

Com será de esperar, a baixa digestibilidade dos NSP exerce um efeito negativo na 

utilização digestiva da dieta. Todavia, os NSP também podem ter outros efeitos 

anti-nutritivos que acentuam esta redução e/ou aumentam as perdas endógenas do 

animal. Entre estes efeitos destacaremos a encapsulação dos nutrientes, o aumento da 

viscosidade intestinal e as alterações do trânsito digestivo e das secreções digestivas. 

A intensidade dos efeitos anti-nutritivos dos NSP depende de factores 

relacionados com a dieta, como a quantidade e natureza dos NSP (alínea I.1.3), e de 

factores dependentes do animal, como a capacidade de produção de enzimas endógenas e 

outras secreções digestivas, o tempo de trânsito digestivo e a quantidade e tipo de 

microrganismos intestinais. 

 

I.4.1 ENCAPSULAÇÃO DOS NUTRIENTES 

 

A fracção insolúvel e indigestível dos NSP faz parte da estrutura da parede celular 

do endosperma e da camada de aleurona dos cereais, conferindo-lhe resistência à 

trituração durante a mastigação ou passagem pela moela e à degradação no aparelho 

digestivo. A parede celular não degradada actuará como barreira física, mantendo parte 

dos nutrientes no interior da célula e não permitindo que as enzimas digestivas os 

atinjam. Deste modo, os compostos do conteúdo celular, como o amido, a gordura ou a 

proteína, vêm a sua digestão reduzida (HESSELMAN e AMAN, 1986; MULDER et al., 1991) 

ou retardada para porções posteriores do aparelho digestivo, como o IG, onde poderão 

sofrer digestão microbiana, processo menos eficiente que a digestão enzimática pelo 

animal. Segundo ANTONIOU e MARQUARDT (1981), PETTERSSON e AMAN (1989) e CAVE 

et al. (1990) este efeito de encapsulação é o mecanismo mais importante de actuação dos 

NSP. 
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I.4.2 AUMENTO DA VISCOSIDADE DOS CONTEÚDOS DIGESTIVOS 

 

As -glucanas ou as arabinoxilanas solúveis da dieta podem ser dissolvidas na 

parte superior do aparelho digestivo (papo, moela, duodeno e jejuno da galinha e 

estômago, duodeno e jejuno do porco) dando origem a uma digesta altamente viscosa 

(BEDFORD et al., 1991, 1992; SALIH et al., 1991; YU et al., 1998b; DANICKE et al. 1999; 

alínea I.1.2.5.1). O aumento da viscosidade dos conteúdos do tubo digestivo das aves 

alimentadas com dietas ricas em NSP é determinado pela importância relativa de dois 

processos dinâmicos: a libertação de polissacáridos e a sua degradação (BEDFORD e 

CLASSEN, 1993). Em geral, a libertação de polímeros excede a sua hidrólise, aumentando 

a viscosidade dos conteúdos do aparelho digestivo até atingir um máximo ca 2 horas 

após a ingestão (BEDFORD et al., 1991; BEDFORD e CLASSEN, 1993). 

 

Os NSP solúveis, com ligações instáveis em meio ácido, permitem a libertação de 

polissacáridos no estômago do homem ou do porco (MCDOUGALL et al., 1996; JOHANSEN 

et al., 1996), que, quando é significativa, pode provocar um aumento da viscosidade dos 

seus conteúdos (RAINBIRD e LOW, 1986; JOHANSEN et al., 1996). Os NSP solúveis 

podem também aumentar o teor em húmidade da digesta no estômago através da sua 

elevada capacidade de retenção de água (POTKINS et al., 1991). Poderemos esperar 

ocorrências semelhantes na moela das aves. 

O aumento da viscosidade dos conteúdos do estômago provocado pelo presença de 

NSP solúveis na dieta pode reduzir a eficiência dos processos de mistura desta com as 

secreções gástricas (READ e EASTWOOD, 1992; ELLIS et al., 1995). Nos animais, como o 

porco, o rato e o homem, onde a emulsão dos lípidos se inicia no estômago, o aumento da 

viscosidade dos conteúdos do estômago provocada pelos NSP solúveis pode reduzir a 

emulsão e estar na origem da diminuição da digestibilidade dos lípidos (PASQUIER et al., 

1996). No entanto, FILLERY-TRAVIS et al. (1997) não obtiveram em ratos evidência desta 

diminuição da emulsão na presença de NSP, defendo que o aumento da viscosidade 

poderia ser contrabalançado por aumentos das secreções gástricas e da amplitude e da 

duração das contracções gástricas. 
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Também a viscosidade elevada dos conteúdos intestinais das aves pode reduzir a 

eficiência dos efeitos misturadores das contracções intestinais e tornar menos eficaz o 

processo digestivo, por diminuir a taxa de transporte das enzimas até aos seus substratos 

(WHITE et al., 1983; FENGLER e MARQUARDT, 1988b; SCHUTTE, 1990) e dos nutrientes 

libertados no processo digestivo até à mucosa intestinal. 

Em condições normais, as contracções intestinais levam os nutrientes libertados no 

processo digestivo desde o centro do lumen intestinal até à camada não perturbada, que 

reveste a superfície da mucosa do intestino (tangente aos ápices dos villus). Os nutrientes 

têm então que se difundir através desta camada até aos espaços intervillus. Se existe uma 

mistura eficaz dos conteúdos intestinais pelas contracções do ID, a camada não 

perturbada terá pequena espessura e seus os efeitos na absorção serão minimizados. 

Quando a viscosidade intestinal impede uma mistura eficaz, a camada não perturbada 

aumenta de espessura e a difusão dos nutrientes através desta camada dá-se mais 

dificilmente, pelo que a sua absorção será menor (WHITE et al., 1983; MORRIS, 1992; 

VAN DER KLIS et al., 1993a). Deste modo, reduz-se a absorção da glucose (CHESSON, 

1990; MORRIS, 1992), de aminoácidos (CHESSON, 1990) e de outros nutrientes. Como 

resultado as digestibilidades dos nutrientes e da energia da dieta serão menores (FENGLER 

e MARQUARDT, 1988b; FLORES et al., 1994a; CHOCT et al., 1996; FUENTE et al., 1998). 

 

Os efeitos da viscosidade na difusão e na absorção dos nutrientes fazem-se sentir 

mesmo quando estes têm pequeno peso molecular (BEDFORD, 1997) e quando 

viscosidade é baixa (5 cP) como se verifica após a ingestão de milho ou de sorgo (a 

viscosidade da água a 38ºC é 0,68 cP; ANNISON, 1993; BEDFORD, 1997). No entanto, os 

efeitos negativos são agravados quando as moléculas dos nutrientes têm peso molecular 

elevado, como é o caso dos ácidos gordos de cadeia longa (BEDFORD, 1997) e só são 

significativos quando a viscosidade intestinal é superior a cerca de 10 cP (COWAN, 1995).  

Como já referimos (alínea I.1.2.5.1), a viscosidade aumenta de um modo 

exponencial com a concentração de NSP solúveis (WHITE et al., 1981; BHATTY et al., 

1991; BEDFORD e CLASSEN, 1992; YU et al., 1998b). BHATTY et al. (1991) verificaram 

em meio ácido que 1% de -glucanas solúveis originam uma viscosidade próxima de 3 

cP, 1,6% de -glucanas originam ca 10 cP e 2,8% de -glucanas ca 120 cP. BEDFORD e 
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CLASSEN (1992) verificaram em dietas com 0%, 20%, 40% e 60% de centeio 

viscosidades no ID superior de 8,3 cP, 34 cP, 71 cP e 354 cP, respectivamente. Serão 

assim de esperar efeitos anti-nutritivos mais acentuados quando estão presentes na dieta 

teores elevados em centeio, cevada ou aveia (BEDFORD, 1995; MCNAB e SMITHARD, 

1992).  

Segundo ANNISON e CHOCT (1991) e CHOCT et al. (1999), a redução da 

digestibilidade provocada pela viscosidade é o efeito anti-nutritivo com origem nos NSP 

mais importante. Contrariamente á acção de encapsulação, que apenas afecta os 

nutrientes contidos nas células do cereal em causa, a acção da viscosidade afecta os 

nutrientes de todos os alimentos da dieta. 

 

I.4.3 ALTERAÇÃO DO TRÂNSITO DIGESTIVO 

 

A eficiência do processo digestivo nos monogástricos depende de dois factores 

dinâmicos: o tempo de permanência do alimento em cada uma das secções do aparelho 

digestivo e a eficiência da mistura do alimento com os sucos digestivos. Vimos na alínea 

anterior como a viscosidade induzida pela fracção solúvel da ―fibra da dieta‖ pode altera 

esta última. Também o trânsito digestivo pode ser afectado pela ―fibra da dieta‖. No 

entanto, os mecanismos pelos quais esta afecta o trânsito digestivo ainda não estão 

totalmente esclarecidos, parecendo ser mediados sobretudo por alterações do volume e 

das propriedades físicas dos conteúdos digestivos, pelo que os efeitos das fracções 

solúvel e insolúvel da ―fibra da dieta‖ serão distintos. 

 

As estruturas das paredes celulares vegetais que permanecem intactas ou que são 

apenas parcialmente degradadas após a ingestão podem aumentar o volume da digesta de 

modo directo pela sua presença e de modo indirecto através do aumento da capacidade de 

retenção de água. Este efeito, que no porco se verifica já no estômago (JOHANSEN et al., 

1996), pode criar sensação de saciedade e, consequentemente, reduzir a ingestão de 

alimento (LEEDS 1987, citado por MCDOUGALL et al., 1996; BURTON-FREEMAN, 2000). 

Pelos mesmos motivos, a fracção insolúvel da fibra também aumenta o volume do 

conteúdos intestinais, o que tem um importante efeito de estimulação mecânica da 
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motilidade e do trânsito digestivo. Elevados níveis de fibra insolúvel tendem a diminuir o 

tempo permanência da dieta no aparelho digestivo, efeito que será tanto mais acentuado 

quanto menor for a degradação da fibra (POTKINS et al., 1991; MCDOUGALL et al., 1996). 

No homem (MCDOUGALL et al., 1996) e no porco (POTKINS et al., 1991) os conteúdos 

intestinais volumosos dilatam as paredes do cólon e assim estimulam sensores que 

desencadeiam o mecanismo que promove o esvaziamento dos conteúdos do cólon para a 

área rectal. 

 

Em condições normais, a primeira fracção dos conteúdos do estômago do porco ou 

do homem a ser evacuada é a fracção líquida, sendo as partículas sólidas da dieta retidas, 

após o que são degradadas por movimentos produzidos pela propulsão antral, até serem 

suficientemente pequenas para passarem através do piloro (READ e EASTWOOD, 1992). 

Na moela das aves também ocorre uma acção semelhante, só passando para o duodeno as 

partículas de menor tamanho (TURK, 1982), pelo que se dá alguma separação das fases 

líquida e sólida da digesta antes do duodeno (VAN DER KLIS e VOORST, 1993). Há 

indícios de que o aumento da viscosidade dos conteúdos do estômago do porco, 

resultante da presença de NSP solúveis, atrasa, sobretudo, o esvaziamento da fase 

líquida, sendo o atraso do esvaziamento da fase sólida desprezível (RAINBIRD e LOW, 

1986; LOW, 1990a; JOHANSEN et al., 1996). KASPER et al. (1985) observaram um efeito 

semelhante no homem. No conjunto da digesta, poderá haver um pequeno aumento do 

tempo de permanência no estômago (READ e EASTWOOD, 1992; FRENCH e READ, 1994). 

Segundo KASPER et al. (1985) e RAINBIRD e LOW (1986), o atraso do esvaziamento da 

fase líquida dificilmente poderá estar na origem da redução da absorção de glucose no ID 

que se verifica nos animais alimentados com dietas com teores elevados em NSP mas, 

segundo ELLIS et al. (1995) e JOHANSEN et al. (1996), pode atrasá-la. 

O aumento da viscosidade dos conteúdos do estômago do porco e, 

particularmente, da moela das aves pode reduzir a eficiência dos processos de ruptura 

mecânica dos alimentos que aqui ocorrem (READ e EASTWOOD, 1992; ELLIS et al., 

1995). Consequentemente, poderá haver um maior número de partículas grandes a 

atingirem o duodeno, o que reduzirá a digestibilidade dos nutrientes por haver menos 

superfície para a acção das enzimas digestivas (READ e EASTWOOD, 1992; ELLIS et al., 

1995). 
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Após deixar o estômago, a digesta com volume aumentado, devido à presença de 

NSP, vai distender o ID, o que pode provocar uma redução da motilidade do estômago e 

atrasar o seu esvaziamento (LOW, 1989). Por sua vez, o aumento da viscosidade dos 

conteúdos do ID do porco ou da galinha originado pelos NSP solúveis reduz a eficiência 

da sua propulsão pelas contracções intestinais, o que diminui o trânsito digestivo e limita 

a presença dos nutrientes a uma menor área do intestino reduzindo e/ou atrasando a sua 

absorção (POTKINS et al., 1991; READ e EASTWOOD, 1992;  ELLIS et al., 1995). Segundo 

FRENCH e READ (1994) e LAVIN e READ (1995), no homem a absorção mais lenta da 

glucose e o contacto mais prolongado dos nutrientes com quimiorreceptores do ID 

podem estar na origem de uma menor ingestão de alimento. 

Posteriormente, os polissacáridos solúveis da parede celular não degradados no ID 

podem ser retidos por período longos no cego e no cólon do porco (KNUDSEN et al., 

1995; alínea I.1) e no cego nas aves (VAN DER KLIS e VOORST, 1993). Dado a longa 

permanência destas fracções da dieta no cego do porco, este efeito pode ser 

particularmente importante para o aumento do tempo de retenção da dieta no tubo 

digestivo destes animais, que, em geral, se verifica quando esta tem teores elevados em 

NSP (POTKINS et al., 1991). 

 

I.4.4 ALTERAÇÃO DA POPULAÇÃO MICROBIANA DO APARELHO DIGESTIVO 

 

A redução da velocidade do trânsito digestivo e o aumento da quantidade de 

nutrientes disponíveis no ID das aves alimentadas com dietas com teores elevados em 

NSP, permite não só que os microrganismos aumentem de número no cólon e no cego 

(WAGNER e THOMAS, 1978; ANNISON e CHOCT, 1991; GIBSON et al., 1996) como 

migrem para o íleo terminal, onde irão competir com o hospedeiro pelos nutrientes 

(WHITE et al., 1983; BEDFORD, 1995; CHOCT et al., 1996; GARCIA, 1996; GIBSON et al., 

1996; DANICKE et al., 1997a). O aumento da população bacteriana celulolítica e 

hemicelulolítica nos porcos alimentados com teores elevados em fibra parece estar 

completo ao fim de 3 dias (VAREL, 1987; FONTY e GOUET, 1989) a 14 dias (SPRING 

1997) de ingestão da dieta. 
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O tipo e número de microrganismos que se desenvolvem nas diversas secções do 

aparelho digestivo são determinados por diversos factores como o tempo de trânsito, 

variáveis físico-químicas com o pH e o oxigénio disponível, a quantidade e a natureza 

dos substratos presentes (GIBSON et al., 1996). Normalmente, os microrganismos do ID 

das aves são predominantemente aeróbios e têm elevada tolerância para o oxigénio 

enquanto que nos cegos e cólon são na sua maior parte anaeróbios (MILES e JACOB, 

1997). Os NSP solúveis ao aumentarem o tempo de permanência da digesta no intestino 

e ao tornarem mais espessa a camada não perturbada, poderão provocar uma diminuição 

da tensão de oxigénio, favorecendo o desenvolvimento de uma microflora anaeróbia no 

ID (CHOCT et al., 1996). Possivelmente por este motivo, WAGNER e THOMAS (1978) 

observaram em aves alimentadas com dietas com aveia uma alteração do perfil da 

microflora, com aumento da importância relativa dos microrganismos esporolados 

anaeróbios, sendo os Clostridium os microrganismos mais beneficiados. GRILL et al. 

(1995), referidos por CHOCT et al. (1996) indicam também aumentos das bactérias dos 

géneros Streptococcus, Bifidobacterium, Clostridium, Bacteroides e Lactobacillus. 

LONGLAND et al. (1993) e VELDMAN e VAHL (1994) verificaram em porcos em 

crescimento que em resultado da adaptação da microflora intestinal às dietas, a 

digestibilidade aparente dos NSP aumenta durante um período de 3 semanas após o início 

da distribuição da dieta. Também nas aves o aumento da microflora no IG poderá 

aumentar a degradação dos NSP (ANNISON, 1993; SPRING, 1997). No entanto, a 

fermentação microbiana da fibra da dieta é sempre reduzida, devido à pequena 

capacidade dos cegos e à escassa população microbiana no IG, como já foi referido na 

alínea I.1. 

 

O aumento da microflora no ID das aves pode, no entanto, ter efeitos negativos de 

diversa ordem, como aumento da proteólise e desaminação dos aminoácidos, afectando 

negativamente a quantidade de aminoácidos absorvidos (CHOCT et al., 1992). Algumas 

bactérias, com frequência de estirpes filamentosas de Streptococus faecium, ligam-se às 

células da superfície do epitélio do ID por filamentos que causam distorção da borda dos 

microvilli, o que parece prejudicar a capacidade de absorção de nutrientes (FULLER e 

COATES, 1983; GATTO-SMITH, 1996). Dado que alguns polissacáridos estruturais do 
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centeio podem mediar a ligação dos microrganismos à superfície dos microvilli, 

aumentando a sua capacidade de colonização (UNTAWALE e MCGINNIS, 1978, citados 

por FULLER e COATES, 1983), poderão agravar de modo indirecto este efeito negativo na 

absorção de nutrientes. Por outro lado, a alteração da população microbiana normal 

aumentará a susceptibilidade da ave aos microrganismos patogénicos (MILES e JACOB, 

1997). 

 

Os ácidos biliares da galinha – ácido quenodeoxicólico e em menor quantidade o 

ácido cólico – são segregados pelo fígado na forma conjugada com a taurina, formando 

os taurocolatos (HALEWOOD, 1971, citado por HILL, 1983). Após serem lançados no 

duodeno e participarem no processo de digestão e absorção da gordura, cerca de 90% dos 

ácidos biliares são absorvidos no jejuno e no íleo e só pequenas quantidades são 

absorvidas no intestino grosso (HURWITZ et al., 1973, citados por HILL, 1983) ou 

excretadas. As pequenas perdas de ácidos biliares nos excrementos são substituídos pela 

sua biossíntese no fígado a partir do colesterol (WEINER e LACK, 1968). 

Diversas estirpes de Streptococcus faecium que colonizam o ID, são capazes de 

desconjugar os ácidos biliares taurocólico e tauroquenodeoxicólico (BENGTSSON et al., 

1990; GARCIA, 1996). Os microrganismos intestinais podem provocar desconjugação dos 

ácidos biliares conjugados – libertando a taurina e originando os ácidos biliares primários 

– e, posteriormente, a 7--deidroxilação – convertendo-os em ácidos biliares secundários 

(HALIMANS et al., 1995). Em geral, a desconjugação dos ácidos biliares é reduzida nas 

aves, provavelmente devido ao trânsito rápido da digesta no cólon e ao facto da 

microflora intestinal ser pouco importante. BURCZAK et al. (1980), citados por HILL 

(1983), não detectaram modificação microbiana dos ácidos biliares até as aves terem 26 

semanas de idade, e mesmo com esta idade verificaram que ela foi reduzida. 

Possivelmente, mesmo nestas aves a degradação dos ácidos biliares só será apreciável no 

cego. No entanto, o aumento do teor em NSP na dieta, ao originar aumentos da 

população de microrganismos no íleo, no cólon e no cego, poderá aumentar a 

desconjugação dos ácidos biliares e/ou antecipá-la para o intestino delgado proximal 

(CAMPBELL et al., 1983; BENGTSSON et al., 1990; SMITS et al., 1998). 

Os ácidos biliares desconjugados resultantes não são activos na formação de 

micelas e transformam-se facilmente na forma não ionizada, o que leva à sua reabsorção 
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prematura na porção superior do ID (GRAY et al., 1968; CAMPBELL et al., 1983). Os 

ácidos biliares secundários parecem também ter uma maior capacidade de ligação à fibra 

da dieta, o que provoca aumentos da sua excreção fecal (KELLOG, 1973, citado por 

CAMPBELL et al., 1983).Por estes motivos há uma redução da circulação entero-hepática 

dos ácidos biliares (CAMPBELL et al., 1983; SMITS et al., 1998). 

Embora, em geral, as aves possam aumentar a produção de bílis em resposta aos 

aumentos dos teores em NSP da dieta (CAMPBELL et al., 1983), nos casos mais graves, a 

redução da circulação entero-hepática pode diminuir a sua taxa secretora (CAPLE et al., 

1978, citados por HILL, 1983) e uma carência de ácidos biliares ao nível do ID, 

nomeadamente do jejuno (CAMPBELL et al., 1983). Isto afectará negativamente a emulsão 

e consequente absorção da gordura (CAMPBELL et al., 1983; LANGHOUT et al., 1997; 

SMITS et al., 1998), da vitamina D, do cálcio (CAMPBELL et al., 1983) e do colesterol 

(BENGTSSON et al., 1990). Para suportar esta teoria, FENGLER et al. (1988) mostraram 

que a adição de ácidos biliares conjugados a uma dieta de centeio aumenta a 

digestibilidade da gordura. CAVE et al. (1990) fizeram idêntica observação com dietas 

baseadas em aveia. 

Dado que os ácidos biliares aumentam a estabilidade das enzimas tripsina e 

quimotripsina no aparelho digestivo, inibindo a sua auto-digestão, a sua carência também 

pode reduzir a digestão proteica (GREEN e NASSET, 1980; BEDFORD, 1995). 

 

I.4.5 ALTERAÇÃO DA FISIOLOGIA E DA FUNÇÃO GASTRO-INTESTINAL 

 

A redução da eficácia da actuação das enzimas digestivas pela viscosidade dos 

conteúdos intestinais pode ser agravada pela capacidade de alguns NSP adsorverem 

ácidos biliares e enzimas digestivas (FLOREN e NILSSON, 1982; MORRIS, 1992) e 

formarem complexos com estas, inibindo a sua a actividade (IKEDA e KUSANO, 1983). A 

actividade das enzimas também pode ser inibida pela formação de complexos entre os 

seus cofactores e os NSP. Por exemplo, a actividade da amilase, dependente da presença 

de iões Ca
++

, é reduzida por alguns NSP, particularmente as homogalacturonanas, que se 

ligam a estes catiões (ANNISON, 1993). 
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Os animais alimentados com dietas contendo teores elevados em NSP podem ver 

assim a sua actividade enzimática diminuída. Todavia, revelam capacidade para 

compensar, parcialmente, esta redução pelo aumento das secreções do aparelho digestivo. 

Assim, segundo LOW (1989), a secreção gástrica de ácido clorídrico e de pepsina do 

porco pode ser estimulada pela presença de alguns tipos de NSP na dieta, do que resulta 

um pH gástrico mais baixo e uma maior actividade da pepsina. 

Por outro lado, embora teoricamente a quantidade de enzimas pancreáticas 

segregadas pelo porco em condições fisiológicas normais seja suficiente para digerir 

cerca de dez vezes a quantidade de alimento usualmente ingerida (CORRING et al., 1989; 

PARTRIDGE et al., 1982), tem-se observado aumentos da produção de enzimas 

pancreáticas com actividade proteolítica, amilolítica e lipolítica, em resposta ao aumento 

dos teores em proteína, hidratos de carbono e lípidos da dieta (CORRING et al., 1989). 

Alguns estudos indicam que teores elevados em fibra na dieta também podem 

estimular a produção de suco pancreático no porco (ZEBROWSKA e LOW, 1987), 

nomeadamente de lipase e de amilase pancreáticas (LOW, 1989), embora PARTRIDGE et 

al. (1982) não tenham observado aumentos na produção de proteases. POKSAY e 

SCHNEEMAN, (1983) e IKEGAMI et al. (1990) verificaram, em ratos, que os polissacáridos 

viscosos estimulam a secreção de enzimas pancreáticas. Igualmente, a secreção de 

electrólitos (Cl

, HCO3


, Na

+
, K

+
, Mg

2+
 e Ca

2+
) pode ser aumentada, devido à maior 

produção de suco pancreático (PARTRIDGE et al., 1982) e de ácido clorídrico no estômago 

(LOW, 1989).  

Também há relatos de alterações na produção de enzimas pancreáticas em resposta 

a modificações da composição da dieta na galinha (PUBOLS, 1991; ANGKANAPORN et al., 

1994) e no peru (KROGDAKL e SELL, 1989). BRENES et al. (1993a) e SILVA et al. (1997) 

observaram aumentos no peso do pâncreas das aves alimentadas com dietas com teores 

elevados em NSP, que poderão reflectir aumentos da produção do suco pancreático. No 

entanto, VAN DER KLIS et al. (1993a) não observaram aumentos da produção de ácido 

clorídrico pelo proventrículo ou de HCO3

 pelo pâncreas de frangos alimentados com 

dietas com teores elevados em NSP. 

 

Não se conhece com exactidão o modo como a dieta pode influenciar a actividade 
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secretora do aparelho digestivo. A secreção gástrica poderá ser estimulada pelo maior 

volume ocupado pelos NSP hidrofílicos no estômago e pelos atrasos do esvaziamento 

gástrico (LOW, 1989). Os atrasos do esvaziamento gástrico e da absorção de glucose no 

ID devidos à presença de NSP na dieta podem provocar diminuição dos níveis 

plasmáticos do peptídeo inibidor gástrico (GIP; LOW, 1989; ELLIS et al., 1995), o que 

permite o aumento da secreção de gastrina e, consequentemente, das secreções gástricas. 

Segundo CORRING et al. (1989), LOW (1989) e VELDMAN e VAHL (1994), o 

aumento da secreção do pâncreas quando a dieta atinge o duodeno é mediada por 

péptidos reguladores do aparelho digestivo, nomeadamente somatostanina, secretina e 

colecistocinina (CCK) produzidos pela mucosa do intestino, sendo A CCK o principal 

péptido. A secreção destes péptidos é aumentada pela maior quantidade de ácido 

proveniente do estômago que entra no duodeno e pelos componentes da dieta (amido, 

proteína, gordura) ou pelos produtos da sua hidrólise, sendo, no entanto, os componentes 

mais eficazes (CORRING et al., 1989). Deste modo, a maior quantidade de ácido 

proveniente do estômago e maior a concentração dos componentes da dieta não digeridos 

nas zonas inicias do ID poderão ser os principais factores de estimulação da actividade 

pancreática nos animais alimentados com dietas com teores elevados em NSP (CORRING 

et al., 1989; LOW, 1989; VELDMAN e VAHL, 1994). 

 

Existem estudos que indicam que a fibra da dieta e a sua fracção solúvel provocam 

um aumento da síntese de ácidos biliares no porco (CORRING et al., 1989) e no rato 

(IKEGAMI et al., 1990). Também CAMPBELL et al. (1983) referem que as aves aumentam 

a produção de bílis quando se elevam os níveis de NSP da dieta e BRENES et al. (1993a) 

verificaram acréscimos do peso do fígado das aves alimentadas com dietas com teores 

elevados em NSP, que poderão reflectir aumentos da produção de bílis. Possivelmente, 

este efeito da fibra e da sua fracção solúvel será devido à alteração da taxa da absorção 

intestinal e da degradação bacteriana dos ácidos biliares sem envolvimento importante 

dos peptídeos reguladores (CORRING et al., 1989). 

 

A adaptação da função digestiva das aves ou dos porcos alimentados durante 

períodos longos com dietas com teores elevados em NSP, dá-se também através do maior 

desenvolvimento do tubo digestivo (HESSELMAN e AMAN, 1986; PETTERSSON e AMAN, 
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1989; SAVORY, 1992; JORGENSEN et al., 1996b), que poderá reduzir os efeitos anti-

nutritivos destes polissacáridos, nomeadamente os resultantes do aumento da 

viscosidade. 

A fibra da dieta pode estimular o desenvolvimento do tubo digestivo através de 

diversos mecanismos, tais como o aumento do volume dos seus conteúdos por maior 

ingestão de MS duma dieta mais diluída energeticamente e/ou maior ingestão de água 

(NIR et al., 1978; JIN et al., 1994), o aumento da viscosidade intestinal (IKEGAMI et al., 

1990; VELDMAN e VAHL, 1994; SVIHUS et al., 1997a,b) e a maior actividade microbiana 

(ANNISON, 1993). 

A adaptação da ave à dieta também parece manifestar-se na criação de 

mecanismos que permitem reduzir a viscosidade intestinal induzida pelas dietas com 

teores de NSP solúveis elevados. PHILIP et al. (1995) e PETERSEN et al. (1993, 1999) 

verificaram que o aumento da viscosidade provocado pelas dietas com teores em NSP 

solúveis é menor ao fim de um período de adaptação, reduzindo-se as diferenças em 

relação à viscosidade dos conteúdos intestinais de aves alimentadas com dietas 

convencionais. Certamente, para isto contribuirá o aumento da humidade dos conteúdos 

intestinais, devido a uma maior ingestão de água, e o aumento da degradação microbiana 

dos NSP. 

 

I.4.6 ALTERAÇÃO DO TEOR EM ÁGUA DOS CONTEÚDOS INTESTINAIS E DOS 

DEJECTOS 

 

As dietas com teores elevados em NSP podem aumentar a quantidade de água nos 

intestinos e a excreção fecal de água nos porcos (PARTRIDGE et al., 1982; LOW, 1989) e 

nas aves (MISIR e MARQUARDT, 1978c; HESSELMAN e AMAN, 1986). Em consequência, 

a ingestão de água é maior (VAN DER KLIS et al., 1993a). 

Para o aumento da quantidade de água no intestino e da sua excreção contribuirão 

diversos factores. Um factor será a interferência dos NSP com o mecanismo de absorção 

de água (KNUDSEN et al., 1995). O aumento da viscosidade intestinal reduz a absorção de 

sódio no ID, que assim fica disponível em menor quantidade para o mecanismo da 
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bomba de sódio, que intervém na absorção de água no ID. Deste modo, a absorção de 

água é menor e, consequentemente, o teor em água do quimo aumenta (VAN DER KLIS et 

al., 1993a). A isto acresce o aumento da quantidade de água presente no ID devido ao 

aumento de secreções digestivas provocada pelos NSP (alínea I.4.5; PARTRIDGE et al., 

1982; LOW, 1989). Também o elevado poder de retenção de água dos NSP solúveis não 

degradados pelas bactérias poderá ter um papel importante no aumento da humidade dos 

conteúdos intestinais (KNUDSEN et al., 1995).  

 

Contrariamente ao que acontece no ID, o teor em humidade dos conteúdos dos 

cegos das aves alimentadas com dietas com teores elevados em NSP pode ser menor que 

em aves criadas com outras dietas (HESSELMAN e AMAN, 1986; VAN DER KLIS et al., 

1993a). Segundo VAN DER KLIS et al. (1993a) isto deve-se ao aumento da eficiência da 

absorção de água no cego, no recto e no coprodeu nas aves desidratadas e á degradação 

dos NSP solúveis pelos microrganismos no cego. 
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I.5 CONSEQUÊNCIAS DA PRESENÇA DE NSP NA DIETA 

I.5.1 UTILIZAÇÃO DIGESTIVA DOS NUTRIENTES  

 

Os efeitos anti-nutritivos NSP dos cereais provocam reduções na utilização 

digestiva da matéria seca, energia, amido, proteína, gordura e vitaminas lipossolúveis 

(FENGLER e MARQUARDT, 1988b; EDNEY et al., 1989; PETTERSSON e AMAN, 1989; 

MORRIS, 1992; GARCIA, 1996; CHOCT et al., 1995, 1999) e na absorção de alguns 

minerais (FONTY e GOUET, 1989; ANNISON e CHOCT, 1991) da dieta.  

A intensidade destes efeitos anti-nutritivos é tanto maior quanto mais elevados 

forem os teores em NSP totais e solúveis da dieta. ANNISON e CHOCT (1991) observaram 

no frango em crescimento efeitos anti-nutritivos evidentes com teores de arabinoxilanas 

solúveis na dieta iguais ou superiores a 30g.kg
-1

 e CHOCT e ANNISON (1992a) com 

35g.kg
-1

. Dado que o centeio contém, em geral, mais arabinoxilanas insolúveis e solúveis 

que o trigo (alínea I.1.3), as dietas à base de centeio provocam maiores depressões na 

digestibilidade dos nutrientes que as dietas baseadas no trigo (MISIR e MARQUARDT, 

1978a,c,d; ANTONIOU et al., 1980; GRAMMER et al., 1982, 1983; BEDFORD et al., 1991; 

PAN et al., 1998). Pelos mesmos motivos, a acção anti-nutritiva da aveia é superior à da 

cevada ou à do trigo (BRENES et al., 1993a). 

 

Os NSP podem originar diminuições da digestibilidade aparente da proteína 

(MISIR e MARQUARDT, 1978c,d; MARQUARDT et al., 1994; FRIESEN et al., 1991, 1992: 

CHOCT e ANNISON, 1990, 1992a; DANICKE et al. 1999). Esta redução pode ser devida à 

diminuição da digestibilidade verdadeira da proteína provocada pelo aumento da 

viscosidade e/ou à associação da proteína com os polissacáridos da parede celular. A 

redução da digestibilidade aparente da proteína pode também ter origem no acréscimo 

das perdas de azoto nas secreções endógenas do aparelho digestivo (ANGKANAPORN et 

al., 1994; alínea I.4.5), nos aumentos da descamação das células do epitélio intestinal 

(JIN et al., 1994) e na perda de proteína microbiana nos excrementos (NYMAN e ASP, 

1982; PETTERSSON e AMAN, 1994). 
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Em geral, as dietas com teores elevados em NSP deprimem a digestibilidade da 

gordura (CLASSEN e BEDFORD, 1991; CAMPBELL e BEDFORD, 1992; GARCIA, 1996; 

PETTERSSON e AMAN, 1994; VAN DER KLIS et al., 1994). Possivelmente, esta redução é 

o resultado da conjunção dos efeitos dos NSP na encapsulação, na viscosidade e na 

população microbiana, que provoca a desconjugação dos ácidos biliares (alínea I.4.4; 

SMITS e ANNISON, 1996; PETTERSSON e AMAN, 1994). Os mecanismos preponderantes 

parecem ser estes dois últimos. 

Os efeitos negativos dos NSP na digestibilidade da gordura são mais evidentes 

quando os ácidos gordos têm cadeias longas (WARD e MARQUARDT, 1983; DANICKE et 

al., 1997b) e quando a gordura é composta por ácidos gordos saturados, como o sebo de 

boi, do que quando a gordura da dieta é de origem vegetal com ácidos gordos 

maioritariamente insaturados, como o óleo de soja (ANTONIOU et al., 1980; DANICKE et 

al., 1997b, 1999; LANGHOUT et al., 1997). Os ácidos gordos de cadeia longa saturados e 

hidrofóbicos necessitam mais dos ácidos biliares para a sua emulsão, pelo que a carência 

destes ácidos provocada pelos NSP terá efeitos mais marcados (WARD e MARQUARDT, 

1983; LANGHOUT et al., 1997).  

As digestibilidades do colesterol (ANNISON, 1993; MCDOUGALL et al., 1996 

CHOCT et al., 1998), das vitaminas lipossolúveis (ANNISON, 1993; BEDFORD, 1995; 

GARCIA, 1996) e de outros compostos da dieta, absorvidos como componente das micelas 

de lípidos, podem ser afectadas negativamente pelos níveis elevados de NSP na dieta, 

pelos mesmos motivos apontados para a redução da absorção da gordura. Como 

consequência, as aves alimentadas com centeio são mais propensas a deficiências em 

vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, pelo que o raquitismo é particularmente 

comum (BEDFORD, 1995). 

 

A degradação dos ácidos biliares conjugados e a redução da circulação de entero-

hepática nos animais alimentados com dietas com teores elevados em NSP (alínea I.4.4) 

pode reduzir os níveis hepáticos destes ácidos. Como resultado, para compensar a 

deficiência, o colesterol é utilizado na síntese hepática dos ácidos biliares, pelo que se dá 

uma redução do nível sanguíneo de colesterol (MCDOUGALL et al., 1996; ANDERSON e 

TIETYEN-CLARK, 1986, citados por RAZDAN e PETTERSON, 1996), que é agravada pelo 

aumento da sua excreção fecal (CHOCT et al., 1998). 



                                                                                              Consequências da presença de NSP na dieta 

 

 

61 

 

A diminuição da digestibilidade do amido, da proteína e sobretudo da gordura nas 

aves alimentadas com dietas à base de cereais, reduz a energia metabolizável da dieta. 

Por este motivo, são vários os investigadores que observaram correlações negativas entre 

os teores em pentosanas ou pentosanas mais -glucanas e os valores em energia 

metabolizável dos cereais (CAVE et al., 1990; ANNISON, 1991; ANNISON e CHOCT, 1991; 

DANICKE et al. 1999). A redução do valor nutritivo da dieta provocada pelos NSP 

traduz-se em menores ganhos de peso pelos frangos, depressão da ingestão de alimento, 

pior conversão alimentar (PETTERSSON e AMAN, 1989; CAVE et al., 1990), menor 

produção de ovos pelas galinhas no início da postura (PAN et al., 1998) e em problemas 

de raquitismo (MACAULIFF et al., 1979; GRAMMER et al., 1982; CAMPBELL et al., 1983). 

 

I.5.2 RETENÇÃO DE MINERAIS 

 

A retenção do sódio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e zinco pelas aves pode 

ser diminuída pela presença de polissacáridos solúveis e viscosos na dieta provenientes 

de cereais ou artificias, como a carboximetilcelulose (ANNISON, 1993; VAN DER KLIS et 

al., 1993b, 1994; MOHANNA et al., 1999). No entanto, a absorção de manganésio não 

parece ser afectada pelo aumento da viscosidade (MOHANNA et al., 1999). A absorção 

dos minerais também pode ser diminuída pela presença de fitatos na fibra dos cereais 

com os quais formam complexos insolúveis a pH fisiológico (ROSSANDER et al., 1992).  

 

O modo como os NSP podem afectar as absorção dos minerais parece depender de 

diversos mecanismos. ANNISON (1993) refere que as dietas com teores elevados em NSP 

podem reduzir a absorção intestinal dos minerais devido à ligação entre os minerais e os 

NSP. OKU et al. (1982), citados por ANNISON (1993), sugerem que a redução da absorção 

intestinal do cálcio na presença de alguns NSP (glucomananas e celulose) é, em parte, 

provocada pela perda da proteína de ligação ao cálcio da mucosa intestinal. Também a 

redução da absorção da vitamina D, já referida, poderá estar na origem da redução da 

absorção intestinal do cálcio. 

A absorção do cálcio, do fósforo, do sódio, do potássio e do magnésio no duodeno 
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e no jejuno, principais locais de absorção, é também diminuída pelo aumento da 

viscosidade intraluminal (VAN DER KLIS et al., 1993b, 1994, 1995). Esta viscosidade 

provoca um aumento da espessura da camada não perturbada que cobre as células da 

mucosa, dificultando a difusão dos minerais desde o lumen intestinal até estas células 

(VAN DER KLIS et al., 1993b; alínea I.4.2). Por este motivo as concentrações dos minerais 

junto da mucosa da parede intestinal diminuem, o que implica uma redução da sua 

absorção passiva e activa (VAN DER KLIS et al., 1993b).  

Os efeitos negativos da viscosidade na absorção dos minerais poderão ser 

reduzidos pelo aumento do tempo médio de retenção do quimo no ID superior, também 

provocado pelos NSP solúveis (alínea I.4.3) e por reduções acentuadas do pH do íleo, 

factor determinante na solubilidade dos minerais (VAN DER KLIS et al., 1993b). Estes 

investigadores verificaram em frangos alimentados com dietas com NSP solúveis (1% de 

carboximetilcelulose) uma redução ligeira do pH no jejuno, enquanto que o pH no íleo 

foi reduzido de 7,2 para 6. Redução semelhante foi verificada por VAN DER KLIS et al. 

(1990). Com o pH normal no íleo dos frangos, os minerais bivalentes tenderão a formar 

complexos com os resíduos orgânicos não digeridos, limitando a absorção. A diminuição 

do pH ileal provocada pela presença de NSP na dieta aumentará a solubilização destes 

minerais, reduzindo a fracção ligada à fase sólida do quimo, o que permitirá aumentar a 

sua absorção (VAN DER KLIS et al., 1993b). Segundo MOHANNA et al. (1999) o aumento 

da degradação microbiana dos sais biliares nas aves alimentadas com dietas geradoras de 

viscosidade pode libertar manganésio que assim fica disponível para a absorção 

intestinal. Deste modo, embora a taxa de absorção possa ser reduzida no duodeno e no 

jejuno, poderá aumentar nos segmentos posteriores do ID, compensando parcialmente os 

efeitos negativos dos NSP solúveis na absorção mineral (VAN DER KLIS et al., 1993b). 

A degradação microbiana da fibra no cólon do porco pode reduzir os efeitos 

negativos na absorção de cálcio (NYMAN e ASP, 1982). Nas aves, este mecanismo terá 

uma pequena importância pela limitada degradação microbiana. 

 

Dado que a glucose, a galactose e os aminoácidos livres são absorvidos no ID por 

um mecanismo de transporte dependente do sódio (STARLING e EVANS, 1978), a redução 

da absorção intestinal do sódio nas aves alimentadas com dietas com teores elevados em 

NSP solúveis pode contribuir para a redução da absorção daqueles monossacáridos. De 
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acordo com isto estão NOY e SKLAN (1999), segundo os quais nas aves jovens a 

capacidade do ID absorver aminoácidos e monossacáridos é particularmente dependente 

da presença de quantidade adequada de sódio para o seu co-transporte. 

 

I.5.3 PROBLEMAS SANITÁRIOS 

 

O aumento da população microbiana que se verifica no IG dos porcos alimentados 

com dietas com níveis elevados de NSP pode originar problemas sanitários, como a 

diarreia, sobretudo quando os animais são jovens (SASSROD, 1993; CHOCT, 1997b). 

Também nas galinhas alimentadas com estas dietas pode verificar-se, como já referimos, 

um aumento da microflora intestinal e uma alteração do seu perfil, com consequentes 

efeitos sanitários negativos (CHOCT, 1997b). MORGAN e BEDFORD (1995) referem 

também que, ao reduzirem o trânsito digestivo e ao aumentarem a humidade da digesta e 

da excreta das aves, os NSP solúveis podem criar condições propícias para o 

desenvolvimento da coccidiose. 

O aumento da humidade da excreta provocado pelos NSP solúveis está, com 

frequência, associado à maior incidência de cloacas pegajosas, aves e ovos sujos 

(MARQUARDT, 1997). A cama mais húmida que, em geral, resulta da produção de 

excrementos húmidos pelas aves alimentadas com dietas com teores elevados em NSP 

solúveis, é propícia ao aumento da sua carga de bactérias e de fungos e à produção de 

amoníaco, o que pode ter efeitos negativos no estado sanitário e no bem-estar dos 

animais (ANNISON e CHOCT, 1991; CLASSEN e BEDFORD, 1991; CHOCT, 1997b; 

MARQUARDT, 1997).  
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I.6 FACTORES INERENTES AO ANIMAL QUE ALTERAM OS EFEITOS DOS 

NSP 

I.6.1 IDADE  

 

As dietas baseadas em cereais como o centeio, o trigo, a cevada ou a aveia, têm, 

em geral, efeitos adversos mais marcados nos frangos ou nas aves de substituição nas 

primeiras semanas de idade que nas fases finais do crescimento (SALIH et al., 1991; 

CHOCT et al., 1992; CHESSON, 1993; BEDFORD, 1997). Nas aves adultas os NSP, em 

geral, não têm efeitos adversos no peso corporal ou na produção de massa de ovo 

(JARONI e SCHEILER, 1998). Os cereais também têm efeitos adversos menos acentuados 

nos porcos mais velhos (BEDFORD et al., 1992). 

Para a redução dos efeitos negativos dos NSP com a idade contribuem o 

desenvolvimento fisiológico dos animais e a sua adaptação à dieta com teores elevados 

em NSP, através do aumento das secreções endógenas, do desenvolvimento da 

microflora e do aumento da capacidade do aparelho digestivo. 

Nos pintos recém nascidos os processos digestivos não estão totalmente 

desenvolvidos (NIR et al., 1993). Nas primeiras semanas de vida os villus aumentam de 

altura e de área no jejuno e no duodeno e, em menor escala, no íleo e aumentam as 

actividades das enzimas da mucosa do ID (NOY e SKLAN, 1999; UNI et al., 1998, 1999). 

À medida que as aves se tornam mais velhas desenvolve-se a capacidade do aparelho 

digestivo, aumenta a produção de ácidos biliares e de enzimas digestivas (BEDFORD, 

1995) e a microflora intestinal expande-se e torna-se mais estável (ANNISON e CHOCT, 

1991; SALIH et al., 1991; ANNISON, 1993). As aves mais velhas têm também uma digesta 

com teor em humidade mais elevado, o que limita os efeitos dos NSP na viscosidade do 

conteúdo intestinal (SALIH et al., 1991; PETERSEN et al., 1993; DANICKE et al., 1997a), 

tal como ocorre nos suínos. As aves mais velhas são assim mais capazes de degradar os 

NSP e de reduzir a intensidade dos seus efeitos anti-nutritivos. 

 

A adaptação da ave à dieta também necessita de tempo. Por exemplo, JIN et al. 

(1994) e MARQUARDT et al. (1994) referem que as mudanças no peso dos órgão viscerais 
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em resposta a níveis elevados de fibra na dieta são mais evidentes quando as aves 

recebem as dietas durante períodos longos. PETERSEN et al. (1993) e PHILIP et al. (1995) 

observaram que o aumento da viscosidade dos conteúdos intestinais das aves alimentadas 

com dietas com teores elevados em NSP solúveis é progressivamente menor com a idade, 

reduzindo-se as diferenças em relação à viscosidade dos conteúdos intestinais de aves 

alimentadas com dietas convencionais. Por estes motivos, é natural que a adaptação da 

ave à dieta não se concretize completamente nos animais jovens o que, associado a uma 

inferior capacidades digestiva, faz com que estes animais sejam mais sensíveis aos teores 

elevados em NSP da dieta (BEDFORD, 1995). 

 

I.6.2 DIFERENÇAS ENTRE AS AVES E OUTROS MONOGÁSTRICOS 

 

Diferenças anatómicas e fisiológicas entre as diversas espécies de animais 

monogástricos, nomeadamente entre suínos e galinhas, podem estar na origem de 

diferenças no tipo e intensidade dos efeitos anti-nutritivos que, em geral, os NSP 

provocam nestas espécies. 

Nas aves, após a ingestão o alimento pode permanecer no papo durante um 

período de duração variável, sobretudo quando são alimentadas de modo descontínuo. As 

condições do papo (40ºC e pH de 4 a 5) são favoráveis à actividade de enzimas fúngicas, 

bacterianas e endógenas da planta (CAMPBELL e BEDFORD, 1992), pelo que alguma 

degradação e solubilização dos NSP poderá ocorrer. Segundo CARRÉ et al. (1994), da 

permanência do alimento no papo poderá resultar um aumento da sua viscosidade. Por 

outro lado, embora durante o processo digestivo o pH da moela (pH 2,5) seja próximo do 

pH do estômago do porco (pH 2), podendo provocar alguma solubilização dos 

polissacáridos (RAZDAN e PETTERSON, 1996), o alimento permanece mais tempo no 

estômago do porco do que no proventrículo e na moela (4 a 12 h contra 20 a 40 minutos), 

pelo que no porco a pepsina poderá ter uma acção mais acentuada na degradação das 

enzimas hidrolíticas endógenas do grão de cereal (THACKER et al., 1991, 1992; 

CAMPBELL e BEDFORD, 1992) e a solubilização dos NSP poderá ser maior.  

Apesar de se poder verificar uma solubilização maior dos NSP no estômago do 



                                                                    Factores inerentes ao animal que alteram os efeitos dos NSP 

 

 

66 

porco, a viscosidade induzida por estes polissacáridos no ID destes animais é, em geral, 

menor que a induzida no ID das aves. Para isto poderá contribuir, por um lado, a 

solubilização no ID das aves de NSP que não tinham sido solubilizados no papo ou na 

moela e, por outro lado, uma população microbiana mais numerosa nas secções iniciais 

do ID do porco – e nas secções posteriores do tubo digestivo – que degrada de modo 

mais intenso os NSP solúveis (VAREL, 1987; GRAHAM et al., 1989). Também o teor em 

matéria seca dos conteúdos intestinais do porco (7 a 10%; BEDFORD et al., 1991), muito 

inferior ao dos conteúdos intestinais da galinha (16 a 20%), contribuirá para que os NSP 

solúveis não aumentem a viscosidade do ID de modo tão acentuado (BEDFORD et al., 

1992). A microflora, sobretudo a presente no íleo e no IG, pode também degradar a 

fracção insolúvel dos NSP de modo mais intenso no porco, reduzindo os seus efeitos de 

encapsulação (VAREL, 1987; CAMPBELL e BEDFORD, 1992). Esta acção dos 

microrganismos na degradação dos polissacáridos estruturais será também favorecida por 

uma maior permanência do alimento no tubo digestivo do porco (KEYS et al., 1970; 

LONGSTAFF e MCNAB, 1989a). Em consequência da menor viscosidade intestinal e da 

redução da encapsulação, em geral, os efeitos anti-nutritivos resultantes da presença de 

NSP na dieta são menos intensos no porco (VAREL, 1987; CAMPBELL e BEDFORD, 1992), 

só sendo evidentes quando estes animais são muito jovens, como no trabalho de LI et al. 

(1996). 

As avestruzes também têm maior capacidade de degradar os NSP da cevada, aveia 

e triticale, e obtêm mais energia metabolizável destes cereais que os frangos (CILLIERS et 

al., 1997). Já os perus parecem responder de modo semelhante ao das galinhas à presença 

na dieta de cevada ou aveia (STEVENS et al., 1988, citados por CHESSON, 1993) ou de 

trigo (GRAHAM, 1991, citado por CHESSON, 1993).  
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I.7 REDUÇÃO DOS EFEITOS ANTI-NUTRITIVOS DOS NSP – SUPLEMENTOS 

ENZIMÁTICOS 

 

Numerosos estudos têm sido realizados com o objectivo de encontrar métodos 

para reduzir ou eliminar os efeitos anti-nutritivos dos NSP dos cereais. Abordagens com 

esta finalidade incluem a exposição do cereal a temperaturas elevadas, suplementação 

com antibióticos, tratamento do cereal com água e utilização de suplementos de enzimas 

hidrolíticas de diversos fungos ou bactérias. É sobre esta última abordagem que nos 

debruçaremos.  

 

O uso das enzimas nos alimentos com cereais para aves e porcos é recente. A 

investigação no uso destas enzimas iniciou-se quando foram verificadas melhorias no 

desempenho de frangos com a adição de um preparado de tacadiastase (-amilase de 

Aspergillus orizae) a uma dieta à base de cevada (JENSEN et al., 1957, citados por 

MCNAB e SMITHARD, 1992) e com a adição de um preparado de -amilase a dietas com 

cevada (FRY, 1958, citado por COWAN, 1993). Posteriormente, no fim da década de 

cinquenta e início da década de sessenta, foram realizados diversos trabalhos sobre esta 

matéria, como o de WHARTEN et al. no ano de 1958 e o de ROSE e ARCOTT  no ano de 

1962 (MCNAB e SMITHARD, 1992). 

Segundo MCNAB e SMITHARD (1992), os estudos realizados com a suplementação 

de dietas com -glucanases e com outras glicosidases progrediram substancialmente com 

o isolamento da -glucanase produzida pelo Bacillus Subtilis por MOSCATELLLI et al. em 

1961. Estas enzimas hidrolisaram in vitro as -glucanas da cevada e, quando adicionadas 

às dietas de aves, melhoraram a conversão alimentar. Outras preparações de enzimas com 

actividade -glucanase foram depois isoladas e usadas para reduzir os efeitos adversos da 

cevada (MCNAB e SMITHARD, 1992). Posteriormente, verificou-se que as xilanases 

tinham os mesmos efeitos em dietas baseadas no trigo ou no centeio. O interesse pelas 

uso de enzimas desenvolveu-se então em diversos países com produções importantes de 

cevada ou em regiões onde o trigo está disponível a preços inferiores aos do milho 

(MCNAB e SMITHARD, 1992). 
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Produtos comerciais com enzimas xilanase ou -glucanase capazes de degradar os 

NSP, geralmente produzidas por microrganismos geneticamente modificados, são hoje 

em dia usadas em alimentos baseados em cevada, centeio, triticale ou trigo para aves e 

porcos. Estima-se que cerca de 90 a 95% das dietas para frango produzidas no Reino 

Unido e cerca 60 a 70% dos alimentos baseados na cevada ou no trigo produzidos no 

mundo inteiro são suplementados com estas enzimas (WYATT e QUEENBOROUGH, 1995). 

 

I.7.1 DEGRADAÇÃO ENZIMÁTICA DOS NSP 

 

A degradação enzimática dos NSP da parede celular pode ser dividida em duas 

fases, a ruptura da parede celular com libertação total ou parcial dos NSP, obtida pela 

hidrólise das suas ligações aos outros componentes da parede celular e a digestão 

enzimática dos polissacáridos até compostos de peso molecular menor.  

 

A presença de enzimas capazes de degradar os NSP e de cortar as suas ligações 

químicas com os outros compostos é essencial para a ruptura da parede celular. Quando 

se procura degradar a parede celular dos grãos de trigo, triticale ou centeio, com 

percentagem elevada em xilanas, as enzimas com actividade xilanase devem ser 

preponderantes e quando o objectivo é degradar a parede celular dos grãos de cevada ou 

de aveia, com elevada quantidade de -glucanas mistas, a actividade principal deve ser a 

-glucanase (WASSINK et al., 1989; ANNISON e CHOCT, 1991; FRIESEN et al., 1992; 

CHESSON, 1993). Todavia, a existência de ligações entre estes polissacáridos e a celulose 

ou outros compostos, leva a que, em alguns casos, possa ser vantajosa a presença de 

outras actividades enzimáticas hidrolíticas. Por exemplo, no trigo e no centeio, onde a 

proteína e o ácido felúrico ligam as arabinoxilanas a outros componentes da parede 

celular, a presença de enzimas capazes de quebrarem estas ligações pode aumentar a 

ruptura da parede celular e a libertação dos polissacáridos (WASSINK et al., 1989; 

BENGTSSON et al., 1990; CLASSEN e BEDFORD, 1991). 

A segunda fase do processo da degradação consiste na digestão dos polissacáridos 

ou dos oligossacáridos libertados da parede celular até ao estado de oligossacáridos de 

menor peso molecular, dissacáridos ou mesmo monossacáridos (CHESSON, 1993). 
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Geralmente, este processo é mais simples do que a ruptura da parede celular, sendo 

levado a cabo por um segundo conjunto de enzimas hidrolíticas. 

 

Quadro I - 3 - Principais características de alguns suplementos enzimáticos comerciais  

Fabricante 
Designação 

comercial 

Microrganism

o produtor 

(b) 

Actividade enzimática 

(b) 

Unidades de 

actividade 

enzimática (a) 

Principal 

cereal da 

dieta (a) 

Quantidade 

recomendada 

(a) 

BASF 
NATUGRAIN 

20% 

Trichoderma 

Longibrachiat

um 

Endo-(14)-xilanase (EC 

3.2.1.8) 

Endo-(14;13)-glucanase 

(EC 3.2.1.6) 

1200 BGU/g* 

1650 EXU/g** 

trigo, 

centeio, 

triticale, 

cevada, 

aveia 

0,375 g.kg-1 a 

0,7 g.kg-1 dieta, 

dependendo do 

cereal e da sua 

taxa de 

incorporação  

 

ALLTECH 

ALLZYME 

PT 

Aspergillus 

niger 

xilano-(14)-xilosidase (EC 

3.2.1.37) 
600 EXU/g 

trigo, 

triticale, 

centeio 

1 g.kg-1  

ALLZYME 

BG 

Trichorderma 

viride 

Endo-(14)-glucanase (EC 

3.2.1.4) 
1400 BGU/g 

cevada, 

aveia 
1 g.kg-1  

ROCHE 
ROXAZYME 

G 

Trichorderma 

viride 

Endo-(14)-xilanase (EC 

3.2.1.8) 

Endo-(14)-glucanase (EC 

3.2.1.4) 

Endo-(14;13)glucanase 

(EC 3.2.1.6) 

 

trigo, 

centeio, 

triticale, 

cevada, 

aveia 

0,1 g.kg-1 a 0,15 

g.kg-1 dieta 

NOVO 

 

BIO-FEED 

WHEAT 

Aspergillus 

oryzae 

Endo-(14)-xilanase (EC 

3.2.1.8) 
 trigo  

BIO-FEED 

BETA  

CT 

Humicola 

insolens 

Bacillus 

amyloliquefaci

ens 

Endo-(14)-xilanase (EC 

3.2.1.8) 

-amilase (EC3.2.1.1) 

600 EXU/g 
todos os 

cereais 

até 0,5 g.kg-1 

dieta 

BIO-FEED 

PLUS MG 

Humicola 

insolens 

Endo-(14)-xilanase (EC 

3.2.1.8) 

Endo-(14)-glucanase (EC 

3.2.1.4) 

800 EXU/g 

75 BGU/g 

trigo, 

triticale, 

centeio e 

trigo/cevada 

0,25 a 1 g.kg-1 

(a) dados técnicos fornecidos pelos fabricantes; (b) European Commission (1998). 

*BGU – quantidade de enzima que liberta 1,0 mole de açúcares redutores de -glucanas, medidos como 

equivalentes de glucose, por minuto a pH 3,5 e a 40 ºC. 

**EXU – quantidade de enzima que liberta 1,0 mole de açúcares redutores das xilanas, medidos como 
equivalentes de xilose, por minuto a pH 3,5 e a 40 ºC. 

 

As actividades enzimáticas necessárias para degradar os polissacáridos da parede 
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celular das diversas fracções anatómicas do grão dos cereais diferem. Por exemplo, as 

paredes do endosperma da cevada estão preparadas para serem facilmente degradadas 

pelas enzimas endógenas segregadas pela camada do aleurona durante a germinação, 

sendo, por isto, suficiente a actividade -glucanase para as degradar (CHESSON, 1993). 

Todavia, a degradação da parede celular do endosperma do centeio e do trigo, mais 

complexa que a parede celular do endosperma da cevada, requer pelo menos 5 enzimas 

diferentes (VAN PARIDON  et al., 1992). As paredes celulares da camada aleurona ou do 

pericarpo são mais resistentes à degradação enzimática que as paredes celulares do 

endosperma, necessitando de preparados com actividades sobre a celulose e as 

arabinoxilanas para a sua degradação completa (MULDER et al., 1991; CHESSON, 1993). 

A existência de diversas actividades enzimáticas nos suplementos com enzimas 

adicionados às dietas é, deste modo, importante porque os alimentos compostos para 

animais podem não ser baseados num único cereal (CLASSEN e BEDFORD, 1991) e porque 

a degradação das parede celulares dos cereais exige diversas actividades. 

Em geral, estes suplementos têm enzimas com actividades xilanase e/ou glucanase 

que permitem a degradação das xilanas e das -glucanas (BEDFORD e SCHULZE, 1998; 

BEDFORD, 1997; Quadro I - 3) e actividades secundárias que permitem que estas enzimas 

actuem sobre as fracções solúvel e insolúvel da parede celular (MULDER et al., 1991). A 

presença de várias actividades nos suplementos enzimáticos é facilitada pelo facto das 

enzimas fúngicas, mesmo quando purificadas, poderem conter diversas actividades. Por 

exemplo, algumas xilanases purificadas são capazes de libertar resíduos de arabinose de 

cadeias de xilanas ramificadas e alguns tipos de microrganismos produzem 

endo-(14)-glucanases (celulases) que têm actividade sobre a celulose e sobre as 

xilanas (BIELY et al., 1992; COUGHLAN, 1992; WONG e SADDLER, 1992). 

 

I.7.1.1 DEGRADAÇÃO DAS XILANAS 

 

A complexidade das xilanas dos cereais e das suas ligações com outros compostos 

da parede celular reflecte-se na necessidade de sistemas enzimáticos xilanolíticos, com 

elevado número de enzimas, para a sua hidrólise completa (COUGHLAN, 1992; WOOD et 
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al., 1992). Estes sistemas são produzidos por bactérias ou por fungos, entre os quais se 

destacam fungos dos géneros Trichoderma e o Aspergillus (WOOD et al., 1992; WONG e 

SADDLER, 1992) que produzem muitos dos produtos com actividade xilanase disponíveis 

comercialmente (Quadro I - 3). 

Dos sistemas xilanolíticos podem fazer parte endo-(14)-xilanases (EC 3.2.1.8), 

-xilosidases (EC 3.2.1.37) e enzimas desramificadoras como a -L-arabino-

furanosidase (EC 3.2.1.55), a acetilxilana esterase (EC 3.1.1.72), a -glucuronidase (LEE 

et al., 1992; VAN PARIDON et al., 1992; WONG e SADDLER, 1992; WOOD et al., 1992) e 

as esterases dos grupos fenilo laterais (p-cumaril e ferouil), pertencentes à classe das aril-

esterases (EC 3.1.1.2; TENKANEN e POUTANEN, 1992). 

As enzimas endo-(14)-xilanases (endoxilanases) hidrolisam de modo aleatório 

as ligações glucosídicas (14) no meio da cadeia principal das xilanas, libertando 

xilo-oligossacáridos (WONG e SADDLER, 1992; WOOD et al., 1992; LEE et al., 1992; VAN 

PARIDON et al., 1992) e resíduos com 2, 3 ou 4 moléculas de xilose, que podem ser 

ramificados com moléculas de arabinose ou outras (CLASSEN e BEDFORD, 1991; Figura I 

- 9). As -xilosidases ou exo-xilosidases removem sucessivamente resíduos de xilose no 

terminal não redutor das xilanas, dos xilo-oligossacáridos e da xilobiose, resultantes da 

acção das endoxilanases (KORMELINK et al., 1992). As enzimas -glucuronidase e 

-L-arabinofuranosidase actuam, em geral, nos fragmentos gerados pela acção das 

endoxilanases, cortando ramificações de ácido glucurónico e de arabinose, 

respectivamente (LEE et al., 1992; VAN PARIDON et al., 1992; WONG e SADDLER, 1992; 

WOOD et al., 1992; Figura I - 9). A acetilxilana esterase catalisa a hidrólise das ligações 

dos grupos acetilo aos polímeros de xilose ou mesmo à xilose (TENKANEN e POUTANEN, 

1992). As esterases dos grupos fenilo laterais hidrolisam as ligações éster dos ácidos 

p-cumárico e ferulíco com a arabinose (TENKANEN e POUTANEN, 1992). 

Algumas enzimas com actividade endoxilanase, também podem ter actividade 

desramificadora, catalisando a remoção da arabinose (COUGHLAN, 1992; WOOD et al., 

1992; GRUPPEN et al., 1993). WOOD et al. (1992) isolaram 5 endoxilanases do 

Aspergillus niger capazes de libertar arabinose das arabinoxilanas ou de oligossacáridos 

de arabinose e xilose. Todavia, em geral, as endoxilanases não têm acção 

desramificadora e a sua acção é limitada pelo número e padrão das ramificações de 
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arabinose, ácido acético, ácido ferúlico ou ácido p-cumárico nas xilanas, sendo as zonas 

não ramificadas as mais susceptíveis ao ataque enzimático (JOSELEAU et al., 1992; 

WOOD et al., 1992; VERBRUGGEN et al., 1998). 

 

Figura I - 9 – Representação esquemática da degradação enzimática das pentosanas  

 

A capacidade das endoxilanases hidrolisarem as ligações (14) da cadeia 

principal das xilanas também depende da posição destas ligações em relação às 

ramificações e da arquitectura do local de ligação da enzima ao substrato (BIELY et al., 

1992). Alguns tipos de endoxilanases realizam o corte das ligações glicosídicas à direita 

das ramificações de arabinose, outros à direita das ramificações do ácido 4-O-metil-D-
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glucurónico e outros em zonas sem ramificações (BIELY et al., 1992) com número 

variável de resíduos de xilose. Por exemplo, GRUPPEN et al. (1993) identificaram dois 

tipos de endoxilanase do Aspergillus awamori, EndoI e EndoIII, que têm necessidade de 

dois resíduos não ramificados enquanto que WASSINK et al. (1989), MOORE e HOSENEY 

(1990) e BEDFORD e SCHULZE (1998) referem endoxilanases que necessitam de, pelo 

menos, 5 resíduos de xilose consecutivos não ramificados. A distribuição relativa das 

cadeias laterais e a conformação física dos polissacáridos determinam assim as enzimas 

capazes de degradar as xilanas e podem influenciar a eficácia do seu ataque e os 

rendimentos de hidrólise (JOSELEAU et al., 1992).  

Para assegurar a máxima eficiência na hidrólise das xilanas é necessário que os 

diversos tipos de xilanases estejam presentes (COUGHLAN, 1992). Apesar da maioria dos 

organismos xilanolíticos produzirem mais que uma xilanase (BIELY et al., 1992), a 

variação do grau e do tipo de ramificações das cadeias de xilana do trigo e do centeio, 

reduz a eficiência da acção das endoxilanases, podendo ser obtidos ganhos se forem 

identificadas enzimas mais específicas para cada um dos cereais (FONTES et al., 1996). 

 

Para facilitar o acesso das endoxilanases à cadeia principal das xilanas ramificadas 

dos cereais é necessário que as enzimas arabinofuranosidases hidrolisem as ramificações 

de arabinose (CHESSON, 1993; CLASSEN e BEDFORD, 1991) e que as enzimas acetilxilana 

esterases removam os grupos acetato ligados aos monómeros de xilose, criando zonas 

com alguns monómeros de xilose não ramificados (CLASSEN e BEDFORD, 1991; 

TENKANEN e POUTANEN, 1992). As endoxilanases que têm actividade desramificadora 

ou que podem actuar em xilanas ramificadas têm menor necessidade destas enzimas 

desramificadoras (BEDFORD e SCHULZE, 1998). 

Nem todos os sistemas xilanolíticos têm a totalidade das enzimas 

desramificadoras. A produção de esterases que hidrolisam as ligações éster do ácido 

ferúlico foi apenas observada em algumas espécies dos fungos Streptomyces e 

Aspergillus (TENKANEN e POUTANEN, 1992). No entanto, dado que a necessidade destas 

actividades desramificadoras depende da natureza das xilanas, nem sempre a sua 

ausência afecta negativamente a sua hidrólise enzimática. Por exemplo, não se verificam 

efeitos evidentes na degradação enzimática das arabinoxilanas da palha de trigo, com 

poucas ramificações dos ácidos p-cumárico ou ferulíco, quando estão presentes esterases 
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de ácidos fenólicos (TENKANEN e POUTANEN, 1992). 

Para romper as paredes celulares do grão de centeio, ou de outro cereal, libertar os 

nutrientes e reduzir a viscosidade, é necessária a presença de enzimas com actividade 

endoxilanase e com actividades desramificadoras adequadas (WASSINK et al., 1989; 

BENGTSSON et al., 1992; STEENFELDT et al., 1998a). No entanto, quando se pretende 

apenas a degradar as arabinoxilanas solúveis, as endoxilanase e as arabinofuranosidases 

parecem ser suficientes (RYBKA et al., 1994). A hidrólise de apenas 0,1% das ligações 

glicosídicas na cadeia de (14)-xilana pode reduzir a viscosidade de um modo 

apreciável, pelo que quantidade pequenas de endoxilanases podem originar a sua redução 

(MCCLEARY, 1992). 

Após a degradação da parede celular, os oligossacáridos de xilose ou a xilobiose 

podem ser degradados pelas -xilosidases, com libertação de xilose (BEDFORD e 

SCHULZE, 1998; CLASSEN e BEDFORD, 1991). Dado que os monossacáridos das 

arabinoxilanas dos cereais têm pouco valor nutritivo para as aves (alínea Erro! A origem 

da referência não foi encontrada.) e a acção das enzimas -xilosidases origina apenas 

pequenas reduções da viscosidade (MCCLEARY, 1992), em geral, os suplementos 

enzimáticos não procuram garantir a presença de quantidades elevadas de enzimas com 

esta actividade.  

 

I.7.1.2 DEGRADAÇÃO DAS -GLUCANAS 

 

A natureza linear das -glucanas com ligações mistas e a sua composição 

homogénea (polímeros de glucose), torna, geralmente, a sua degradação enzimática mais 

fácil que a das xilanas (BEDFORD, 1995; MARQUARDT, 1997). Existe um grande número 

de organismos, entre os quais se destacam os fungos, que produzem enzimas capazes de 

degradar diversos tipos de ligações glícosidicas das -glucanas (MARQUARDT, 1997). 

Destas enzimas, as de maior interesse para a degradação das -glucanas com ligações 

mistas são aquelas que degradam as ligações (13) e/ou (14) e que actuam no meio 

da cadeia da glucana (actividade endoglucanase) ou que removem sequencialmente 

unidades de glucose no extremo da cadeia da glucana (actividade exoglucanase).  
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A semelhança entre as moléculas da celulose ((14)-glucanas) e das 

(13;14)-glucanas dos cereais permite que a degradação de ambos polissacáridos 

possa ser realizada pela endo--glucanase (EC 3.2.1.4), vulgarmente designada por 

celulase, que hidrolisa as ligações (14) no meio das -glucanas, libertando -gluco-

oligossacáridos (CLASSEN e BEDFORD, 1991; MARQUARDT, 1997). A lichenase 

(EC3.2.1.73) é outra endo--glucanase, de origem bacteriana ou vegetal, que apenas 

hidrolisa as ligações (14) nas -glucanas mistas libertando -gluco-oligossacáridos 

que têm uma unidade de glucose com uma ligação (13) no terminal redutor (YIN e 

MACGREGOR, 1989; MARQUARDT, 1997; Figura I - 10). 

 

Figura I - 10 – Representação esquemática da degradação enzimática das -glucanas da 

cevada. 

 

Existem também endo-(13)-glucanases produzidas por fungos ou de origem 

vegetal, como a laminarinase (EC 3.2.1.6), capazes de hidrolisarem as ligações (13) 

mas que são menos comuns que as endo-(14)-glucanase (MARQUARDT, 1997). 

Verifica-se mesmo que a maioria das -glucanases dos suplementos enzimáticos tende a 
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evitar a hidrólise em áreas com ligações (13), pelo que a variação da proporção entre 

as ligações (13) e (14) dos cereais pode alterar a taxa de hidrólise das -glucanas, 

sendo menor quando aumenta esta proporção (BEDFORD, 1995). Exoglucanases com 

especificidade para as ligações (13) (EC 3.2.1.58) ou (14) (EC 3.2.1.74; 

MARQUARDT, 1997) podem também permitir um benefício adicional importante ao 

levarem a cabo a hidrólise das -glucanas com libertação de monómeros de glucose 

(CLASSEN e BEDFORD, 1991). 

A degradação dos -gluco-oligossacáridos resultantes da acção das 

endoglucanases nas -glucanas pode ser continuada pelas enzimas celobio-hidrolases 

(EC 3.2.1.91) e -glucosidases, também designadas por celobiases (EC 3.2.1.21), 

produzidas pelos fungos Trichoderma reesei e outros microrganismos. As celobio-

hidrolases hidrolisam as ligações glicosídicas no terminal não redutor destes -gluco-

oligossacáridos libertando celobiose e as -glucosidases hidrolisam estas ligações nos -

gluco-oligossacáridos ou na celobiose libertando glucose (MARQUARDT, 1997). 

 

I.7.2 EFEITOS DAS ENZIMAS NA MELHORIA DO VALOR NUTRITIVO DAS 

DIETAS 

I.7.2.1 AUMENTO DA DEGRADAÇÃO DOS NSP 

 

As glicosidases podem aumentar a digestibilidade dos NSP em aves e em porcos. 

HESSELMAN e AMAN (1986) observaram em frangos um aumento de 13 pontos 

percentuais na degradação das -glucanas da cevada com a suplementação de 

-glucanase. GRAHAM et al. (1988) e INBORR et al. (1993) referiram, respectivamente, 

aumentos de 19 e 40 pontos percentuais na digestibilidades das -glucanas. Também 

INBORR e VAN DER MEULEN (1993a) observaram no porco aumentos da digestibilidade 

ileal da fracção NDF do trigo quando adicionaram à dieta um suplemento enzimático 

com actividades xilanase e -glucanase. JENSEN et al. (1998) referem aumentos na 

digestibilidade ileal do porco com a suplementação com -glucanases. No entanto, nem 

sempre se verificam aumentos da digestibilidade dos NSP e estes aumentos não são um 
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objectivo prioritário da utilização de enzimas. 

Com efeito, a degradação enzimática das -glucanas pode mostrar-se vantajosa 

para a ave ou para o porco se permitir a libertação de oligossacáridos que sejam 

fermentados e/ou glucose que seja absorvida no ID. Para isto ocorrer, é necessário que as 

enzimas apropriadas estejam presentes e que a sua a concentração e o período de tempo 

envolvido sejam adequados. Contudo, como referem WHITE et al. (1983) e HESSELMAN e 

AMAN (1986), em geral, o interesse da libertação de glucose a partir das -glucanas é 

diminuto, dado que elas representam uma pequena fracção do cereal (cerca de 4 % da 

cevada). Também CHESSON (1993) refere que, dado o reduzido tempo do trânsito 

intestinal nas aves, é improvável que da acção das enzimas resultem monossacáridos em 

quantidade suficiente de modo a aumentar significativamente a energia metabolizável da 

dieta. 

Contrariamente ao que acontece com as -glucanas, onde a hidrólise completa não 

tem desvantagens, a hidrólise completa das pentosanas não parece sequer ser desejável. 

Os monómeros L-arabinose e D-xilose libertados na hidrólise das pentosanas podem ter 

efeitos adversos, como a depressão do crescimento dos frangos e o aumento da humidade 

dos seus excrementos (SCHUTTE, 1990; HADORN et al., 1993). Estes monómeros livres 

afectam o desempenho dos frangos quando representam ca 2,5% da dieta (SCHUTTE, 

1990), sendo os efeitos tanto mais evidentes quanto maior a quantidade de 

monossacáridos libertados (BAKER, 1977; SCHUTTE, 1990). Isto acontece porque a xilose 

não é utilizada como fonte de energia pela ave (BAKER, 1977) e a ingestão de 

quantidades elevadas de xilose e de arabinose pode provocar diminuição da capacidade 

de absorção intestinal de outros componentes da dieta e aumento da excreção renal destes 

monómeros, o que origina uma maior ingestão de água (SCHUTTE, 1990). Também no 

porco a xilose e arabinose são pobremente absorvidas no ID, sobretudo quando estes 

monómeros se encontram em quantidade elevada e, quando absorvidas, são pouco 

metabolizadas nos seus tecidos, sendo excretada uma elevada proporção na urina (YULE 

e FULLER, 1992). 

 

 

 



                                                   Redução dos efeitos anti-nutritivos dos NSP – Suplementos enzimáticos 

 

 

78 

I.7.2.2 AUMENTO DA DIGESTIBILIDADE DOS NUTRIENTES 

 

Aumentos da digestibilidade da proteína, da gordura, do amido e da EMA em aves 

foram obtidos por diversos investigadores quando adicionaram xilanases a dietas com 

centeio (BEDFORD e CLASSEN, 1993; LANGHOUT et al., 1997; SILVA e SMITHARD, 1997; 

DANICKE et al. 1999) ou com trigo (PETTERSSON e AMAN, 1989; RITZ et al., 1995) ou 

quando adicionaram -glucanases a dietas com cevada ou com aveia (SHUTTE, 1995; 

FUENTE et al., 1998). 

Estes aumentos da utilização digestiva da dieta podem ser devidos à degradação 

enzimática da fracção insolúvel das -glucanas e das arabinoxilanas da parede celular do 

endosperma, o que aumenta a exposição dos conteúdos celulares à acção das enzimas 

digestivas presentes no ID, ou seja à redução da encapsulação (SILVA et al., 1983; 

HESSELMAN e AMAN, 1986; PETTERSSON e AMAN, 1989; Figura I - 11). 

 

Figura I - 11 – Vias de actuação das enzimas no aumento do valor nutritivo da dieta 
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A importância desta redução parece ser comprovada pelo facto da adição de 

-glucanases à cevada ou de xilanases ao centeio distribuídos ao porco, onde os 

problemas da viscosidade não se manifestam de modo evidente, melhorar a 

digestibilidade dos nutrientes (THACKER et al., 1992). Nos alimentos compostos à base 

de cereais a redução da encapsulação terá efeitos pouco evidentes na digestibilidade da 

proteína ou da gordura que, em geral, provêm em grande parte de outras matérias primas 

e beneficiará a utilização digestiva de compostos, como o amido, que provêm de modo 

quase exclusivo dos cereais. Possivelmente por este motivo, STEENFELDT et al. (1998a), 

verificaram pequenos aumentos na digestibilidade deste polissacárido de reserva quando 

adicionaram xilanases a uma dieta à base de trigo. No entanto, segundo BEDFORD e 

SCHULZE (1998), dados os constrangimentos decorrentes do limitado tempo da 

permanência do alimento no tubo digestivo do porco e, mais ainda, no da galinha, é 

improvável que se verifique uma degradação significativa de parede celular por acção de 

xilanases e celulases. Estes investigadores defendem que a degradação se dá em locais 

onde a parede celular já está quebrada pelo que não haverá benefícios evidentes na 

utilização digestiva dos conteúdos celulares. 

 

O aumento da utilização digestiva da dieta também pode ser devido à degradação 

dos polissacáridos solúveis libertados das paredes do endosperma pelas enzimas 

adicionadas às dietas com cereais, reduzindo a viscosidade da digesta, o que permite um 

processo digestivo mais eficiente (PETTERSSON e AMAN, 1989; BOROS et al., 1993; 

MARQUARDT et al., 1994; MCCRACKEN et al., 1997; STEENFELDT et al., 1998a; CHOCT et 

al., 1999). Como já referimos, a ruptura de um pequeno número de ligações glucosídicas 

das cadeias de xilose pela endoxilanase é suficiente para diminuir significativamente o 

tamanho das moléculas e a viscosidade. POUTANEN et al. (1995) verificaram que 

endoxilanases transformaram as arabinoxilanas do endosperma do centeio, com peso 

molecular médio de 160.000 Da, numa quantidade importante de oligossacáridos com 

pesos moleculares entre 1000 Da e 6000 Da e em polímeros de maior peso molecular. 

Esta acção das enzimas sobre os polissacáridos solúveis parece ser confirmada pelo facto 

dos efeitos da suplementação enzimática serem mais marcados no valor nutritivo de 

cultivares de cevada ou de trigo de alta viscosidade do que em cultivares de baixa 
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viscosidade (ROTTER et al., 1989a; PETTERSSON et al., 1990b; CHOCT et al., 1995, 1999). 

As observações de que a adição de enzimas a alimentos à base de cereais compostos 

melhora a digestibilidade de fracções da dieta, como a proteína e a gordura, que em geral, 

provêm principalmente de matérias primas diferentes dos cereais (BEDFORD, 1997) e 

reduzem alguns efeitos anti-nutricionais provocados pela viscosidade, como o trânsito 

digestivo mais lento e a menor ingestão de alimento (SALIH et al., 1991; CHESSON, 1993), 

suportam um mecanismo baseado na viscosidade. 

 

Mais provavelmente, o efeito benéfico da suplementação da dieta com enzimas 

resultará da solubilização dos NSP insolúveis e da degradação dos NSP solúveis. 

Qualquer enzima com actividade -glucanases ou xilanases capaz de solubilizar os 

polissacáridos insolúveis da parede celular poderá hidrolisar os NSP solúveis 

(PETTERSSON e AMAN, 1989; CHESSON, 1993; CASTANÓN et al., 1997). Segundo 

PETTERSSON e AMAN (1989), quando a libertação dos NSP da parede celular é superior à 

degradação da fracção solúvel pode ocorrer um aumento dos NSP solúveis e da 

viscosidade do conteúdo intestinal. Esta situação foi observada por CASTANÓN et al. 

(1997), quando suplementaram cevada ou centeio com níveis baixos de -glucanases ou 

xilanases. No entanto, o aumento da suplementação pode reduzir a quantidade de NSP 

solúveis e a viscosidade por vias diferentes na cevada ou no centeio; enquanto no 

primeiro cereal o aumento da dose de -glucanases parece provocar uma aumento da 

degradação das -glucanas solúveis e insolúveis, no centeio o aumenta das xilanases 

origina principalmente a degradação das arabinoxilanas solúveis (CASTANÓN et al., 

1997). Em qualquer dos casos, a ruptura das paredes celulares pelas enzimas exógenas 

com libertação dos nutrientes é um factor de aumento do valor nutritivo da dieta 

(CHESSON, 1993), mas que deverá ser acompanhada pela degradação de polímeros 

solúveis ou dos polímeros entretanto solubilizados para obter resultados mais evidentes 

(PETTERSSON e AMAN, 1989).  

 

As -glucanases ou as xilanases podem também incrementar a taxa de passagem 

de alimento no aparelho digestivo das aves ou dos porcos (PETTERSSON e AMAN, 1989; 

BRUFAU et al., 1993; DANICKE et al., 1999). Por outro lado, ao reduzirem a viscosidade 

intestinal criam condições mais propícias para a actuação das enzimas digestivas, 
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permitindo uma digestão do alimento mais rápida e mais eficiente e uma maior absorção 

de nutrientes no duodeno e no jejuno (HEW et al., 1998). Através destes mecanismos, as 

enzimas vão reduzir, ou mesmo evitar, os efeitos dos NSP no aumento do tamanho 

relativo e da actividade do aparelho digestivo (alínea I.4.5; BRENES et al., 1993b) e o 

aumento da actividade microbiana nas secções iniciais do aparelho digestivo, que 

concorre com a ave pelos nutrientes e pode ter efeitos patogénicos (JOHNSON et al., 1993; 

CHOCT et al., 1996; DANICKE et al., 1999). 

 

As enzimas xilanase ou -glucanase adicionadas a dietas baseadas em cereais ao 

aumentarem a digestibilidade dos nutrientes e ao reduzirem capacidade de retenção de 

água dos NSP solúveis, quando os degradam, reduzem a matéria seca total excretada e 

aumentam o teor em matéria seca da excreta o que tem efeitos benéficos na conservação 

da qualidade da cama e, consequentemente, no estado sanitário dos animais 

(PETTERSSON e AMAN, 1989; CLASSEN e BEDFORD, 1991; BRUFAU et al., 1993). 

 

I.7.2.3 FACTORES QUE AFECTAM A EFICIÊNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO 

ENZIMÁTICA 

 

Os efeitos da suplementação enzimática no valor nutritivo das dietas à base de 

cereais para monogástricos dependem do cereal em causa, da sua taxa de incorporação na 

dieta, do seu período e condições de armazenamento, do nível de suplementação 

enzimática, do conjunto de actividades enzimáticas presentes no suplemento e da 

resistência das enzimas às condições de processamento dos alimentos (temperatura, 

pressão e humidade) e às condições adversas do aparelho digestivo dos animais. 

 

I.7.2.3.1 CEREAL 

 

A suplementação enzimática de dietas com trigo, centeio, cevada ou aveia permite 

melhorar o seu valor nutritivo, aumentando as digestibilidades da matéria seca, da 

matéria orgânica, da gordura e da proteína e o valor da energia metabolizável (EDNEY et 
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al., 1989; PETTERSSON e AMAN, 1989; FRIESEN et al., 1991, 1992; HEW et al., 1998). Em 

consequência, os frangos alimentados com as dietas à base de cereais com suplementos 

enzimáticos têm, em geral, maior ganho de peso e melhor conversão alimentar 

(MARQUARDT, 1997; Quadro I - 4). 

São vários os investigadores que, quando adicionaram xilanases a dietas com trigo 

ou com centeio (BRENES et al., 1993b; CAMPBELL et al., 1991; PETTERSSON e AMAN, 

1994; BEDFORD et al., 1998; HEW et al., 1998; SILVERSIDES e BEDFORD, 1999), 

verificaram aumentos do seu valor nutritivo. As respostas às enzimas são mais evidentes 

nas dietas com centeio do que nas dietas com trigo (ROTTER et al., 1989a; BEDFORD et 

al., 1991; MARQUARDT et al., 1994) dado, naquele cereal, os efeitos anti-nutritivos dos 

NSP serem mais marcados. Igualmente, diversos estudos têm mostrado reduções dos 

efeitos negativos da cevada e da aveia no valor nutritivo das dietas para aves com a 

adição de -glucanases (CAVE et al., 1990; SHUTTE, 1995; FUENTE et al., 1998). 

 

Quadro I - 4 - Efeitos relativos em frangos da suplementação com glicosidases com 

actividade -glucanase e xilanase de diversos cereais. (Adaptado de 

MARQUARDT, 1997) 

 Milho Trigo Centeio Cevada Cevada nua Aveia 

Ganho de peso * 102 110 124 113 149 146 

Conversão alimentar * 100 96 85 96 75 84 

EMAn * 99 104 110 106 142 133 

Digestibilidade *        

proteína 98 102 106 105 129 123 

lípidos    113 185 293 

Humidade dos dejectos * 98 88 93    

* para cada cereal e para cada parâmetro, os valores indicam o valor relativo (%) do resultado obtido 

com a suplementação enzimática de uma dieta baseada nesse cereal em relação à mesma dieta sem 

enzima. 

 

O uso de enzimas reduz a variabilidade do valor nutritivo entre cultivares do 

mesmo cereal, facto importante para a formulação dos alimentos compostos. Por 

exemplo, as xilanases permitem melhorias mais evidentes em cultivares de trigo com alta 

viscosidade que em cultivares com baixa viscosidade, aproximando os seus valores 

nutritivos (ANNISON, 1991, 1993; BEDFORD et al., 1998; CHOCT et al., 1995, 1999), o 
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mesmo ocorrendo com cultivares de centeio (CAMPBELL et al., 1991). Também o uso de 

-glucanases pode reduzir as diferenças no valor nutritivo de cevadas de diferentes 

genótipos (ROTTER et al., 1989a; VILLAMIDE et al., 1997).  

A evidência dos resultados da suplementação enzimática também pode depender 

da maturidade do grão de cereal no momento da colheita. Assim, dado que os grãos 

colhidos com menor maturidade, em geral, originam maior viscosidade (alínea Erro! A 

origem da referência não foi encontrada.), as respostas à suplementação com 

-glucanase da cevada (HESSELMAN et al., 1981) ou à suplementação com xilanase do 

centeio (CAMPBELL et al., 1991) são mais evidentes quando os cereais são colhidos 

nestas condições. 

 

Com já referimos na alínea I.1.2.5.1, em geral, a viscosidade induzida pelos NSP 

solúveis decresce com o período de armazenamento dos grãos de cereais devido à 

degradação destes polissacáridos pelas enzimas endógenas. Isto foi observado 

armazenando a cevada em condições naturais (FUENTE et al., 1998) ou em condições de 

anaerobiose e com um grau de humidade elevado no grão (SVIHUS et al., 1997c). Em 

consequência, os efeitos anti-nutritivos da cevada e os efeitos positivos da suplementação 

com -glucanases tornaram-se menos evidentes com o aumento do período de 

armazenamento, sobretudo quando o cereal foi armazenado com um grau de humidade 

elevado e em condições de anaerobiose (HESSELMAN et al., 1981; SVIHUS et al., 1997c; 

FUENTE et al., 1998). HESSELMAN et al. (1981) referem que, quando a cevada é 

armazenado com grau de humidade elevado e em condições de anaerobiose durante 7 

semanas, os efeitos da suplementação enzimática deixam de ser evidentes e FUENTE et al. 

(1998) observaram que os efeitos da suplementação na EMAn de cevada armazenada em 

condições naturais mais de 16 semanas não são significativos. No entanto, nem sempre 

serão obtidas respostas desta natureza. Por exemplo, BRUFAU et al. (1993) verificaram 

efeitos diferentes da suplementação enzimática (ausência de resposta e aumento da 

resposta) em duas cultivares de cevada armazenadas 6 ou 12 meses em condições 

naturais.  

 

Porque os efeitos anti-nutritivos se fazem sentir com menor intensidade nas aves 

mais velhas do que nas aves mais jovens (alínea I.6.1), naquelas aves são obtidos ganhos 
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menos evidentes com a suplementação com xilanases de dietas à base centeio ou de trigo 

(BEDFORD, 1995) ou com a suplementação com -glucanases de dietas com cevada 

(FUENTE et al., 1998).  

 

I.7.2.3.2 GRANULAÇÃO DO ALIMENTO 

 

A estabilidade das enzimas durante o processo de granulação pode ser afectada por 

diversas variáveis como a temperatura, a pressão, a humidade e a duração deste processo.  

A maioria dos produtos comerciais derivam de fungos cujas enzimas são estáveis 

à temperatura ambiente mas são rapidamente inactivadas quando a temperatura é superior 

a 60ºC, sobretudo em condições de aquecimento em meio húmido (COWAN, 1993). 

Contudo, quando as enzimas são incorporadas nas dietas granuladas a sua sobrevivência 

é maior, não sendo alteradas significativamente se os alimentos forem granulados a 

temperaturas inferiores a 80ºC (SPRING et al., 1996) ou 85ºC (SASSROD, 1993; INBORR e 

BEDFORD, 1994; CHOCT, 1997a). ESTEVE-GARCIA et al. (1997) observaram que 80 a 

100% da actividade de enzimas endoxilanase se mantinha em alimentos compostos após 

a granulação a 80ºC. Possivelmente, isto deve-se a que nas concentrações de enzimas 

utilizadas (0,2 a 1 g.kg
-1

), as substâncias orgânicas da dieta protegem as enzimas. Só 

quando o aquecimento é prolongado o calor penetra no grânulo de modo a afectar as 

enzimas (CHESSON, 1993; LYONS e WALSH, 1993). 

A utilização de temperaturas superiores a 85ºC na granulação dos alimentos, 

sobretudo se são seguidas de aquecimento em meio húmido e de pressão, pode provocar 

perdas elevadas na actividade enzimática (LYONS e WALSH, 1993; WALSH et al., 1996). 

Estas perdas serão tanto mais acentuados quanto mais elevada for a temperatura e maior 

a duração do período de aquecimento. INBORR e BEDFORD (1994) verificaram que o 

aquecimento de uma dieta contendo um suplemento enzimático com -glucanases de 

Trichoderma longibrachiatum (10 g.kg
-1

) a 85ºC durante 30 segundos reduziu a 

actividade enzimática em 56% e o aquecimento durante 15 minutos reduziu em 74%. 

Com 95ºC a redução da actividade foi de 87% em 30 segundos e de 93% em 15 minutos. 

Segundo VRANJES et al. (1994) as enzimas com actividade xilanase serão mais sensíveis 
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ao calor do que as enzimas com actividade -glucanase. 

Dada a necessidade, por razões sanitárias e técnicas, de utilizar temperaturas de 

granulação elevadas, foram desenvolvidas diversas técnicas para proteger as enzimas 

durante este processo, como o revestimento das enzimas com excipientes que conferem 

estabilidade térmica às enzimas (SASSROD, 1993; COWAN, 1992; HARKER, 1995). Os 

produtos enzimáticos assim tratados podem ser usados à temperatura de granulação até 

85 ºC durante 15 minutos, ou de 90 ºC durante 1 a 2 minutos, com perdas insignificantes 

de actividade (HARKER, 1995). No entanto, a utilização destes revestimentos, 

semelhantes aos utilizados nas vitaminas, cria dificuldades porque as enzimas podem não 

ter tempo suficiente para se libertarem do revestimento e actuarem logo no início do ID, 

de modo a que os animais possam beneficiar desta acção (ANÓNIMO, 1997). 

Quando se utilizam temperaturas de granulação superiores a 90 ºC ou quando os 

alimentos são extrudidos (140 ºC a 145 ºC), é recomendada a aplicação de enzimas na 

forma líquida após o arrefecimento dos grânulos para temperaturas inferiores a 50 ºC 

(SASSROD, 1993). Segundo COWAN (1992), LYONS e WALSH (1993) e CHOCT (1997a), 

mesmo com uma temperatura de granulação de 75 a 80 ºC, embora não haja 

inconvenientes significativos para a actividade enzimática, é mais prudente utilizar 

enzimas líquidas. No entanto, as enzimas líquidas são menos estáveis durante o 

armazenamento antes da sua aplicação no alimento composto, sobretudo com 

temperatura ambiente elevada (HARKER, 1995). 

 

A combinação do aumento da temperatura de granulação e da suplementação com 

enzimas xilanases pode permitir respostas mais evidentes dos pintos às enzimas 

(ANTONIOU e MARQUARDT, 1983; TEIGTE et al., 1991), mesmo quando ocorre alguma 

diminuição da actividade enzimática. SILVERSIDES e BEDFORD (1999) observaram que 

aumentos da temperatura de granulação de uma dieta baseadas em centeio entre 85 ºC e 

95 ºC, embora provoquem uma diminuição da actividade enzimática não aumentam a 

viscosidade intestinal em pintos. Possivelmente, as mudanças induzidas pelo tratamento 

térmico no complexo de pentosanas permitirão uma maior acessibilidade das enzimas a 

estes NSP (TEIGTE et al., 1991). Outra hipótese será que o tratamento térmico aumenta a 

solubilidade das pentosanas e deste modo permite a sua destruição enzimática no 

aparelho digestivo antes da desnaturação proteolítica dos suplementos enzimáticos 



                                                   Redução dos efeitos anti-nutritivos dos NSP – Suplementos enzimáticos 

 

 

86 

(CLASSEN e BEDFORD, 1991). 

 

I.7.2.3.3 SOBREVIVÊNCIA NO APARELHO DIGESTIVO 

 

As xilanases ou as -glucanases adicionadas aos alimentos para aves devem ser 

capazes de actuar nas condições de temperatura e pH que se encontram no ID das aves, 

isto é, devem desenvolver a sua actividade a cerca de 40ºC num meio com pH entre 6,4 e 

7,2 (KOLB, 1987). Este objectivo parece estar garantido, dado que a temperatura óptima 

de actividade da maioria das xilanases fúngicas varia entre 45 e 65ºC (HERZOG et al., 

1992) e o pH óptimo varia entre 3,5 a 6,7 (COUGHLAN, 1992; HERZOG et al., 1992; 

THACKER e BAAS, 1996). Em geral, as xilanases fúngicas são mais estáveis e têm maior 

actividade nas condições de pH do aparelho digestivo que as xilanases bacterianas, pelo 

que são mais utilizadas em alimentação animal (VAN PARIDON et al., 1992). 

 

O período de tempo disponível para a acção das enzimas sobre o substrato é muito 

importante para a composição final dos hidrolisados (BIELY et al., 1992). O reduzido 

tempo do trânsito digestivo no porco e, sobretudo, nas aves, onde o alimento permanece 

no aparelho digestivo apenas 3 a 5 horas, realça a importância da necessidade de uma 

actuação rápida das enzimas (CHESSON, 1993; MORGAN e BEDFORD, 1995; BEDFORD e 

SCHULZE, 1998). Segundo BEDFORD e SCHULZE (1998) deve procurar-se que a acção das 

enzimas provoque uma degradação significativa de parede celular e dos NSP solúveis, já 

que a limitação do tempo torna improvável que da sua acção resultem monossacáridos 

em quantidades significativas. Podemos estimar que, em condições óptimas (pH 3,5 e 40 

ºC), a hidrólise total das arabinoxilanas de um quilograma de grão de trigo (76 g.kg
-1

, ou 

seja cerca de 500000 moles.kg
-1

) por 1 grama de um concentrado enzimático com 600 

EXU.g
-1

 (Quadro I - 3) necessitaria de cerca de 14 horas. 

 

As enzimas incorporadas nas dietas com a finalidade de degradarem os -glucanas 

e as pentosanas são expostas a meios ambientes hostis durante a sua passagem pelo 

aparelho digestivo tais como o pH baixo no proventrículo e na moela das aves e o efeito 

das enzimas proteolíticas no ID (CHESSON, 1993; BEDFORD, 1995). É, deste modo, 
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importante seleccionar enzimas estáveis e capazes de resistirem a estas condições 

adversas. Por exemplo, WASSINK et al. (1989) referem que xilanases purificadas são 

muito instáveis a pH inferior a 4, o que provavelmente terá como consequência a sua 

inactivação no meio ácido do aparelho digestivo. THACKER e BAAS (1996) verificaram 

que a submissão de xilanases comerciais a pH 2,5 durante 1 ou 2 horas seguida de pH 

5,5, condições próximas daquelas que encontrarão no estômago e no ID, provoca 

deterioração da actividade enzimática. No entanto, segundo COWAN (1992), as enzimas 

apresentam maior estabilidade a variações de pH em condições in vivo que em condições 

in vitro, pelo que não serão afectadas pelo pH gástrico de modo tão acentuado como seria 

de esperar. Também THACKER e BAAS (1996) verificaram que a passagem de xilanases 

pelo estômago do porco não as inactiva de modo expressivo. 

  

As enzimas hidrolíticas adicionadas à dieta são pouco destruídas pela actividade 

proteolítica do animal. Trabalhos realizados in vitro (CHESSON, 1993) e in vivo 

(CHESSON, 1993; INBORR e VAN DER MEULEN, 1993a) mostraram que as enzimas 

glicosidases fúngicas não são atacadas pelas principais enzimas digestivas proteolíticas 

do porco, manifestando actividade nos conteúdos ileais. CHESSON (1993) refere que 3/4 

da actividade glicosidase ingerida ―sobrevive‖ à passagem através do papo e 

proventrículo de pintos. Também INBORR e BEDFORD (1994) são da opinião que a 

questão da estabilidade das enzimas no aparelho digestivo não é um problema grave na 

utilização das enzimas. Todavia, parece haver diferenças na resistência entre enzimas, 

sendo, em geral, as enzimas com actividade -glucanase mais resistentes que as enzimas 

com actividade xilanase (CHESSON, 1993; ANNISON 1992). 

 

I.7.2.3.3.1 NÍVEL DE INCORPORAÇÃO DAS ENZIMAS 

 

A actividade hidrolítica dos suplementos enzimáticos é dependente do seu nível de 

incorporação (WHITE et al., 1981; WASSINK et al., 1989; ROTTER et al., 1990b; BEDFORD 

e CLASSEN, 1993), mas esta dependência não se manifesta de um modo linear. Quando 

WASSINK et al. (1989) suplementaram centeio com xilanases ou quando INBORR e 

BEDFORD (1994) adicionaram -glucanases a uma dieta à base de cevada verificaram que 
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o valor nutritivo das dietas, o crescimento e a conversão alimentar mostraram respostas 

decrescentes ao aumento da suplementação enzimática. Inicialmente, uma quantidade 

pequena de enzima pode produzir um melhoramento significativo mas quando se está 

próximo do efeito máximo são necessárias quantidades elevadas para se obter essa 

resposta (WASSINK et al., 1989; ROTTER et al., 1990b; ZHANG et al., 1996). 

Possivelmente, com os níveis mais elevados de enzima o substrato torna-se limitante 

(ROTTER et al., 1990b) ou perdem-se alguns benefícios adicionais devido às actividades 

enzimáticas secundárias (MORGAN e BEDFORD, 1995a). 

Em geral, os níveis de enzimas recomendados pelos fabricantes situam-se entre 

0,1 e de 1 g.kg
-1

 de alimento composto (Quadro I - 3). Este nível de incorporação 

depende da actividade enzimática específica do preparado e pressupõe que haja cerca de 

60% de cereais na dieta. Outros níveis de enzima poderão ser utilizados com teores em 

cereais na dieta mais baixos, quando os cereais têm teores baixos em NSP ou quando se 

trata de subprodutos destes. Os níveis de enzimas recomendados prevêem a perda de 

actividade enzimática que se dá no processamento dos alimentos (INBORR e BEDFORD, 

1994), no período de armazenamento da dieta e no aparelho digestivo e o problema da 

dificuldade de mistura das enzimas no alimento (HARKER, 1995). 
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II.1 MATERIAL E MÉTODOS COMUNS AOS TRABALHOS EXPERIMENTAIS 

II.1.1 CEREAIS E ENZIMAS UTILIZADAS NAS DIETAS EXPERIMENTAIS 

 

Os cereais utilizados nas dietas experimentais foram o centeio, o trigo e o milho. 

O centeio foi adquirido na região de Chaves e o trigo e o milho foram adquiridos a uma 

fábrica de alimentos compostos, sendo desconhecido o seu local de origem. 

O complexo enzimático (ALLZYME PT) utilizado nos estudos continha enzimas do 

Aspergillus niger e actividade de 600 unidades xilanase.g
-1

 de acordo com declaração do 

fabricante (ALLTECH; Quadro I - 3). 

Todas as dietas experimentais foram granuladas na UTAD. Antes da granulação as 

matérias primas foram moídas em moinho de facas com crivo de 2 mm. 

 

II.1.2 AVES E MANEIO 

 

Nos ensaios de digestibilidade e de crescimento dos primeiro e do segundo estudo 

foram utilizados frangos AVIAN auto-sexados (AVIAN FARMS) adquiridos com um dia de 

idade.  

 

Nos períodos que antecederam os estudos e nos ensaios de crescimento, os pintos 

foram criadas em jaulas colectivas com 3000 cm
2
 em bateria de dois andares, com fossa 

de acumulação de dejectos, numa sala com aquecimento a gás e ventilação dinâmica. Os 

comedouros eram colectivos (um para cada jaula) e as aves de cada jaula tinham acesso a 

dois bebedouros individuais. 

As jaulas para a determinação da digestibilidade eram individuais com área de 

1000 cm
2
, equipada com comedouro e bebedouro de taça individuais, com piso em rede e 

tabuleiros para recolha individual dos dejectos. As condições de alojamento estavam de 

acordo com as directrizes para a criação de aves em jaulas individuais (portaria 

nº1005/92). 
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As condições de luz e de temperatura foram controladas. No primeiro dia de vida 

os pintos receberam 24 horas de luz e depois a duração do fotoperíodo foi reduzida 

progressivamente até atingir 16 horas ao oitavo dia de vida. A partir desta data, a duração 

do fotoperíodo foi mantida neste valor, conforme VILLAMIDE et al. (1997). A 

temperatura ambiente no primeiro dia de vida foi de 35 ºC. Depois reduziu-se 

progressivamente até atingir 24 ºC no início da 4ª semana de vida e após esta idade foi 

mantida em valores próximos deste. 

 

II.1.3 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

Nos ensaios de digestibilidade as colheitas diárias e totais da excreta ou dos 

conteúdos intestinais foram imediatamente pesadas e congeladas a -20 ºC. Para 

determinar o seu teor em matéria seca estas amostras foram descongeladas e secas em 

estufa com circulação forçada de ar durante 48 horas a 65 ºC. As amostras secas foram 

depois moídas em moinho com crivo de malha 1 mm para posterior análise laboratorial. 

 Nas amostras das dietas, dos dejectos ou dos conteúdos ileais foi determinado o 

teor em cinzas após incineração em mufla a 550 ºC durante 3 horas (AOAC, 1990). A 

matéria orgânica foi determinada como a diferença entre as matéria seca e as cinzas. A 

fracção fibra de detergente neutro foi doseada de acordo com o procedimento de 

ROBERTSON e VAN SOEST (1981). O teor em azoto total foi obtido pelo método de 

KJELDAHL (AOAC, 1990) e a partir deste calculou-se o teor em proteína bruta (PB = N 

KJELDAHL  6,25). O teor em gordura bruta (GB) foi doseado por extracção com éter de 

petróleo durante uma hora no aparelho ―Tecator Soxtec System HT 1043‖ (ANÓNIMO, 

1988). O teor em amido foi obtido pelo método de SALOMONSSON et al. (1984) e os 

teores em polissacáridos diferentes do amido (NSP) totais, solúveis e insolúveis pela 

variante colorimétrica do método de ENGLYST (ENGLYST e CUMMINGS, 1988; alínea 

II.1.4). Os NSP totais, insolúveis e solúveis foram também determinados nas amostras 

das matérias primas (centeio, trigo, milho, bagaço de soja e soja) utilizadas na 

formulação dos alimentos compostos. A energia bruta (EB) dos alimentos e das recolhas 

da excreta foi determinada usando uma bomba calorimétrica adiabática PARR. 
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No segundo e terceiro estudos o teor em crómio das amostras das dietas, das 

recolhas de excreta e dos conteúdos ileais foi analisado pelo método de FURUKAWA e 

TSUKAHARA (1966). Nestes estudos o teor em ácido úrico dos excrementos foi 

quantificado pelo método de MARQUARDT (1983) e teor em azoto urinário calculado 

como sendo 33,3% do teor em ácido úrico. Para a determinação da digestibilidade da 

proteína, a proteína bruta da excreta foi calculada multiplicando por 6,25 a diferença 

entre o teor em azoto KJELDAHL da excreta e o teor em azoto urinário. Segundo ROTTER 

et al. (1989b) esta metodologia é válida, permitindo obter digestibilidades da proteína 

semelhantes à estimada com base no somatório digestibilidades dos aminoácidos. 

 

A energia metabolizável aparente corrigida para retenção azotada nula das dietas 

(EMAn; kcal.kg
-1

 dieta) foi calculada utilizando a equação de CARRÉ et al. (1984b) com 

base na gordura bruta, NDF e cinzas: 

 

EMAn = 3341 +5,975  GB -3,848  NDF - 4,685  Cinzas  (r
2
 =0.924, SD = 76,5)  [1] 

 

onde a gordura bruta (GB), a fracção fibra de detergente neutro (NDF) e as cinzas são 

expressas em g.kg
-1

 MS. 

 

II.1.4 VARIANTE COLORIMÉTRICA DO MÉTODO DE ENGLYST 

 

Pelos motivos já referidos (alínea I.2.4), para a investigação em aves o método 

NDF não dá informação suficientemente detalhada para entender efeitos da fibra da dieta 

no processo digestivo. Por este motivo, escolhemos a variante colorimétrica do método 

de ENGLYST (ENGLYST e CUMMINGS, 1988) por ser uma técnica válida e cientificamente 

apurada (ASP et al., 1992) que pode ser realizada com os equipamentos disponíveis no 

laboratório de nutrição animal da UTAD. 

O método de ENGLYST apresenta também a possibilidade de determinar as 

fracções solúvel e insolúvel dos polissacáridos da parede celular, facto importante para o 

estudo dos efeitos da parede celular do centeio ou do trigo na utilização digestiva da 

dieta. 
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Quadro II.1 - 1 –Principais passos do método de ENGLYST com introdução da TERMAMYL


. 

Preparação da amostra 

1. Moenda (crivo de 0,5 mm) da amostra (100 mg). 

2. Extrair a gordura com acetona (amostras que contenham  mais de 10% de gordura). 

3. Adicionar 2 ml  de DMSO e colocar  60 minutos em banho-maria fervente. 

4. Adicionar tampão acetato (8 ml, 0,1 M, pH 5,2) e TERMAMYL
  e colocar 10 minutos em banho-maria 

fervente.  

5. Adicionar pancreatina e pululanase, e colocar  ca 16 h em banho-maria a 42ºC.  

6. Adicionar 40 ml de etanol, misturar e deixar 1h à temperatura ambiente. 

7. Centrifugar (1500g, 10min) e rejeitar o líquido sobrenadante. 

8. Adicionar 50 ml de etanol 85%, agitar centrifugar (1500g, 10min) e rejeitar o líquido sobrenadante (duas 

vezes). 

9. Lavar o resíduo com acetona e secá-lo a 65-70ºC. 

 

Hidrólise ácida dos NSP totais 

10. Adicionar 2 ml de ácido sulfúrico 12 M ao resíduo seco e deixar em banho-maria a 35ºC durante 1 hora, com 

agitação. 

11. Adicionar 22 ml de água, para obter ácido sulfúrico 1 M. Colocar em banho-maria fervente durante 2 h. 

 

Estimativa dos NSP totais pelo método colorimétrico 

12. Preparar soluções padrão de mistura de arabinose/xilose/glucose (3:4:3 por peso) em ácido benzóico 50% 

saturado. 

13. Diluir as soluções padrão 1:1 com ácido sulfúrico 2 M para obter padrões em ácido sulfúrico 1M. 

14. Colocar em tubos diferentes. 

14.1. 1ml de solução em branco (ácido benzóico saturado 50% e ácido sulfúrico 2 M, 1+1, v/v). 

14.2. 1ml de cada solução padrão. 

14.3. 1ml de amostras de hidrolisado a ser testado (obtido em 11). 

15. Adicionar 0,5 ml de solução 0,5 mg glucose/ml, 0,5 ml NaOH 3,9 M e 2 ml de solução dinitrosalicilato a cada 

tubo. 

16. Colocar os tubos 10 minutos em banho-maria fervente e adicionar 20 ml de água desionizada. 

17. Medir a absorvância a 530 nm e calcular a concentração de açúcares por referência aos padrões. 

18. Resultados correspondem aos NSP totais. 

 

Estimativa dos NSP solúveis e insolúveis. 

19. Após a hidrólise do amido (passo 5) remover o sobrenadante. 

20. Adicionar 50 ml de tampão fosfato 0,2 M (pH 7), em banho de água fervente, 1h. 

21. Centrifugar e rejeitar o líquido sobrenadante. 

22. Lavar o resíduo com tampão fosfato e com etanol 80%. 

23. Realizar os procedimentos 9 a 18. 

24. Resultados correspondem aos NSP insolúveis. NSP solúveis obtidos pela diferença entre NSP totais e NSP 

insolúveis. 

 

 

No procedimentos do método de ENGLYST (ENGLYST e CUMMINGS, 1988) 
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introduzimos um passo com a enzima TERMAMYL
 

para garantir uma mais eficaz 

remoção do amido, preconizado em versões mais recentes deste método (ENGLYST et al., 

1992). Os passos principais da variante do método de ENGLYST por nós utilizadas 

constam do Quadro II.1 - 1 . 

 

II.1.4.1.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Em todos os estudos foi determinado o erro padrão da média (EPM) dos resultados 

e estes foram submetidos à análise de variância e ao teste T de TUKEY das médias quando 

o teste F foi significativo (STELL e TORRIE, 1980; WILKINSON et al., 1992). A análise 

estatística foi realizada utilizando o programa informático SYSTAT VERSION 5.0 (1992). 
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II.2 1º ESTUDO - UTILIZAÇÃO DE TRIGO E DE CENTEIO NA ALIMENTAÇÃO 

DO FRANGO  

 

O objectivo principal deste primeiro estudo foi verificar o efeito de dietas com 

teores elevados em centeio e em trigo e da sua suplementação com um complexo 

enzimático com actividade xilanase no valor nutritivo da dieta e no crescimento de 

frangos. Como objectivos secundários deste estudo pretendemos determinar os efeitos 

destas dietas no desenvolvimento do tubo digestivo e verificar se as respostas são função 

da idade das aves. 

O primeiro estudo foi assim dividido em 3 partes: 

1. Ensaio de digestibilidade. 

2. Ensaio de crescimento. 

3. Estudo dos efeitos da dieta no desenvolvimento do tubo digestivo. 

 

II.2.1 ENSAIO DE DIGESTIBILIDADE 

II.2.1.1 MATERIAL E MÉTODOS 

II.2.1.1.1 DIETAS 

 

Foram utilizadas 5 dietas, a dieta controlo (M) com 530 g.kg
-1

 de milho, a dieta T 

com 530 g.kg
-1

 de trigo, a dieta T+E com 530 g.kg
-1

 de trigo suplementada com o 

complexo enzimático (ALLZYME PT; 0,6 g.kg
-1

), a dieta C com 530 g.kg
-1

 de centeio e a 

dieta C+E com 530 g.kg
-1

 de centeio suplementada com 0,6 g.kg
-1

 do mesmo complexo 

enzimático. A composição detalhada das dietas consta do Quadro II.2 - 1. 

As dietas foram formuladas de modo a cobrirem as necessidades nutritivas dos 

frangos AVIAN auto-sexados para o período dos 21 aos 31 dias de idade, segundo as 

recomendações do guia de maneio (ANÓNIMO, s/d), sendo isoproteicas e com idênticos 

teores em aminoácidos e minerais.  
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Quadro II.2 - 1 – Composição e valor nutritivo estimado das dietas utilizadas no ensaio de 

digestibilidade. 

 Dietas 

M C e C+E T e T+E 
    
Composição (g.kg-1 dieta)    

Centeio 0 530 0 

Trigo 0 0 530 

Milho 530 0 0 

Bagaço de soja 48 120,2 15,5 40,4 

Soja integral 301,8 406,9 382,5 

Sal 3,4 3,4 3,4 

Carbonato de cálcio 0 3 3,3 

Fosfato bicálcico 21 17,4 17 

Colina 5 5 5 

Premix   5 5 5 

Anti-oxidante 0,2 0,2 0,2 

L-lisina 0,5 0,5 0,6 

Dl-metionina 2,4 2,6 2,1 

Coccidiostático 0,5 0,5 0,5 

Ligante 10 10 10 
    
Valores estimados*    

MS  (g.kg-1 dieta) 878,2 889,1 878,9 
    

(g.kg-1 MS)    

Amido (extracção ácida) 377,8 324,9 350,0 

Açúcares livres 46,2 49,0 50,2 

GB  90,0 92,2 90,7 

PB 246,3 236,2 252,2 

Lisina 14,0 14,1 14,0 

Metionina 6,5 6,5 6,0 

Metionina + Cistina 10,9 11,1 10,8 

Triptofano 2,8 2,9 3,2 

Treonina 9,3 9,0 9,1 

NDF 112,4 125,6 121,2 

NSP totais** 133,1 148,1 141,8 

NSP insolúveis** 116,5 118,0 121,6 

NSP solúveis** 16,6 30,1 20,1 

Cálcio 6,8 7,2 7,5 

Fósforo total 9,1 8,9 8,4 

Fósforo disponível 5,4 5,5 5,2 

Cinzas 59,9 58,5 59,2 
    

(kcal.kg-1 dieta)    

EB  4074 4088 4089 

EMAn
 *** 3166 3135 3139 

 Premix fornecendo os seguintes nutrientes por kg de dieta: vitamina A, 11000 UI; vitamina D3, 2150 

UI; vitamina E, 25 mg; vitamina K, 1 mg; riboflavina, 5 mg, niacina 20 mg; ácido pantoténico 8 mg; 

ácido fólico, 1 mg; biotina 0,1 mg; colina, 200 mg; vitamina B12, 0,012 mg; manganésio 50 mg, zinco, 

40 mg; cobre, 5 mg; selénio 0,1 mg.. 

* valores estimados com base em valores analíticos das matérias primas tabelados (INRA, 1989). 

** valores estimados com base nos resultados das análises das matérias primas (Quadro II.2 - 2). 

*** valores calculados pela equação de Carré et al. (1984b; alínea II.1.3) utilizando a composição 

estimada. 
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As dietas à base de centeio e de trigo foram formuladas de modo que tivessem um 

teor mais baixo em energia que as dieta à base de milho (valores estimados da EMAn de 

3166 kcal. kg
-1

, 3139 kcal.kg
-1

 e 3135 kcal. kg
-1

 respectivamente para as dietas M, T e 

T+E e C e C+E) com a finalidade de verificar se a suplementação enzimática permitia 

aumentar a disponibilidade dos nutrientes e, consequentemente, o seu valor em energia 

metabolizável. 

As dietas distribuídas até aos 22 dias de idade foram granuladas com a matriz de 

2,4 mm e as que foram distribuídas depois desta idade com a matriz de 3,2 mm. 

 

II.2.1.1.2 AVES E ALOJAMENTO 

 

O ensaio de digestibilidade realizou-se entre os 16 e os 22 dias de idade (período I) 

e entre os 29 e os 35 dias de idade (período II). Para o ensaio de digestibilidade foram 

utilizados inicialmente 160 frangos auto-sexados (80 machos e 80 fêmeas), alimentados 

desde o primeiro dia de idade até aos 16 dias de idade ou até aos 29 dias de idade com 

alimentos comerciais. 

Desde o primeiro dia de idade até ao início da determinação da digestibilidade, os 

pintos foram criados em jaulas colectivas numa sala com condições de luz e de 

temperatura controladas (alínea II.1.2). Em cada jaula foram alojadas 8 aves até aos 16 

dias de idade e posteriormente 6 aves por jaula. 

Para a determinação da digestibilidade, aos 16 dias de idade foram escolhidas 40 

aves (20 machos e 20 fêmeas) do grupo inicial de 160. Foram escolhidos os machos e as 

fêmeas cujo peso corporal era mais próximo da média do respectivo grupo. Estas aves 

foram colocadas em jaulas individuais para determinação da digestibilidade (alínea 

II.1.2). Aos 29 dias de idade procedeu-se de igual modo, escolhendo outras 40 aves do 

grupo restante de 120 frangos. 
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II.2.1.1.3 DELINEAMENTO DA EXPERIÊNCIA 

 

Em cada um dos períodos de determinação da digestibilidade e da energia 

metabolizável, o ensaio foi desenhado em dois blocos completamente aleatórios e cinco 

tratamentos. Os blocos representavam o sexo e os tratamentos as dietas. Em cada bloco 

havia 4 repetições de cada tratamento. No total foram assim utilizados 40 frangos (2 sexos 

5 dietas  4 repetições) em cada um dos períodos de determinação da digestibilidade. 

 

II.2.1.1.4 CONTROLO DA INGESTÃO E RECOLHAS DAS AMOSTRAS 

 

Na determinação da digestibilidade e da energia metabolizável foram seguidos os 

procedimentos referidos por BOURDILLON et al. (1990a, 1990b) para aves jovens (Figura 

II.2 - 1). Cada ensaio decorreu durante seis dias, iniciando-se com um período de 31 horas 

de adaptação às dietas, desde as 9 horas do primeiro dia até às 16 horas do segundo dia, 

em que as dietas foram distribuídas ad libitum. Seguiu-se depois um período de 17 h de 

privação de alimento para a evacuação total dos conteúdos do tubo digestivo. Nos três 

dias e sete horas seguintes a estes período de jejum as aves foram alimentadas ad libitum, 

tendo-se efectuado colheitas diárias e totais de excreta, que foram imediatamente pesadas 

e congeladas a -20 ºC. Por fim, realizou-se novamente um período de 17 h de privação de 

alimento. Os pintos foram pesados antes e depois do período de determinação da 

digestibilidade no mesmo estado nutricional (17 h de privação de alimento). 

 

9h           9h    16h      9h              9h               9h               9h    16h       9h 

          

 ad libitum jejum ad libitum jejum  

 Adaptação Recolha de dejecto  

dias 1 2 3 4 5 6  

   

  Pesagem das aves   Pesagem das aves 

      

Figura II.2 - 1 – Esquema geral dos trabalhos de determinação da digestibilidade total. 
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II.2.1.1.5 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

As análises químicas das amostras de alimentos, matérias primas e excreta, foram 

realizadas utilizando os métodos referidos na alínea II.1.3. Foram analisadas 3 amostras 

em duplicado de cada dieta ou matéria prima e uma amostra em duplicado de cada 

excreta. Em todas as amostras foi determinado o teor em matéria seca. Nas amostras das 

dietas e dos dejectos foi determinado o teor em cinzas, matéria orgânica, fracção NDF, 

proteína bruta, gordura bruta e a energia bruta. Nas amostras das dietas e das matérias 

primas foi também determinado o teor em polissacáridos diferentes do amido (NSP) 

totais, solúveis e insolúveis. O amido apenas foi determinado nas amostras das dietas. 

 

II.2.1.1.6 FÓRMULAS DE DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTUDADOS 

II.2.1.1.6.1 DIGESTIBILIDADE 

 

O coeficiente de utilização digestiva aparente (CUDa, %) de cada um dos 

princípios nutritivos e a energia metabolizável das dietas em estudo foi determinada pelo 

método da ingestão utilizando a fórmula seguinte: 

 

CUDa = 
 (% nutriente dieta)  (ingestão) - (% nutriente excreta)  (excreta )

  

 100 [2] 

    (% nutriente dieta)  (ingestão) 

 

sendo ingestão a quantidade (g) de MS ingerida, excreta a quantidade (g) de MS 

excretada e as concentrações dos nutrientes na dieta ou na excreta referidas à MS. 

O azoto urinário presente na excreta não foi quantificado. ROTTER et al. (1989b) 

obtiveram, em média, uma digestibilidade aparente do azoto sem correcção para o ácido 

úrico (38,4%) inferior em 43 pontos percentuais à digestibilidade obtida com valores 

corrigidos (81,4%). Por este motivo não são apresentados os valores do CUDa da proteína 

bruta, tendo sido apenas determinada a retenção azotada, conforme será referido 

oportunamente. 
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II.2.1.1.6.2 ENERGIA METABOLIZÁVEL 

 

A energia metabolizável aparente (EMA, kcal.g
-1

) e a energia metabolizável 

aparente corrigida para a retenção azotada nula (EMAn, kcal.g
-1

) foram determinadas pelo 

método da ingestão segundo as fórmulas: 

 

(ingestão)

excretada) (EB - ingerida) (EB
  EMA   [3] 

 

EMAn = EMA - (8,22  N)  [4] 

 

(ingestão)

excretado) (N - ingerido) (N
   N  [5] 

 

onde, EB ingerida e EB excretada são as quantidades totais (kcal) de energia bruta 

ingerida e excretada, ingestão tem o significado já referido anteriormente, N é a 

retenção azotada por grama de dieta ingerida (g.g
-1

), N ingerido e N excretado são as 

quantidades totais (g) de azoto ingerido e excretado.  

 

II.2.1.1.6.3 BALANÇO AZOTADO E ENERGÉTICO 

 

A retenção total de azoto (RTN, g) foi determinada como a diferença entre o azoto 

total ingerido (N ingerido; g) e o azoto total excretado (N excretado; g) durante o período 

de determinação da digestibilidade segundo a fórmula: 

 
RTN = (N ingerido) - (N excretado)  [6] 

 

A ingestão de energia metabolizável foi determinada como sendo a ingestão de 

energia metabolizável (EMAn) durante o período de determinação da digestibilidade. 

 

II.2.1.1.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados de cada período de determinação da digestibilidade foram 
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submetidos à análise de variância multifactorial com base num único critério de 

classificação (a natureza da dieta) e utilizando o sexo como blocos. Para comparar os 

resultados dos dois períodos, estes foram submetidos à análise de variância multifactorial 

com base em dois critérios de classificação (o período e a natureza da dieta). Foi também 

utilizado o teste T de TUKEY das médias quando o teste F foi significativo. 

 

II.2.1.2 RESULTADOS 

II.2.1.2.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS MATÉRIAS PRIMAS E DAS DIETAS 

 

Os resultados analíticos dos teores em NSP totais, solúveis e insolúveis das 

matérias primas constam do Quadro II.2 - 2. Os teores mais elevados em NSP totais e 

insolúveis foram observados na soja integral e no bagaço de soja. O centeio foi o cereal 

com os teores em NSP totais, solúveis e insolúveis mais elevados, seguido pelo trigo e, 

por fim, pelo milho. 

 

Quadro II.2 - 2 – Teores em matéria seca e em NSP das matérias primas* 

 Centeio Trigo Milho Soja integral Bagaço de 

soja 

MS (g.kg
-1

 dieta) 874,7 882,3 885,2 884,9 889,0 

      
(g.kg

-1
 MS)      

NSP totais 126,9 109,9 91,8 194,5 204,6 

NSP insolúveis 88,4 91,2 80,2 170,9 178,1 

NSP solúveis 38,5 18,7 11,6 23,6 26,5 

* Cada valor é média de três observações 

 

Os valores da composição das dietas determinados analiticamente (Quadro II.2 - 3) 

divergiram em alguns casos dos valores esperados (Quadro II.2 - 1). Como pode ser 

observado, o teor em amido apresentou uma diferença superior a 10g.kg
-1

 apenas nas 

dietas T e T+E. Todavia, a comparação entre os teores estimados e os teores determinados 

de amido deve ser realizada com precaução, dado que se referem a métodos analíticos 

diferentes (extracção ácida e hidrólise enzimática). Também a GB e a PB apresentaram 

teores ligeiramente inferiores aos valores esperados nas dietas M, T e T+E.  

Nas dietas M, T e T+E os valores determinados da fracção NDF mostraram 
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concordância com os valores estimados. No entanto, nas dietas C e C+E os teores 

observados da fracção NDF foram superiores aos teores estimados. Os teores observados 

em NSP totais e em NSP insolúveis foram sempre inferiores aos esperados, sendo a 

diferença mais significativa nas dietas T e T+E. Os teores determinados em cinzas foram 

sempre superiores aos esperados. 

 

Quadro II.2 - 3 - Resultados analíticos das dietas utilizadas no ensaio de digestibilidade* 

  Dietas 

M C e C+E T e T+E 

MS (g.kg
-1

 dieta) 878,3 887,9 889,9 

    
(g.kg

-1
 MS)    

MO 934,2 933,4 934,6 

Amido 370,7 315,4 338,3 

GB 80,4 90,6 85,3 

PB 232,4 238,2 232,4 

NDF 116 135,2 124,1 

NSP totais 125,5 136,4 124,3 

NSP insolúveis 114,8 107,9 107,2 

NSP solúveis 10,7 28,5 17,1 

Cinzas 65,8 66,6 65,4 

    
EB        kcal.kg

-1
 dieta 4127 4181 4134 

EMAn   kcal.kg
-1

 dieta *  3067 3050 3066 

* Cada valor é média de três observações. ** valores calculados pela equação de CARRÉ et al. 

(1984b; alínea II.1.3) com base nos valores determinados. 

 

II.2.1.2.2 PERÍODO I 

 

No primeiro período de determinação da digestibilidade, as dietas tiveram um 

efeito muito significativo (P<0,001) na EMA, EMAn e na utilização digestiva da MS, 

MO, GB e não afectaram a digestibilidade da fracção NDF. O sexo não mostrou efeitos 

significativos na utilização digestiva aparente (CUDa) dos diversos princípios nutritivos 

nem na energia metabolizável da dieta (Quadro II.2 - 4). 

Os coeficientes de utilização digestiva aparente mais elevados foram obtidos pelos 

frangos alimentados com a dieta M, exceptuando-se o CUDa da fracção NDF. Todavia, os 

CUDa da MS, da MO e da GB obtidos com as dietas M, T, T+E não diferiram entre si 

significativamente (Quadro II.2 - 4). Os CUDa da MS, MO e GB na dieta C foram, como 
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se esperava, sempre inferiores aos das dietas T e M, sendo as diferenças significativas 

(P<0,05). A suplementação com enzimas das dietas com centeio ou com trigo não 

melhorou de modo significativo qualquer parâmetro da digestibilidade. 

 

Quadro II.2 - 4 – Coeficientes de utilização digestiva (CUDa ; %) e energia (kcal.kg-1 dieta) das 

dietas no Período I. 

 Dieta  Teste F 
EPM 

 M C C+E T T+E  Sexo Dieta 

CUDa 

MS 68,2 
a
 57,8 

b
 60,4 

b
 67,1 

a
 67,3 

a
  ns *** 0,8 

MO 71,4 
a
 60,7 

b
 63,2 

b
 70,2 

a
 70,4 

a
  ns *** 0,8 

GB 92,0 
a
 60,3 

b
 72,5 

b
 88,3 

a
 88,8 

a
  ns *** 2,3 

NDF 21,0 23,1 23,4 17,8 23,1  ns ns 0,9 

           

Energia 
EMA  3218 

a
 2677 

b
 2864 

b
 3107 

a
 3086 

a
  ns *** 38 

EMAn  3065 
a
 2539 

b
 2715 

b
 2953 

a
 2935 

a
  ns *** 36 

Para a mesma linha, os valores com letras diferentes são significativamente diferentes (p<0,05). Teste F: 

ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** significativo com 

P<0,001. EPM - erro padrão da média. 

 

A dieta afectou de modo significativo (P<0,001), o ganho de peso, a ingestão de 

energia e todos os parâmetros da retenção azotada analisados no Período I, mas não 

afectou a ingestão de azoto e a relação entre a RTN e a EMAn ingerida (Quadro II.2 - 5). 

O sexo não teve efeitos significativos nestes parâmetros. 

Neste período, a ingestão de azoto pelas aves não foi afectada de modo 

significativo pelas dietas. No entanto, as aves com as dietas M, T e T+E mostraram maior 

retenção total de azoto e o melhor quociente entre a RTN e a ingestão de azoto. Estes 

parâmetros foram significativamente superiores aos obtidos com a dieta C. A 

suplementação com enzimas da dieta C permitiu aumentar a retenção total de azoto, 

transformando em não significativas as diferenças do quociente entre a RTN e a ingestão 

de azoto das aves alimentadas com esta dieta e o das aves que receberam as dietas M, T e 

T+E. 

As aves sujeitas às dietas M, T e T+E ingeriram significativamente mais EMAn que 

as aves com a dieta C. A suplementação com enzimas da dieta à base de centeio, embora 

tenha permitido um aumento da ingestão de EMAn, não permitiu transformar as 
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diferenças significativas em não significativas. Como consequência da baixa ingestão de 

energia, as aves alimentadas com as dietas C e C+E ingeriram uma quantidade de azoto 

por unidade de EMAn ingerida significativamente maior que as aves com as dietas M, T e 

T+E. No entanto, retiveram uma quantidade equivalente de azoto por unidade de energia 

ingerida. 

 

Quadro II.2 - 5 - Ingestão total de matéria seca, azoto (Ningestão), ganho total de peso, retenção 

total de azoto (RTN; g) e ingestão de energia (EMAn; kcal) durante o Período I. 

 Dieta  Teste F 
EPM 

M C C+E T T+E  Sexo Dieta 

Ingestão MS (g) ++ 289,1 279,3 282,0 303,7 306,4     

Ganho de peso (g) 164,9 ab 118,3 c 146,4 b 179,8 a 175,9 a  ns *** 4,6 

Ningestão 10,8 10,4 10,5 11,3 11,4  ns ns 0,2 

RTN 6,1 ab 4,6 c 5,5 b 6,4 a 6,3 a  ns *** 0,1 

RTN/ Ningestão (g/100g) 57,3 a 45,7 b 52,5 ba 56,6 a 55,6 a  ns *** 1,0 

Ingestão EMAn 1008 a 746 b 864 b 1007 a 1010 a  ns *** 22 

Ningestão/Ingestão EMAn (g/1000 kcal) 10,7 b 14,0 a 12,2 ab 11,2 b 11,3 b  ns *** 0,3 

RTN/ Ingestão EMAn (g/1000 kcal) 6,1 6,2 6,4 6,4 6,3  ns ns 0,1 

Para a mesma linha, os valores com letras diferentes são significativamente diferentes (p<0,05). Teste F: 

ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** significativo com 

P<0,001. EPM - erro padrão da média. ++ A análise estatística consta do Quadro II.2 - 9. 

 

II.2.1.2.3 PERÍODO II 

 

No segundo período de determinação da digestibilidade, dos 29 aos 35 dias de 

idade, o sexo não teve efeitos significativos na digestibilidade dos diferentes princípios 

nutritivos e na energia metabolizável da dieta (Quadro II.2 - 6). As dietas continuaram a 

ter um efeito significativo na EMA e na EMAn e na utilização digestiva da MS, da MO 

(P<0,001), e da GB (P<0,01) e passaram a afectar de modo muito significativo (P<0,01) a 

digestibilidade da fracção NDF. 

Neste período, as aves alimentadas com a dieta M obtiveram a EMAn mais elevada 

e os melhores CUDa para todos os parâmetros estudados, excepto para a fracção NDF 

(Quadro II.2 - 6). As piores digestibilidades encontraram-se nos frangos que ingeriram as 

dietas C e C+E, excluindo o caso da fracção NDF. 
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A digestibilidade da gordura no Período II continuou a ser afectada de modo muito 

negativo pela presença do centeio na dieta. Os CUDa da gordura dos frangos alimentados 

com as dietas com centeio foram significativamente inferiores aos das aves alimentadas 

com a dieta M e inferiores aos das aves alimentadas com a dieta à base de trigo 

suplementada ou não com xilanases. 

 

Quadro II.2 - 6 - Coeficientes de utilização digestiva (CUDa ; %) e energia (kcal.kg
-1

 dieta) das 

dietas no Período II. 

 Dieta  Teste F 
EPM 

 M C C+E T T+E  Sexo Dieta 

CUDa 

MS 66,2 
a
 58,2 

bc
 54,8 

c
 60,1 

abc
 65,0 

a
  ns *** 1,0 

MO 70,4 
a
 61,5 

c
 60,1 

c
 64,1 

bc
 68,9 

ab
  ns *** 0,9 

GB 88,8 
a
 65,5 

b
 63,1 

b
 75,9 

ab
 80,9 

ab
  ns ** 2,5 

NDF 15,1
bc

 29,3 
a
 21,7 

b
 13,0 

c
 16,0 

bc
  ns ** 1,2 

           

Energia 
EMA  3091

a
 2657 

c
 2461

c
 2750 

bc
 2980 

ab
  ns *** 52 

EMAn  2955 
a
 2526 

bc
 2344 

c
 2633 

abc
 2846 

ab
  ns *** 50 

Para a mesma linha, os valores com letras diferentes são significativamente diferentes (p<0,05). Teste F: 

ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** significativo com 

P<0,001. EPM - erro padrão da média. 

 

Quadro II.2 - 7 – Ingestão total de matéria seca, azoto (Ningestão), ganho total de peso, retenção 

total de azoto (RTN; g) e ingestão de energia (EMAn; kcal) durante o Período II. 

 Dieta  Teste F 
EPM 

M C C+E T T+E  Sexo Dieta 

Ingestão MS (g) ++ 408,0 461,1 456,8 408,7 458,4     

Ganho de peso (g) 214,4 224,3 189,6 190,1 234,0  ns ns 8,5 

Ningestão 15,2 17,2 17,0 15,2 17,1  ns ns 0,5 

RTN 7,7 7,9 6,8 6,7 8,4  ns ns 0,3 

RTN/ Ningestão (g/100g) 50,6 a 45,7 ab 40,7 b 42,9 b 49,3 ab  ns * 1,1 

Ingestão EMAn 1372 1320 1196 1224 1470  ns ns 42,1 

Ningestão /Ingestão EMAn (g/1000 kcal) 11,1 a 13,1 b 14,4 b 12,7 ab 11,6 a  ns *** 0,3 

RTN/ Ingestão EMAn (g/1000 kcal) 5,6 6,0 5,7 5,4 5,7  ns ns 0,1 

Para a mesma linha, os valores com letras diferentes são significativamente diferentes (p<0,05). Teste F: 

ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** significativo com 

P<0,001. EPM - erro padrão da média. ++ A análise estatística consta do Quadro II.2 - 9. 

 

No Período II, dos parâmetros que constam do Quadro II.2 - 7, a dieta apenas 
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afectou significativamente a relação entre a retenção e a ingestão de azoto (P<0,05) e a 

razão do azoto ingerido pela energia ingerida (P<0,001). A relação entre a RTN e a 

ingestão de azoto das aves alimentadas com a dieta M apresentou os valores mais 

elevados, sem diferirem, no entanto, de modo significativo das aves sujeitas às dietas C e 

T+E. A menor quantidade de azoto ingerido por EMAn ingerida foi observada nas aves 

alimentadas com a dieta M e a maior quantidade nas criadas com as dietas C e C+E, tal 

como tinha acontecido no Período I. 

 

II.2.1.2.4 PERÍODO I VS. PERÍODO II 

 

Os resultados (médias das 5 dietas) das digestibilidades da MS, da MO, da GB e da 

fracção NDF, da energia metabolizável, da ingestão de azoto por EMAn ingerida e da 

RTN por unidade de EMAn foram afectados significativamente pelo período (com 

excepção do CUDa da fracção NDF) e pela natureza da dieta (com excepção da RTN por 

EMAn ingerida; Quadro II.2 - 8).  

 

Quadro II.2 - 8 - Coeficientes de utilização digestiva (CUDa; %) e energia (kcal /kg dieta) das 

dietas e ingestão e retenção azotada por unidade de EMAn ingerida (mg.kcal
-1

) 

nos Períodos I e II (médias das 5 dietas). 

  Período  Teste F 
EPM 

  I II  Período Dieta Período *Dieta 

CUDa  

MS 64,2 
a
 60,1 

b
  *** *** ns 0,7 

MO 67,2 
a
 65,0 

b
  ** *** ns 0,6 

GB 80,4 
a
 74,8 

b
  * *** ns 1,7 

NDF 21,7 19,2  ns ** ns 0,8 

         EMAn 2841 
a
 2661 

b
  *** *** ns 33 

         NIngestão /ingestão EMAn 11,9 
b
 12,6 

a
  * ** * 0,2 

RTN / ingestão EMAn  6,3 
a
 5,7 

b
  * ns ns 0,1 

Para a mesma linha, os valores com letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05). Teste F: 

ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01;*** significativo com 

P<0,001. EPM - erro padrão da média. 

 

Não se verificaram interacções significativas entre as dietas e o período da 

determinação da digestibilidade para a MS, MO, GB e EMAn. Apenas a ingestão de azoto 
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por unidade de EMAn ingerida mostrou interacções significativas (P<0,01; Quadro II.2 - 

8). Todos os parâmetros apresentaram valores estatisticamente superiores no Período I 

com excepção da digestibilidade da fracção NDF que foi idêntica e do quociente ingestão 

N/ingestão EMAn que foi superior no Período II. 

 

II.2.1.2.5 QUANTIDADES DE ALIMENTO E DE EXCRETA 

 

O sexo não afectou de modo significativo a ingestão de matéria seca, a quantidade 

de dejectos e o teor em humidade destes nos Períodos I e II. A dieta teve efeitos 

significativos na quantidade e no teor em humidade da excreta nos dois períodos 

(P<0,001),  no total de dejectos e na quantidade de matéria seca excretada no Período II 

(P<0,01; Quadro II.2 - 9). Nos Período I e II não houve diferenças significativas na 

ingestão de matéria seca entre as aves alimentadas com as cinco dietas experimentais. 

 

Quadro II.2 - 9 – Efeito da dieta na ingestão de alimento (MS) e na excreção nos Períodos I e 

II. 

 Dieta  Teste F 
EPM 

 M C C+E T T+E  Sexo Dieta 

Ingestão (MS, g) 
Período I 289,1 279,3 282,0 303,7 306,4  ns ns 5,6 

Período II 408,0 461,1 456,8 408,7 458,4  ns ns 12,1 

Dejectos           

    Total (g) 
Período I 440,4 

a
 703 

c
 597,5 

abc
 469,1 

ab
 465,5 

ab
  ns *** 24,9 

Período II 624,1 
a
 1143 

b
 1106 

b
 679,4 

a
 792,8 

a
  ns *** 43,8 

           

    Humidade (%) 
Período I 78,9 

bc
 81,6 

a
 81,1 

ab
 78,5 

c
 78,3

 c
  ns *** 0,4 

Período II 77,8 
cd

 83,1
 a
 81,4 

ab
 76,3 

d
 79,4 

bc
  ns *** 0,5 

           

    MS (g) 
Período I 92,3 128,5 111,8 100,2 100,4  ns ns 4,3 

Período II 137,9 
a
 192,2 

ab
 208,8 

b
 159,3 

ab
 159,9 

ab
  ns ** 7,0 

Para o mesmo período, os valores com letras diferentes são significativamente diferentes (P<0.05). Teste 

F: ns - não significativo; * significativo com P<0.05; ** significativo com P<0.01;*** significativo com 

P<0,001. EPM - erro padrão da média. 

 

As aves alimentadas com a dieta à base de centeio no Período I excretaram as 

maiores quantidades de matéria seca, o que reflecte a baixa digestibilidade desta dieta. Os 
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seus dejectos continham também os teores mais elevados de humidade pelo que as 

quantidades totais excretadas foram significativamente maiores nas aves alimentadas com 

a dieta C. 

No Período II foi confirmado o sentido da variação do teor em humidade dos de-

jectos e agravado o sentido da variação do total de excreta verificados no Período I. As 

aves alimentadas com as dietas à base de centeio excretaram quantidades 

significativamente maiores de matéria seca ou de excreta. 

No primeiro período a suplementação enzimática da dieta T ou C não alterou de 

modo significativo o teor em humidade da excreta mas no segundo período a 

suplementação da dieta T aumentou-o significativamente. Nos dois períodos as 

quantidades excretadas não foram afectadas significativamente pela adição de xilanases às 

dietas à base de centeio ou de trigo. 

 

II.2.1.3 DISCUSSÃO 

 

O ensaio decorreu com normalidade durante os dois períodos em que foi 

determinada a digestibilidade. Não houve mortes em nenhum dos períodos experimentais 

e não foram observadas nas aves alterações que pudessem influenciar os resultados. 

 

II.2.1.3.1 COMPOSIÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS E DAS DIETAS 

 

Dos três cereais utilizados, o centeio possui os teores mais elevados em NSP totais, 

insolúveis e solúveis (Quadro II.2 - 2), sendo seguido pelo trigo e, por fim, pelo milho. Os 

valores observados para os NSP totais, solúveis e insolúveis do centeio estão em 

concordância com os valores observados por ENGLYST (1989) e por VORAGEN et al. 

(1992), mas são inferiores em cerca de 2 pontos percentuais aos teores referidos por 

KNUDSEN (1996). No trigo, os teores obtidos em NSP totais e em NSP solúveis foram 

mais elevados cerca de 0,5 pontos percentuais que os observados por ENGLYST (1989), 

mas foram inferiores em cerca de 1 ponto percentual aos teores em NSP totais e 

insolúveis referidos por KNUDSEN (1996). Os teores em NSP totais, insolúveis e solúveis 
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do milho foram semelhantes aos teores determinados por KNUDSEN (1996), mas são 

superiores em 1 ponto percentual nos NSP totais e nos NSP solúveis aos observados por 

CHOCT et al. (não publicado), citado por CHOCT (1997a). 

Por seu lado, os teores em NSP totais da soja integral estão de acordo com os 

valores obtidos por IRISH e BALNAVE (1993), citados por CHOCT (1997a), embora o teor 

em NSP insolúveis determinado seja inferior em cerca de 0,5 ponto percentual e o teor em 

NSP solúveis seja superior em igual valor percentual. O teor em NSP totais do bagaço de 

soja foi inferior em 1,2 pontos percentuais e os NSP solúveis representaram uma fracção 

menor dos NSP totais (13% vs. 29%) do que os valores determinados por KNUDSEN 

(1996). 

Em termos gerais, pode assim dizer-se que os teores que observámos em NSP 

totais, insolúveis e solúveis dos cereais e da soja integral e os teores em NSP totais do 

bagaço de soja estão de acordo com os teores referidos na bibliografia. As diferenças 

existentes poderão ser devidas a variações normais na composição das matérias primas. 

Poderão também ser devidas à utilização de métodos analíticos diferentes. Assim, quando 

CHOCT (1997a) cita CHOCT et al. (não publicado), não refere o método analítico utilizado 

por estes investigadores. No entanto, CHOCT juntamente com ANNISON em 1990, e 

noutros trabalhos posteriores, utilizaram um método próprio com quantificação dos 

monómeros por cromatografia gás-líquido (GLC), pelo que, provavelmente, os valores 

indicados por CHOCT et al. (não publicado), citado por CHOCT (1997a) foram obtidos por 

este método. ENGLYST (1989) utilizou a variante do método ENGLYST (ENGLYST e 

CUMMINGS, 1988) com análise dos açúcares neutros por GLC e dos ácidos urónicos pelo 

método colorimétrico de SCOTT (alínea I.2.2). KNUDSEN (1996) utilizou o método de 

UPPSALA (THEANDER e WESTERLUND, 1986) com a determinação dos açúcares neutros 

por GLC e dos ácidos urónicos pelo método de SCOTT, mas modificou o método de 

UPPSALA e determinou os NSP solúveis utilizando tampão fosfato (pH 7), de modo 

semelhante ao preconizado pelo método de ENGLYST. No presente ensaio foi utilizada a 

variante colorimétrica do método de ENGLYST (alínea II.1.4).  

Já a divergência por defeito entre o valor relativo dos NSP solúveis do bagaço de 

soja obtido por análise química e o valor referido por KNUDSEN (1996) foi importante 

(13% vs. 29% dos NSP totais). Dado que no presente estudo e no trabalho de KNUDSEN 
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(1996) foram utilizadas idênticas condições de solubilização dos NSP solúveis (tampão 

fosfato 0,2 mol.l
-1

, pH 7, 100ºC, 1h) é pouco provável que esta diferença provenha deste 

factor. A principal divergência entre as metodologias utilizadas nestes trabalhos residiu no 

modo como foram quantificados os NSP. KNUDSEN (1996) determinou os açúcares 

neutros por GLC e os ácidos urónicos pelo método de SCOTT e no nosso estudo os NSP 

foram determinados pela variante colorimétrica do método de ENGLYST, reconhecida 

como menos exacta. 

 Esta variante do método de ENGLYST utiliza uma solução padrão de 

monossacáridos para determinar a sua concentração na amostra analisada. ENGLYST e 

CUMMINGS (1988) prevêem duas soluções padrão: uma solução para cereais, na qual os 

monossacáridos se encontram na proporção de 30% de arabinose, 40% de xilose e 30% de 

glucose, e outra para frutos e leguminosas com 25% de arabinose, 50% de glucose e 25% 

de ácido galacturónico. Nas análises realizadas foi utilizada a solução para os cereais, sem 

ácidos urónicos. Não obstante, ENGLYST e CUMMINGS (1988) não terem verificado 

diferenças importantes na concentração de monossacáridos determinada com a 

composição dos monossacáridos presentes no padrão, num trabalho mais recente 

ENGLYST et al. (1994) referem que a utilização de um padrão com 12,5% de ácidos 

urónicos numa amostra constituída em exclusivo por ácidos urónicos, subestima os NSP 

em 17%. Dado que no bagaço de soja os NSP totais e os NSP insolúveis contêm, 

respectivamente, ca 22% e 15% de ácidos urónicos (KNUDSEN 1997; Quadro I - 1), 

poderemos esperar na nossa determinação uma subestimação dos NSP totais que será 

mais acentuada que a dos NSP insolúveis. Por este motivo, os NSP solúveis, que 

determinámos por diferença entre os NSP totais e os NSP insolúveis, terão o seu valor 

diminuído. No entanto, este erro não parece ser suficiente para justificar a diferença 

encontrada, dado que se retirarmos os ácidos urónicos aos NSP totais e aos NSP 

insolúveis indicados por KNUDSEN (1997), os NSP solúveis obtidos por diferença ainda 

representariam 22% dos NSP totais, valor superior a 13% que observámos nos nossos 

resultados analíticos. 

As variações naturais na composição do bagaço de soja poderão assim também ser 

responsáveis pelo mais baixo valor em NSP solúveis por nós observado. De acordo com 

esta hipótese estão LARBIER e LECLERCQ (1994) que, nas suas tabelas, indicam para o 
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bagaço de soja teores em paredes celulares insolúveis de 18% da matéria seca e em NSP 

solúveis de 0,9%, embora estes teores tenham sido obtidos pelo método analítico de 

CARRÉ e BRILLOUET (1989). Por estes motivos, aceitamos os teores em NSP solúveis e 

insolúveis por nós determinados no bagaço de soja como correctos. 

 

A composição química observada das dietas experimentais (Quadro II.2 - 3) 

apresentou algumas divergências relativamente à composição estimada (Quadro II.2 - 1), 

sem, no entanto, tornar inválidos os objectivos com que as dietas tinham sido formuladas. 

Nos casos dos teores em gordura, proteína, amido e fracção NDF as divergências eram 

esperadas, dado que os valores estimados foram calculados utilizando valores tabelados 

para as matérias primas (INRA, 1989). É assim natural que existam divergências entre a 

composição das matérias primas por nós utilizadas e as referidas pelo INRA (1989), que 

se reflectirão na composição da dieta. Diferenças inter-laboratorias na aplicação dos 

mesmos métodos de análise e/ou aplicação de métodos de análise diferentes – como no 

caso do amido – poderão também ter contribuído para as divergências entre os resultados 

observados e os estimados. 

Na análise dos NSP totais e insolúveis verificaram-se também divergências para 

menos entre os valores observados e os esperados, que foram mais significativas nas 

dietas baseadas no centeio e no trigo, não se observando, no entanto, diferenças 

importantes nos NSP solúveis. A divergência entre os valores dos NSP totais e insolúveis 

não era esperada, porque a análise das matérias primas e das dietas foram realizadas em 

simultâneo e com o mesmo método analítico. Poderão assim ter ocorrido erros na análise 

das dietas, como o referido erro na quantificação das substâncias pécticas pela variante 

colorimétrica do método de ENGLYST, utilizada no presente trabalho. 

 

Com base nos valores analíticos das matérias primas podemos estimar que o 

bagaço de soja e a soja integral, que no conjunto representavam cerca de 44% das 

diferentes dietas experimentais, contribuíram com um valor sensivelmente constante para 

os NSP totais (7,2 a 7,4 pontos percentuais), insolúveis (6,4 a 6,5 pontos percentuais) e 

solúveis (0,9 ponto percentual) destas dietas. A digestibilidade no galo destes 

componentes da parede celular da soja é baixa (13% para os NSP totais; CARRÉ et al., 

1990), pelo que terão certamente algum efeito de encapsulação dos nutriente. Contudo, 
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não são conhecidos efeitos anti-nutritivos para a sua fracção solúvel com intensidade 

semelhante aos dos NSP solúveis do centeio ou do trigo. Não se espera assim que os NSP 

destas matérias primas estejam na origem de alterações do valor nutritivo das dietas 

experimentais. Consideraremos daqui em diante, portanto, que as variações dos teores em 

NSP totais, insolúveis e, sobretudo, solúveis e dos seus efeitos anti-nutritivos nas dietas 

experimentais, serão da responsabilidade dos cereais nelas incorporados. 

 

As diferenças entre os valores esperados e os valores observados da GB, da fracção 

NDF e das cinzas, provocaram também diferenças na estimativa da energia metabolizável 

da dieta utilizando a equação de CARRÉ et al. (1984b). A estimativa com base nos valores 

da análise (Quadro II.2 - 3) originou valores de EMAn menores e, aparentemente, não 

confirmou as diferenças entre os valores da energia das dietas T, T+E, C e C+E e da dieta 

M (Quadro II.2 - 1). 

 

II.2.1.3.2 EFEITO DO SEXO 

 

A utilização digestiva da GB, MS, MO e NDF, a retenção proteica e a energia 

metabolizável das dietas nos Períodos I e II do ensaio não foram afectados de modo 

significativo pelo sexo das aves. Há poucos estudos sobre o efeito do sexo nos resultados 

da digestibilidade ou no valor energético da dieta, mas os que conhecemos referem 

também a falta de efeitos significativos do sexo na digestibilidade da proteína e dos 

aminoácidos (WALLIS e BALNAVE, 1984; ZUPRIZAL et al., 1992) e na energia 

metabolizável da dieta (SIBBALD, 1982; WALLIS e BALNAVE, 1984; ZELENKA, 1997).  

 

II.2.1.3.3 EFEITO DA IDADE 

 

As digestibilidades da MS, MO, gordura e a energia metabolizável da dieta foram 

significativamente maiores no Período I que no Período II (Quadro II.2 - 8). Estas 

observações não estão de acordo com os valores mais elevados de EMA e de 

digestibilidade dos aminoácidos em aves mais velhas, observados por WALLIS e 
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BALNAVE (1984) e por BOURDILLON et al. (1990b), nem mesmo com a ausência de 

efeitos da idade na EMAn verificada por FOROLLA et al. (1981) e CARRE et al. (1991). Só 

a digestibilidade aparente da proteína apresenta, em geral, valores mais baixos nas aves 

mais velhas (FOROLLA et al., 1981; CARRÉ et al. 1991; ZUPRIZAL et al., 1992; SHAPIRO e 

NIR, 1995) por motivos que CARRÉ et al. (1991) consideram desconhecidos, mas que 

FOROLLA et al. (1981) atribuem à maior excreção de azoto metabólico. Do mesmo modo, 

a digestibilidade mais elevada da gordura que observámos nas aves mais jovens não 

concorda com a tendência para valores menores, referida por ORTIZ et al. (1998) e por 

WIZEMAN et al. (1998). 

Também não houve aumentos da digestibilidade da fracção NDF com idade das 

aves, não se confirmando as observações de ANNISON et al. (1968), referidos por CARRÉ 

(1990). Igualmente, não foram corroborados os efeitos anti-nutricionais do trigo e do 

centeio mais pronunciados nas aves jovens, conforme as observações de WARD e 

MARQUARDT, (1983) e LANGHOUT et al. (1997; alínea I.6.1). 

 

Os resultados inferiores das digestibilidades e da EMAn que obtivemos no Período 

II são assim difíceis de justificar. Podemos admitir que algum problema sanitário, não 

detectado, tenha estado na sua origem. Com efeito, segundo SASSROD (1993), CYRAN e 

RAKOWSKA (1994) e CHOCT (1997b), dietas com teores elevados em NSP podem 

aumentar a frequência de diarreias e inibir a absorção intestinal de água no porco jovem, 

sendo este problema mais grave quando as pentosanas do centeio estão presentes. 

Também nas aves, os NSP pouco digestíveis e fermentáveis presentes em quantidade 

excessiva na dieta poderão provocar diarreia (LARBIER e LECLERCQ, 1994). Os menores 

ganhos de peso das aves alimentadas com as dietas C+E e T e a produção de excreta com 

teor em humidade elevado pela aves alimentadas com as dietas C+E observados no 

Período II, precisamente as aves que apresentaram os piores resultados na digestibilidade, 

estão de acordo com esta hipótese. No Período II, as aves alimentadas com a dieta C 

produziram também dejectos com uma quantidade elevada de humidade, mas o adequado 

crescimento corporal, que foi o segundo maior em termos absolutos, parece afastar a 

hipótese de problemas sanitários nestas aves. Os referidos maus resultados e os sintomas 

de diarreia das aves alimentadas com as dietas à base de centeio com suplemento 

enzimático ou à base de trigo podem também reflectir inadaptação do aparelho digestivo e 
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da microflora intestinal às dietas experimentais com centeio, dado que estes frangos 

tinham recebido alimentos comerciais até dois dias antes de se iniciarem as medições da 

digestibilidade. 

Outra justificação para o resultados inferiores da digestibilidade da MS no Período 

II poderá ser encontrada nas observações de JORGENSEN et al. (1996b), segundo as quais 

esta digestibilidade tende a diminuir com a idade, devido a uma maior contribuição das 

matérias azotadas da urina. O ácido úrico aumenta a quantidade de matéria seca da 

excreta, e deste modo altera a concentração dos nutrientes, introduzindo erros por defeito 

nos cálculos da digestibilidade. Isto poderá ter sido agravado no Período II, pelo facto das 

dietas utilizadas terem relações proteína/energia semelhantes às relações das dietas 

utilizadas no Período I, pelo que a proteína terá sido mais excedentária e poderá ter 

originado uma maior excreção de ácido úrico. 

 

II.2.1.3.4 DIGESTIBILIDADE DA GORDURA 

 

Os valores dos CUDa da gordura da dieta M nos Períodos I e II são superiores ao 

valor médio de 87% da digestibilidade da gordura da maioria dos alimentos para frangos 

(CARRÉ, 1990). A substituição do milho pelo centeio provocou uma diminuição do CUDa 

da gordura de 31,7 pontos percentuais no Período I e de 23,3 no Período II, diminuição 

semelhante à observada por outros investigadores (EDNEY et al., 1989; FRIESEN et al., 

1992; SILVA e SMITHARD, 1997; alínea I.5.1). A incorporação de trigo provocou também 

uma redução da digestibilidade da gordura, embora menos acentuada e que foi mais 

evidente no Período II. De igual modo, HUYGHEBAERT (1997) verificou efeitos negativos 

óbvios do trigo na digestibilidade da gordura. 

 

Podemos argumentar que o teor em gordura da dieta C foi elevado e que isto 

poderá ter contribuído para a acentuada depressão da digestibilidade deste nutriente 

especialmente no Período I, quando os frangos tinham entre 16 e 22 dias de idade. Com 

efeito, o aparelho digestivo das aves nas primeiras semanas de vida ainda não está 

totalmente desenvolvido (LESSIRE, 1990; NITSAN et al., 1991; NIR et al., 1993), tendo 
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uma capacidade limitada de produzir ácidos biliares (KUSSAIBATI et al., 1982) e lipase 

pancreática (KROGDAKL e SELL, 1989). Por este motivo, alguns estudos indicam que a 

utilização digestiva da gordura é menor nas aves mais jovens. ORTIZ et al. (1998) 

observaram em dietas com 9% a 13% de gordura menor digestibilidade da gordura nos 

frangos mais jovens (10 a 12 dias de idade vs. 27 a 29 dias). Também WISEMAN et al. 

(1998) em dietas em que a gordura representava 4 a 12% da dieta observaram uma menor 

utilização digestiva em frangos mais jovens (1,5 semanas vs. 7 semanas), sendo este efeito 

agravado com o grau de saturação da gordura (relação entre ácidos gordos insaturados e 

saturados entre 1 e 3,5). 

No entanto, ASKBRANT e FARREL (1987) verificaram em aves com uma a três 

semanas de idade (idade inferior à das aves que utilizámos no Período I) uma 

digestibilidade da gordura de 90,1% com uma dieta com 11,7% de gordura na matéria 

seca, valor superior ao de qualquer dos regimes alimentares com que trabalhámos. 

Também a dieta M, com teores de gordura de 80,4 g.kg
-1

 MS, pouco inferiores aos da 

dieta C, permitiu uma digestibilidade da gordura de 92% e 88,8% nos Períodos I e II, 

respectivamente. É assim mais provável que a redução da digestibilidade da gordura nas 

aves alimentadas com a dieta C tenha sido devida à presença dos componentes da parede 

celular e, mais especificamente, dos NSP solúveis, conforme é referido por EDNEY et al. 

(1989) e CLASSEN e BEDFORD (1991; alínea I.5.1). A resposta numericamente positiva da 

digestibilidade da gordura da dieta C à suplementação com enzimas com actividade 

xilanase, verificada no Período I, parece confirmar a tese de que os NSP têm 

responsabilidade na sua redução. 

 

O modo como os componentes da parede celular do centeio afectam a 

digestibilidade da gordura é complexo e pode passar pela encapsulação, provocada pela 

fracção insolúvel, e por interferência directa ou indirecta da fracção solúvel nos 

mecanismos de digestão e absorção da gordura. No presente estudo, o efeito da 

encapsulação na digestibilidade da gordura foi certamente reduzido, porque a gordura da 

dieta proveniente do centeio era limitada – estimada em 1 ponto percentual num total de 9 

pontos percentuais da matéria seca. Mesmo que esta gordura não fosse digerida na 

totalidade, a digestibilidade total da gordura da dieta com centeio seria apenas reduzida 

cerca de 11 pontos percentuais, valor muito inferior à redução de 31,7 pontos percentuais 



                                                      1º Estudo - Utilização de trigo e de centeio na alimentação do frango 

 

 

116 

no Período I e de 23,3 no Período II. 

É assim claro que a fracção solúvel dos NSP do centeio reduziu a digestibilidade 

da gordura da dieta proveniente do bagaço de soja, da soja integral e do próprio centeio. 

Os mecanismos pelos quais os NSP solúveis originaram esta redução são diversos, mas 

resultam essencialmente do aumento da viscosidade e da actividade bacteriana no 

intestino delgado e no intestino grosso. 

 

Figura II.2 - 2 – Digestão e absorção da gordura no intestino delgado. (Adaptado de VANDER 

et al., 1994) 

 

A maior parte da gordura da dieta consiste em triglicéridos que são insolúveis em 

água, onde formam grandes gotículas (JOHNSTON, 1968; MOFFETT et al., 1993). Para se 
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iniciar a digestão enzimática da gordura é essencial que as gotículas de gordura reduzam o 

seu tamanho e assim aumentem a área disponível para a acção das  lipases (DESNUELLE, 

1968; JOHNSTON, 1968; MOFFETT et al., 1993; PASQUIER et al., 1996). 

Embora possa ocorrer alguma redução do tamanho das gotículas no estômago em 

resultado da sua actividade contráctil, ela, em geral, é pequena (MOFFETT et al., 1993). A 

redução mais significativa do tamanho das gotículas de gordura ocorre no processo de 

emulsão no duodeno, devido à presença de ácidos biliares e, em menor grau, de 

fosfolípidos, e às contracções peristálticas e anti-peristálticas desta secção do ID 

(ESCRIBANO, 1991; JONHSON, 1991; MOFFETT et al., 1993). Em resultado da emulsão, 

formam-se gotículas emulsionadas de gordura, de menor dimensão, nas quais as 

moléculas de triglicéridos estão separados da água dos conteúdos intestinais por uma 

interface (JOHNSTON, 1968). Seguidamente, a lipase pancreática, na presença da colipase, 

é adsorvida pelas gotículas emulsionadas de gordura, actuando nesta interface onde 

hidrolisa os triglicéridos que a revestem, com libertação de ácidos gordos e de 

monoglicéridos (JOHNSTON, 1968; ESCRIBANO, 1991; MOFFETT et al., 1993; VANDER et 

al., 1994; SMULIKOWKSA, 1998; Figura II.2 - 2). Para esta acção da lipase são essenciais a 

remoção prévia das cabeças dos fosfolípidos presentes na superfície das gotículas pela 

fosfolipase pancreática e a presença dos ácidos biliares, que previnem a inibição da lipase 

pelos ácidos gordos livres que entretanto se acumulam na superfície da gotícula 

(DESNUELLE, 1968; MOFFETT et al., 1993). Provavelmente, os ácidos biliares 

combinam-se com os ácidos gordos livres e transportam-nos para a fase aquosa 

(DESNUELLE, 1968). 

Da interacção dos ácidos biliares, ácidos gordos livres e monoglicéridos resultam, 

espontaneamente, as micelas solúveis em água com 30 a 100 Å (STRAUSS, 1968; 

JOHNSTON, 1968; VANDER et al., 1994). Os lípidos das micelas são absorvidos 

principalmente no jejuno da galinha (HURWITZ et al., 1973, citado por ANNISON, 1983), 

após a colisão ocasional destas com as células da mucosa intestinal ou da sua 

auto-desagregação (ANNISON, 1983; MOFFETT et al., 1993; VANDER et al., 1994), 

deixando os ácidos biliares no lumen do intestino (SMULIKOWKSA, 1998). Antes dos 

produtos da digestão poderem ser absorvidos, a micela ou os produtos da lipólise têm de 

atravessar a camada aquosa não perturbada que cobre a mucosa intestinal (JONHSON, 
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1991). 

Todos os processos da emulsão, da digestão e da absorção da gordura descritos 

parecem ser sensíveis ao aumento da viscosidade dos conteúdos do tubo digestivo 

induzida pelos NSP solúveis do centeio e do trigo. Esta viscosidade interfere com os 

movimentos da digesta através do lumen intestinal e reduz a taxa de difusão das enzimas 

pancreáticas e dos ácidos biliares até aos seus substratos (alínea I.4.2). Deste modo, será 

de esperar redução da emulsão da gordura, redução do contacto entre as partículas 

emulsionadas de gordura e as lípases, diminuição da remoção dos ácidos gordos livres da 

superfície das gotículas de gordura e redução do contacto das micelas com a mucosa 

intestinal quando aumenta a viscosidade intestinal e, consequentemente, a redução da 

digestibilidade da gordura.  

 

O efeito negativo do centeio na digestibilidade da gordura pode também resultar da 

maior desconjugação dos ácidos biliares e da maior transformação ácidos biliares 

desconjugados em ácidos biliares secundários, provocadas por uma actividade microbiana 

no intestino delgado e no intestino grosso aumentada pela presença de teores elevados em 

NSP nesta dieta (alínea I.4.4). Os ácidos biliares desconjugados são menos activos na 

formação de micelas e podem ser absorvidos prematuramente no duodeno e os ácidos 

biliares secundários parecem ter uma maior capacidade de ligação à fibra da dieta, o que 

provoca aumentos da sua excreção, com possíveis efeitos negativos na sua presença na 

digesta e, consequentemente, na emulsão da gordura. 

 

II.2.1.3.5 DIGESTIBILIDADE DOS COMPONENTES DA PAREDE CELULAR 

 

Os CUDa da fracção NDF foram baixos, tendo atingido valores médios de 21,2 e 

19,2% nos Períodos I e II, respectivamente (Quadro II.2 - 8). A limitada digestibilidade da 

fracção NDF das aves resulta da sua reduzida capacidade para digerirem celulose, 

hemicelulose insolúvel e da ausência de capacidade para digerirem lenhina, compostos 

que fazem parte da fracção NDF (CARRÉ e LECLERCQ, 1985; alínea I.3). Para esta 

limitada degradação podem também contribuir enzimas endógenas do cereal que são 

reactivadas no tubo digestivo. HESSELMAN e AMAN (1986) observaram uma degradação 
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apreciável de -glucanas no intestino delgado distal tendo-a atribuído a enzimas de 

origem microbiana ou da dieta.  

 

A mais elevada digestibilidade da fracção NDF observada na dieta C, sobretudo no 

Período II, pode reflectir uma remoção incompleta do amido desta fracção (alínea I.2.1) 

e/ou a contaminação da fracção NDF por uma maior quantidade de polissacáridos 

solúveis. Isto é suportado pelos maiores teores em NSP solúveis desta dieta (Quadro II.2 - 

3). 

A ausência de uma resposta positiva clara da utilização digestiva da fracção NDF à 

adição de enzimas pode dever-se à falta de representatividade da fracção das pentosanas 

solúveis na fracção NDF. Segundo PETTERSSON e AMAN (1989), as enzimas xilanases 

adicionadas a dietas à base de centeio e de trigo não afectam significativamente as 

digestibilidades das pentosanas insolúveis e dos NSP totais. Estes autores verificaram que 

o CUDa das pentosanas insolúveis passou de 32,2% para 36,4% e o CUDa dos NSP totais 

de 40% para 46,2%, enquanto que a digestibilidade aparente das pentosanas solúveis 

subiu de 31,6% para 45,5%. 

 

II.2.1.3.6 DIGESTIBILIDADE DA MATÉRIA SECA E DA MATÉRIA ORGÂNICA  

 

A utilização digestiva da MS e da MO da dieta M nos Períodos I e II encontra-se 

próxima dos valores observados por diversos investigadores em dietas com composição 

equivalente (MARQUARDT et al., 1979, 1994; ANTONIOU e MARQUARDT, 1983). A 

incorporação de 530 g.kg
-1 

de centeio na dieta C teve um efeito negativo marcado na 

digestibilidade da MS e da MO, corroborando os resultados obtidos por PETTERSSON e 

AMAN (1989) e FRIESEN et al. (1992) em dietas com composição semelhante. Os efeitos 

negativos do centeio e do trigo no valor nutritivo das dietas das aves têm sido atribuídos 

aos componentes das suas paredes celulares (ANTONIOU et al., 1980; GRAMMER et al., 

1983; alínea I.5.1). Dado que o trigo possui um teor em componentes da parede celular 

inferior ao do centeio (Quadro II.2 - 2), os seus efeitos anti-nutritivos não se fizeram 

sentir de um modo tão acentuado, ou estiveram mesmo ausentes.  
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A diminuição do CUDa da gordura provocada pela presença do centeio foi 31,7 

pontos percentuais no Período I e de 23,3 no Período II, como referimos antes. Tendo em 

conta o teor em gordura na dieta com centeio (9,7% da MO), pode calcular-se que a 

redução do seu CUDa terá contribuído com 3,1 e 2,3 unidades percentuais para a redução 

da CUDa da MO nos Períodos I e II, que foi respectivamente de 10,7 e 8,7 unidades 

percentuais. Claramente, outros factores terão de explicar este efeito de depressão. A 

presença do centeio na dieta terá também contribuído para a redução da digestibilidade da 

proteína e do amido – que não foram medidas neste ensaio – conforme observaram 

EDNEY et al. (1989), CHOCT e ANNISON (1992b), MARQUARDT et al. (1994) e FRIESEN et 

al. (1991, 1992) em dietas semelhantes. O decréscimo da razão entre a retenção e a 

ingestão de azoto nas aves alimentadas com a dieta C nos Períodos I e II (Quadro II.2 - 5 

e Quadro II.2 - 7) pode reflectir uma baixa digestibilidade da proteína. 

 

A fracção NDF das dietas C e C+E também poderá ter afectado negativamente os 

resultados da digestibilidade através do efeito de lastro. Estas dietas apresentaram os 

teores mais elevados em NDF (Quadro II.2 - 3) e, no Período II, mostraram valores da 

ingestão numericamente maiores (Quadro II.2 - 9). Os componentes insolúveis da fibra da 

dieta, presentes nesta fracção, podem tornar o trânsito digestivo dos frangos mais rápido 

(alínea I.4.3), o que reduz a digestão e a absorção de nutrientes (STACHITHANANDAM et 

al., 1990, citados por JORGENSEN et al., 1996b) sobretudo quando há um aumento da 

viscosidade intestinal, como será de esperar na presença de dietas com as características 

das dietas C e C+E. A hipótese de um trânsito digestivo mais rápido parece ser mais 

fundamentada nas aves alimentadas com a dieta C no Período II, dado que estas aves em 

igual período de tempo ingeriram mais alimento e excretaram mais que as aves 

alimentadas com as restantes dietas. 

 

II.2.1.3.7 ENERGIA METABOLIZÁVEL 

 

Em consequência da menor digestibilidade da matéria orgânica nas dietas à base de 

centeio ou de trigo, estas dietas apresentaram menores valores em EMAn. Estes efeitos 

negativos foram mais evidentes na dieta à base de centeio. 



                                                      1º Estudo - Utilização de trigo e de centeio na alimentação do frango 

 

 

121 

A gordura parece ser o nutriente cuja redução da digestibilidade mais contribui 

para diminuição da EMAn. De modo idêntico ao observado por ASKBRANT e FARREL 

(1987), no presente ensaio houve, em geral, uma redução da EMAn com a redução da 

digestibilidade dos lípidos. Às mais baixas digestibilidades da gordura das dieta C e C+E 

nos Períodos I e II e da dieta T no Período I corresponderam as mais baixas EMAn. 

Poderemos estimar que se não houvesse uma diferença de 31,7 pontos percentuais entre 

as digestibilidades da gordura da dieta C e da dieta M no Período I, aquela dieta com 80,4 

g.kg
-1

 de gordura (9,33 kcal.g
-1

) teria a EMAn aumentada em 243 kcal, totalizando 2782 

kcal.kg
-1

. Também no Período II a dieta com trigo gerou valores do CUDa da gordura 

numericamente inferiores aos da dieta com milho, o que se reflectiu na EMAn. 

 

Será de esperar que a redução da digestibilidade da matéria orgânica no intestino 

delgado que se verifica nas dietas à base de trigo ou de centeio tenha como consequência 

um aumento da degradação microbiana dos componentes da parede celular e de outros 

nutrientes no intestino grosso, que poderá prover alguma energia à ave. No entanto, esta 

degradação microbiana não tem uma importância significativa na satisfação das 

necessidades energéticas da ave (alínea I.3). A eficiência com que a energia dos 

componentes da parede celular fermentados é utilizada pela ave é baixa, devido ao calor 

de fermentação e à eficiência de utilização da energia dos AGV resultantes da 

fermentação, sendo inferior à dos carboidratos que são absorvidos como monossacáridos 

no intestino delgado (DIERICK et al., 1989). MURAMATSU et al. (1994) referem que os 

AGV produzidos pela actividade microbiana são mal utilizados como fonte energética, 

pelo que a sua produção pode contribuir para uma determinação da EMA mais elevada 

que não tem correspondência directa no aumento da deposição da energia. 

 

Segundo CARRÉ et al. (1984b) e CAMPBELL et al. (1986), as equações para a 

estimativa do valor energético das dietas usando os componentes das paredes celulares, 

como a fracção NDF mostram uma eficiência elevada. A pequena ou nula digestibilidade 

dos componentes das paredes celulares para as aves explica porque é que estes parâmetros 

criam elevadas correlações negativas com a energia metabolizável (CAMPBELL et al., 

1986).  No presente ensaio, os valores determinados da EMAn da dieta M no Período I e 

no Período II e da dieta T no Período I concordam razoavelmente com os valores 
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calculados utilizando a equação de CARRÉ et al. (1984b; Quadro II.2 - 10), embora esta 

equação mostre tendência para avaliar por excesso a EMAn. Esta sobreavaliação poderá 

ser devida ao facto da equação de CARRÉ et al. (1984b) ter sido estudada para galos 

adultos enquanto que nós trabalhamos com pintos, pese embora o facto de efeito oposto 

na EMAn, de aquela equação ter sido calculada para dietas não granuladas e as nossas 

dietas experimentais serem granuladas. 

 

Quadro II.2 - 10 – Diferenças entre a energia calculada pela equação de CARRÉ et al. (1984b) 

e os valores obtidos in vivo nos Períodos I e II. 

EMAn 
Dieta 

M C C+E T T+E 

      CARRE et al. (1984b)* 3067 3050 3050 3066 3066 

in vivo Período I** 3065 2539 2715 2953 2935 

Diferença (%) 0,1 16,8 11,0 3,7 4,3 

      in vivo Período II*** 2955 2526 2344 2633 2846 

Diferença (%) 3,7 17,2 23,1 14,1 7,2 

*ver  Quadro II.2 - 3; ** ver Quadro II.2 - 4; *** ver Quadro II.2 - 6 

 

Todavia, os valores determinados para a EMAn da dieta C nos Períodos I e II e da 

dieta T no Período II, foram muito inferiores aos obtidos pela aplicação da equação de 

CARRÉ et al. (1984b), mostrando a inadequação dos parâmetros utilizados nesta equação 

(GB, cinzas e fracção NDF) para o cálculo da EMAn destas dietas. Segundo CARRÉ et al. 

(1984b), a existência de discrepância entre os valores da EMAn in vivo e os valores 

calculados pelo uso de equações pode sugerir a presença de factores anti-nutritivos. No 

presente estudo, esta inadequação é, possivelmente, devida à presença de NSP solúveis 

nas dietas que, actuando como factores anti-nutritivos, alteram a relação linear entre a 

EMAn e a composição da dieta, nomeadamente o teor na fracção NDF. Esta hipótese 

parece-nos encontrar suporte no aumento da EMAn, para valores mais próximos dos 

estimados pela equação de CARRÉ et al. (1984b), quando adicionámos xilanases à dieta C 

no Período I e à dieta T no Período II. No entanto, na dieta T e no Período I, não 

verificámos aproximação entre os valores EMAn calculados e os obtidos in vivo quando 

suplementamos esta dieta com xilanases. Isto era de certo modo esperado, tendo em 
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atenção os elevados valores da EMAn obtidos in vivo sem suplementação. Já no caso da 

dieta C no Período II o efeito negativo das enzimas na EMAn tem explicação mais difícil, 

mas pode estar relacionada com problemas patológicos das aves, conforme já referimos. 

 

II.2.1.3.8 SUPLEMENTAÇÃO ENZIMÁTICA 

 

A suplementação com enzimas xilanases das dietas baseadas em centeio ou trigo 

não melhorou significativamente qualquer parâmetro da digestibilidade. No entanto, no 

Período I as probalidades obtidas no teste de TUKEY parecem revelar uma tendência para 

a suplementação com xilanases aumentar a digestibilidade da gordura (P=0,06), a EMA 

(P=0,10) e a EMAn (P=0,11) da dieta baseada em centeio. No Período II, a suplementação 

enzimática da dieta com trigo transformou em não significativa a diferença entre os CUDa 

da MO das aves alimentadas com esta dieta e dos frangos alimentados com a dieta M. 

Embora positivos, estes resultados não são tão evidentes como os aumentos da 

digestibilidade dos nutrientes e da EMA obtidos por diversos investigadores quando 

adicionaram xilanases a dietas com centeio (LANGHOUT et al., 1997; BEDFORD e 

CLASSEN, 1993) ou a dietas com trigo (RITZ et al., 1995; alínea I.7.2.3.1). ANNISON 

(1992) observou um aumento de 230 kcal.kg
-1

 na EMAn do trigo com adição de enzimas 

carboidrases. MARQUARDT et al. (1994) verificaram aumentos de 4% na EMAn, 6 pontos 

percentuais na digestibilidade da proteína e 9 pontos percentuais na digestibilidade da 

matéria seca das dietas á base de trigo e de 10% na EMAn das dietas à base de centeio. 

Também FRIESEN et al. (1992) observaram um aumento no CUDa da gordura de 71% 

para 85,5% quando adicionaram enzimas de Trichoderma viride com actividade celulase 

(0,4 g.kg
-1

) a dietas com 35% de centeio. 

Os benefícios da adição de enzimas carboidrases a dietas baseadas em cereais 

resultam da solubilização ou degradação dos NSP insolúveis, que provocam a ruptura das 

paredes celulares e assim facilitam o acesso das enzimas digestivas aos grânulos de 

amido, proteína e outros compostos dos conteúdos celulares, e da hidrólise dos NSP 

solúveis, que reduz a viscosidade intestinal aumentando, consequentemente, a eficiência 

da acção das enzimas digestivas (alínea I.7.2.2). 
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A tese da acção das xilanases sobre os NSP solúveis do centeio parece ser 

confirmada pelo aumento da digestibilidade da gordura da dieta C em 12,2 pontos 

percentuais no Período I. De facto, como referimos atrás, apenas 1 ponto percentual da 

gordura da dieta C provem do centeio, sendo o restante proveniente quase exclusivamente 

da soja integral, cujas paredes celulares não são sensíveis às xilanases. Deste modo, o 

aumento da digestibilidade da gordura só será possível se as xilanases actuarem sobre os 

NSP solúveis do centeio neutralizando, pelo menos parcialmente, os seus efeitos anti-

nutritivos, como o aumento da viscosidade intestinal, que afectam o processo da digestão 

e da absorção da gordura (alínea II.2.1.3.4). As xilanases ao aumentarem a digestibilidade 

da dieta, reduzindo a presença de nutrientes nas zonas terminais do tubo digestivo (íleo, 

cólon e cego), também podem provocar diminuições na actividade dos microrganismo 

nestas secções do tubo digestivo, o que permite que a concentração intestinal de ácidos 

biliares conjugados volte aos níveis normais (CHOCT et al., 1996). Segundo LANGHOUT et 

al. (1997), o restabelecimento da concentração intestinal de ácidos biliares conjugados 

pode explicar os efeitos positivos da suplementação com enzimas na digestibilidade da 

gordura das dietas à base de centeio ou de trigo, semelhantes ao verificado no Período I 

com a dieta C+E. 

Possivelmente, a incapacidade da suplementação enzimática melhorar de modo 

mais evidente o valor nutritivo da dieta C nos Períodos I e II e da dieta T no Período II 

reflecte a utilização de uma dose de enzimas insuficiente para eliminar os efeitos anti-

nutritivos dos NSP destas dietas. A falta de efeitos positivos significativos da 

suplementação enzimática na digestibilidade da dieta à base de trigo no período I deve-se 

certamente aos valores elevados destes parâmetros verificados nas aves alimentadas com 

a dieta T, próximos dos verificados nas aves criadas com a dieta M. 

 

II.2.1.3.9 INGESTÃO E RETENÇÃO DE AZOTO 

 

A retenção total de azoto e a relação entre a RTN e a ingestão de azoto foram 

significativamente menores (P<0,05) nas aves alimentadas com a dieta C do que nas aves 

alimentadas com a dieta M ou T no Período I. Também ASKBRANT (1990) demonstrou 
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que as dietas com teores em fibra mais elevados provocam reduções na retenção de azoto. 

No entanto, no Período II as diferenças deixaram de ser significativas para a RTN. 

As variações da retenção total de azoto nas aves alimentadas com as diversas dietas 

experimentais parecem estar relacionadas com os diferentes ganhos de peso corporal 

(Quadro II.2 - 5 e Quadro II.2 - 7). Os frangos alimentados com a dieta C no Período I 

ingeriram menos energia que os frangos alimentados com a dieta M, por não conseguirem 

compensar a menor da EMAn da dieta com o aumento da ingestão, pelo que cresceram 

menos. Em consequência, retiveram menos proteína nos seus tecidos (pressupondo que 

não houve modificações acentuadas na composição do ganho de peso), conforme parece 

ser comprovado pelas inferiores RTN. No Período II, as aves conseguiram compensar o 

menor valor energético das dietas C e T com o aumento da ingestão, não tendo alterado 

de modo significativo nem o ganho de peso nem a RTN. Deste modo, a natureza da dieta 

determinou a RTN através das limitações que impôs à ingestão e, consequentemente, ao 

ganho de peso vivo. 

Nos Períodos I e II a eficiência da retenção do azoto foi afectado pela natureza da 

dieta, tendo sido mais baixa nas aves alimentadas com as dietas à base de centeio ou de 

trigo que nos frangos que receberam a dieta M. Esta deterioração pode estar associada a 

um CUDa da proteína mais baixo, o que não podemos clarificar neste trabalho. Todavia, 

existem diversos trabalhos que referem uma diminuição da digestibilidade aparente da 

proteína provocada pelos NSP dos cereais (FRIESEN et al., 1991, 1992; MARQUARDT et 

al., 1994). 

A deterioração da RTN por unidade de azoto ingerido pode também ser devida ao 

desequilíbrio entre a proteína e a energia da dieta. Segundo as recomendações do guia de 

maneio (ANÓNIMO, s/d) as dietas deveriam possuir 66 g PB/1000 kcal EMA. No Período 

I, a dieta M apresentou 63 g PB/1000 kcal EMA (204,2 g PB/kg, Quadro II.2 - 3, e 3218 

kcal EMA/kg, Quadro II.2 - 4) e a dieta C apresentou 79 g PB/1000 kcal EMA (211,5 g 

PB/kg, Quadro II.2 - 3, e 2677 kcal EMA/kg, Quadro II.2 - 4). Deste modo, a ingestão das 

dietas à base de centeio implicou uma ingestão excedentária de proteína em relação às 

necessidades. A proteína ingerida em excesso, se absorvida, será catabolizada e o azoto 

excretado sob a forma de ácido úrico urinário (LARBIER e LECLERCQ, 1994). Isto 

explicará a ingestão mais elevada de azoto por unidade de EMAn pelas aves alimentadas 
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com as dietas C e C+E nos Períodos I e II enquanto que a RTN por unidade de EMAn 

ingerida foi idêntica nas aves alimentadas com as cinco dietas experimentais (Quadro II.2 

- 5 e Quadro II.2 - 7). 

 

A suplementação enzimática das dietas à base de centeio ou de trigo não afectou de 

modo significativo a ingestão total de azoto. A RTN por unidade de azoto ingerido 

mostrou propensão para responder positivamente à suplementação enzimática (com 

excepção da dieta C no Período II). Também WENK e MESSIKOMMER (1991) verificaram 

um efeito positivo na utilização do azoto pelas aves alimentadas com dietas com teores 

elevados em centeio (30% a 40%) quando as suplementaram com enzimas celulolíticas ou 

hemicelulolíticas. Os efeitos da suplementação enzimática na RTN poderão estar 

relacionados com aumentos da digestibilidade da proteína provocados pelas xilanases, 

conforme observaram FRIESEN et al. (1991, 1992) e PETTERSSON e AMAN (1989). No 

entanto, no nosso estudo, porque a adição de enzimas xilanase às dietas permitiu 

aumentar também a ingestão de energia, o azoto ingerido ou retido por unidade de energia 

ingerida não foi alterado de modo expressivo. 

 

II.2.1.3.10 INGESTÃO DE MATÉRIA SECA E EXCREÇÃO 

 

Em ambos os períodos da determinação da digestibilidade, a ingestão de MS não 

diferiu de modo significativo entre as aves alimentadas com as diferentes dietas (Quadro 

II.2 - 9). 

A menor digestibilidade da MS das dietas à base de centeio, conjuntamente com a 

ingestão de alimento numericamente mais elevada, verificada no Período II, provocaram 

um aumento da excreção de matéria seca. Estas aves produziram também excreta com os 

valores mais elevados em humidade, de modo idêntico ao observado por CLASSEN et al. 

(1985), BEDFORD e CLASSEN (1992) e EDNEY et al. (1989). MARQUARDT et al. (1994) 

atribuiem este efeito aos com teores elevados em NSP solúveis. 

A elevada excreção de MS associada a um elevado teor em humidade originou a 

maior quantidade de dejectos frescos pelas aves alimentadas com as dietas com teores 

elevados em centeio, especialmente no Período II, de modo semelhante ao observado por 
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JORGENSEN et al. (1996b). A presença de trigo na dieta não afectou de modo significativo 

as quantidades excretadas de MS nem a humidade da excreta, possivelmente por os NSP 

se encontrarem em níveis baixos neste cereal. 

  

A suplementação enzimática da dieta à base de centeio não permitiu reduzir o teor 

em humidade da excreta de um modo significativo nos dois períodos. Estes resultados 

discordam da diminuição do teor em humidade com a adição de xilanases a dietas com 

centeio ou trigo observada por PETTERSSON e AMAN, (1989) e MARQUARDT et al. (1994). 

Segundo ANTONIOU e MARQUADT (1981) e PETTERSSON e AMAN (1989) a redução da 

humidade da excreta pelas enzimas depende da redução da capacidade de ligação à água 

dos NSP que provocam. A ausência de efeitos significativos na diminuição do teor em 

humidade da excreta com a suplementação de xilanases, parece assim indicar que as 

enzimas se encontravam em quantidade insuficiente para as dietas em causa, confirmando 

observações já realizadas neste sentido. 

Também a suplementação com xilanases da dieta à base de trigo no Período I não 

afectou de modo significativo o teor em humidade da excreta. Isto poderá ser atribuído ao 

facto da excreta das aves alimentadas com esta dieta apresentar teores em humidade 

semelhantes aos das aves alimentadas com dieta M. No entanto, o aumento da humidade 

da excreta das aves alimentadas com a dieta à base de trigo no Período II tem difícil 

explicação. Possíveis problemas patológicos, já discutidos, poderão ter contribuído para 

este aumento. 
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II.2.2 ENSAIO DE CRESCIMENTO 

II.2.2.1 MATERIAL E MÉTODOS 

II.2.2.1.1 AVES E ALOJAMENTOS 

 

Neste primeiro ensaio de crescimento foram utilizados inicialmente 600 pintos 

auto-sexados. As aves foram submetidas às condições gerais de maneio (local de 

alojamento, jaulas colectivas, temperatura e luz) referidas na alínea II.1.2.  

  Durante o ensaio de crescimento foram alojadas 7 aves em cada jaula colectiva 

com 3000 cm
2
. A área disponível por ave estava de acordo com as directrizes para a 

criação de aves até 1200 g em jaulas colectivas (portaria nº1005/92). 

 

II.2.2.1.2 DELINEAMENTO DA EXPERIÊNCIA 

 

Entre o primeiro dia de vida e o início do ensaio de crescimento (8 dias de idade) 

as aves receberam um alimento de iniciação comercial. No ensaio de crescimento foram 

utilizadas as mesmas 5 dietas experimentais já descritas no ensaio de digestibilidade 

(alínea II.2.1.1.1). 

A experiência foi desenhada com 5 tratamentos distribuídos de forma 

completamente aleatória por 2 blocos, havendo 7 repetições por cada bloco. Os blocos 

representavam os sexos e os tratamentos as dietas. Aos oito dias de idade foram 

escolhidos 490 pintos, tendo sido formados 35 grupos de 7 aves de cada sexo. O peso 

médio do grupo de fêmeas era de 158,2  1,2 g e o peso médio do grupo de machos era de 

161,2  1,4 g.  

 

II.2.2.1.3 CONTROLO DA INGESTÃO E DO CRESCIMENTO 

 

Aos 8, 14, 21, 28 e 35 dias de idade foram pesados todos os pintos sendo deter-
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minado o peso médio das aves de cada réplica e o ganho médio de peso no intervalo entre 

duas pesagens. As pesagens foram realizadas sempre à mesma hora do dia (9h). O ganho 

diário de peso vivo foi calculado como a diferença dos pesos médios das aves no início e 

no fim de cada período divididos pelo número de dias. 

A ingestão diária de alimento em cada período entre pesagens foi também 

determinada. Para isto, em cada réplica foi pesado o alimento existente no comedouro no 

momento de cada controlo e esta quantidade foi subtraída à quantidade total distribuída 

no período em causa. Não foram assim contabilizadas eventuais perdas de alimento caído 

no chão. Também não se determinou o teor em matéria seca das sobras nos comedouros 

no final de cada período de controlo, pressupondo-se que este não era diferente do teor da 

dieta. A quantidade de alimento existente foi dividida pelo número de dias e de aves de 

cada grupo para o cálculo do consumo médio de alimento por ave. Para uma mais correcta 

comparação da ingestão de alimento e da conversão alimentar, a ingestão foi corrigida 

pressupondo 88% de matéria seca em todas as dietas. 

Quando havia alguma morte ocasional eram feitas pesagens intercalares do 

alimento existente no comedouro e do grupo de aves restante. O peso médio intercalar das 

aves era determinado e o ganho diário de peso vivo calculado com base nos pesos médios 

e no número de dias entre o início do período e a pesagem intercalar. Procedia-se de igual 

modo para a segunda fase do período, entre a pesagem intercalar e o fim do período. Com 

base neste dados era calculado o ganho diário médio em todo o período. Procedimento 

semelhante foi utilizado com a ingestão de alimento. 

Com base nos dados da ingestão média de alimento e do ganho médio de peso foi 

determinado o índice de conversão alimentar (alimento ingerido por unidade de aumento 

de peso) de cada réplica em cada período considerado e no período total em que decorreu 

o ensaio. 

 

II.2.2.1.4 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

 Não foram realizadas análises químicas das dietas especificamente para o ensaio 

de crescimento, dado que estas dietas foram as mesmas utilizadas no ensaio de 
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digestibilidade e estes ensaios decorreram em simultâneo. Por isso, passaremos a utilizar a 

EMAn obtida no Período I do ensaio de digestibilidade como a energia das dietas (Quadro 

II.2 - 11). Dado os valores da EMAn das dietas determinados no Período II terem sido 

baixos e inferiores ao esperado, por motivos já apontados na discussão dos resultados da 

digestibilidade (alínea II.2.1.3.7), não foram utilizados. 

 

II.2.2.1.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância multifactorial, 

utilizando o sexo como blocos e a natureza da dieta como factor. Quando o teste F era 

significativo, as médias das dietas e dos sexos foram separadas pelo teste T de TUKEY. 

 

Quadro II.2 - 11 – EMAn  e composição química das dietas utilizadas no ensaio de 

crescimento. 

  Dietas 

M T T+E C C+E 

EMAn (kcal.kg
-1

 dieta) 3065 2953 2935 2539 2715 

g.kg
-1

 dieta    

MS 878,3 889,9 887,9 

MO  820,5 831,7 828,8 

PB  204,2 206,9 211,5 

GB  70,6 75,9 80,5 

Amido 325,6 301,0 280,0 

NSP totais 110,2 110,6 121,1 

NSP insolúveis 100,8 95,4 95,8 

NSP solúveis 9,4 15,2 25,3 

NDF  101,9 110,4 120,0 

Cinzas  57,8 58,2 59,1 

 

II.2.2.2 RESULTADOS 

 

Durante todo o período em que decorreu o ensaio, o sexo afectou de modo 

significativo o peso corporal (P<0,05;Quadro II.2 - 12). 

O sexo afectou significativamente a ingestão de alimento e de energia (P<0,05), 
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com excepção do período entre os 15 e os 28 dias de idade. Depois dos 29 dias de idade e 

na globalidade do período de crescimento o ganho diário de peso vivo e a conversão 

alimentar foram afectados significativamente pelo sexo (P<0,05). As dietas afectaram 

sempre os parâmetros medidos de um modo significativo (P<0,05), com exclusão do 

ganho diário de peso no período dos 29 aos 35 dias de idade. 

 

Quadro II.2 - 12 – Sumário da análise de variância do peso vivo, aumento médio diário do 

peso vivo (AMD), ingestão diária de alimento e de energia metabolizável 

(EMAn) e índice de conversão (IC). 

período 

(dias) 
 

peso 

corporal 
AMD 

ingestão 

alimento 

ingestão 

EMAn 
IC 

        
8 a 14 teste F 

sexo * ns * * ns 

dieta * * * *** *** 

        

15 a 21 teste F 
sexo * ns ns ns ns 

dieta *** *** * *** *** 

        

22 a 28 teste F 
sexo ** ns ns ns ns 

dieta *** ** * *** *** 

        

29 a 35 teste F 
sexo *** *** ** ** * 

dieta *** ns * *** ** 

        

8 a 35 teste F 
sexo  *** * * ** 

dieta  *** * *** *** 

Probabilidade do teste F: ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01; 

*** significativo com P<0,001 

 

Quadro II.2 - 13 - Efeito da dieta e do sexo no peso corporal (g) dos frangos no fim de cada 

período. 

período 

(dias) 

dietas  sexo 
EPM 

M
 

C C+E T T+E  machos fêmeas 

8 a 14 435 
a
 395 

b
 407 

ab
 421

ab
 423 

ab
  426 

a
 407 

b
 4 

15 a 21 824 
a
 703 

c
 745 

b
 799 

a
 825 

a
  791

a
 767 

b
 7 

22 a 28 1243 
a
 1093 

c
 1150 

b
 1237 

a
 1288 

a
  1223 

a
 1182 

b
 11 

29 a 35 1705 
a
 1537 

b
 1605 

b
 1703 

a
 1758 

a
  1706 

a
 1617 

b
 15 

Valores médios para as dietas ou para os sexos com letras diferentes, diferem significativamente 

(P<0,05); EPM - erro padrão da média. 

 

A dieta M permitiu que as aves apresentassem o peso corporal numericamente 

mais elevado aos 14 dias de idade, que foi significativamente maior (P<0,05) que o das 
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aves alimentadas com a dieta C (Quadro II.2 - 13). A suplementação enzimática desta 

dieta permitiu reduzir esta desvantagem, que deixou de ser significativa. 

Aos 21, 28 e 35 dias de idade as aves alimentadas com as dietas M ou T+E 

apresentavam os maiores pesos corporais, embora o peso dos frangos que receberam a 

dieta T não diferisse significativamente destas (Quadro II.2 - 13). Os frangos que 

receberam a dieta C eram significativamente mais leves que todas as outras aves 

(P<0,05). A suplementação enzimática desta dieta permitiu obter pesos corporais maiores, 

sem, contudo, serem equivalentes aos pesos corporais das aves que receberam as dietas à 

base de milho ou de trigo. Em todos os momentos os machos foram significativamente 

mais pesados do que as fêmeas (P<0,05). 

No período entre os 8 e os 28 dias de idade o ganho diário de peso vivo (Quadro 

II.2 - 14) reflectiu essencialmente o que se passou com as variações do peso vivo, isto é, 

as aves que receberam a dieta C mostraram um crescimento significativamente menor que 

as restantes aves, tendo a suplementação enzimática reduzido esta desvantagem, sem, 

contudo, a anular. Na última semana do ensaio, entre o 29º e 35º dia de vida, os 

crescimentos foram todos idênticos. 

 

Quadro II.2 - 14 – Efeito da dieta e do sexo no ganho médio de peso (g.dia
-1

) dos frangos. 

período 

(dias) 

dietas  sexo 
EPM 

M
 

C C+E T T+E  machos fêmeas 

8 a 14 39,3 
a
 33,7 

b
 35,5 

ab
 37,3 

ab
 37,6 

ab
  37,8 

a
 35,6 

a
 0,6 

15 a 21 55,6 
a
 44,0 

c
 48,2 

cb
 54,0 

ba
 57,4 

a
  52,2 51,4 1,0 

22 a 28 59,9 
ab

 55,6 
b
 58,0 

b
 62,6 

ab
 66,1 

a
  61,7 59,2 0,9 

29 a 35 65,9 63,5 65,0 66,5 67,2  69,0 
a
 62,2 

b
 1,0 

8 a 35 55,2 
a
 49,2 

b
 51,7 

b
 55,1 

a
 57,1 

a
  55,2

 a
 52,1

 b
 0,5 

Valores médios para as dietas ou para os sexos com letras diferentes, diferem significativamente 

(P<0,05); EPM - erro padrão da média. 

 

Considerando o ensaio no seu conjunto, verificou-se que o maior crescimento 

médio foi obtido com a dieta à base de trigo suplementada com enzimas xilanase, sem 

que, no entanto, este crescimento difira de modo significativo do crescimento originado 

pelas dietas à base de milho ou de trigo. A suplementação da dieta C com xilanases 

permitiu melhorar os ganhos de peso, mas de modo não significativo, sendo o 
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crescimento das aves alimentadas com centeio significativamente menor (P<0,05). 

Os machos tiveram sempre ganhos diários de peso vivo superiores aos das fêmeas, 

mas a diferenças só foram significativas (P<0,05) dos 29 aos 35 dias de idade e na 

globalidade do período do ensaio. 

Em todas as semanas do ensaio verificou-se que dieta à base de centeio, com ou 

sem suplemento enzimático, originou maiores quantidades ingeridas de alimento do que a 

dieta controlo, embora as diferenças não tenham sido estatisticamente significativas 

(Quadro II.2 - 15). Em consequência, a ingestão média diária no ensaio foi 

significativamente maior nas aves que receberam as dietas com centeio do que nas aves 

que receberam a dieta com milho. Os frangos alimentados com as dietas à base de trigo, 

ingeriram quantidades de alimento intermédias. A suplementação com enzimas das dietas 

à base de centeio ou de trigo não afectou de modo significativo a ingestão de alimento. 

 

Quadro II.2 - 15 – Efeito da dieta e do sexo na ingestão média de alimento (g.dia
-1

) e de 

energia (kcal EMAn.dia
-1

). 

período 

(dias) 

dietas  sexo 
EPM 

M
 

C C+E T T+E  machos fêmeas 

alimento          

8 a 14 59,7 
ab

 64,2 
a
 62,3 

ab
 59,4 

b
 61,4 

ab
  62,5 

a
 60,3 

b
 0,6 

15 a 21 91,1 
b
 94,1 

ab
 95,5 

ab
 95,3 

ab
 99,1 

a
  94,9 95,1 0,7 

22 a 28 115,1 
b
 123,8 

ab
 124,4 

ab
 122,0 

ab
 126,7 

a
  122,6 120,2 1,2 

29 a 35 147,3 
b
 157,8 

ab
 160,3 

a
 152,6 

ab
 150,9 

ab
  157,3 

a
 150,2 

b
 1,3 

8 a 35 103,3 
b
 110,0

a
  110,6 

a
 107,3 

ab
 109,5 

ab
  109,5 

a
 106,7 

b
 0,7 

energia           

8 a 14 183,3 
ab

 161,5 
c 

167,5 
c 

173,3 
bc 

178,2 
bc 

 175,8 
a 

169,8 
b
 1,7 

15 a 21 279,8 
a 

236,9 
c 

256,8 
b 

278,2 
a 

287,6 
a 

 267,9 267,8 2,8 

22 a 28 353,7 
bc 

311,5 
d 

334,8 
cd 

356,1 
bc 

367,8 
ab 

 348,3 341,3 3,8 

29 a 35 452,4 
a 

397,1 
b 

431,1 
a 

445,6
 a 

437,9
 a 

 442,6 
a
 423,9 

b
 4,2 

8 a 35 317,2 
a
 276,8 

d 
297,6 

b 
313,3 

ab 
317,9 

a 
 308,6 

a
 300,5 

b
 2,6 

Valores médios para as dietas ou para os sexos com letras diferentes, diferem significativamente 

(P<0,05); EPM - erro padrão da média. 

 

As aves alimentadas com as dietas M, T e T+E ingeriram sempre as maiores 
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quantidades médias diárias de energia (Quadro II.2 - 15). Os frangos alimentados com a 

dieta C ingeriram sempre menos EMAn do que as aves alimentados com as restantes 

dietas, sendo as diferenças significativas em relação à ingestão das aves que receberam a 

dieta M. A suplementação enzimática da dieta à base de centeio reduziu os efeitos 

negativos deste cereal na ingestão de energia sobretudo a partir dos 22 dias de idade. A 

adição de enzimas à dieta com trigo não teve efeitos evidentes na ingestão de EMAn. 

Os machos ingeriram sempre mais alimento e energia que as fêmeas, tendo as 

diferenças sido significativas (P<0,05) dos 8 aos 14, dos 29 aos 35 dias de idade e na 

totalidade do período do ensaio. 

 

Quadro II.2 - 16 – Efeito da dieta e do sexo no índice de conversão. 

período 

(dias) 

dietas  sexo 
EPM 

M
 

C C+E T T+E  machos fêmeas 

8 a 14 1,53 
a
 1,94 

c
 1,77 

cb
 1,60 

ab
 1,66 

ab
  1,68 

a
 1,71 

a
 0,03 

15 a 21 1,65 
a
 2,16 

b
 2,01 

b
 1,82 

ab
 1,78 

ab
  1,87 1,88 0,04 

22 a 28 1,93 
a
 2,25 

c
 2,16 

bc
 1,96 

ba
 1,93 

a
  2,04 2,07 0,03 

29 a 35 2,27 
ab

 2,51 
b
 2,50 

ab
 2,31 

ab
 2,27 

a
  2,29 

a
 2,41 

b
 0,03 

8 a 35 1,88 
a
 2,24 

b
 2,15 

b
 1,95 

a
 1,92 

a
  2,00 

a
 2,06 

b
 0,02 

Valores médios para as dietas ou para os sexos com letras diferentes, diferem significativamente 

(P<0,05);  EPM - erro padrão da média. 

 

Em qualquer um dos períodos do ensaio, os melhores índices de conversão 

alimentar foram obtidos quando as aves receberam dietas com milho ou com trigo 

suplementado ou não com o complexo enzimático (Quadro II.2 - 16). Os piores índices de 

conversão alimentar verificaram-se nas aves alimentadas com as dietas com centeio. A 

suplementação enzimática das dietas à base de centeio ou de trigo deu origem a reduções 

dos valores o índice de conversão, embora não significativas. O Quadro II.2 - 16 

evidencia também que as diferenças entre dietas se atenuaram com o tempo. 

Os machos mostraram sempre melhor conversão alimentar que as fêmeas, tendo as 

diferenças sido significativas (P<0,05) dos 29 aos 35 dias de idade e na globalidade do 

período do ensaio. 

 

 



                                                      1º Estudo - Utilização de trigo e de centeio na alimentação do frango 

 

 

135 

 

II.2.2.3 DISCUSSÃO 

 

Como seria de esperar, durante todo o período de crescimento, os machos 

mostraram sempre um potencial de crescimento superior ao das fêmeas e melhor índice de 

conversão alimentar. 

 

Aceitando que a dieta com 530 g.kg
-1 

de milho tem um valor energético e uma 

concentração em nutrientes disponíveis capaz de permitir a expressão do potencial de 

crescimento dos frangos, este ensaio demonstrou que a substituição do milho por 

quantidade equivalente de trigo também o permitiu, sem deteriorar de modo acentuado o 

índice de conversão. No entanto, a substituição de milho por centeio reduziu de modo 

marcado o crescimento dos frangos. A superioridade do trigo relativamente ao centeio 

para frangos em crescimento foi também observada por outros autores como MISIR e 

MARQUARDT (1978a,b) e MARQUARDT et al. (1994). 

Os níveis elevados de centeio na dieta não tiveram um efeito negativo na ingestão 

de alimento, contrariamente ao que verificaram CHOCT E ANNISON (1990), MARQUARDT 

et al. (1994) e CHOCT et al. (1996). Verificou-se mesmo que no conjunto do ensaio de 

crescimento as aves alimentadas com a dieta à base de centeio ingeriram ca 5% mais 

alimento do que as aves que receberam as dietas baseadas em trigo ou em milho. No 

entanto, este aumento não foi suficiente para permitir que os frangos ingerissem 

quantidade semelhante de EMAn à ingerida pelas aves que receberam as dieta M, T e 

T+E. 

Devido à menor ingestão de energia as aves alimentadas com a dieta C 

apresentaram sempre ganhos de peso e pesos corporais mais baixos. Dado que a ingestão 

de alimento foi maior, houve um agravamento do índice de conversão alimentar em 18% 

nos frangos alimentados com a dieta à base de centeio relativamente ao que foi obtido 

com a dieta à base de milho. Este agravamento da conversão alimentar seria esperado em 

função da diferença entre a EMAn da dieta C e a da dieta M, respectivamente 2539 e 3065 

kcal.kg
-1

, ou seja 20,7% de diferença. 

Os frangos alimentados com a dieta à base de trigo ingeriram mais 2,5% de 
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alimento que as aves que receberam a dieta M. Atendendo a que a dieta T continha menos 

3,7% de EMAn, este aumento da ingestão quase permitiu uma ingestão de energia 

equivalente nas aves alimentadas com estas dietas. Porque ingeriram mais alimento para 

atingiram pesos equivalentes, as aves alimentadas com a dieta à base de trigo 

deterioraram a conversão alimentar em 2,7%. 

 

A adição de um complexo enzimático com actividade xilanase às dietas à base de 

centeio permitiu melhorar o ganho de peso e o índice de conversão alimentar, reduzindo 

as diferenças em relação às dietas M, T e T+E. Todavia, as diferenças no peso corporal e 

no índice de conversão alimentar não foram anuladas no fim do ensaio, indicando que a 

expressão da actividade das enzimas foi insuficiente para ultrapassar estas desvantagens. 

Isto era de esperar porque a ingestão de EMAn pelas aves alimentadas com a dieta C+E, 

embora superior à das aves com a dieta C em 7,5%, foi inferior à das aves alimentadas 

com as dietas M, T e T+C. Resultados idênticos foram observados por ANTONIOU e 

MARQUARDT (1981, 1983) e FRIESEN et al. (1991) e CAMPBELL et al. (1991) que 

observaram não ter a suplementação enzimática anulado as desvantagens dos pintos 

alimentados com uma dieta à base de centeio.  

Em consequência do aumento de ingestão e do peso corporal inferior, os frangos 

alimentados com a dieta C+E apresentaram uma conversão alimentar mais alta em 13% 

que os frangos alimentados com a dieta M. Este valor está de acordo com as diferenças de 

13% entre as EMAn da dieta C+E e da dieta M. 

A adição de enzimas à dieta baseada em trigo não teve resultados tão evidentes no 

ganho de peso e o índice de conversão alimentar como a suplementação das dietas à base 

de centeio. Possivelmente isto ficou dever-se ao facto da dieta T ter manifestado efeitos 

negativos menos marcados que a dieta C, por possuir um valor nutritivo superior. FLORES 

et al. (1994b), MARQUARDT et al. (1994) e GRIMES et al. (1997) referem que os melhores 

resultados no aumento do desempenho das aves com a suplementação enzimática são 

obtidos quando os cereais têm valores nutritivos mais baixos, onde em princípio os efeitos 

anti-nutritivos dos NSP são mais evidentes (alínea I.7.2.3.1). 

A suplementação enzimática da dieta com trigo não aumentou a ingestão de 

alimento nem a de EMAn de modo expressivo. No entanto, permitiu sempre crescimentos 

superiores, embora não significativamente superiores. Isto poderá indicar que o valor real 
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da EMAn da dieta T+E foi superior ao valor da dieta T, contrariamente aquilo que foi 

determinado no ensaio da digestibilidade e/ou que houve aumentos da digestibilidade de 

outros nutrientes como a proteína, conforme seria de esperar (alínea I.7.2.2). 

 

A depressão do crescimento e a pior conversão alimentar observada com os pintos 

alimentados com as dietas à base de centeio e, em menor extensão, com as dietas à base 

de trigo concentrou-se sobretudo nas primeiras semanas de vida, tendo-se reduzido os 

efeitos negativos com o aumento da idade. Assim, entre os 8 e os 14 dias de idade as aves 

que receberam a dieta C tiveram ganhos de peso vivo 14,2% inferiores aos das aves 

alimentadas com a dieta M, enquanto que no período dos 29 aos 35 dias de idade a 

diferença foi apenas 3,6%. Outros estudos com aves indicam também que a depressão do 

crescimento com dietas com teores elevados em NSP se dá sobretudo na fase inicial de 

vida (MISIR e MARQUARDT, 1978a; SALIH et al., 1991). No entanto, o índice de 

conversão alimentar continuou a ser afectado negativamente. 

A redução dos efeitos negativos das dietas à base de centeio ou de trigo com o 

aumento da idade das aves faz com que os benefícios da suplementação destas dietas com 

enzimas se reduzam ou anulem a partir de um dado momento. A suplementação da dieta 

C permitiu aumentos do ganho diário de peso de 5,3 e 9,5% na primeira e na segunda 

semana do ensaio, respectivamente, mas apenas de 2,5% na 4ª semana. Também 

MARQUARDT et al. (1994) verificaram que a suplementação com enzimas de dietas á base 

de centeio permitiu aumentar o ganho de peso vivo e a conversão alimentar, 

respectivamente em 32% e 14% na segunda semana de vida e 14% e 10% na terceira 

semana. VELDMAN e VAHL (1994) quando suplementaram com xilanases dietas à base de 

trigo e PHILIP et al. (1995), ROTTER et al. (1990a) e SALIH et al. (1991) quando 

suplementaram com -glucanases dietas à base de cevada, também verificaram respostas 

mais evidentes nas aves mais jovens. 

 

Em conclusão, a utilização de dietas com cerca de 53% de centeio não parece ser 

recomendável para frangos de carne porque aumenta o índice de conversão e reduz o 

crescimento. Ainda que as aves mostrem maior tolerância a estas dietas à medida que são 

mais velhas, se frangos de carne forem abatidos por volta das 7 semanas de idade o 

processo de adaptação à dieta não se terá dado atempadamente de modo a permitir pesos 



                                                      1º Estudo - Utilização de trigo e de centeio na alimentação do frango 

 

 

138 

de abate adequados. A suplementação com xilanases destas dietas permite melhorar os 

resultados, que, contudo, ficam aquém do desejado.  

A utilização de dietas com cerca de 53% de trigo na alimentação do frango permite 

obter pesos corporais na idade de abate equivalentes à utilização de dietas baseadas no 

milho, se bem que isto seja obtido com uma ingestão de alimento ligeiramente superior, 

desvantagem que é anulada quando se utiliza xilanases na dieta. A decisão de utilizar o 

trigo, com características semelhantes ao trigo por nós ensaiado, nos alimentos compostos 

para frangos de carne em crescimento será deste modo essencialmente económica (custo 

das matérias primas), sobretudo quando se prevê a utilização de enzimas. 
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II.2.3 EFEITOS DA DIETA NO DESENVOLVIMENTO DO APARELHO DIGESTIVO 

II.2.3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

II.2.3.1.1 MANEIO DAS AVES E DIETAS 

 

Para determinarmos os efeitos da dieta no desenvolvimento do aparelho digestivo 

foram criados 140 frangos auto-sexados (70 machos e 70 fêmeas). Entre o primeiro dia de 

vida e momento do abate (27 ou 39 dias de idade) os frangos foram alojados em 20 jaulas 

colectivas. Em cada jaula colectiva foram criadas 7 aves até aos 27 dias de idade e depois 

6 aves. As características das jaulas e do compartimento onde estas se encontravam, bem 

como as práticas de maneio seguidas, são as que descrevemos anteriormente (alínea 

II.2.2.1.1). 

Na primeira semana de vida as aves receberam alimentos comerciais de iniciação. 

Entre os 8 dias de idade e o momento do abate (27 ou 39 dias de idade) foram distribuídas 

as dietas experimentais M, T, T+E, C e C+E (Quadro II.2 - 1).  

 

II.2.3.1.2 DELINEAMENTO DA EXPERIÊNCIA 

 

O ensaio para determinação do efeito das dietas no desenvolvimento do aparelho 

digestivo foi desenhado em dois blocos completamente aleatórios e cinco tratamentos. Os 

blocos representavam o sexo e os tratamentos as dietas. Em cada bloco havia 2 repetições 

de cada tratamento, com 7 aves inicialmente em cada repetição. As dietas foram 

distribuídas aleatoriamente dentro de cada bloco. 

Quando as aves tinham 27 dias de idade foi retirada de cada jaula uma ave para ser 

abatida, num total de 20 aves (10 machos e 10 fêmeas). Em cada jaula foi escolhida a ave 

cujo peso corporal era mais próximo da média do respectivo grupo. Aos 39 dias de idade 

este procedimento foi repetido, retirando-se mais 20 aves para abate. Os resultados de 

cada abate foram analisados separadamente. 
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II.2.3.1.3 CONTROLO DA INGESTÃO E DO DESENVOLVIMENTO DO TUBO 

DIGESTIVO 

 

A ingestão total (g) e a ingestão média diária (g.dia
-1

) entre o início do ensaio e os 

momentos dos abates (27 ou 39 dias de idade) foram determinadas utilizando a 

metodologia referida na alínea II.2.2.1.3. O peso médio das aves de cada réplica foi 

também determinado nos momentos de cada abate. Com base na ingestão total e no peso 

médio de cada réplica foi determinada a ingestão de alimento por grama de peso vivo 

(g.g
-1

). 

Aos 27 ou 39 dias de idade as aves foram submetidas a jejum de 12 horas antes de 

serem abatidas, com o objectivo de esvaziar o tubo digestivo. Seguidamente foram 

pesadas, abatidas por deslocação cervical, sangradas e depenadas. O tubo digestivo foi 

seccionado no início do esófago e na junção entre o recto e a cloaca e o seu comprimento 

total foi medido. Posteriormente foi cortado na junção do esófago com o proventrículo e 

junto ao piloro, para isolar a moela e o proventrículo (estômago). O intestino delgado foi 

seccionado no divertículo saco de gema, obtendo-se a primeira secção do intestino 

delgado constituída pelo duodeno e pelo jejuno. Em seguida, separou-se o intestino 

delgado do intestino grosso, na junção do íleo com o cólon obtendo-se a segunda secção 

do intestino delgado, constituída pelo íleo. O cólon e os dois cegos foram separados na 

base dos cegos. O fígado, o pâncreas e o estômago foram isolados e pesados. Fez-se a 

medição dos comprimentos das primeira e segunda secções do intestino delgado e do 

cólon e determinou-se o comprimento médio dos dois cegos. A carcaça sem patas e sem 

cabeça e com gordura abdominal e coração foi pesada. A gordura abdominal foi isolada e 

pesada. 

O rendimento em carcaça (%) e percentagem de gordura abdominal (%), os pesos 

relativos do fígado, pâncreas e estômago (g.kg
-1

) e os comprimentos relativos do intestino 

delgado, duodeno-jejuno, íleo, cegos, cólon e TD (cm.kg
-1

) foram calculados em relação 

ao peso vivo da ave no momento do abate. 
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II.2.3.1.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, utilizando o sexo 

como blocos e a natureza da dieta como factor. Quando o teste F era significativo, as 

médias das dietas e dos sexos foram separadas pelo teste T de TUKEY. 

 

II.2.3.2 RESULTADOS 

II.2.3.2.1 ABATE AOS 27 DIAS DE IDADE 

 

Nas aves abatidas aos 27 dias de idade o sexo só afectou de modo significativo a 

ingestão de alimento por unidade de peso vivo. A dieta afectou significativamente o peso 

relativo do fígado, o rendimento em carcaça, a percentagem em gordura abdominal 

(P<0,05), os comprimentos relativos do intestino delgado e do tubo digestivo (P<0,01), o 

comprimento relativo do duodeno-jejuno e a ingestão de alimento por unidade de peso 

vivo (P<0,001; Quadro II.2 - 17). 

As aves alimentadas com as diversas dietas ingeriram diariamente quantidades 

equivalentes de dieta, mas os frangos alimentados com as dietas C e C+E ingeriram 

significativamente mais alimento por unidade de peso vivo que os restantes frangos. 

Os frangos abatidos com 27 dias de idade que receberam as dietas C e C+E 

mostraram o peso relativo do fígado mais elevado, sendo a diferença em relação ao peso 

relativo do fígado das aves alimentadas com a dieta T significativa (P<0,05). As aves 

alimentadas com dietas C e C+E também apresentaram o pâncreas mais pesado, sem que 

as diferenças em relação aos restantes frangos tenham sido significativas. A 

suplementação com enzimas das dietas à base de centeio ou de trigo não provocou 

alterações significativas nestes parâmetros. 

As aves alimentadas com dietas C e C+E apresentaram os maiores comprimentos 

do duodeno-jejuno, íleo e intestino delgado. As diferenças entre os comprimentos do 

intestino delgado e do conjunto do duodeno e do jejuno das aves alimentadas com a dieta 

C e das aves alimentadas com as dietas M, T e T+E foram significativas (P<0,05). Os 

frangos criados com as dietas C e C+E tinham o cego e cólon maiores, embora as 
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diferenças em relação às restantes aves não tenham tido significado estatístico. Em 

resultado das diferenças no comprimento das diferentes secções do tubo digestivo, as aves 

criadas com a dieta à base de centeio apresentam um tubo digestivo significativamente 

maior do que as aves alimentadas com as dietas T, T+E e M (P<0,05). 

 

Quadro II.2 - 17 – Efeitos das dietas na ingestão de alimento entre os 8 e os 27 dias de idade, 

no desenvolvimento do tubo digestivo e no rendimento em carcaça aos 27 dias de 

idade. 

 dieta  sexo  teste F 
EPM 

M C C+E T T+E  Macho Fêmea  Dieta sexo 

Ingestão de alimento             

g.dia-1  85,4 87,5 88,4 88,7 87,7  88,6 86,4  ns ns 1,2 

g.g-1 peso vivo 1,44 b 1,69 a 1,62 a 1,49 b 1,48 b  1,52 1,57  *** * 0,03 

             
órgãos (g.kg-1 peso vivo)             

fígado 25,6 ab 27,2 ab 29 a 23,8 b 24,9 ab  26,7 25,6  * ns 0,6 

pâncreas 2,8 3,2  3,1  2,8  2,5   3,0  2,8   ns ns 0,1 

estômago 20,8  22,2  18,7  20,6  19,1   20,4  19,3   ns ns 0,9 

             
tubo digestivo (cm.kg-1 peso vivo)             

duodeno-jejuno 76,7 b 98 a 90,1 ab 74,7 b 80b  83,9 83,9  *** ns 2,4 

íleo 51,6  64,4  57  50,7  53,5   57,1 53,8   ns ns 1,8 

intestino delgado 128,3 b 162,4 a 147,2 ab 125,5 b 133,5 b  141,1 137,7  ** ns 4,0 

cólon 8,9  10,7  9,3  8,4  9,2   9,1  9,5   ns ns 0,3 

cego 12,6  15,7  14,4  12,1  13,4   13,8  13,5   ns ns 0,5 

tubo digestivo total 159,7 b 198,3 a 179,7 ab 153,6 b 160,7 b  170,8 170,0  ** ns 4,7 

             
rendimento (% do peso vivo) 75,4 a 72,6 b 74,3 ab 74,7 ab 74,7 ab  73,9 74,7  * ns 0,3 

gordura 

         abdominal (% do peso vivo) 

            

1,7 b 0,5 a 1,3 b 1,7 b 1,8 b  1,3 1,5  * ns 0,2 

Na mesma linha e entre dietas ou entre sexos, valores com letras diferentes diferem significativamente 

(P<0,05). Teste F: ns - não significativo; * pouco significativo (P<0,05); ** significativo (P<0,01); *** 

muito significativo (P<0,001): EPM - erro padrão da média. 

 

Os frangos alimentados com a dieta C tiveram um rendimento em carcaça 

significativamente menor que os frangos alimentados com a dieta M (P<0,05). A 

suplementação com enzimas da dieta com centeio permitiu melhorar este parâmetro, 

obtendo-se rendimentos idênticos aos verificados com a dieta T e T+E. A percentagem de 

gordura abdominal foi também menor nas aves alimentadas com a dieta C. 
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II.2.3.2.2 ABATE AOS 39 DIAS DE IDADE 

 

Nas aves abatidas aos 39 dias de idade o sexo não afectou de modo significativo 

qualquer dos parâmetros controlados, com excepção do comprimento do cólon que foi 

significativamente maior nas fêmeas (P<0,01; Quadro II.2 - 18). A dieta afectou de modo 

pouco significativo (P<0,05) o peso relativo do estômago e o comprimentos relativo do 

íleo e de modo significativo (P<0,01) os comprimentos relativos do duodeno-jejuno, 

intestino delgado e tubo digestivo e o rendimento em carcaça. 

 

Quadro II.2 - 18 – Efeitos das dietas na ingestão de alimento entre os 8 e os 39 dias de idade e 

no desenvolvimento do tubo digestivo e no rendimento em carcaça aos 39 dias de 

idade. 

 dieta  sexo  teste F 
EPM 

M C C+E T T+E  macho fêmea  dieta sexo 

ingestão de alimento             

g.dia-1  112,8 112,5 120,5 116,5 115,4  115,9 115,1  ns ns 1,8 

g.g-1 peso vivo 1,84 2,01 2,03 1,86 1,91  1,91 1,95  ns ns 0,03 

             
órgãos (g.kg-1 peso vivo)             

fígado 23,8  21,8 23,1 22,3  20,8   23,4  21,3   ns ns 0,7 

pâncreas 2,2  2,6 2,7  2,1 2,3   2,4  2,3   ns ns 0,1 

estômago 15,8 ab 16,7 ab 19,9 a 14,2 b 15,5 ab  17 a 16,3 a  * ns 0,7 

             
tubo digestivo (cm.kg-1 peso vivo)             

duodeno-jejuno 50,0 b 60,7 a 58,2 ab 51,5 b 51,2 b  54,2  54,4   ** ns 1,2 

íleo 33,7 b 40,3 ab 41,4 a 34,4 b 35,7 ab  37,5  36,7   * ns 1,0 

intestino delgado 83,7 c 101 a 99,6 ab 85,9 bc 86,9 bc  91,7  91,2   ** ns 2,1 

cólon 5,8  6,1  6,2  5,9  5,8   5,7 a 6,2 b  ns ** 0,1 

cego 8,5  9,4  10,3  9,5  9,9   9,1 10,0  ns ns 0,3 

tubo digestivo total 106,8 bc 125 a 122,3 ab 106 c 108,4 bc  113,6 113,7  ** ns 2,3 

             
rendimento (% do peso vivo) 78,0 a 74,6 b 73,6 b 77,8 a 77,3 a  75,7 76,8  ** ns 0,5 

gordura 

        abdominal (% do peso vivo) 

            

2,8  1,7  1,7  2,0  2,5   1,9 2,3  ns ns 0,2 

Na mesma linha e entre dietas ou entre sexos, valores com letras diferentes diferem significativamente 

(P<0,05). Teste F: ns - não significativo; * pouco significativo (P<0,05); ** significativo (P<0,01); *** 

muito significativo (P<0,001): EPM - erro padrão da média. 

 

As aves criadas com as diversas dietas ingeriram diariamente quantidades 
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equivalentes de alimento. Não houve diferenças significativas na quantidade de alimento 

ingerido por unidade de peso vivo entre os frangos alimentados com as diversas dietas 

experimentais. 

Os frangos alimentados com as dietas C+E apresentaram um estômago 

significativamente mais pesado que nas aves submetidas ao regime T (P<0,05). Os pesos 

do pâncreas e do fígado não apresentaram diferenças significativas. O intestino delgado e 

o duodeno-jejuno das aves alimentadas com a dieta C foram significativamente maiores 

(P<0,05) do que os das aves que receberam a dieta M. O íleo apresentou o maior 

comprimento nos frangos criados com a dieta C+E, tendo diferido de modo significativo 

do íleo das aves que receberam a dieta M (P<0,05). O cego e o cólon não apresentaram 

diferenças significativas no comprimento, embora o cólon fosse numericamente maior nas 

aves criadas com a dieta C e o cego numericamente maior nas aves criadas com as dietas 

à base de centeio ou de trigo. Os frangos alimentados com as dietas C e C+E tinham o 

tubo digestivo mais desenvolvido, sendo significativamente maior que o tubo digestivo 

das aves criadas com a dieta à base de trigo (P<0,05).  

Aos 39 dias de idade, os frangos alimentados com dietas C e C+E apresentaram um 

rendimento em carcaça significativamente inferior ao rendimento das aves alimentadas 

com as outras dietas (P<0,05). A gordura abdominal também se encontrava em menor 

percentagem, sem que as diferenças fossem significativas. A suplementação enzimática 

da dieta C ou da dieta T não mostrou efeitos significativos nestes parâmetros. 

 

II.2.3.3 DISCUSSÃO 

 

No presente ensaio verificou-se que a ingestão de uma dieta com centeio (530 

g.kg
-1

) durante 19 dias (frangos abatidos aos 27 dias de idade) ou 31 dias (frangos 

abatidos aos 39 dias de idade) provocou um maior desenvolvimento do aparelho digestivo 

que a ingestão de uma dieta com milho, sendo este efeito mais evidente no intestino 

delgado e nas suas secções que nos órgãos anexos, estômago e intestino grosso. Já a 

ingestão de uma dieta com trigo não afectou este desenvolvimento. Outros investigadores 

observaram alterações semelhantes no desenvolvimento do aparelho digestivo das aves 
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jovens, com aumentos do tamanho relativo do pâncreas, da moela, do intestino delgado, 

do cego e do cólon, quando distribuíram dietas com sêmea de trigo ou sêmea de aveia 

(JORGENSEN et al., 1996b; HAN, 1997), cevada ou trigo (HESSELMAN e AMAN, 1986; 

BRENES et al., 1993b; SVIHUS et al., 1997a,b; YU et al., 1998b) ou quando adicionaram 

celulose à dieta (SAVORY, 1992). Estes efeitos foram também observados noutras espécies 

animais como o rato (ZHAO et al., 1995) e o porco (JORGENSEN et al., 1996a; MOORE et 

al., 1988), sendo atribuídos pela generalidade dos investigadores aos teores elevados em 

fibra da dieta (alínea I.4.5). Há alguns mecanismos pelos quais a fibra da dieta pode, 

potencialmente, afectar a morfologia e a função dos órgãos digestivos, tais como a 

estimulação mecânica, a alteração da viscosidade intestinal e alteração da actividade 

microbiana. A intensidade destas acções dependerá da natureza da fibra. 

 

A estimulação mecânica do desenvolvimento do aparelho digestivo pode resultar 

do aumento da quantidade de alimento ingerido, que, em geral, se verifica quando os 

animais são alimentados com dietas com quantidades elevadas em componentes celulares. 

Quando JORGENSEN et al. (1996b) distribuíram alimentos com estas características a 

frangos obtiveram uma relação linear entre o peso dos conteúdos do tubo digestivo e a sua 

dimensão. Resultados semelhantes foram obtidos por NIR et al. (1978) em frangos, por 

SAVORY e GENTLE (1976), citados por SAVORY (1992), em codornizes e por JORGENSEN 

et al. (1996a) em porcos. YU et al. (1998a) puseram também em evidência a contribuição 

da fibra insolúvel para esta acção física ao verificaram que esta fracção da fibra estimula 

mais o desenvolvimento do cego do ganso do que a pectina. A pectina seria rapidamente 

degradada nos cegos pelos microrganismos e ocuparia menos volume pelo que causaria 

menor estimulação mecânica da mucosa cecal. JIN et al. (1994) observaram no porco que 

as mudanças no peso dos órgão viscerais em resposta a níveis elevados de fibra na dieta 

são mais evidentes quando os animais recebem as dietas durante períodos longos e não 

reduzem a ingestão de alimento e o ganho diário de peso. 

No presente ensaio, a acção física poderá ter sido particularmente importante na 

estimulação do desenvolvimento do tubo digestivo dos frangos alimentados com a dieta C 

abatidos aos 27 dias, dado que estas aves ingeriram significativamente mais alimento por 

unidade de peso vivo (Quadro II.2 - 17) e esta dieta continha o teor mais elevado em 

fracção NDF, constituída essencialmente pelos compostos insolúveis da parede celular.  
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Todavia, a intensidade dos efeitos físicos da dieta C no desenvolvimento do 

aparelho poderá ter sido diminuída pelo aumento da velocidade de passagem do alimento 

do tubo digestivo. Embora neste ensaio não tenhamos medido o trânsito digestivo, no 

ensaio de digestibilidade recolhemos indícios de que a dieta C pode ter um trânsito mais 

rápido (alínea II.2.1.3.6). Segundo YU et al. (1998a), a estimulação mecânica do intestino 

delgado e da actividade da sua mucosa pela fibra da dieta podem ser anulados se a fracção 

insolúvel da fibra provocar um trânsito digestivo mais rápido.  

 

Dado que as diferenças na ingestão de alimento por unidade de peso vivo nas aves 

abatidas aos 39 dias não foram significativas (Quadro II.2 - 18) é natural que a acção 

mecânica da dieta no desenvolvimento do aparelho digestivo destas aves seja menor que a 

verificada nos frangos abatidos aos 27 dias de idade. No entanto, nas aves abatidas aos 39 

dias continua a haver diferenças significativas no desenvolvimento do aparelho digestivo 

em função da dieta, o que parece indicar que haverá outros factores responsáveis pela 

estimulação do seu desenvolvimento, como a fracção solúvel da fibra da dieta. 

Efeitos desta fracção da fibra no desenvolvimento do aparelho digestivo foram 

observados por JOHNSON e GEE (1986) e IKEGAMI et al. (1990) em ratos. A adição de 

polissacáridos solúveis (carboxi-metilcelulose, ―guar gum‖, alginato de sódio, pectina ou 

glucomananos) à dieta destes animais teve efeitos positivos no desenvolvimento do 

pâncreas, do intestino delgado e do cego (JOHNSON e GEE, 1986; IKEGAMI et al., 1990), 

sendo os efeitos mais evidentes que os obtidos com a adição de igual quantidade de NSP 

insolúveis (JOHNSON e GEE, 1986). Também VELDMAN e VAHL (1994) observaram 

aumentos do tamanho relativo do pâncreas de frangos alimentados com dietas com teores 

elevados em NSP solúveis. São vários os investigadores que sustentam que o aumento da 

viscosidade dos conteúdos intestinais provocada pelos NSP solúveis estaria na origem 

destes efeitos (IKEGAMI et al., 1990; VELDMAN e VAHL 1994; SVIHUS et al., 1997b; 

YASAR e FORBES, 1997). No nosso ensaio, os teores elevados em polissacáridos 

estruturais solúveis das dietas C e C+E (Quadro II.2 - 11), podem assim estar também na 

origem do maior desenvolvimento do aparelho digestivo das aves alimentadas com estas 

dietas e abatidas aos 27 ou aos 39 dias de idade. 

A importância dos NSP solúveis como factores de estimulação do desenvolvimento 

do aparelho digestivo, é confirmada pela redução dos pesos relativos dos órgãos das aves 
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após a adição de enzimas com actividade xilanase ou -glucanase a dietas à base de trigo, 

centeio ou cevada observada por PETTERSSON e AMAN (1989), MARQUARDT et al. (1996), 

BRENES et al. (1993b), HAN (1996) e YASAR e FORBES (1997). Estes investigadores 

verificaram reduções dos pesos do proventrículo, pâncreas e fígado e das dimensões do 

intestino delgado e do cólon, tendo o efeito das enzimas sido mais evidente quando a 

viscosidade induzida pelos NSP era maior e quando aumentaram o nível da 

suplementação enzimática. Também no nosso trabalho, verificámos nos frangos abatidos 

com 27 dias de idade uma redução dos efeitos do centeio após a suplementação 

enzimática, que transformou em não significativas as diferenças significativas que 

separavam o peso do fígado e os comprimentos do duodeno-jejuno, do intestino delgado e 

do tubo digestivo dos frangos alimentados com a dieta com centeio do peso e dos 

comprimentos obtidos nas aves alimentadas com a dieta M. No entanto, no abate dos 39 

dias de idade não verificámos qualquer efeito da suplementação enzimática, o que pode 

indicar que o nível de enzimas xilanases utilizado não foi suficiente para ultrapassar os 

efeitos dos polissacáridos estruturais da dieta nestes parâmetros. 

 

O desenvolvimento do tubo digestivo também pode ser estimulado pelo aumento 

da actividade dos microrganismos intestinais das aves alimentadas com as dietas com 

teores elevados em NSP, como as dietas à base de centeio (alínea I.4.4). Da acção dos 

microrganismos sobre nutrientes e componentes da parede celular resulta um aumento da 

produção dos ácidos acético, propiónico e butírico (KNUDSEN et al., 1995). Pensa-se que 

estes AGV, especialmente o butirato, têm implicações importantes no metabolismo, 

estrutura e função das células epetiliais do intestino grosso, onde o butirato é preferido 

sobre a glucose como fonte de energia (ROEDIGER, 1980, citado por KNUDSEN et al., 

1995). Estes AGV podem assim agir como factores na manutenção da integridade da 

mucosa intestinal e na sua proliferação (SCHUTTLE et al., 1992). Possivelmente por este 

motivo, os microrganismos intestinais podem originar mais mucosa intestinal e criptas 

mais profundas no intestino delgado das aves (SPRING, 1997). No presente estudo, os 

valores do tamanho do cego numericamente mais elevados das aves alimentadas com as 

dietas à base de centeio ou de trigo verificados nos dois abates, indiciam este aumento da 

actividade microbiana. 
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Nos abates dos 27 e dos 39 dias de idade os frangos alimentados com a dieta à base 

de centeio mostraram rendimentos em carcaça inferiores aos dos frangos com as restantes 

dietas. Para este menor rendimento contribuíram o maior desenvolvimento do tubo 

digestivo e o menor peso corporal destas aves (aves mais leves têm menores 

rendimentos). A suplementação enzimática da dieta à base de centeio não melhorou estes 

parâmetros, o que está certamente relacionado com a falta de efeitos significativos no 

desenvolvimento do aparelho digestivo. 

O teor em gordura abdominal foi sempre menor nas aves alimentadas com as dietas 

à base de centeio. Também BRENES et al. (1993b) verificaram redução nos depósitos de 

gordura abdominal com dietas à base de cevada geradora de viscosidade. Este menor teor 

de gordura é certamente devido a uma menor ingestão de energia metabolizável por estas 

aves (Quadro II.2 - 15). 

 



                                                      1º Estudo - Utilização de trigo e de centeio na alimentação do frango 

 

 

149 

II.2.4 CONCLUSÃO 

 

Os frangos alimentados com a dieta à base de centeio tiveram resultados inferiores 

na utilização digestiva e no crescimento aos obtidos pelos frangos alimentados com as 

dietas baseadas no milho ou no trigo. Menor crescimento, maior ingestão, deterioração do 

índice de conversão alimentar e aumento do teor em humidade dos dejectos foram as 

consequências mais visíveis da acção anti-nutritiva dos níveis elevados de centeio na 

dieta. Esta acção é atribuída por diversos investigadores aos polissacáridos estruturais 

solúveis do centeio, constituídos sobretudo por arabinoxilanas (alínea I.5). Também nós 

pensamos que assim seja, conforme foi evidenciado pelos seus efeitos negativos na 

digestibilidade da gordura. 

A manifestação dos efeitos destes polissacáridos estruturais solúveis dependerá do 

seu teor na dieta. Por este motivo, o trigo com teores em NSP solúveis inferiores ao 

centeio mas superiores aos do milho, quando incorporado na dieta ao mesmo nível 

permitiu que os frangos tivessem melhor utilização digestiva dos nutriente e crescimento 

que as aves alimentadas com a dieta à base de centeio, sem, no entanto, igualarem as aves 

criadas com a dieta controlo. 

 

A aplicação da equação de CARRÉ et al. (1984b) para prever o valor em EMAn das 

dietas à base de centeio ou à base de trigo, utilizando os teores das fracções NDF, sugere 

que esta fracção não é um bom indicador do valor nutritivo destas dietas. Esta equação 

mostrou-se válida para calcular a energia metabolizável da dieta à base de milho, mas foi 

incapaz de calcular correctamente os valores energéticos das dietas baseadas no trigo e, 

sobretudo, no centeio.  

 

No ensaio de crescimento, à medida que as aves iam ficando mais velhas 

mostraram uma tolerância crescente aos efeitos anti-nutritivos das dietas com centeio. 

Existem diversos factores que poderão contribuir para esta maior tolerância. Conforme já 

referimos (alínea I.6.1), com aumento da idade verifica-se o desenvolvimento do aparelho 

digestivo, o aumento da capacidade de produção de ácidos biliares e de enzimas 

digestivas, o aumento do teor em humidade da digesta das aves e a presença de uma 
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microflora intestinal mais desenvolvida e estável que permitem que as aves mais velhas 

sejam menos sensíveis aos factores anti-nutritivos, como os NSP solúveis. Estes factores 

são potenciados pela a ingestão de dietas com teores elevados em NSP durante períodos 

prolongados (alíneas I.4.4 e I.4.5).  

 

A adaptação do aparelho digestivo das aves, após períodos de ingestão de dietas 

com teores elevados em polissacáridos estruturais, verificada no ponto II.2.3 deste 

trabalho, pode contribuir para a redução dos efeitos anti-nutritivos destes compostos 

(MARQUARDT et al., 1994). Os aumentos dos tamanhos relativos do tubo digestivo e, 

sobretudo, do intestino delgado, por nós observados, permitem criar uma maior superfície 

de absorção de nutrientes e dilatar o tempo de permanência do alimento no tubo digestivo, 

contrariando possíveis efeitos de aceleração do trânsito digestivo devidos à dieta 

(DRAKLEY et al., 1997; YASAR e FORBES, 1997). Também os acréscimos do peso do 

pâncreas e do fígado das aves alimentadas com as dietas com teores elevados em NSP que 

verificámos, embora nem sempre de um modo significativo, poderão permitir maiores 

produções de suco pancreático e de bílis (alínea I.4.5). Estes aumentos das produções de 

suco pancreático e de bílis poderão reduzir os efeitos negativos da viscosidade intestinal 

no processo digestivo. 

 

Os maus resultados das aves alimentadas com as dietas à base de centeio ou de 

trigo no Período II do ensaio da digestibilidade parecem estar em contradição com a tese 

da adaptação da ave à dieta. Na realidade, estes resultados não contestam a ideia da 

adaptação, dado que no ensaio de digestibilidade os frangos tinham recebido alimentos 

comerciais até dois dias antes de se iniciarem as medidas. Contrariamente, as aves do 

ensaio de crescimento e as aves abatidas aos 27 e aos 39 dias de idade adaptaram-se 

durante algumas semanas às dietas com centeio ou trigo. Deste modo, o aparelho 

digestivo e a microflora intestinal dos frangos do ensaio de digestibilidade poderiam não 

estar adaptados às dietas com centeio e, possivelmente por isto, as aves apresentaram 

resultados inferiores aos esperados, tendo mesmo as aves alimentadas com as dietas C+E 

e T no Período II mostrado alguns sintomas de problemas patológicos, conforme já foi 

referido.  
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A adaptação das aves às dietas com teores elevados em polissacáridos estruturais 

pode, no entanto, ter algumas consequências negativas. A primeira desta consequências 

será a redução do rendimento em carcaça provocada por um aparelho digestivo mais 

desenvolvido, como foi observado por nós nas aves alimentadas com a dieta de centeio. 

Outra consequência negativa dos teores elevados de NSP na dieta será o aumento 

das perdas endógenas dos animais, que reduzirá a eficiência da conversão da dieta em 

tecido corporal. YASAR e FORBES (1997) verificaram em frangos entre os 7 e os 35 dias 

alimentados com uma dieta com 66% de trigo um aumento da proliferação das células das 

criptas do epitélio intestinal. DANICKE et al. (2000) verificaram aumentos da síntese 

proteíca no ID de frangos alimentados com dietas baseadas em centeio.  JIN et al. (1994) 

observaram especialmente no jejuno, íleo e cólon de porcos alimentados com dietas com 

teores elevados em fibra, um aumento da proliferação e morte das células da mucosa. 

MOORE et al. (1988) observaram em porcos sinais de erosão no intestino delgado com 

aumento das perdas de células epeteliais e de microvillus no apex dos villus do jejuno 

quando distribuíram dietas com teores elevados em fibra insolúvel de luzerna. Em 

consequência, as perdas endógenas de azoto aumentam (TAVERNER et al., 1981). Também 

os aumentos das secreções de mucina, suco pancreático e de ácidos biliares provocados 

pelos NSP incrementam as perdas endógenas de água, proteína e lípidos (SAUER et al., 

1977; IKEGAMI et al., 1990; ANNISON e CHOCT, 1991; JIN et al., 1994).  

Por outro lado, a hipertrofia do tubo digestivo está altamente relacionada com 

aumentos nas despesas energéticas (JORGENSEN et al., 1996a). As actividades metabólicas 

do tubo digestivo são mais elevadas que as de outros tecidos (SPRING, 1997), 

representando as suas necessidades de manutenção uma larga porção das necessidade 

totais de manutenção do animal (50 a 75% na vaca; FERRELL e JENKINS, 1985). POND 

(1984), citado por AUSTIC (1986), verificou em porcos com 41 kg de peso vivo aumentos 

de 40% das necessidades diárias de manutenção (de 1079 kcal para 1518 kcal) quando o 

peso dos órgãos viscerais aumentou de 1,91 kg para 2,66 kg. Por este motivo, todos os 

factores que afectam o desenvolvimento do aparelho digestivo podem ter profunda 

influência na utilização da energia pelo organismo (SPRING, 1997; FERRELL e JENKINS, 

1985). Este efeito será agravado pelo aumento da taxa de renovação das células da 

mucosa intestinal. O aumento da proliferação e morte das células requer uma maior 
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síntese proteica e origina maiores despesas energéticas (SPRING, 1997; MURAMATSU et 

al., 1994). Possivelmente, estes efeitos terão contribuído para o aumento da proporção da 

energia dissipada como calor verificada por ZHAO et al. (1995) quando alimentaram ratos 

com dietas com elevados teores em fibra. Também no presente ensaio os frangos 

alimentados com a dieta C poderão ter tido maiores necessidades de manutenção, 

agravando a deficiência energética provocada por uma ingestão menor. Será assim natural 

que estas aves depositem menos gordura corporal, conforme parecem reflectir as menores 

percentagens de gordura abdominal verificadas nos frangos abatidos aos 27 e aos 39 dias 

de idade. Segundo NITSAN E NIR (1986), citados por NIR et al. (1988), a gordura 

abdominal está altamente correlacionada com a gordura total da carcaça. 

A estes inconvenientes há ainda que acrescentar que o aumento da descamação das 

células da mucosa do intestino delgado com aparecimento de células novas, provocada 

pelas dietas com teores elevados em fibra, ao reduzir a vida média destas células diminui 

o tempo disponível para o desenvolvimento da actividade de enzimas digestivas 

produzidas por estas células, como as dissacaridases (JOHNSON e GEE, 1986), o que pode 

ter efeitos negativos na utilização digestiva dos nutrientes. 
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II.3 2º ESTUDO - UTILIZAÇÃO DE CENTEIO NA ALIMENTAÇÃO DO FRANGO 

 

O objectivo principal deste segundo estudo foi determinar os efeito de dietas com 

teores crescentes de centeio (0%, 15%, 30% e 45%) no crescimento dos frangos e na 

utilização digestiva dos nutrientes. Quisemos também determinar o nível de centeio a 

partir do qual os efeitos anti-nutritivos dos NSP se fazem sentir de modo mais intenso e o 

nível de suplementação com enzimas xilanase ideal para superar estes efeitos. Como 

objectivo secundário deste estudo procurámos determinar se as aves se adaptam às dietas 

com teores elevados em NSP, de modo a reduzirem os seus efeitos anti-nutritivos. 

Deste modo, o estudo foi dividido em 2 partes: 

1. Ensaio de digestibilidade 

2. Ensaio de crescimento seguido do abate das aves para medições do aparelho 

digestivo. 

 

II.3.1 PONTOS COMUNS AOS ENSAIOS DE DIGESTIBILIDADE E DE 

CRESCIMENTO 

II.3.1.1 DIETAS 

 

Do 1º ao 14º dia de idade os frangos receberam um alimento de iniciação 

comercial. Para os ensaios de crescimento e de digestibilidade foram formuladas 4 dietas 

base, a dieta controlo com 52% de milho e 3 dietas onde o milho foi substituído 

parcialmente por 15, 30 e 45% de centeio (dietas M, C15/0, C30/0 e C45/0 

respectivamente; Quadro II.3 - 1). Procurou-se em todas as dietas experimentais que o 

centeio e o milho representassem, no conjunto, entre 51 a 53% da dieta. 

As dietas foram formuladas de modo a que oferecidas ad libitum, permitissem 

expressar a capacidade de crescimento dos frangos AVIAN auto-sexados para o período 

dos 21 a 31 dias de idade, segundo as recomendações do guia de maneio (ANÓNIMO, 

S/D), sendo isoenergéticas e isoproteicas e contendo idênticos teores em minerais e 

vitaminas.  
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As dietas experimentais foram granuladas utilizando a matriz de 3,2 mm. 

 

Quadro II.3 - 1 - Composição e valor nutritivo estimado das dietas experimentais sem 

enzimas. 

 dietas 

 M C15/0 C30/0 C45/0 

Composição (g.kg-1 dieta)     

Centeio 0 150 300 450 

Milho 519 365 210,9 80 

Bagaço soja 48 143 100 56 2,9 

Soja integral 290,5 338 386 418,9 

Sal 3,4 3,4 3,4 3,4 

Carbonato de cálcio 0,2 0,7 1,6 2,6 

Fosfato bicálcico 21 20 19 18 

Colina 5 5 5 5 

Premix   5 5 5 5 

Anti-oxidante 0,2 0,2 0,2 0,2 

Lisina sintética 0 0 0 0,7 

Dl-metionina 2,2 2,2 2,4 2,8 

Coccidiostático 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ligante 10 10 10 10 

     Valores estimados*     

MS (g.kg-1 dieta) 878,2 878,7 889,3 879,4 

(g.kg-1 MS)     

Amido (extracção ácida) 370,6 353,9 333,3 335,7 

Açúcares livres 47,3 48,1 48,5 48,4 

GB  87,6 91,7 94,8 97,8 

PB 251,7 249,6 244,5 237,2 

Lisina 14,0 14,1 13,9 14,1 

Metionina 6,4 6,4 6,4 6,8 

Metionina e cistina 10,8 10,8 11,0 11,4 

Triptofano 3,0 3,0 3,0 3,0 

Treonina 9,6 9,6 9,3 9,0 

NDF 113,0 118,0 121,7 127,1 

NSP totais** 128,2 133,6 139,0 141,6 

NSP insolúveis** 114,4 115,5 116,4 115,1 

NSP solúveis** 13,8 18,2 22,5 26,6 

Cálcio 6,9 6,9 7,1 7,3 

Fósforo total 9,1 9,1 9,0 8,9 

Fósforo disponível 5,4 5,5 5,5 5,6 

Cinzas 67,8 67,1 66,0 65,5 

     (kcal.kg-1 dieta)     

EB 4066 4088 4108 4109 
EMAn *** 3112 3120 3130 3129 

 composição do premix consta do Quadro II.2 - 1. 

* valores estimados com base em valores analíticos das matérias primas tabelados (INRA, 1989). 

** valores calculados com base nos resultados das análises das matérias primas (Quadro II.3 - 2). 

*** valores calculados pela equação de CARRÉ et al. (1984b) utilizando a composição estimada. 
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II.3.1.2 AVES E ALOJAMENTO 

 

Para os dois ensaios foram criados 800 frangos auto-sexados a partir 1 dia de 

idade. Aos 14 dias, foram escolhidos 312 frangos (machos e fêmeas) para o ensaio de 

crescimento e 96 machos para o ensaio de digestibilidade, rejeitando as aves mais leves e 

as mais pesadas. 

Entre o 1º e o 31º dia de idade (ensaio de crescimento) ou o 33º dia de idade 

(ensaio de digestibilidade) os frangos foram alojados em jaulas colectivas; até aos 14 dias 

de idade foram alojadas 12 aves por jaula e depois desta idade 6 aves por jaula. As 

características das jaulas, do compartimento onde estas se encontravam e as práticas de 

maneio seguidas foram as mesmas que descrevemos na alínea II.1.2. 

 

II.3.2 ENSAIO DE DIGESTIBILIDADE 

 

No ensaio de digestibilidade procurou-se determinar o efeito da natureza da dieta 

na digestibilidade dos nutrientes e na energia metabolizável e o efeito nestes parâmetros 

da adaptação da ave à dieta distribuída no período prévio à determinação da 

digestibilidade, entre o 14º e o 33º dia de idade. 

 

II.3.2.1 MATERIAL E MÉTODOS 

II.3.2.1.1 AVES E ALOJAMENTO 

 

Entre os 14 e os 33 dias de idade os 96 machos escolhidos para o ensaio de 

digestibilidade foram criados em 16 jaulas colectivas, alojando 6 aves por jaula. Aos 33 

dias de idade foram escolhidas três aves de cada jaula colectiva, cujo peso corporal 

(1360g  85,3) se aproximava mais da média do grupo, num total de 48 aves. Entre os 33 

e os 40 dias de idade estas 48 aves foram alojadas em jaulas individuais. 

As características das jaulas, do compartimento onde as aves se encontravam e as 

práticas de maneio seguidas foram as mesmas que descrevemos na alínea II.1.2. 
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II.3.2.1.2 DIETAS 

 

Entre o 14º e o 33º dia de idade os frangos receberam de modo aleatório as 4 

dietas experimentais sem enzima (dietas M, C15/0, C30/0 e C45/0; Quadro II.3 - 1), 

criando-se assim 4 grupos de adaptação a estas dietas com 4 jaulas colectivas por grupo 

(6  4 = 24 aves). Em seguida, cada uma das dietas experimentais (M, C15/0, C30/0 e 

C45/0) foi distribuída a 12 frangos para a determinação da digestibilidade total. Estes 

grupos de 12 frangos foram formados reunindo 3 aves de cada um dos grupos de 

adaptação (Figura II.3- 1). 

Para determinar as digestibilidades total e ileal pelo método do indicador (Cr2O3), 

este foi adicionado às dietas distribuídas entre os 33 e os 40 dias de idade na quantidade 

de 6 g.kg
-1

 de dieta. 

 

 
Período de determinação da digestibilidade (dias 33 a 38) 

 

       dieta M dieta C15/0 dieta C30/0 dieta C45/0 Total 

Período de 

adaptação  

(dias 14 a 33) 

dieta M 3 aves 3 aves 3 aves 3 aves 12 aves 

dieta C15/0 3 aves 3 aves 3 aves 3 aves 12 aves 

dieta C30/0 3 aves 3 aves 3 aves 3 aves 12 aves 

dieta C45/0 3 aves 3 aves 3 aves 3 aves 12 aves 

       Total 12 aves 12 aves 12 aves 12 aves  

Figura II.3- 1 – Desenho do ensaio de determinação da digestibilidade total. 

 

II.3.2.1.3 DELINEAMENTO DA EXPERIÊNCIA 

 

O ensaio de determinação da digestibilidade total foi desenhado como uma 

experiência factorial 4  4 onde os factores representavam a adaptação (dietas M, C15/0, 

C30/0, C45/0 distribuídas entre os 14 e os 33 dias de idade) e a natureza da dieta (dietas 

M, C15/0, C30/0, C45/0 distribuídas entre os 33 e os 38 dias de idade) com 3 repetições 

em cada tratamento (Figura II.3- 1). 

Após a determinação da digestibilidade total, as aves continuaram a receber as 
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mesmas dietas durante mais dois dias para a determinação da digestibilidade ileal (Figura 

II.3- 2). Esta fase do ensaio foi desenhada como sendo uma experiência monofactorial, 

onde o factor era a natureza da dieta (4 dietas  12 repetições). 

 

II.3.2.1.4 CONTROLO DA INGESTÃO E RECOLHAS DAS AMOSTRAS 

 

Para a determinação da digestibilidade aparente e da energia metabolizável foram 

seguidos os procedimentos referidos por BOURDILLON et al. (1990a,b) para aves jovens 

descritos no primeiro trabalho experimental (alínea II.2.1.1.4; Figura II.3- 2). 

Para recolher os conteúdos ileais, as aves foram abatidas por deslocação cervical, 

sangradas e depenadas. Os abates iniciaram-se a partir das 12 horas. O íleo foi atado nas 

extremidades (junto ao divertículo do saco de gema e a 2 cm da junção do íleo com o 

cólon) para evitar a movimentação post-morten dos conteúdos intestinais e foi 

seccionado, conforme as recomendações de PETTERSSON e AMAN (1994) e de 

STEENFELDT et al. (1998a). Os 2 cm finais do íleo foram rejeitados para evitar a 

contaminação com urina (DOESCHATE et al., 1993). Os conteúdos do íleo foram 

seguidamente recolhidos para frascos de plástico, pressionando levemente com os dedos 

as secções do intestino delgado (ID) e congelados a –20ºC até posterior análise. 

 

         9h              9h   16h  9h     9h        9h                9h   16h       9h              9h 

           

 ad libitum jejum ad libitum jejum ad libitum 

 Adaptação Recolha de excrementos Adaptação Abates 

 Digestibilidade total Digestibilidade ileal 

idade 33 dias 34 dias 35 dias 36 dias 37 dias 38 dias 39 dias 40 dias 

   

       Pesagem das aves   Pesagem das aves  

       
Figura II.3- 2 – Esquema geral dos trabalhos de determinação das digestibilidades total e ileal  
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II.3.2.2 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

As análises químicas das amostras de alimentos, matérias primas, excreta e 

conteúdos ileais foram realizadas utilizando os métodos referidos na alínea II.1.3. Foram 

analisadas 3 amostras em duplicado de cada dieta ou matéria prima e uma amostra em 

duplicado de cada excreta. Sempre que as quantidades recolhidas o permitiram, foi 

analisada uma amostra em duplicado dos conteúdos ileais. 

Nas amostras das dietas e dos dejectos foi determinado o teor em matéria seca, 

cinzas, matéria orgânica, fracção NDF, NSP totais, solúveis e insolúveis, proteína bruta, 

gordura bruta, amido, crómio e a energia bruta. Nas amostras das matérias primas foi 

determinado o teor em matéria seca, NSP totais, solúveis e insolúveis. Nas amostras dos 

conteúdos ileais foi determinado o teor em matéria seca, proteína bruta, gordura bruta, 

amido e crómio. 

 

II.3.2.3 FÓRMULAS DE DETERMINAÇÃO DA DIGESTIBILIDADE E DA ENERGIA 

METABOLIZÁVEL 

 

A digestibilidade total ou ileal aparente (CUDa %) de cada um dos princípios 

nutritivos das dietas foi determinado pelo método do indicador (Cr2O3) utilizando a 

fórmula 

 

CUDa = 1 - 
([nutriente na digesta ou na excreta ]  [Cr2O3 dieta])  100 [7] 

                                 
[nutriente dieta]  [Cr2O3 na digesta ou na excreta] 

 

onde as concentrações (g.kg
-1

) dos nutrientes e do Cr2O3 na dieta, na digesta e na excreta 

estão referidas à matéria seca. 

A energia metabolizável aparente (EMA, kcal.kg
-1

) e a energia metabolizável 

aparente corrigida para a retenção azotada nula (EMAn, kcal.kg
-1

) foram determinadas 

pelo método do indicador (Cr2O3) segundo as fórmulas de HILL e ANDERSON (1958): 

 

EMA = (EB dieta) –     (Cr2O3 dieta)      (EB excreta)
 
 [8] 

                                                         
(Cr2O3 excreta) 
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EMAn = EMA - (8,22  N)  [9] 

 

N = (N dieta) - (Cr2O3 dieta)   
 (N excreta)  [10] 

                         (Cr2O3 excreta) 

 

onde, EB dieta e EB excreta são a energia bruta da dieta ou da excreta (kcal.kg
-1

) 

respectivamente, Cr2O3 dieta ou Cr2O3 excreta têm os significados já referidos e N é a 

retenção azotada por quilograma de dieta ingerida (g.kg
-1

). 

Para a determinação da RTN foram utilizadas as fórmulas referidas no primeiro 

trabalho experimental (alínea II.2.1.1.6.3). 

 

II.3.2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

Os resultados da digestibilidade total e da energia metabolizável foram submetidos 

à análise de variância multifactorial com base em dois critérios de classificação 

(adaptação e natureza da dieta). Os resultados da digestibilidade ileal e todos os restantes 

parâmetros controlados foram submetidos à análise de variância monofactorial com base 

num único critério de classificação, natureza da dieta. Foi também utilizado o teste T de 

TUKEY das médias quando o teste F foi significativo. 

As relações entre a digestibilidade total da MS, MO, GB, amido e PB e da EMAn 

das aves alimentadas com as dietas com 15, 30 ou 45% de centeio e os teores das fracção 

NDF, NSP totais, NSP insolúveis e NSP solúveis das dietas foram obtidas por análise de 

regressão linear (STELL e TORRIE, 1980). A relação entre a EMAn e estes componentes 

da parede celular foi também calculada utilizando a análise de regressão polinomial de 

segundo grau (STELL e TORRIE, 1980). 

 

II.3.2.5 RESULTADOS 

II.3.2.5.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS MATÉRIAS PRIMAS E DAS DIETAS 

 

Os resultados analíticos dos teores em MS e em NSP totais, solúveis e insolúveis 
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nas principais matérias primas constam do Quadro II.3 - 2 e resultados analíticos das 

dietas utilizadas no ensaio de digestibilidade constam do Quadro II.3 - 3. 

 

Quadro II.3 - 2 – Teores em matéria seca e em NSP das principais matérias primas* 

 Centeio Milho Soja integral Bagaço de soja 

MS (g.kg
-1

 dieta) 881,4 890,4 874,5 882,3 

     
NSP totais (g.kg

-1
 MS) 121,7 86,5 189,5 197,6 

NSP insolúveis  83,5 78,2 168,9 173,1 

NSP solúveis 38,2 8,3 20,6 24,5 

* Cada valor é média de três observações 

 

Quadro II.3 - 3 – Resultados analíticos das dietas utilizadas no ensaio de digestibilidade* 

 Dietas 

 M C15/0 C30/0 C45/0 

     
MS (g.kg

-1
 dieta) 873,6 879,7 883,4 872,2 

     
(g.kg

-1
 MS)     

MO 924,4 930,8 925,4 924,6 

Amido 380,2 329,6 286,1 289,1 

PB 242,8 242,5 231,9 227,3 

GB 83,6 84,0 85,6 81,9 

NDF 113,1 118,1 130,4 134 

NSP totais 118,4 127,9 136,0 142,6 

NSP insolúveis 105,0 100,7 100,3 102,2 

NSP solúveis 13,4 27,2 35,7 40,4 

Cinzas 75,6 69,4 74,6 75,4 

     
kcal.kg

-1
 dieta     

EB  4017 4094 4077 4037 

EMAn ** 3051 3063 3001 2961 

* Cada valor é média de três observações. ** valores calculados por aplicação da equação de CARRÉ et 

al. (1984b) com base nos valores determinados. 

 

II.3.2.5.2 DIGESTIBILIDADE TOTAL  

 

A adaptação das aves à dieta distribuída no período prévio ao ensaio da 

digestibilidade não afectou significativamente qualquer parâmetro (Quadro II.3 - 4). A 

dieta afectou significativamente as digestibilidades da MS, da MO, da gordura 

(P<0,001), do amido (P<0,01) da proteína e da fracção NDF (P<0,05).  
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A digestibilidade dos NSP não foi afectada de modo significativo pela natureza da 

dieta. Não houve interacções significativas entre adaptação e natureza da dieta. A 

gordura foi o nutriente cuja digestibilidade foi mais afectada pelo acréscimo do centeio 

na dieta, tendo-se verificado no caso extremo uma diminuição da sua digestibilidade em 

13,7 pontos percentuais. A fracção NDF da dieta M foi digerida com maior eficiência 

pelas aves, sendo a diferença significativa em relação às dietas C30/0 e C45/0 (P<0,05). 

No entanto, devemos assinalar que as digestibilidades das fracções NDF e NSP 

apresentaram uma grande variabilidade entre animais que se traduziu em elevados EPM. 

 

Quadro II.3 - 4 - Coeficientes de utilização digestiva (CUDa; %) em função da adaptação à 

dieta distribuída entre os 14 e os 33 dias (média das quatro dietas) e da dieta 

distribuída entre os 33 aos 38 dias de idade. 

Factor 
CUDa 

MS MO Gordura  PB Amido NDF NSPt 

Adapta

ção 

M 62,2  64,2  83,7  74,3 96,5  22,9 11,6 

C15/0 64,1  67,6  86,6  78,3 97,6  24,4 14,2 

C30/0 65,0  68,5  87,7  78,4 98,0  21,1 18,3 

C45/0 63,1  66,7  87,1  76,9 97,6  20,8 14,9 
         

Dieta 

M 68,0 
a
 71,8 

a
 93,3 

a
 79,9 

a
 98,5 

a
 27,3

 a
 11,9 

C15/0 65,3 
ab

 68,9 
a
 89,7 

ab
 77,7 

ab
 97,9 

ab
 23,9

 ab
 14,7 

C30/0 59,9 
c
 62,2 

b
 82,6 

b
 73,1 

b
 96,3 

c
 18,1

 b
 14,8 

C45/0 60,9 
bc

 64,0 
b
 79,6 

bc
 77,2

 ab
 97,0 

bc
 19,2

 b
 18,7  

         

Teste F 

Adaptação ns ns  ns ns ns ns ns 

Dieta *** *** *** * ** * ns 

Adaptação*dieta ns ns ns ns ns ns ns 

EPM  0,8 0,80 1,0 0,8 0,2 1,4 1,3 

Na mesma coluna e para cada factor, valores com letras diferentes são significativamente diferentes 

(P<0,05). Teste F: ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** 

significativo com P<0,001. EPM - erro padrão da média 

 

As equações de regressão linear entre a utilização digestiva da MS, da MO, da 

gordura, da proteína e do amido e os teores em NSP insolúveis da dieta (Quadro II.3 - 5) 

apresentaram sempre coeficientes de correlação (r
2
) muito baixos. As equações de 

regressão linear que utilizam a fracção NDF, os NSP totais ou os NSP solúveis têm 

coeficientes de correlação com valores próximos, embora as equações com a fracção 

NDF apresentem sempre valores mais elevados.  
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Quadro II.3 - 5 - Equações de regressão linear entre os coeficientes de utilização digestiva 

total (CUDa; %) dos princípios nutritivos na dieta e os teores (%) das fracções 

NDF, NSPt, NSPi e NSPs na matéria seca da dieta. 

CUDa Parâmetro Equação de regressão r2 
erro padrão da 

estimativa 
P 

MS 

NDF CUDa = 119,15 – 3,68  NDF 0,395 3,99 *** 

NSPt CUDa = 107,70 – 3,38  NSPt 0,372 4,07 *** 

NSPi CUDa = -58,83 + 11,99  NSPi 0,207 4,57 ** 

NSPs CUDa = 72,31 – 3,01  NSPs 0,380 4,04 *** 

      

MO 

NDF CUDa = 119,85 – 4,29  NDF 0,424 4,36 *** 

NSPt CUDa = 117,70 – 3,88  NSPt 0,386 4,51 *** 

NSPi CUDa = -78,46 + 14,23  NSPi 0,232 5,04 ** 

NSPs CUDa = 76,86 – 3,48  NSPs 0,401 4,45 *** 

      

GB 

NDF CUDa = 164,87 – 6,34  NDF 0,662 3,97 *** 

NSPt CUDa = 164,22 – 5,94  NSPt 0,646 4,06 *** 

NSPi CUDa =-73,27 + 15,63  NSPi 0,194 6,57 ** 

NSPs CUDa = 101,25 – 5,13  NSPs 0,620 4,21 *** 

      

PB 

NDF CUDa = 99,36 – 1,81  NDF 0,072 5,67 ns 

NSPt CUDa = 97,26 – 1,55  NSPt 0,059 5,71 ns 

NSPi CUDa = - 32,37 + 10,71  NSPi 0,123 5,52 * 

NSPs CUDa = 81,51 – 1,55  NSPs 0,077 5,66 ns 

      

amido 

NDF CUDa =108,60 – 0,90  NDF 0,244 1,39 *** 

NSPt CUDa = 107,95 – 0,80  NSPt 0,217 1,42 ** 

NSPi CUDa = 64,73 + 3,20  NSPi 0,149 1,48 ** 

NSPs CUDa =99,56 – 0,73  NSPs 0,228 1,41 ** 

P – grau de significância da relação entre a digestibilidade (CUDa da MS, MO, PB, GB e amido) e o 

teor em componentes da parede celular (NDF, NSPt, NSPi, NSPs); ns - não significativo; * significativo 

com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** significativo com P<0,001. 

 

Estes coeficientes de correlação foram elevados na estimativa da digestibilidade da 

gordura, moderados na digestibilidade da MS e da MO, baixos na digestibilidade do 

amido e praticamente nulos na digestibilidade da proteína bruta. A significância da 

relação entre o parâmetro da digestibilidade em estudo e o teor em componentes da 

parede celular apresentou sempre valores inferiores a 0,01, com excepção do caso da 

digestibilidade da proteína, onde se verificaram mesmo relações não significativas com 

os teores das fracções NDF, NSPt e NSPs. 
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II.3.2.5.3 DIGESTIBILIDADE ILEAL 

 

Houve um elevado número de aves alimentada com a dieta C15/0 nas quais não 

foi possível fazer a recolha dos conteúdos ileais ou em que a recolha continha 

quantidades diminutas de matéria seca. Por este motivo, o tratamento C15/0 foi excluído 

da análise dos resultados. 

A natureza da dieta só afectou de modo significativo a digestibilidade ileal da 

matéria seca (P<0,01) e da gordura (P<0,001;Quadro II.3 - 6) que se deterioraram com o 

aumento do teor em centeio da dieta, sendo a diferença significativa (P<0,05) entre os 

CUDa das dietas M e os CUDa das dietas C30/0 e C45/0. 

 

Quadro II.3 - 6 – Coeficientes de utilização digestiva ileal (CUDa; %) dos componentes das 

dietas M, C30/0 e C45/0 

dieta 
CUDa 

MS PB Amido Gordura 

M 64,2 
a
 69,2  97,1 87,0 

a
 

C30/0 58,9 
b
 63,5  96,2 75,6 

b
 

C45/0 56,9 
b
 65,9  96,0  71,9 

b
 

     teste F ** ns ns *** 

EPM 1,0 1,2 0,3 1,8 

Para cada CUDa, valores com letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05). Teste F: ns - 

não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01 *** significativo com 

P<0,001. EPM - erro padrão da média. 

 

II.3.2.5.4 DIGESTIBILIDADE TOTAL VS. DIGESTIBILIDADE ILEAL 

 

Todas as dietas experimentais quando distribuídas aos frangos originaram valores 

de digestibilidade total da matéria seca (excepto a dieta C30/0), significativamente 

superiores aos valores da digestibilidade ileal (P<0,05; Quadro II.3 - 7). 

A digestibilidade total da proteína foi significativamente maior que a 

digestibilidade ileal nas aves alimentadas com a dieta C30/0 (P<0,01), nas aves 

alimentadas com as dietas C45/0 e M ou com a média das três dietas (P<0,001). A 

utilização digestiva ileal do amido foi elevada e muito próxima da digestibilidade total 
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em todas as dietas, tendo a diferença entre estas digestibilidades sido significativas 

apenas nas aves alimentadas com a dieta M e na média das três dietas (P<0,05). A 

digestibilidade ileal da gordura foi inferior à digestibilidade total nas aves alimentadas 

com as dietas M, C30/0 (P<0,05) e C45/0 e no conjunto das 3 dietas (P<0,001). 

 

Quadro II.3 - 7 – Coeficientes de utilização digestiva (CUDa; %) total e ileal dos 

componentes das dietas M, C30/0, C45/0  

 dieta 
CUDa 

teste F EPM 
total ileal total – ileal 

MS 

M 68,0 
a
 64,2 

b
 3,8 * 0,84 

C30/0 59,9  58,9  1,0 ns 1,20 

C45/0 60,9 
a
 56,9 

b
 4,0 * 0,95 

Média 62,9 
a
 60,0 

b
 2,9 * 0,75 

       

PB 

M 79,9 
a
 69,2 

b
 10,7 *** 1,64 

C30/0 73,1 
a
 63,5 

b
 9,6 ** 1,83 

C45/0 77,2 
a
 65,9 

b
 11,3 *** 1,64 

Média 76,7 
a
 66,2 

b
 10,5 *** 1,02 

       

amido 

M 98,5 
a
 97,1 

b
 1,4 * 0,29 

C30/0 96,3  96,6  -0,3 ns 0,41 

C45/0 97,0  96,1  0,9 ns 0,36 

Média 97,3 
a
 96,6 

b
 0,7 * 0,22 

       

gordura 

M 93,3 
a
 87,0 

b
 6,3 * 1,64 

C30/0 82,6 
a
 75,6 

b
 7,0 * 1,53 

C45/0 79,6 
a
 71,9 

b
 7,7 ** 1,47 

Média 85,1 
a
 78,3 

b
 7,0 ** 1,15 

Na mesma linha valores com letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05). Teste F: ns - 

não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** significativo com 

P<0,001. EPM - erro padrão da média 

 

II.3.2.5.5 ENERGIA METABOLIZÁVEL 

 

A energia metabolizável (EMA e EMAn) da dieta não foi afectada de modo 

significativo pela a dieta distribuída no período de adaptação e foi afectada de modo 

muito significativo pela natureza da dieta (P<0,001). Não houve interacções 

significativas entre estes factores (Quadro II.3 - 8). A EMAn representou em todas as 

dietas cerca de 97% da EMA. A presença de teores elevados de centeio nas dieta 

distribuídas no período de medida da digestibilidade teve como consequência uma 

diminuição da energia metabolizável. As dietas M e C15/0 apresentaram os níveis de 
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energia metabolizável mais elevados, sendo mesmo significativamente superiores 

(P<0,05) aos da dieta C30/0 e da dieta C45/0. 

 

Quadro II.3 - 8 – Energia das dietas (EMA e EMAn; kcal.kg
-1

 dieta) em função da adaptação à 

dieta distribuída entre os 14 e os 33 dias (média das quatro dieta) e em função 

da dieta distribuída entre os 33 e os 38 dias de idade. 

Factor EMA EMAn EMAn/EMA 

adaptação 

M 2856  2775 0,972 

C15/0 2925 2833
 
 0,969 

C30/0 2976  2884
 
 0,969 

C45/0 2897 2809 0,970 

     

dieta 

M 3097 
a
 3004 

a
 0,970 

C15/0 3020 
a
 2930 

a
 0,970 

C30/0 2767 
b
 2695 

b
 0,974 

C45/0 2753 
b
 2657 

b
 0,965 

     

Teste F 

Adaptação ns ns  

Dieta *** ***  

Adaptção*dieta ns ns  

EPM  31 30  

Na mesma coluna e para cada factor, valores com letras diferentes são significativamente diferentes 

(P<0,05). Teste F: ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** 

significativo com P<0,001. EPM - erro padrão da média 

 

Em todas as dietas a EMAn determinada foi inferior à calculada pela equação de 

CARRÉ et al. (1984b), sendo as diferenças maiores quando aumentou o teor em centeio 

da dieta (Quadro II.3 - 9) 

 

Quadro II.3 - 9 – Diferenças entre a energia calculada pela equação de CARRÉ et al. (1984b) e 

os valores obtidos in vivo. 

EMAn kcal.kg
-1

 dieta 
Dietas 

M C15/0 C30/0 C45/0 

     CARRE et al. (1984b)* 3051 3063 3001 2961 

in vivo 3004 2930 2695 2657 

Diferença  
(kcal.kg

-1
) 47 133 306 304 

(%) 1,5 4,3 10,2 10,4 

*valores da EMAn calculada com base nos valores analíticos (Quadro II.3 - 3) 
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Quadro II.3 - 10 – Equações de regressão entre da EMAn (kcal.kg
-1

) da dieta e os teores (%) 

das fracções NDF, NSPt, NSPi e NSPs na matéria seca da dieta. 

Parâmetro  r
2 

erro padrão 

da  

estimativa 

P 

Regressões lineares    

NDF EMAn = 4956,9– 172,3  NDF 0,542 139,0 *** 

NSPt EMAn =4888,5 – 157,5  NSPt 0,505 144,5 *** 

NSPi EMAn = -1495,2 + 423,4  NSPi 0,162 188,0 ** 

NSPs EMAn = 3218,9 – 135,9  NSPs 0,486 147,3 *** 

Regressões polinomiais de 2º grau    

NDF EMAn = 5603,9 –277,5  NDF + 4,1  NDF
2
 0,542 140,6 *** 

NSPt EMAn =2684,7 + 182,5  NSPt – 13,0  NSPt
2
 0,506 145,9 *** 

NSPi EMAn = 336643,2 – 65405,0  NSPi –3202,6  NSPi
2
 0,285 175,7 ** 

NSPs EMAn = 2938,6 + 116,4  NSPs – 47,7  NSPs
2
 0,519 144,1 *** 

P – grau de significância da relação entre a EMAn e o teor em componentes da parede celular (NDF, 

NSPt, NSPi, NSPs); ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** 

significativo com P<0,001. 

 

 

Figura II.3- 3 – Representação gráfica das equações de regressão lineares e polinomiais (2º 

grau) entre a energia das dietas (EMAn kcal.kg-1) e o teor das fracções NDF, 

NSPt, NSPi e NSPs na matéria seca da dieta 
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Quando as equações regressão linear utilizaram os NSP insolúveis, o coeficiente 

de correlação foi baixo (0,16) mas a utilização da fracção NDF, dos NSP totais ou dos 

NSP solúveis permitiu obter coeficientes de correlação moderados (0,49 a 0,54). As 

equações de regressão linear com os NSP totais, solúveis ou com a fracção NDF 

apresentam declives negativos, indicando que a energia da dieta diminui com o aumento 

do teor nestes compostos (Figura II.3- 3). O grau de significância da relação entre a 

EMAn e o teor em componentes da parede celular utilizando as equações de regressão 

linear foi significativo (P<0,01) com os NSPi e muito significativo (P<0,001) com as 

fracções NDF, NSPt e NSPs. 

A utilização de equações de regressão polinomiais de 2º grau permitiu aumentar 

cerca de 0,03 unidades o coeficiente de correlação da equação que utiliza os NSPs. No 

caso dos NSPi, embora os aumentos tenham sido mais importantes, os valores do 

coeficiente de correlação continuam a ser os mais baixos. As equações de regressão 

polinomiais que utilizam os NSPt ou a fracção NDF não apresentam melhorias no 

coeficiente de correlação quando comparadas com as equações lineares equivalentes. 

Também não foram obtidos aumentos no grau de significância da relação entre a EMAn e 

o teor em componentes da parede celular com a utilização de equações de regressão 

polinomiais em relação ao obtido com a utilização de equações lineares. 

 

II.3.2.5.6 INGESTÃO E RETENÇÃO AZOTADA 

 

A dieta não afectou de modo significativo a ingestão de matéria seca e de proteína 

(Quadro II.3 - 11). A ingestão de EMAn e a de proteína digestível (PB  CUDa PB) 

foram significativamente inferiores nas aves alimentadas com a dieta C45/0, quando 

comparada com as ingestões das aves com a dieta M (P<0,05). Em resultado da redução 

da ingestão de EMAn, a relação entre o proteína e a energia ingerida aumentou com o 

teor em centeio da dieta, diferindo significativamente entre as aves alimentadas com as 

dietas M e C30/0. 

As quantidades de matéria seca e de azoto excretadas pelas aves alimentadas com 
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a dieta com 30% de centeio foram significativamente maiores que as das aves 

alimentadas com a dieta M (P<0,05). Também a excreção de matéria seca das aves 

alimentadas com as dietas C45 foi significativamente maior que a da aves alimentadas 

com a dieta M (P<0,05). A quantidade de azoto excretado no ácido úrico (azoto urinário) 

não foi afectada de modo significativo pela natureza da dieta. A excreção de azoto fecal, 

determinada pela diferença entre o azoto total e o azoto urinário excretados, foi 

significativamente maior nas aves alimentadas com as dietas C30/0 e C45/0, do que nas 

aves alimentadas com a dieta M (P<0,05). A relação entre a excreção de azoto urinário e 

a excreção de azoto fecal não foi afectada de modo significativo pela natureza da dieta. 

 

Quadro II.3 - 11 – Ingestão de matéria seca, proteína (g) e energia (EMAn, kcal), excreção total de 

matéria seca e de azoto e a excreção de azoto urinário (g), ganho de peso (g) e 

retenção total de azoto (RTN, g) durante o período da medida da digestibilidade. 

 
dieta 

teste F EPM 
M C15/0 C30/0 C45/0 

ingestão 

MS 415,2  415,8  421,0  419,5 ns 4,8 

PB 100,6  100,0  96,9  94,4  ns 1,2 

PB digestível 80,0 a  76,9 ab 71,9 ab 70,6 b  * 1,3 

EMAn 1427 a 1384 ab 1284 ab 1278 b ** 22 

EMA 1471a  1423 ab 1317 ab 1311 b ** 22 

PB/EMAn 68,4 b  70,3 ab 73,6 a  72,0 ab  * 1,1 

        

excreção 

MS 133,1 a 144,8 a 173,7 b 170,7 b *** 4,4 

Ntotal 7,8 a 8,0 ab 9,0 b 8,3 ab * 0,2 

Nurinário 4,5 4,3 5,0 4,5 ns 0,1 

Nfecal 3,3 b 3,7 ab 4 a 3,8 a * 0,1 

Nurinário/Nfecal 1,44  1,24  1,29  1,24  ns 0,06 

       
ganho de peso (g) 198.3 ab 210,7 a 161,6 b 173,8 ab ** 6,3 

RTN (g) 8,3 a 8,0 ab 6,5 c 6,8 bc *** 0,2 

RTN/ Ningestão (g/100g) 51,6 a 50,3 a 41,9 b 44,7 ab *** 1,2 

RTN/Ndigestível ((g/100g) 64,8 a  65,0 a  56,5 b 60,2 ab ** 1,2 

RTN/ingestão EMAn (g/1000 kcal) 5,8 a 5,8 a 5,1 b 5,3 ab *** 0,1 

Na mesma linha, valores com letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05). Teste F: ns - 

não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** significativo com 

P<0,001. EPM - erro padrão da média. 

 

Os frangos alimentados com a dieta C15/0 apresentaram o maior ganho de peso 

corporal, sendo significativa a diferença em relação às aves alimentadas com a dieta 
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C30/0 (P<0,05). A RTN mostrou um sentido de variação semelhante à do ganho de peso, 

sendo máxima nas aves alimentadas com a dieta M e mínima nas aves criadas com a 

dieta C30/0. As relações entre a RTN e a ingestão de N (proteína  16%) ou entre a RTN 

e o Ndigestível (proteína digestível  16%) foram deterioradas pelo aumento de centeio na 

dieta, sendo as diferenças entre as aves que receberam as dietas M e C15/0 e as aves 

alimentadas com a dieta C30/0 significativas (P<0,05). A RTN por unidade de EMAn 

ingerida foi maior nas aves alimentadas com as dietas M e C15/0, sendo as diferenças 

significativas em relação às aves alimentadas com a dieta C30/0 (P<0,05). 

 

II.3.2.6 DISCUSSÃO 

 

O ensaio da digestibilidade decorreu com normalidade, não tendo morrido 

nenhuma ave. No entanto, verificaram-se algumas dificuldades na recolha dos conteúdos 

intestinais, que levaram à exclusão das amostras das aves alimentadas com a dieta C15/0 

da análise dos resultados da digestibilidade ileal, como já foi referido (alínea II.3.2.5.3). 

Problemas resultantes de quantidades pequenas de conteúdos ileais recolhidos surgiram 

também com as aves alimentadas com as restantes dietas, como iremos referir mais 

adiante, e estiveram na origem da impossibilidade da determinação da digestibilidade 

ileal da fracção NDF ou dos NSP totais. 

 

II.3.2.6.1 COMPOSIÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS E DAS DIETAS 

 

Os valores analíticos dos NSP totais, solúveis e insolúveis do centeio, do milho, da 

soja integral e do bagaço de soja (Quadro II.3 - 2) são semelhantes aos que foram obtidos 

no primeiro trabalho experimental (alínea II.2.1.2.1). Por este motivo, os argumentos 

utilizados na discussão daqueles resultados (alínea II.2.1.3.1) são válidos para as matérias 

primas do presente trabalho experimental. Em termos gerais, pode assim dizer-se que os 

teores que observámos em NSP totais, insolúveis e solúveis dos cereais e da soja integral 

e os teores em NSP totais do bagaço de soja estão de acordo com os teores referidos na 

bibliografia. As diferenças existentes poderão ser devidas a variações normais na 
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composição das matérias primas.  

 

A composição química observada das dietas experimentais apresentou algumas 

divergências relativamente à composição estimada. Merecem relevo os desvios para 

menos entre os valores estimados e os valores observados nas dietas C30/0 e C45/0 dos 

teores em gordura, amido e proteína. Estes desvios atingiram no caso da gordura 9,7% e 

16,3%, respectivamente e, no caso do amido, 14,2% e 13,9%, respectivamente. No caso 

da proteína os desvios foram apenas 5,2 e 4,2%, respectivamente. 

 

Nas dietas, os valores analíticos dos NSP totais foram próximos dos valores 

esperados mas os NSP insolúveis analisados foram inferiores aos esperados. Em 

consequência, os NSP solúveis determinados nas dietas foram, em geral, superiores aos 

esperados. Estas diferenças foram maiores nas dietas com centeio. Neste caso, a 

divergência entre estes valores não era esperada, porque a análise das matérias primas e 

das dietas foram realizadas em simultâneo e com o mesmo método analítico. Poderão 

assim ter ocorrido erros na quantificação dos NSP na dieta pelo método de ENGLYST 

(ENGLYST e CUMMINGS,1988), que levaram a uma determinação por defeito dos NSP 

insolúveis. Estas indicações, juntamente com as realizadas no primeiro trabalho 

experimental (alínea II.2.1.3.1), parecem indicar que os resultados obtidos para os NSP 

das matérias primas com a variante colorimétrica do método de ENGLYST não são 

aditivos, pelo que os seus valores devem ser utilizados com alguma prudência. 

 

No conjunto, o bagaço de soja e a soja integral participaram em teores 

semelhantes nas diferentes dietas experimentais, representando entre 42% (dieta C45/0) e 

44% (dieta C30/0) dos ingredientes. Com base no teor em NSP destas matérias primas e 

na sua incorporação na dieta, podemos estimar que o bagaço de soja e a soja integral 

contribuíram em conjunto com um valor sensivelmente constante para os NSP totais (8,0 

a 8,4 pontos percentuais), insolúveis (7,1 a 7,5 pontos percentuais) e solúveis (0,9 a 1 

ponto percentual). Pelos motivos referidos no primeiro trabalho experimental (alínea 

II.2.1.3.1), consideraremos que as variações dos teores em NSP totais, insolúveis e 

solúveis e os seus efeitos anti-nutritivos nas dietas, serão da responsabilidade exclusiva 

dos cereais nelas incorporados. 



                                                                       2º Estudo - Utilização de centeio na alimentação do frango 

 

 

171 

 

II.3.2.6.2 MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA DIGESTIBILIDADE 

 

A maior parte da fracção digestível dos alimentos é digerida no estômago e no 

intestino delgado (ID) das aves por acção de enzimas e secreções endógenas e absorvida 

posteriormente. A fracção não digerida e/ou não absorvida no ID, encaminha-se para o 

intestino grosso (IG) onde poderá ser fermentada pelos microrganismos. A degradação 

enzimática dos alimentos no ID tem um significado nutricional diferente da degradação 

microbiana no IG, dado que a ave utiliza com maior eficiência os nutrientes resultantes 

da digestão no ID. Por este motivo, é importante determinar se a degradação microbiana 

dos nutrientes não aumenta de modo significativo com o teor em componentes da parede 

celular na dieta e se este aumento não encobrirá efeitos anti-nutritivos mais acentuados. 

Com este objectivo, procurámos determinar a digestibilidade ileal, que reflecte 

essencialmente a digestão enzimática, e conhecer a importância do conjunto da digestão 

enzimática e da digestão microbiana, através da medição da digestibilidade total. A 

fermentação microbiana no IG foi calculada como sendo a diferença entre a 

digestibilidade total e a digestibilidade ileal. No entanto, a determinação da 

digestibilidade ileal e da digestibilidade total e a quantificação da fermentação 

microbiana apresentou alguns problemas, que importa ter em consideração antes da 

análise dos resultados. 

 

Para a determinação da digestibilidade ileal optou-se aqui pela método do abate 

das aves com recolha dos conteúdos do íleo, conforme foi descrito na alínea II.3.2.1.4, 

em alternativa à canulação das aves. O método do abate das aves tem como vantagens 

causar uma interferência mínima com o aparelho digestivo do animal antes do momento 

da amostragem e a facilidade de execução (DONKOH et al., 1994), razões pelas quais foi 

aplicado neste ensaio. 

No entanto, este método está sujeito a críticas, a principal das quais reside no facto 

de só ser obtida uma amostra de digesta ileal por animal (DONKOH et al., 1994), podendo 

ser difícil obter amostras representativas. Este problema é agravado pelo facto da 

digestibilidade poder variar com o intervalo entre a amostragem e a refeição (DONKOH et 
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al., 1994; KADIM e MOUGHAN, 1997), com o método de remoção da digesta e com o 

comprimento da secção do íleo de onde se retira a amostra (KADIM e MOUGHAN, 1997). 

A realização de uma só recolha dos conteúdos ileais pode também estar na origem de 

erros na determinação da digestibilidade devido a variações na composição dos 

conteúdos ao longo do período entre a ingestão e a recolha (CARRÉ, 1993). 

 

Erros por defeito na determinação da digestibilidade ileal podem também resultar 

do aumento das concentrações da matéria seca, matéria orgânica e proteína na digesta 

devido a secreções endógenas (PETTERSSON et al., 1994; CARRÉ, 1993; KADIM e 

MOUGHAN, 1997). Segundo KADIM e MOUGHAN (1997), nas aves a digestibilidade ileal 

aparente da matéria seca e do azoto são máximas 3,5 a 4 horas depois do início de uma 

refeição com duração de uma hora, podendo este efeito estar associado à quantidade de 

conteúdos ileais recolhida (que também é máxima 4 horas após) e ao fluxo de secreções 

endógenas. Também VAN WIJK et al. (1998) verificaram no rato valores mais elevados 

quando a recolha foi realizada 4 horas após a refeição. Sendo o fluxo de secreções 

endógenas constante, os seus efeitos negativos na digestibilidade são menos acentuados 

quando as recolhas de matéria seca são maiores. DONKOH et al. (1994) referem também 

que a recolha dos conteúdos ileais deve ser realizada nos 4 a 5 minutos após a morte do 

animal para minimizar a contaminação com células descamadas do epitélio intestinal. 

O comprimento da secção do íleo onde é realizada a recolha das amostras é 

também importante nas aves (KADIM e MOUGHAN, 1997) e no rato (VAN WIJK et al., 

1998). Nos frangos o ideal serão os 15-25 cm finais do íleo, para aumentar a quantidade 

de amostra recolhida sem efeitos significativos na digestibilidade (KADIM e MOUGHAN, 

1997). Para se obter material em quantidade adequada para análise química, KADIM e 

MOUGHAN (1997) recomendam a mistura das recolhas de 4 aves por tratamento. 

As recomendações anteriores nem sempre foram aplicada no presente trabalho 

experimental. Assim, não se realizou uma refeição de uma hora porque se pressupôs que 

a fisiologia digestiva da ave poderia ser afectada pela alteração do ritmo natural de 

ingestão, levando a erros na determinação da digestibilidade. Segundo SYKES (1983), em 

condições naturais a ave ingere o alimento intermitentemente ao longo do período de luz 

do dia mas com mais intensidade no início deste período, embora a ave possa adaptar a 

ingestão à disponibilidade de alimento. Dado que o alimento foi colocado sempre à 
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disposição das aves, não tendo sido criada uma refeição, não foi aplicada a recomendação 

de KADIM e MOUGHAN (1997) de recolher os conteúdos intestinais 4 horas após o início 

da refeição e, em alternativa, as aves foram abatidas no fim da manhã (12 horas). 

Dado o pequeno número de aves disponíveis por dieta (doze), optou-se por 

recolher individualmente as amostras e não misturar recolhas de quatro aves, conforme 

propõem KADIM e MOUGHAN (1997). Para obter maior quantidade de amostra, os 

conteúdos ileais não foram recolhidos nos 25 cm finais do íleo, mas sim na totalidade do 

íleo, que tinha entre 65 e 76 cm (comprimentos totais obtidos nas aves com 31 dias de 

idade do ensaio descrito em II.3.3.3.2). Do mesmo modo procederam HESSELMAN e 

AMAN (1986) e STEENFELDT et al. (1998a). É assim provável que a digestibilidade ileal 

medida seja inferior e apresente maior variabilidade que a digestibilidade que seria obtida 

se as recolhas fossem realizadas nestes 25 cm terminais. 

Apesar das recolhas terem sido feitas na totalidade do íleo, as quantidades de 

matéria seca recolhidas em algumas aves foram reduzidas e por vezes nulas. Por este 

motivo não foram utilizadas as recolhas das aves alimentadas com a dieta C15/0 nos 

estudos da digestibilidade ileal. Por outro lado, as pequenas quantidades recolhidas 

obrigaram a que algumas das análises tivessem sido feitas em quantidades de amostra 

menores que as recomendadas pelos métodos e/ou realizadas sem duplicado, o que 

inevitavelmente aumentou o erro experimental. 

 

A determinação da gordura foi onde o problema da quantidade da amostra se fez 

sentir com mais intensidade. O método de doseamento da gordura com o aparelho 

Tecator Soxtec System HT 1043‖ (ANÓNIMO, 1988) recomenda amostras com 3 gramas 

enquanto que o peso médio das amostras de que dispusemos foi de 0,9 g, apresentando 

algumas pesos inferiores. Este método de análise prevê a utilização de algodão hidrófilo 

para cobrir a amostra durante a extracção da gordura. No entanto, o algodão continha 

cerca de 0,5% gordura (determinada analiticamente) e tinha um peso médio de 1,1 g por 

amostra analisada (o algodão foi pesado em todas as determinações da gordura das 

amostras dos conteúdos ileais), ou seja, representava cerca de 5,5 mg de gordura. Esta 

gordura introduziu um erro pequeno (0,18 pontos percentuais) no teor em gordura nas 

amostras de dietas e de excreta com 3 gramas. Nas amostras dos conteúdos ileais o erro 

foi maior, cerca de 0,6 pontos percentuais, o que é especialmente importante se tivermos 
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em consideração que o seu teor médio em gordura foi de 4,5%. Este factor, só por si, 

pode fazer diminuir a digestibilidade da gordura cerca de 3 pontos percentuais, ou 

mesmo mais nos casos em que as amostras dos conteúdos ileais têm pesos inferiores à 

média. Embora se tenha realizado uma correcção da gordura dos conteúdos ileais em 

função do peso de algodão utilizado, obtendo-se um valor médio de 3,9%, a correcção 

não é exacta e este erro analítico será sempre gerador de erros na determinação da 

digestibilidade ileal da gordura. 

 

Obrigatoriamente, a digestibilidade ileal tem de ser determinada pelo método do 

marcador, no presente caso o Cr2O3. Para compararmos a digestibilidade ileal com a 

digestibilidade total, eliminando erros atribuíveis à utilização de métodos diferentes, 

também utilizámos o método do marcador na determinação da digestibilidade total. 

A exactidão do método do marcador para determinar a digestibilidade depende da 

capacidade do marcador se distribuir homogeneamente pela digesta, do mesmo modo 

que os nutrientes (CHOCT et al., 1996). Se os trânsitos do marcador e dos componentes 

na dieta forem diferentes pode gerar-se um erro. Segundo VAN DER KLIS e VOORST 

(1993), nos frangos pode ocorrer alguma separação entre a fase sólida e a fase líquida dos 

conteúdos digestivos até ao jejuno proximal, apresentando a fase líquida um trânsito mais 

rápido. Como o Cr2O3 é um material de partículas muito pequenas pode ser transportado 

na fase líquida adquirindo uma taxa de passagem superior à dos componentes não 

dissolvidos da matéria seca (VAN DER KLIS et al., 1990; VAN DER KLIS e VOORST, 

1993). No entanto, estas diferenças no trânsito digestivo não são significativas no jejuno 

distal e no íleo (VAN DER KLIS et al., 1990; VAN DER KLIS e VOORST, 1993) quando a 

dieta é bem digerida (CHOCT et al., 1996). Nesta situação a quantidade de nutrientes no 

íleo inferior é reduzida e o trânsito digestivo é rápido, sendo a distribuição do marcador e 

dos nutrientes relativamente uniforme (CHOCT et al., 1996). A presença de quantidades 

elevadas de NSP solúveis no quimo, ao originar aumento da quantidade de nutrientes no 

íleo inferior, por reduzir a digestibilidade, pode exacerbar as diferenças no tempo de 

trânsito e a repartição dos nutrientes (CHOCT et al., 1996). Também o aumento da 

retenção do crómio no cego nas dietas com teores elevados em NSP pode contribuir para 

redução do trânsito do crómio (VAN DER KLIS e VOORST, 1993) tornando-o diferente do 

trânsito da fracção sólida. 
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Em geral, os efeitos das diferentes taxas de passagem da fase sólida e da fase 

líquida na determinação da digestibilidade são minimizados nos frangos devido à 

ingestão do alimento em pequenas refeições, com um intervalo médio de 40 minutos 

(VAN DER KLIS et al., 1990). Possivelmente por este motivo KADIM e MOUGHAN (1997) 

referem que o crómio segue o fluxo de matéria seca no aparelho digestivo, não levando a 

erros significativos nas determinações da digestibilidade. 

A ter-se manifestado no nosso ensaio alguma diferença nos trânsitos digestivos do 

marcador e da fracção sólida do quimo será de esperar que afecte mais a determinação da 

digestibilidade ileal, para a qual se recolheu amostras de conteúdo ileal relativas a um 

período de tempo curto, do que na digestibilidade total, onde as amostras são recolhidas 

durante 4 dias consecutivos. É também natural que estes erros se façam sentir com maior 

intensidade na digestibilidade dos nutrientes que se encontram em pequena concentração 

na dieta, como a gordura. 

 

Outra origem possível de erro na determinação da digestibilidade pode ser a 

redução da ingestão de alimento provocada pela presença do crómio na dieta. JAGGER et 

al. (1992) verificaram em porcos que 5 g.kg
-1

 de Cr2O3 na dieta teve um efeito depressivo 

na ingestão, dando-se a adaptação só ao fim de 7 a 10 dias. Dado que a quantidade de 

proteína endógena segregada por unidade de alimento ingerido se reduz com o aumento 

da ingestão, a digestibilidade aparente total ou ileal pode ser afectada (JAGGER et al., 

1992). No presente trabalho experimental, este e outros efeitos da adaptação à dieta nos 

resultados da digestibilidade total são minimizados pela utilização do método de 

BOURDILLON et al. (1990a,b) porque, conforme defende CARRÉ (1993), este método 

prevê um período de adaptação à dieta de dois dias e um período de recolha de 4 dias, 

sendo o alimento distribuído ad libitum. Pelos mesmos motivos, na determinação da 

digestibilidade ileal por nós realizada, os problemas de adaptação terão sido reduzidos, 

pois as recolhas dos conteúdos ileais foram realizadas após o período da determinação da 

digestibilidade total. 

 

A estes erros há ainda que adicionar o erro por defeito na determinação da 

digestibilidade total devido à contaminação dos excrementos das aves com a matéria seca 

da urina (JORGENSEN et al., 1996b). No presente estudo, o ácido úrico representou em 
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média 9,1% da matéria seca da excreta. Se tivéssemos corrigido os teores analisados na 

excreta em Cr2O3 (valor médio de todas as aves de 1,95% na matéria seca ) e em MO 

(83,34% na matéria seca) teríamos obtido concentrações de 2,14% e 81,34% para o 

Cr2O3 e para a MO, respectivamente (a MO diminui porque é determinada por diferença 

entre a MS e as cinzas e a concentração destas aumenta com a correcção para o ácido 

úrico). Atendendo a que o teor médio de Cr2O3 na matéria seca das quatro dietas 

experimentais era de 0,68% e o teor em matéria orgânica de 92,41%, a aplicação destes 

valores à equação [7] (alínea II.3.2.3) leva-nos a estimar o erro resultante da presença do 

ácido úrico em 3,1 pontos percentuais na digestibilidade da matéria seca e em 3,4 pontos 

percentuais na digestibilidade da matéria orgânica. No entanto, este erro não se manifesta 

nas digestibilidade do amido, da gordura, da proteína, da fracção NDF e dos NSP, porque 

as diminuições da concentração destes compostos e do crómio na excreta, originadas 

pelo aumento da matéria seca da excreta pelo ácido úrico, são idênticas. Atendendo a que 

os teores nestes nutrientes da amostra da excreta estão no numerador e os teores do 

crómio estão no denominador da equação de cálculo da digestibilidade (equação [7]) 

estas diminuições da concentração anulam-se mutuamente, não afectando o cálculo da 

digestibilidade. Sendo assim, apenas a leitura dos valores da digestibilidade da matéria 

orgânica e da matéria seca e a comparação das digestibilidades total e ileal da matéria 

seca devem ser realizadas com precaução. 

 

Dado que os erros relacionados com a metodologia são maiores na determinação 

da digestibilidade ileal do que na determinação da digestibilidade total, o EPM da 

determinação da digestibilidade ileal da MS, proteína, gordura e amido foi maior que o 

erro da determinação do digestibilidade total. Por exemplo, o EPM da digestibilidade 

total da matéria seca foi 0,8 e o EPM da digestibilidade ileal foi 1,0. 

 

II.3.2.6.3 DIGESTIBILIDADE TOTAL E DIGESTIBILIDADE ILEAL 

 

A análise de variância evidenciou, como vimos, que o local de recolha da amostra 

(íleo ou cloaca) afectou significativamente as digestibilidades da matéria seca, da 

proteína, da gordura e do amido. Como seria de esperar, excepto no caso da gordura, a 
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digestibilidade total apresentou os valores mais elevados, tendo as diferenças sido 

significativas. Também PETTERSSON e AMAN (1989) em frangos alimentados com dietas 

com centeio e trigo e PÉREZ et al. (1993) com dietas com sementes de leguminosas 

verificaram digestibilidades totais superior às ileais. 

A diferença entre a digestibilidade total e a digestibilidade ileal da matéria seca, 

situou-se em 2,9 pontos percentuais (média das 3 dietas). Este valor é pouco superior à 

diferença de 2 pontos percentuais obtida por PÉREZ et al. (1993). Se consideramos que a 

digestibilidade aparente total da matéria seca é mais elevada em 3,1 pontos percentuais 

que o valor determinado (devido ao erro por defeito introduzido no cálculo da 

digestibilidade pela presença do ácido úrico na excreta), poderemos dizer que a 

actividade microbiana no IG das aves, traduzida pela diferença entre as digestibilidade 

total e ileal, degradou ca 6% da matéria seca. 

Os principais substratos para os microrganismos do IG são os hidratos de carbono 

e, em menor grau, a proteína (da dieta ou endógena) que escapam à digestão no ID. No 

presente caso é evidente a contribuição da proteína para a diferença entre as 

digestibilidade total e ileal. Com efeito, para um teor médio de 23,4% da proteína (média 

das 3 dietas) a diferença das digestibilidades ileal e total de 10,5 pontos percentuais 

representará um aumento cerca de 2,5 pontos percentuais na digestibilidade da matéria 

seca. Embora não determinada por insuficiência das amostras, a degradação da fibra da 

dieta (fracções NDF ou NSP totais) também terá contribuído para esta diferença. 

No entanto, as grandezas das diferenças das digestibilidades ileal e total da 

proteína (10,5 pontos percentuais na média das 3 dietas) e sobretudo da gordura (7 pontos 

percentuais), indica que além da actividade dos microrganismos existirão outros factores 

responsáveis pela diferença entre as digestibilidades, onde não se exclui o erro 

experimental, como procuraremos demostrar nas próximas alíneas destes trabalho. 

 

II.3.2.6.3.1 DIGESTIBILIDADES DA MATÉRIA SECA E DA MATÉRIA ORGÂNICA  

 

A dieta à base de milho e a dieta com 15% de centeio permitiram que os frangos 

utilizassem a matéria seca e a matéria orgânica de modo mais eficiente do que as 

restantes dietas. A digestibilidade total observada nas aves alimentadas com as dietas M e 
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C15/0 (respectivamente 68% e 65% para a MS e 72% e 69% para a MO) está de acordo 

com a digestibilidade observada nas aves alimentadas com a dieta à base de milho no 

primeiro trabalho experimental (I.1.2.2 e I.1.2.3). O aumento do teor em centeio para 

valores superiores a 15% teve efeitos negativos acentuados na digestibilidade da matéria 

seca e da matéria orgânica, confirmando os resultados de ANTONIOU e MARQUARDT 

(1983) e FENGLER et al. (1988). 

Tal como se observou com a digestibilidade total, a digestibilidade ileal da matéria 

seca foi mais elevada nas aves alimentadas com milho do que com centeio. As diferenças 

entre as digestibilidades total e ileal nas aves criadas com as dietas M, C30/0 e C45/0 

(respectivamente 3,8, 1 e 4 pontos percentuais) não revelam um aumento da quantidade 

de matéria seca degradada no IG com o aumento do teor em centeio da dieta.  

 

A relação inversa entre os teores em fracções fibrosas da dieta e a digestibilidade 

da MS ou da MO era esperada (JORGENSEN et al., 1996b). Os coeficientes de correlação 

das equações de regressão linear indicam que a fracção NDF foi responsável por 39,5% 

da variação no CUDa da matéria seca e por 42,4% da variação no CUDa da matéria 

orgânica por nós observadas. Estes valores do coeficiente de determinação são 

semelhantes aos verificados com os NSP totais e com os NSP solúveis (Quadro II.3 - 5). 

Os NSP insolúveis apresentaram coeficientes de correlação mais baixos. 

Com base nestes coeficientes de correlação podemos deduzir que houve outros 

factores não determinados que contribuíram para a variação das digestibilidade da MS e 

da MO. Podemos também concluir que os polissacáridos solúveis são a fracção dos 

componentes da parede celular que tem a responsabilidade principal na variação da 

digestibilidade da matéria seca e da matéria orgânica, confirmando os resultados de 

diversos investigadores (MOORE e HOSENEY, 1990; SALIH et al., 1991; BEDFORD et al., 

1992; CHOCT et al., 1992; BEDFORD, 1997) e do primeiro trabalho experimental 

(II.2.1.3.6). De acordo com estes estudos, os mecanismos de actuação dos NSP solúveis 

da dieta residem sobretudo no aumento da viscosidade intestinal e nos efeitos negativos 

na digestão e na absorção dos nutrientes. 

As equações de regressão linear que determinámos permitem estimar que o 

aumento de uma unidade percentual nos teores em NDF, NSP totais ou NSP solúveis na 
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matéria seca da dieta reduz a digestibilidade da matéria seca, respectivamente, em 3,7 e 

3,4 e 3,0 pontos percentuais, sendo o efeito na digestibilidade da matéria orgânica um 

pouco superior (4,3, 3,9 e 3,5 pontos percentuais). 

Os baixos valores dos coeficientes de correlação das equações de regressão entre 

as digestibilidades dos diversos princípios nutritivos e os NSP insolúveis não negam o 

efeito anti-nutritivo destes. Esta aparente ausência de efeito resultou, possivelmente, do 

teor em NSP insolúveis se ter mantido quase constante nas quatro dietas experimentais, 

pelo que a intensidade dos seus efeitos anti-nutritivos (encapsulação) não foi alterada. 

 

II.3.2.6.3.2 DIGESTIBILIDADE DA GORDURA 

 

A gordura foi o nutriente cuja digestibilidade foi mais afectada pela presença de 

centeio na dieta. A digestibilidade total deste nutriente sofreu uma redução de 13,7 

pontos percentuais quando o teor em centeio aumentou de 0% para 45% na dieta (Quadro 

II.3 - 4). Isto confirma o que observámos no primeiro trabalho experimental (alínea 

II.2.1.2.2 e II.2.1.2.3) e resultados de outros estudos (EDNEY et al., 1989; CHOCT et al., 

1992; alínea I.5.1). No entanto, os resultados foram menos negativos que os observados 

no primeiro trabalho experimental, o que era esperado dado que as aves no presente 

ensaio eram mais velhas e o teor em centeio das dietas foi inferior. 

As equações de regressão entre os componentes da parede celular, com excepção 

dos NSP insolúveis, e a digestibilidade total da gordura apresentaram coeficientes de 

correlação claramente mais elevados (valores dos coeficientes de correlação entre 0,620 e 

0,662; Quadro II.3 - 5) que as equações equivalentes relativas à digestibilidade dos outros 

nutrientes. Isto confirma que a gordura é o nutriente cuja utilização digestiva é mais 

sensível à alteração do teor em polissacáridos estruturais na dieta, particularmente à 

alteração da sua fracção solúvel. 

A redução da digestibilidade da gordura provocada pelos NSP solúveis deve-se, 

possivelmente, aos efeitos destes polissacáridos na viscosidade intestinal, na população 

microbiana dos intestinos e na desconjugação dos ácidos, conforme discutimos na 

revisão bibliográfica (alínea I.5.1) e no primeiro estudo (II.2.1.3.4). 
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A digestibilidade total da gordura foi sempre significativamente superior à 

digestibilidade ileal (P<0,05; Quadro II.3 - 7). As diferenças, próximas de 7 pontos 

percentuais, são superiores aos 4,9 pontos percentuais de diferença de igual sentido 

observada por STEENFELDT et al. (1998a) com uma dieta à base de trigo em frangos com 

36 a 43 dias de idade. 

As causas da diferença entre as digestibilidades ileal e total da gordura não são 

claras. É possível que no IG das aves a gordura seja alvo de um processo semelhante ao 

que ocorre no rúmen, embora menos intenso. Segundo MENKE e STREINGASS (1988) os 

glicéridos podem ser hidrolisados pelos microrganismos do rúmen e o glicerol libertado 

fermentado. Os ácidos gordos de cadeia longa insaturados libertados são hidrogenados e 

utilizados na síntese de novos lípidos celulares pelos microrganismos (NOBLE, 1981, 

citados por CHILLIARD et al., 1991: JENKINS, 1993, citado por BAUCHART et al., 1993). 

Os ácidos gordos livres também podem ser adsorvidos pelas partículas de matéria seca 

(LOUGH, 1970, citado por BAUCHART et al., 1990). Todavia, dado que os ácidos gordos 

das membranas celulares ou os ácidos gordos adsorvidos às partículas de matéria seca 

são posteriormente excretados, não poderão estar na base da diferença entre as 

digestibilidades ileal e fecal. Apenas a fracção do glicerol utilizada como fonte energética 

pelos microrganismos poderá contribuir de modo mais expressivo para esta diferença. No 

entanto, dado que o glicerol representa uma pequena fracção do peso dos triglicéridos é 

pouco provável que a sua contribuição para a diferença entre as digestibilidades total e 

ileal seja significativa. 

 A reabsorção de ácidos biliares no IG, contabilizados como gordura pelo método 

do SOXHLET, também poderá ter contribuído para a diferença entre a digestibilidade ileal 

e a digestibilidade total. Segundo SERAFIN e NEISHEM (1970), citados por HILL (1983), 

num frango com 1,8 kg o pool de ácidos biliares representa cerca 360 mg, sofrendo este 

pool 6 a 12 circulações entero-hepáticas por dia. Porém, segundo HURWITZ et al. (1973), 

citados por HILL (1983), menos de 10% dos ácidos biliares atingem o IG e somente parte 

deles serão alvo de possível reabsorção no IG. Segundo GRAY et al. (1968), apenas 2/3 

dos ácidos biliares que atingem o IG são absorvidos por mecanismos de difusão passiva.  

Partindo do pressuposto que o pool de ácidos biliares é proporcional ao peso da 
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ave e dado que o peso médio das aves no início da medida da digestibilidade era de 1,36 

kg, estimaremos este pool em 270 mg. Se estes ácidos biliares forem sujeitos a 12 

circulações entero-hepáticas por dia e 10% dos ácidos biliares atingirem o IG e, destes, 

2/3 forem absorvidos poderemos estimar que esta absorção correspondeu a 216 mg por 

dia. Tendo em consideração que a excreção média de matéria seca no período de 4 dias 

de medida da digestibilidade foi de 155,6 g (média dos 4 valores do Quadro II.3 - 11), 

teremos uma média diária de 38,9 g. Se estes ácidos biliares não fossem absorvidos no IG 

haveria um aumento de 0,56 pontos percentuais no teor em gordura bruta da excreta. 

Sendo o teor em crómio da dieta de 0,68% e o teor em gordura de 8,37% (médias das 

quatro dietas) e o teor em crómio da excreta de 1,95% e o teor em gordura de 2,9% 

(médias dos valores analisados), este aumento do teor em gordura da excreta implicaria 

uma redução da digestibilidade da gordura de 2,3 pontos percentuais. O aumento da 

excreção da matéria seca pelas aves alimentadas com as dietas com centeio (Quadro II.3 - 

12) poderá diluir os ácidos biliares não absorvidos no IG, reduzindo a sua importância na 

digestibilidade da gordura. 

 

No presente estudo, parece assim duvidoso que a diferença entre as 

digestibilidades ileal e total da gordura seja atribuível em exclusivo a causas relacionadas 

com a ave, sendo provável que alguns erros da metodologia estejam também na sua 

origem. Devido aos baixos teores em gordura da excreta (2,9%) e da digesta (3,9%), 

pequenos erros na sua determinação poderão estar na origem de variações acentuadas na 

digestibilidade da gordura. Um erro de 0,1 ponto percentual no teor da gordura da digesta 

ou da excreta provoca uma variação de sentido oposto das digestibilidades ileal ou total 

de aproximadamente 0,5 ponto percentual. Atendendo ao problemas surgidos na análise 

da gordura dos conteúdos ileais, já referidos (alínea II.3.2.6.2), é natural que a inferior 

digestibilidade ileal da gordura tenha também origem neste erro. Diferentes taxas de 

trânsito digestivo do Cr2O3 e da fracção insolúvel da dieta também poderão ter estado na 

origem dos baixos valores da digestibilidade ileal da gordura. 

 

II.3.2.6.3.3 DIGESTIBILIDADE DO AMIDO 
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A digestibilidade total do amido apresentou valores elevados, entre 96,3% com a 

dieta C30/0 e 98,5% na dieta M (Quadro II.3 - 4). Estes valores estão de acordo com a 

digestibilidade verificada por CARRÉ et al. (1995), em frangos com 3 semanas de idade 

alimentados com uma dieta à base de milho, e por STEENFELDT et al. (1998a), em frangos 

com 3 ou 6 semanas de idade que receberam dietas com 80 a 84% de trigo. O aumento do 

teor em centeio das dietas de 0 para 45% embora tenha provocado uma deterioração 

estatisticamente significativa na digestibilidade do amido, teve um efeito numericamente 

pouco expressivo, situando-se em apenas 2,2 pontos percentuais. 

A digestibilidade ileal do amido não foi afectada de modo significativo pela dieta 

(Quadro II.3 - 6), estando os valores observados de acordo com os valores verificados 

por PETTERSSON e AMAN (1989) e STEENFELDT et al. (1998a) com dietas à base de trigo 

e de centeio. Na dieta M e na média das três dietas experimentais (M, C30/0 e C45/0), a 

digestibilidade ileal do amido apresentou valores significativamente inferiores aos da 

digestibilidade total (P<0,05; Quadro II.3 - 7). Contudo, os valores da digestibilidade 

ileal foram sempre elevados e próximos dos valores da digestibilidade total, diferindo, 

em média, apenas 0,7 ponto percentual. 

A elevada digestibilidade ileal e total do amido nas aves alimentadas com centeio 

parece indiciar que a utilização digestiva deste composto não é afectada de modo 

expressivo pelos efeitos anti-nutritivos dos NSP solúveis ou insolúveis. Este reduzido 

efeito dos componentes da parede celular na digestibilidade do amido está de acordo com 

STEENFELDT et al. (1998a), que observaram apenas um aumento de 1 ponto percentual na 

digestibilidade do amido quando adicionaram enzimas xilanase a uma dieta baseada em 

trigo. Também os baixos coeficientes de correlação das equações de regressão entre a 

digestibilidade do amido e os NSP totais, solúveis e insolúveis (respectivamente 0,217, 

0,228 e 0,149; Quadro II.3 - 5) apontam no sentido da digestibilidade desta fracção ser 

pouco influenciada pelos compostos da parede celular. Deste modo, a medição da 

digestibilidade do amido não parece ser um parâmetro importante na determinação dos 

efeitos dos NSP. 

Por  outro lado, a elevada digestibilidade ileal do amido indica que a sua digestão 

e absorção ocorre na porção proximal do ID, confirmando que a maior parte da 

actividade da amilase pancreática das aves ocorre no duodeno (CHOCT et al., 1992; 
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STEENFELDT et al., 1998a) e no jejuno (OSMAN, 1982, citado ROGEL et al., 1987). A 

proximidade dos valores das digestibilidades ileal e total do amido confirma as 

observações de KUSSABAITI et al. (1982), segundo as quais a degradação microbiana do 

amido no IG das aves é muito reduzida. Este facto é positivo, dado que quando a esta 

degradação ocorre, os microrganismos entram em competição com a ave que beneficiará 

pouco da sua acção (CHESSON, 1990). 

 

II.3.2.6.3.4 DIGESTIBILIDADE DA PROTEÍNA 

 

O CUDa total da proteína situou-se entre 79,9% nas aves alimentadas com a dieta 

M e 73,1% nas aves criadas com a dieta C30/0. Estes valores da digestibilidade da 

proteína, obtidos deduzindo o azoto do ácido úrico ao azoto da excreta, são inferiores aos 

valores determinados com metodologia semelhante por ROTTER et al. (1989b) em aves 

alimentadas com uma dieta com 64% de trigo e por CARRÉ et al. (1995) com uma dieta 

de milho, mas estão de acordo com valores obtidos por PETTERSSON e AMAN (1989) com 

uma dieta com 30,5% de trigo e 30,5% de centeio (CUDa PB de 76%). Todavia, o 

pressuposto de que o azoto do ácido úrico é única forma de azoto urinário poderá ter 

levado a subestimar a digestibilidade total aparente da proteína. Segundo TASAKI e 

OKUMURA (1964), citados por SKADHAUGE (1983), nas aves alimentadas com dietas com 

teores elevados em proteína, o azoto do ácido úrico representa ca 80% do azoto urinário, 

a amónia 15% e a ureia 1%, existindo ainda outros compostos azotados como a creatina. 

O aumento do teor em centeio da dieta para 30% diminuiu a digestibilidade total 

da proteína, obtendo-se um valor significativamente inferior ao obtido com a dieta M. 

Contrariamente, o CUDa da proteína dos frangos alimentados com a dieta C45/0 foi 

estatisticamente semelhante ao obtido com a dieta M. No entanto, outros investigadores 

verificaram que teores elevados de centeio na dieta de frangos reduzem a digestibilidade 

total de proteína (FRIESEN et al., 1991, 1992), o que nos leva a pensar que a ausência de 

efeito siginificativo na digestibilidade total da proteína da dieta C45/0 tenha sido 

acidental.  

A digestibilidade ileal da proteína das 3 dietas em que foi medida, embora tenha 
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oscilado entre 63,5% e 69,2%, foi estatisticamente semelhante. Estes valores foram 

idênticos aos verificados por outros investigadores em frangos alimentados com dietas 

baseadas em trigo e centeio (PETTERSSON e AMAN, 1989; BEDFORD, 1997) ou com dietas 

à base de cevada (HESSELMAN e AMAN, 1986), mas foram inferiores aos obtidos em aves 

criadas com dietas à base de trigo ou de milho (KADIM e MOUGHAN, 1997).  

 

As equações de regressão linear entre a digestibilidade total da proteína e os teores 

em NSP totais, NSP solúveis, NSP insolúveis e fracção NDF na dieta mostram 

coeficientes de correlação muito baixos (coeficientes de correlação entre 0,059 e 0,123; 

Quadro II.3 - 5), sendo estas relações significativas apenas para o teor em NSP insolúveis 

(P<0,05). Certamente para este baixo coeficiente de correlação contribui o valor fora do 

esperado da digestibilidade da proteína da dieta C45/0. Contudo, testando a equação de 

regressão entre a digestibilidade total da proteína e os teores em NSP totais e excluindo 

os valores da digestibilidade referentes às aves alimentadas com esta dieta, obtivemos um 

coeficiente de correlação de 0,218. Isto parece indicar que no presente ensaio os 

componentes da parede celular, insolúveis ou solúveis, tiveram uma reduzida 

responsabilidade na redução da digestibilidade da proteína através da encapsulação ou da 

viscosidade. 

O pequeno efeito da fracção insolúvel da fibra da dieta na variação da 

digestibilidade da proteína é facilmente explicável pela constância dos seus teores nas 4 

dietas experimentais. No entanto, com base na bibliografia (BEDFORD et al., 1992; 

FRIESEN et al., 1991; STEENFELDT et al., 1998a) seria de esperar um efeito mais evidente 

dos NSP solúveis na redução das digestibilidades ileal e total da proteína. Um explicação 

para a reduzida acção dos NSP solúveis pode residir no facto da digestão da proteína 

ocorrer sobretudo no estômago e na porção inicial do ID e da absorção se dar no duodeno 

e jejuno com possibilidade de se prolongar até ao íleo (CREVIEU-GABRIEL, 1999; LOW, 

1990; WISEMAN, 1968). É possível que o aumento da viscosidade que ocorre no 

estômago das aves em resultado da presença de NSP solúveis, não seja tão acentuado 

como o verificado em secções posteriores do tudo digestivo, pelo que não afectará tão 

intensamente a proteólise que ocorre no proventrículo e na moela. Este menor aumento 

da viscosidade nas secções iniciais do aparelho digestivo foi confirmado por VAN DER 

KLIS et al. (1993a). Quando estes investigadores adicionaram carboxi-metilcelulose 
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(polissacárido artificial indutor de viscosidade) a uma dieta à base de milho, observaram 

aumentos da viscosidade dos conteúdos do proventrículo e da moela de 1,2 para 4,7 cP 

enquanto que a viscosidade dos conteúdos do duodeno aumentou de 1,4 para 7,6 cP. 

Também é possível que a ave possa compensar, parcialmente, os efeitos negativos da 

viscosidade na digestibilidade da proteína diferindo a absorção dos aminoácidos, 

dipeptídeos e tripeptídeos do jejuno para zonas posteriores do ID. 

Haverá assim outros factores nas dietas com centeio responsáveis pela redução da 

digestibilidade aparente da proteína. Entre estes serão de referir a associação da proteína 

do centeio com compostos da parede celular (RAKOWSKA, 1994) e o possível aumento 

das secreções endógenas da ave. Em geral, as dietas com teores elevados em fibra, como 

as dietas experimentais à base de centeio, provocam aumentos na secreção endógena de 

azoto, devido a aumentos das secreções de mucina, das glândulas salivares, do estômago, 

do fígado e do pâncreas e a maior descamação das células epiteliais do intestino (alíneas 

I.4.5 e II.2.4). 

Não se conhecem estudos nas aves que quantifiquem o aumento das perdas 

endógenas de azoto com o aumento dos NSP na dieta e que, por esta via, permitam 

estimar a quebra na digestibilidade aparente da proteína. No entanto, é provável que o 

aumento destas perdas endógenas não seja linear com o aumento dos NSP na dieta. De 

acordo com isto estão as observações de aumentos das perdas endógenas de azoto no 

porco quando a fracção NDF na matéria seca da dieta aumentou até aproximadamente 

10%, não se dando aumentos depois (TAVERNER et al., 1981). A verificar-se nas aves 

uma resposta das perdas endógenas semelhante, ela poderá ser uma das causas que 

explicarão o baixo coeficiente de correlação das equações lineares entre a alteração da 

digestibilidade aparente da proteína e os componentes da parede celular. 

 

Em todas as dietas as diferenças entre a digestibilidade total e a digestibilidade 

ileal da proteína foram próximas de 10 pontos percentuais, sendo superiores à diferença 

de 6 pontos observadas por PETTERSSON e AMAN (1989) em frangos alimentados com 

uma dieta com 30,5% de centeio e 30,5% de trigo. 

 Parte da diferença entre as digestibilidades total e ileal da proteína poderá ser 

atribuída a erros de metodologia atrás discutidos. Dado que a recolha das amostras dos 

conteúdos ileais foi realizada na totalidade do íleo, é provável que em algumas aves a 
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absorção do azoto alimentar ou endógeno não estivesse concluída, levando à deterioração 

da digestibilidade ileal. Isto poderá ser especialmente verdadeiro se tivermos em 

consideração que o processo de digestão nas dietas com centeio nas secções iniciais do 

ID pode ser diminuído pela viscosidade (SMITS et al., 1997) e que estas dietas estimulam 

a secreção endógena de azoto (JIN et al., 1994). 

 

A menor digestibilidade ileal da matéria seca das dietas com teores elevados em 

NSP pode provocar aumento do número de microrganismos no ID, que irão competir 

com o hospedeiro pelos nutrientes (ANNISON e CHOCT, 1991; GIBSON et al., 1996). Se a 

microflora presente no ID sintetizar proteína a partir da proteína da dieta, poderá reduzir 

a digestibilidade ileal aparente da proteína se a proteína microbiana não for absorvida no 

ID. DROCHNER (1984), citado por LOW (1990b), verificou que no porco a proteína 

microbiana pode representar até 60% da proteína do conteúdo ileal. Esta poderá ser uma 

das causas das baixas digestibilidades ileais da proteína verificadas nas aves alimentadas 

com as dietas experimentais. Os microrganismos podem também aumentar as perdas 

endógenas de azoto, por estimularem a renovação das células epiteliais (KUSSABAITI et 

al., 1982) e reduzirem a absorção intestinal de proteína por tornarem a superfície da 

mucosa intestinal menos eficiente na absorção (GORDON, 1960, citado por KUSSABAITI et 

al., 1982). 

 

As proteínas, peptídeos e aminoácidos não digeridos e/ou não assimilados no ID 

que entram no IG têm pouco valor nutricional para a ave (WUNCHE et al., 1979, citados 

por LAPIACE et al., 1994), dado que aqui não são absorvidos de modo significativo 

(WISEMAN, 1968; LOW, 1990b). Estes compostos azotados podem então ser deteriorados 

pelos microrganismos presentes no IG das aves, sobretudo nos cegos, resultando a 

formação de amónia, ureia e aminas (KUSSABAITI et al., 1982; LOW, 1990b; DOESCHATE 

et al., 1993), ou ser incorporados na proteína microbiana contribuindo para a maior parte 

da proteína fecal (MASON e PALMER 1973, citados por LAPIACE et al., 1994).  

De acordo com GDALA et al. (1997), nos leitões a actividade microbiana é 

responsável por um desaparecimento de cerca de 6 pontos percentuais no azoto no 

intestino grosso. Estes investigadores defendem que estes desaparecimento está na 

origem do aumento da digestibilidade total aparente da proteína, o que explicaria parte da 
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diferença entre as digestibilidades ileal e total. No entanto, para que este aumento da 

digestibilidade total se verifique é necessário que tenha havido um aumento significativo 

do número de microrganismos retidos no IG durante o período da determinação da 

digestibilidade. Dificilmente isto poderá ter ocorrido no nosso trabalho experimental. O 

natural será que à maior síntese de proteína microbiana se siga uma maior excreção desta 

proteína. CASTIGLIA-DELEVAUD et al. (1998) verificaram mesmo no homem alimentado 

com dietas com teores elevados de NSP um aumento da excreção de azoto microbiano 

que contribuiu para a diminuição da digestibilidade do azoto. De igual modo, se os 

microrganismos degradaram proteína originando compostos azotados não proteicos e 

estes compostos forem excretados, não afectarão a digestibilidade total aparente da 

proteína, dado que esta é calculada utilizando o teor em azoto KJELDAHL da excreta que 

inclui azoto proteico e não proteico. Só quando da actividade dos microrganismos do 

cego resultam compostos azotados que são absorvidos no IG, como a amónia, a ave pode 

utilizá-los na síntese de aminoácidos não essenciais (FULLER e COATES 1983; 

KARASAWA e MAEDA, 1992) reduzindo a excreção de proteína e aumentando a 

digestibilidade total da proteína.  

A existência de um refluxo da urina da cloaca para os cegos dificulta a 

compreensão do modo como os microrganismos afectam a digestibilidade da proteína. O 

ácido úrico urinário que atinge os cegos pode ser decomposto pela microflora libertando 

amónia (FULLER e COATES 1983; KARASAWA e MAEDA, 1992, 1994). A amónia 

resultante, juntamente com a amónia da urina, pode ser utilizada pelas bactérias na 

síntese proteica ou absorvida no IG (PÉREZ et al., 1993; KNUDSEN et al., 1997b) e 

utilizada pela ave na síntese de aminoácidos não essenciais. A proteína microbiana 

sintetizada a partir do azoto urinário quando excretada irá contribuir para baixar a 

digestibilidade aparente da proteína. Já a proteína sintetizada pela ave a partir do azoto 

urinário reduz as suas necessidades proteicas e não altera a digestibilidade aparente da 

proteína. É também possível que parte dos compostos azotados resultantes da actividade 

dos microrganismos no cego sejam enviados para o íleo por retro-peristaltismo e aí 

absorvidos (CHOCT et al., 1992). 

 

A complexidade dos processos descritos que ocorrem no IG dificulta o 

esclarecimento das causas que estão na origem das diferenças entre a digestibilidade ileal 
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e a digestibilidade total. No entanto, segundo FULLER e COATES (1983) e KARASAWA e 

MAEDA (1994), a utilização de azoto urinário pela ave só é significativa em aves com 

deplecção proteica, não tendo um papel expressivo na nutrição azotada das aves com 

dietas com teores em proteína adequados, como era o caso das dietas experimentais. 

Possivelmente por isto, KARASAWA et al. (1997) defendem que os efeitos adversos da 

entrada da proteína nos cegos das aves na utilização do azoto são maiores que os efeitos 

benéficos do refluxo de urina para o cego. 

Deste modo, a diferença entre a digestibilidade total e a digestibilidade ileal da 

proteína dificilmente poderá ser explicada com base na actividade microbiana dos cegos 

ou no refluxo de azoto urinário para os cegos. Provavelmente esta diferença será fruto de 

uma incompleta digestão e absorção da proteína das amostras ileais, que levou a uma 

avaliação por defeito da digestibilidade ileal, e de outros factores como o refluxo de 

matérias azotadas do cego para o íleo. O facto da proteína dos conteúdos ileais e dos 

excrementos ter sido determinada de modo diferente (nos primeiros a proteína bruta foi 

obtida directamente do azoto KJELDAHL e nos segundos a proteína foi obtida após 

deduzir ao teor em azoto KJELDAHL da excreta o teor em azoto urinário) poderá também 

dificultar a interpretação da diferença entre as digestibilidades total e ileal. 

O aumento da quantidade centeio na dieta não parece ter provocado um aumento 

da complexa actividade de degradação e/ou síntese de compostos azotados provenientes 

da dieta ou endógenos no IG. No entanto, não será de rejeitar a hipótese do aumento 

desta actividade não ter sido detectada pela medição da diferença entre a digestibilidade 

ileal e total da proteína. 

 

II.3.2.6.3.5 DIGESTIBILIDADE DOS COMPONENTES DA PAREDE CELULAR 

 

A digestibilidade dos componentes da parede celular foi baixa, quer quando foram 

determinados como a fracção NDF (18,1% a 27,3%) quer quando foram determinados 

como NSP totais (11,9 a 18,7%; Quadro II.3 - 4). Os CUDa da fracção NDF foram 

próximos dos que obtivemos no primeiro trabalho experimental com dietas equivalentes 

(alíneas II.2.1.2.2. e II.2.1.2.3). No entanto, os valores da digestibilidade da fracção NDF 
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das dietas com 30 e 45% de centeio foram significativamente inferiores aos valores 

encontrados na dieta M, de modo oposto ao verificado naquele trabalho experimental 

com dietas equivalentes. Dado que as paredes celulares do grão de centeio contêm teores 

mais elevados de polissacáridos insolúveis (88 vs. 104 g.kg
-1

 segundo KNUDSEN, 1997), 

que possuem digestibilidade praticamente nula nas aves (DANICKE et al., 1997b), e de 

lenhina (21 vs. 11 g.kg
-1

 MS segundo KNUDSEN, 1997), que tem importantes implicações 

nas propriedades físico-químicas da parede celular reduzindo a sua degradabilidade, será 

natural esperar que as dietas com mais centeio exibam menor digestibilidade da fracção 

NDF. 

 A digestibilidade dos NSP das dietas experimentais foi superior aos 6% de 

digestibilidade obtidos por CARRÉ et al. (1995) quando alimentaram frangos com 3 

semanas de idade com uma dieta à base de milho mas foi semelhante aos valores 

observados por CARRÉ et al. (1990) em frangos criados com uma dieta de trigo e por 

STEENFELDT et al. (1998a) distribuindo uma dieta com 60% de centeio a frangos com 3 

semanas de idade. PETTERSSON e AMAN (1989) com frangos com esta idade e com uma 

dieta com 30% de trigo e 30% de centeio obtiveram valores mais elevados (40,0%) para 

a digestibilidade dos NSP. Esta elevada variabilidade das digestibilidades dos 

componentes das parede celular obtidas nos diversos trabalhos experimentais deve-se, 

certamente, a erros de quantificação destes componentes, que têm reflexos evidentes na 

digestibilidade porque esta é baixa. Possivelmente, resulta também de diferentes métodos 

de análise dos NSP. 

 

Embora as fracções NDF e NSP procurem medir a fibra da dieta, elas representam 

fracções analíticas diferentes. A fracção NDF mede a fibra insolúvel e inclui celulose, 

hemicelulose e lenhina e uma variedade de substâncias associadas tais como cutina, 

sílica, taninos, mas exclui as pectinas e os polissacáridos solúveis (CARRÉ et al., 1984a; 

ASP et al., 1992; alínea I.2.4). Os NSP contabilizam apenas as fracções insolúveis e 

solúveis dos polissacáridos da parede celular (ENGLYST e CUMMINGS,1988).  

Porque se trata de fracções analíticas diferentes é difícil comparar a digestibilidade 

das fracções NDF e NSP totais. Todavia, será de esperar que nas aves a digestibilidade da 

fracção NDF seja inferior à digestibilidade dos NSP totais, dado que a primeira é 

constituída quase exclusivamente por componentes insolúveis da parede celular, 
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incluindo a lenhina, e os segundos contêm as fracções insolúveis e solúveis dos 

polissacáridos. Contrariamente a esta expectativa, no presente ensaio a digestibilidade 

dos NSP foi inferior à digestibilidade da fracção NDF. Erros inerentes ao método 

analítico usado na determinação da fracção NDF poderão ter aumentado a sua fracção 

degradável no aparelho digestivo e reduzido a fracção não degradável, contribuindo 

assim para a discordância entre os resultados esperados e os resultados observados. 

Um destes erros será a remoção da fracção das substâncias pécticas, classificada 

no método de ENGLYST como NSP insolúveis, que podem encontrar-se em quantidade 

elevada nalgumas matérias primas como no bagaço de soja ou na soja integral. Por 

exemplo, KNUDSEN (1997) obteve na matéria seca do bagaço de soja 4,8 % de 

substâncias pécticas, dos quais 2,3 pontos percentuais faziam parte dos NSP insolúveis. 

CARRE et al. (1990) verificaram em galos alimentados com uma dieta com 50% de 

bagaço de soja uma reduzida digestibilidade dos ácidos urónicos e da glucose dos 

componentes insolúveis da parede celular. Dado que o bagaço de soja e a soja integral 

representaram no conjunto cerca de 43% das dietas experimentais, a fracção NDF das 

dietas experimentais por nós determinada pode não conter todos os componentes não 

degradáveis das paredes celulares nas dietas. 

Outro erro pode ocorrer na determinação da fracção NDF em alimentos ricos em 

amido, como as dietas que utilizámos, devido ao aparecimento de amido no resíduo final, 

levando a aumentos dos valores desta fracção (alínea I.2.1). Este aumento, embora com 

menor dimensão, verifica-se mesmo quando se utiliza a variante do método NDF 

proposta por ROBERTSON e VAN SOEST (1981) – como ocorreu no presente ensaio – que 

prevê a incubação prévia da amostra com -amilase de Bacillus subtillis. Por sua vez, 

esta -amilase pode estar na origem de outro erro que resulta da presença de actividades 

enzimáticas secundárias capazes de degradarem alguns componentes da parede celular, 

reduzindo a fracção não degradável (VAN SOEST et al., 1991).  

Em qualquer método de determinação da fibra pode ocorrer um erro por excesso 

devido à hidrólise incompleta do amido (ASP et al., 1983). Todavia, este erro não se fará 

sentir tão acentuadamente com os NSP totais, dado que a sua determinação, realizada 

pelo método de ENGLYST, prevê a remoção do amido pela utilização de DMSO seguida 

do uso da TERMAMYL
 

em tampão acetato, a 95ºC durante 10 minutos. Esta elevada 
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temperatura inactiva as actividades enzimáticas secundárias sobre a parede celular e, 

conjuntamente com a TERMAMYL
 

garante uma eficiente remoção do amido (ENGLYST, 

1989). No entanto, o método de ENGLYST apresenta também inconvenientes, que já 

foram referidos (alínea II.2.1.3.1). Outro problema deste método resulta de possuir 

muitas etapas, sendo por isto mais susceptível a erros analíticos que o método da fracção 

NDF. 

Dado que as dietas contêm mais amido que os excrementos, é natural que na 

determinação da fracção NDF o erro proveniente da presença de amido resistente seja 

maior na dieta que nos excrementos. Inversamente, dado o possivelmente maior teor em 

pectinas não degradáveis dos excrementos, é natural que a sua remoção pelo EDTA seja 

maior nestes. A associação destes erros poderá ter levado à obtenção de valores mais 

elevados para a digestibilidade da fracção NDF. 

 

A utilidade para a ave da degradação dos componentes da parede celular depende 

do local onde ela se dá e da sua natureza. Se a degradação ocorre no ID ela pode reduzir 

a acção anti-nutritiva dos NSP (DOESCHATE et al., 1993) a que pode ser acrescido o 

benefício da possível utilização dos monossacáridos libertados (CARRÉ, 1993). Neste 

caso, a degradação das -glucanas é mais vantajosa, por libertar glucose, do que a das 

arabinoxilanas, onde se liberta arabinose e xilose (KNUDSEN et al., 1997b; GRAHAM et 

al., 1989). Estes monossacáridos não são utilizados pela ave como fonte energética 

(BAKER, 1977) e afectam negativamente o desempenho dos frangos (SCHUTTE, 1990). 

Dado que as arabinoxilanas são predominantes nas paredes celulares do centeio, a 

utilização dos monossacáridos dos NSP das dietas experimentais terá contribuído de 

modo reduzido para o valor nutritivo da dieta no presente estudo. 

A acção da microflora intestinal sobre os polissacáridos estruturais pode beneficiar 

o hospedeiro com um fornecimento de energia na forma de AGV e ácido láctico 

(JORGENSEN et al., 1996b; STEENFELDT et al., 1998a) que, no entanto, será sempre 

reduzido (alínea I.3). ROBERFORID et al. (1993), citados por SALMINEN et al. (1999), 

indicam 1,5 a 2 kcal de energia metabolizável por grama de hidratos de carbono 

fermentados no IG. Partindo deste valor, os NSP da dieta C45/0 (124,4 g.kg
-1

 dieta) com 

uma digestibilidade de 18,7 % terão contribuído com cerca de 46,5 kcal de energia 

metabolizável por quilograma de dieta, ou seja cerca de 1,8% da EMAn da dieta. Estes 
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valores são inferiores aos verificados por JORGENSEN et al. (1996b), segundo os quais 

esta fermentação dos polissacáridos estruturais no cego dos frangos representa 3 a 4% da 

ingestão de energia metabolizável nas dietas com teores em fibra elevados. 

 

II.3.2.6.4 ENERGIA METABOLIZÁVEL 

 

O aumento da participação do centeio nas dietas tendo deteriorado a 

digestibilidade da matéria orgânica e dos nutrientes, especialmente da gordura, provocou 

a redução da EMAn, confirmando as observações de FRIESEN et al. (1991) e os resultados 

do primeiro estudo (alínea II.2.1.3.7). Segundo STEENFELDT et al. (1998a) a deterioração 

da digestibilidade da gordura seria o principal responsável pela diminuição da EMAn. 

 

As EMAn das dietas experimentais estimada pela equação de CARRÉ et al. (1984b) 

foram sempre superiores às energias determinadas experimentalmente. As diferenças 

variaram de 47 kcal.kg
-1

 na dieta M a 306 kcal.kg
-1

 na dieta C30/0 (Quadro II.3 - 9). A 

sobreavaliação da EMAn pela equação de CARRÉ et al. (1984b) pode dever-se ao facto de 

esta equação ter sido desenvolvida para galos adultos enquanto que a EMAn foi 

determinada em aves jovens, tal como referimos no primeiro estudo (alínea II.2.1.3.7). 

Porém, o aumento da diferença entre a EMAn estimada e a observada com o aumento da 

incorporação de centeio na dieta, indicia a presença de factor(es) anti-nutritivo(s) neste 

cereal que reduz(em) a EMAn da dieta e cuja acção aumenta de intensidade com o 

aumento da incorporação do centeio. 

 

A EMAn da dieta está significativamente relacionada com os teores em fracção 

NDF, NSP totais, NSP solúveis e NSP insolúveis. Como vimos no Quadro II.3 - 10, as 

equações de regressão linear entre a EMAn e os componentes da parede celular indiciam 

que estes são o principal factor que provoca a redução da EMAn. Estas equações 

responsabilizam o aumento do teor da fracção NDF ou dos NSP totais por 50,5% e 

54,2%, respectivamente, da redução do valor energético da dieta. Igualmente, 

JORGENSEN et al. (1996b) observaram uma relação próxima entre a EMA da dieta e o seu 

teor em NSP. Relevante parece ser o facto da equação de regressão que utiliza os NSP 
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solúveis ser quase tão eficaz para prever o valor energético da dieta como as equações 

com os NSP totais. Os NSP solúveis representando apenas 13,4 a 40,4 g.kg
-1

 da matéria 

seca da dieta tiveram uma influência no valor energético da dieta idêntica à dos NSP 

totais, que representam 118,4 a 142,6 g.kg
-1

 da matéria seca da dieta (Quadro II.3 - 5). Os 

efeitos dos NSP insolúveis na EMAn, resultantes da diluição e da encapsulação dos 

nutrientes, não variaram de intensidade possivelmente por os seus teores se terem 

mantido constantes. 

 

II.3.2.6.5 ADAPTAÇÃO À DIETA 

 

A adaptação dos frangos à dieta distribuída nos 17 dias que antecederam a 

determinação da digestibilidade não teve efeito significativo na digestibilidade dos 

diversos parâmetros estudados (Quadro II.3 - 4) nem na energia metabolizável da dieta 

(Quadro II.3 - 8) ao nível de 5% de probabilidade. No entanto, foram obtidas 

probabilidades para o teste F da digestibilidade da matéria orgânica (11,2%), da gordura 

(10,5%) e do amido (8,1%) que parecem indicar uma tendência para melhores resultados 

nas aves adaptadas aos níveis elevados de centeio. Possivelmente, o reduzido número de 

aves utilizada no estudo da digestibilidade (48 aves) não permitiu que estes efeitos da 

dieta de adaptação fossem significativos.  

Os presentes resultados parecem assim enquadrar as observações realizadas no 

primeiro estudo (alínea II.2.3.3.3) e as medições do aparelho digestivo realizadas neste 

estudo (alínea II.3.3.3.2), que apontam no sentido da adaptação da ave à dieta poder ter 

efeitos positivos na sua utilização digestiva. 

 

II.3.2.6.6 INGESTÃO E RETENÇÃO DE AZOTO 

 

A ingestão de matéria seca e de proteína pelos frangos não foi significativamente 

afectada pelo aumento da quantidade de centeio na dieta (Quadro II.3 - 11). No entanto, 

devido ao valor mais baixo em energia metabolizável e à menor digestibilidade da 

proteína das dietas C30/0 e C45/0, as aves alimentadas com estas dietas ingeriram menos 
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EMAn e menos proteína digestível. Em consequência da menor ingestão de energia, estas 

aves apresentaram a relação entre a ingestão de proteína e a ingestão de EMAn mais 

elevada, de modo semelhante ao observado no primeiro estudo com dietas semelhantes 

(alínea II.2.1.3.9). 

 

A excreção de azoto fecal aumentou com o teor em centeio da dieta, tendo sido as 

diferenças entre as aves alimentadas com a dieta M e aves alimentadas com as dietas 

C30/0 significativas. Tendo em conta que a ingestão de proteína foi idêntica em todas as 

dietas experimentais, este aumento da excreção de azoto fecal explica a redução da 

digestibilidade total da proteína das dietas com teores elevados em centeio. Todavia, a 

quantidade de azoto excretado no ácido úrico (azoto urinário) e a relação entre esta 

excreção e a excreção de azoto fecal não diferiu significativamente entre dietas. Esta 

observação pode indicar que nas aves alimentadas com teores elevados de centeio, a 

síntese de proteína pelas bactérias do cego a partir do azoto do ácido úrico não aumentou 

de modo expressivo, pese embora o facto ser esperado um aumento da sua população. 

Isto está de acordo com a observação de YOUNES et al. (1999), segundo as quais o 

aumento o número de bactérias no cólon do homem alimentado com dietas com teores 

elevados de NSP fermentáveis só provoca um aumento significativo da utilização de 

azoto não proteico (ureia) quando a dieta tem um teor em proteína baixo, criando 

deficiências. 

O ganho de peso corporal e a retenção total de azoto das aves deterioraram-se com 

o aumento do teor em centeio das dietas, apresentando as aves alimentadas com as dietas 

M e C15/0 valores significativamente superiores aos das aves criadas com a dieta C30/0. 

A menor RTN terá como consequência uma menor síntese de tecido muscular. Tal como 

já tínhamos referido no primeiro estudo (alínea II.2.1.3.9) e conforme demonstram os 

cálculos das necessidades energéticas e proteicas de aves em condições semelhantes às 

verificadas no período de determinação da digestibilidade (Quadro II.3 - 12), 

possivelmente esta síntese foi limitada pela baixa ingestão de energia. Por exemplo, 

verifica-se que as aves alimentadas com a dieta C30/0 ingeriram 1317 kcal EMA, valor 

semelhantes às necessidades estimadas (1326 kcal EMA) para aves com peso corporal e 

ganho de peso idênticos ao observado, mas que teria de ca 120 kcal mais elevado para se 

obter um crescimento idêntico ao observado nas dietas M e C15/0. 
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Quadro II.3 - 12 – Estimativas da retenção de azoto (N, g), das necessidades em proteína (PB, 

g) e em energia (kcal EMA) dos frangos durante os 4 dias do ensaio de 

digestibilidade.  

 dietas 

 M C15 C30 C45 

     peso corporal médio (g) (1) 1504 1453 1427 1442 

ganho de peso (g.dia-1) (2) 49,6 53,2 40,4 43,4 

retenção N (g) (3) 5,72 6,12 4,64 5,0 

     

necessidades PB (g) 

  manutenção (4) 37,6 36,8 36,4 36,8 

  ganho de peso (5) 58,4 62,8 47,6 51,2 

  total 96,0 99,6 84 88 

     necessidades PB digestível (g) (6) 76,7 79,6 67,2 70,3 

     

ingestão (8) 
  PB 100,6  100,0  96,9  94,4  

  PB digestível 80,0 76,9 71,9 70,6  

     

necessidades EMA (7) 

  manutenção 1022 999 987 994 

  ganho de peso 416 447 339 365 

  total 1438 1446 1326 1359 

     Ingestão EMA (8) 1471 1423 1317  1311 

     necessidades   RTN/EMA (g,1000 kcal-1) 3,97 4,23 3,50 3,68 

   PB/EMA   (g,1000 kcal-1) 66,9 68,9 63,4 64,7 
(1) média do peso corporal no início e no fim do período de medida da digestibilidade 

(2) ganho médio diário de peso durante os 4 dias de medida da digestibilidade (Figura II.3- 2) 

(3) retenção total de azoto durante os 4 dias de medida da digestibilidade determinada como sendo 

equivalente ao azoto do ganho de peso, pressupondo que este tem 18% de proteína e que a 

proteína corporal tem 16% de azoto. 

(4) necessidades diárias de azoto para manutenção calculadas com base na equação de MACLEOD 

(1990) para frangos alimentados com dietas com 20 a 26% de proteína e 2127 a 3466 kcal 

EMA.kg-1 PB=6,96.PV0,75 onde PB são necessidades de proteína para manutenção (g.dia-1) e 

PV é peso corporal em quilogramas. 

(5) necessidades de proteína para o ganho de peso (g) calculadas com base na retenção de azoto e 

admitindo que a eficiência de utilização da proteína para o ganho de peso é de 0,61 (MACLEOD, 

1990) 

(6) necessidades em proteína digestível obtidas utilizando o CUDa da proteína da dieta M (79,9%) 

e as necessidades de proteína calculadas (g).  

(7) necessidades energéticas calculadas pela equação de HURWITZ et al. (1978), referida por 

HURWITZ et al. (1980), IE = 1,9  W0,67 + 2,1  G, onde IE é a ingestão de energia (kcal 

EMA.dia-1), W é o peso corporal (g) e G o ganho de peso corporal (g/dia). 

(8) ingestão no período de medida da digestibilidade e análise estatística constam do Quadro II.3 - 

11 
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As relações obtidas in vivo entre a RTN e a ingestão de azoto ou entre a RTN e a 

ingestão de azoto digestível foram menores nas aves alimentadas com as dietas com os 

teores em centeio mais elevados (C30/0 e C45/0; Quadro II.3.11). Isto indica que a 

presença do centeio na dieta além de diminuir a digestibilidade da proteína, reduziu a 

eficiência de utilização deste nutriente na síntese de tecido corporal após a absorção. Para 

esta menor eficiência poderá ter contribuído o desvio de proteína digestível da síntese de 

tecido muscular para a síntese de produtos azotados das secreções endógenas do aparelho 

digestivo, cuja produção, em geral, aumenta nas aves alimentadas com dietas com teores 

em fibra elevados (alínea I.4.5). 

Outro factor de redução da eficiência de utilização da proteína da dieta poderá ser 

o equilíbrio em aminoácidos da proteína do centeio quando comparada com a proteína do 

milho (RAKOWSKA, 1994). Dietas contendo proteína com desequilíbrio dos aminoácidos 

farão com que parte dos aminoácidos do alimento sejam degradados aumentando a 

excreção metabólica de azoto (NIR et al., 1988; MACLEOD, 1991), reduzindo a sua 

retenção. 

 

No entanto, pode existir outra explicação para esta menor eficiência de utilização 

da proteína. Conforme podemos verificar, comparando os valores das estimativa das 

necessidades proteicas de aves (Quadro II.3 - 12) com os valores da ingestão de proteína 

verificada experimentalmente, os frangos alimentados com a dieta C30/0 parecem ter 

ingerido mais proteína digestível que a seria teoricamente necessária para a sua 

manutenção e ganho de peso corporal (um excesso de cerca de 4,7 gramas contra 3,3 e 3 

gramas nas aves alimentadas com as dieta M e C15/0, respectivamente). Este excesso de 

proteína digestível será catabolizado e excretado sob a forma de ácido úrico na urina 

(LARBIER e LECLERCQ, 1994), deteriorando a relação RTN/Ndigestível. Conforme se pode 

verificar no Quadro II.3 - 12, foi precisamente nas aves alimentadas com a dieta C30/0 

onde verificámos a relação RTN/Ndigestível mais baixa. Deste modo, no presente estudo, a 

deterioração da relação RTN/Ningerido nas dietas com teores elevados em centeio resultou 

da deterioração da relação RTN/Ndigestível e/ou da menor digestibilidade da proteína. 

 

As aves alimentadas com as dietas com 30% e 45% de centeio apresentaram in 

vivo menores RTN por unidade de EMAn ingerida (Quadro II.3.11). A explicação para 
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este facto poderá ser encontrada no menor ganho de peso destas aves sem que, no 

entanto, o seu peso corporal tenha sido afectado de modo expressivo devido à curta 

duração do período de determinação da digestibilidade (Quadro II.3 - 12). Assim, a RTN, 

que corresponde essencialmente ao azoto do ganho de peso, diminui de um modo mais 

intenso que as necessidades energéticas, nas quais as necessidades de manutenção 

dependentes do peso corporal são a principal fracção. Em consequência, a relação entre a 

RTN e a ingestão de energia degradou-se nas aves alimentadas com as dietas C30/0 e 

C45/0.  

 

Segundo JORGENSEN et al. (1996b), o aumento do teor em fibra da dieta altera a 

composição corporal dos frangos, aumentando a relação entre a retenção de proteína e a 

retenção de gordura, originando aves com teor em gordura corporal mais baixos. 

Também os resultados da gordura abdominal obtidos no primeiro estudo (alínea II.2.3.3) 

apontam neste sentido. Isto pode ser devido à redução da ingestão de energia com o 

aumento da fibra da dieta. Segundo LEESON et al. (1996), se a ingestão de energia for 

limitada, a quantidade de gordura depositada pelas aves diminui. Esta redução do teor em 

gordura corporal também pode dever-se ao aumento do relação proteína/energia da dieta 

que, segundo SUMMERS et al. (1991a), BLUM e GERAERT (1990) e MACLEOD (1990) 

tende a diminuir a retenção de gordura e, em menor grau, aumentar a quantidade de 

proteína depositada por unidade de ganho de peso. 

No presente trabalho, a redução da relação RTN/ingestão EMAn com a redução da 

ingestão de energia e o aumento da relação entre a ingestão de azoto e a ingestão de 

EMAn pelas aves alimentadas com as dietas com centeio parece indicar o sentido oposto, 

isto é, o sentido do aumento da deposição de gordura. No entanto, conforme já 

verificámos a redução da relação RTN/ingestão EMAn é essencialmente devida ao menor 

ganho de peso por aves com peso corporal semelhante. Existem também outros factores 

que nos levam a acreditar que a redução desta relação não implica um aumento do teor 

em gordura no ganho de peso das aves alimentadas com as dietas com centeio, como 

sejam a menor eficiência de utilização da EMA da dieta e as maiores necessidades de 

manutenção. 

A redução da eficiência de utilização da EMAn das dietas C30/0 ou C45/0, com 

teores elevados de NSP solúveis, é esperada devido a possíveis aumentos da actividade 
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dos microrganismos dos cegos. Como já foi discutido, a eficiência de utilização da 

energia obtida por esta via é reduzida pela perda de metano e hidrogénio, calor de 

fermentação e menor eficiência de utilização dos AGV no metabolismo intermediário 

(DIERICK et al., 1989). Também o excesso de proteína digestível destas dietas em relação 

às necessidades proteicas das aves pode contribuir para esta menor eficiência. Dietas com 

excesso de proteína causam uma perda mais elevada de energia na forma de calor pelo 

que a sua EMA será utilizada com uma eficiência menor (WALDROUP et al., 1976; 

VALENCIA e MAIORINO, 1980). 

Como verificámos no primeiro estudo (alíneas II.2.3.2.1 e II.2.3.2.2), os frangos 

alimentados com as dietas com centeio têm um aparelho digestivo mais desenvolvido. 

Embora seja natural que estas diferenças de desenvolvimento não sejam tão nítidas nas 

aves do ensaio de digestibilidade, devido à sua curta duração, é provável que elas 

existam. Segundo AUSTIC (1986), e conforme referimos no primeiro estudo, os órgãos 

viscerais são os principais contribuintes para as despesas de manutenção e o aumento do 

peso tem consequências importantes no aumento destas necessidades. Com o aumento 

das despesas de manutenção das aves alimentadas com as dietas com centeio, menos 

energia ficará disponível para o crescimento e, consequentemente, para a deposição de 

gordura. 
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II.3.3 ENSAIO DE CRESCIMENTO 

II.3.3.1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste ensaio foram utilizados 312 frangos escolhidos aos 14 dias de idade (alínea 

II.3.1.2), cujo peso médio das fêmeas era 330,5  10,1 g e dos machos 359,0  14,2 g.  

A estas aves foram distribuídas 13 dietas experimentais: as quatro dietas que 

constam do Quadro II.3 - 1 (dietas M, C15/0, C30/0 e C45/0) e mais nove dietas obtidas 

partir das dietas C15/0, C30/0 e C45/0, suplementando-as com 0,3, 0,6, e 1,2 g.kg
-1

 de 

um complexo enzimático (ALLZYME PT) com actividade xilanase. O código das amostra 

consta do Quadro II.3 - 13. 

 

Quadro II.3 - 13 – Código das dietas utilizadas no ensaio de crescimento. 

Centeio 
Suplemento enzimático 

0 g.kg-1 0,3 g.kg-1 0,6 g.kg-1 1,2 g.kg-1 

 0 g.kg-1 M    

150 g.kg-1 C15/0 C15/3 C15/6 C15/12 

300 g.kg-1 C30/0 C30/3 C30/6 C30/12 

450 g.kg-1 C45/0 C45/3 C45/6 C45/12 

 

II.3.3.1.1 DELINEAMENTO DA EXPERIÊNCIA  

 

O ensaio de crescimento foi desenhado com dois blocos completamente aleatórios 

e treze tratamentos. Os blocos representavam os sexos e os tratamentos as dietas. Para tal, 

quando as aves tinham 14 dias de idade foram formadas 52 réplicas de 6 aves, sendo 26 

réplicas de machos e 26 réplicas de fêmeas. De modo aleatório, cada uma das 13 dietas 

experimentais foi distribuída a 2 réplicas de machos e a 2 réplicas de fêmeas. 

 

Para as medições do aparelho digestivo, no fim do ensaio, aos 31 dias de idade, 

foram seleccionados 16 machos para serem abatidos, sendo 2 de cada réplica de machos 

alimentados com cada uma das quatro dietas experimentais sem enzima (dietas M, 

C15/0, C30/0, C45/0). Foram escolhidos os frangos cujos pesos corporais fossem mais 
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próximos do peso médio de todas as réplicas de machos alimentadas com estas dietas 

experimentais (1295 g). A experiência teve assim um desenho monofactorial, onde a 

natureza da dieta representava o factor e cada frango um réplica. 

 

II.3.3.1.2 CONTROLOS E MEDIÇÕES 

II.3.3.1.2.1 CONTROLO DA INGESTÃO E CRESCIMENTO 

 

Aos 14 e 31 dias de idade foram pesados todos os frangos. Foram utilizados os 

procedimentos já descritos no primeiro estudo (alínea II.2.2.1.3) para determinar o ganho 

diário de peso, a ingestão diária de alimento e o índice de conversão alimentar.  

 

II.3.3.1.2.2 MEDIÇÕES DO APARELHO DIGESTIVO 

 

Os órgãos dos frangos obtidos aos 31 dias de idade foram medidos ou pesados, 

utilizando a metodologia descrita no primeiro estudo (alínea II.2.2.1.3). Foram medidos 

os comprimentos do ID e das suas secções separadas pelo divertículo do saco de gema (o 

duodeno-jejuno e o íleo) e foram pesados o fígado, o pâncreas e o estômago. Os 

comprimentos do ID e das suas duas secções e os pesos do fígado e do pâncreas foram 

expressos em relação ao peso vivo no abate. 

 

II.3.3.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos no crescimento foram submetidos à análise de variância 

monofactorial, utilizando os sexos como blocos e a natureza da dieta como factor. Os 

resultados obtidos nos abates foram submetidos à análise de variância monofactorial, 

utilizando e a natureza da dieta como factor. Quando o teste F era significativo, as médias 

foram separadas pelo teste T de TUKEY. 

Os índices de conversão alimentar das aves alimentadas com as dietas com 15%, 
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30% e 45% de centeio foram sujeitos a análise de regressão com o nível da 

suplementação enzimática, usando equações de regressão lineares e polinomiais de 

segundo grau (STELL e TORRIE, 1980). 

 

II.3.3.3 RESULTADOS 

II.3.3.3.1 CRESCIMENTO 

 

O sexo apenas afectou de modo significativo (P<0,05) o peso corporal final, tendo 

os machos apresentado o valor mais elevado(Quadro II.3 - 14). 

 

Quadro II.3 - 14 – Peso corporal final (g), ganho diário de peso (AMD g/dia), ingestão diária 

(g/dia) e conversão alimentar (IC) dos frangos. 

Factor  Peso corporal AMD Ingestão IC 

Dieta 

M 1339 
abcd

 58,9 
ab

 100,6 
a
 1,71 

a
 

     C15/0 1299 
abcde

 55,9 
abc

 103,9 
ab

 1,86 
abc

 

C15/3 1371 
a
 59,7 

a
 103,9 

ab
 1,74 

ab
 

C15/6 1360 
abc

 58,7 
ab

 106,3 
ab

 1,82 
ab

 

C15/12 1343 
abcd

 59,0 
ab

 103,0 
ab

 1,75 
ab

 

     C30/0 1306 
abcde

 56,9 
abc

 106,6 
ab

 1,88 
abc

 

C30/3 1325 
abcde

 57,7 
abc

 104,7 
ab

 1,82 
ab

 

C30/6 1298 
abcde

 56,3 
abc

 103,9 
ab

 1,85 
abc

 

C30/12 1323 
abcde

 57,2 
abc

 106,3 
ab

 1,86 
abc

 

     C45/0 1221 
e
 52,0 

c
 107,8 

b
 2,07 

d
 

C45/3 1244 
de

 53,1 
bc

 108,3 
b
 2,04 

cd
 

C45/6 1262 
cde

 54,4 
abc

 104,4 
ab

 1,92 
bcd

 

C45/12 1307 
abcde

 56,6 
abc

 106,0 
ab

 1,87 
abc

 

      

Sexo 
fêmeas 1265 

a 
55,0 

a
 103,4 

a
 1,88 

a
 

machos  1350 
b
 58,2 

a
 106,8 

a 
1,84 

a
 

      

Teste F 
 Sexo * ns ns ns 

 Dieta *** ** * *** 

      EPM  8 0,4 0,5 0,02 

Em cada coluna e para cada factor, valores com letras diferentes são significativamente diferentes 

(P<0,05). Teste F: ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** 

significativo com P<0,001. EPM - erro padrão da média 
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A dieta afectou de modo estatisticamente significativo o peso corporal final, a 

conversão alimentar (P<0,001), o ganho diário de peso (P<0,01) e a ingestão de alimento 

(P<0,05). As aves alimentadas com dieta M não mostraram diferenças significativas no 

peso corporal final e no AMD relativamente aos frangos alimentados com as dietas com 

15% ou 30% de centeio sem suplemento enzimático. No entanto, foram mais pesadas 118 

g que os frangos alimentados com a dieta com 45% de centeio, diferença que foi 

significativa (P<0,05). 

A ingestão de alimento apenas mostrou diferença significativa (P<0,05) entre as 

aves que receberam a dieta M e a as aves alimentadas com as dietas C45/0 e C45/3 

(Quadro II.3 - 14). Os frangos alimentados com a dieta M exibiram a melhor conversão 

alimentar e as aves alimentadas com a dieta C45/0 a pior, tendo estes resultados diferido 

significativamente (P<0,05). A suplementação com enzimas xilanase das dietas com 15% 

ou 30% de centeio não permitiu melhorar a conversão alimentar e aumentar o peso 

corporal final de modo significativo. A adição de xilanases à dieta com 45% de centeio 

teve efeitos mais claros, verificando-se uma melhoria significativa da conversão 

alimentar com o nível suplementação de 1,2 g.kg
-1

. 

 

Quadro II.3 - 15 - Equações de regressão linear ou polinomial entre a conversão alimentar 

(IC) e o nível de suplementação enzimática (g.kg
-1

 dieta). 

 Equação r
2
 Erro padrão 

da estimativa 

P 

regressão linear    

15% centeio IC = 1,825 -0,007  Enzima 0,084 0,086 ns 

30% centeio IC = 1,858 -0,000  Enzima 0 0,078 ns 

45% centeio IC = 2,053 -0,018  Enzima 0,487 0,085 ** 

regressão polinominal    

15% centeio IC = 1,838 -0,015  Enzima + 0,001  Enzima
2
 0,148 0,086 ns 

30% centeio IC = 1,874 -0,011  Enzima + 0,001  Enzima
2
 0,039 0,079 ns 

45% centeio IC = 2,070 -0,029  Enzima + 0,001  Enzima
2
 0,505 0,087 * 

P – grau de significância da relação entre o índice de conversão (IC) e nível de enzima na dieta; ns - não 

significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** significativo com P<0,001. 
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Com este nível de suplementação enzimática observaram-se também melhorias no 

ganho de peso e no peso corporal final que transformaram em não significativas as 

diferenças que separavam as aves alimentadas com a dieta com 45% de centeio das aves 

alimentadas com a dieta M. Em nenhuma das dietas com centeio foram verificados 

efeitos significativos da suplementação com enzimas xilanase na ingestão de alimento, 

mantendo-se esta praticamente inalterada. 

As equações de regressão entre o nível de suplementação enzimática e a conversão 

alimentar das aves alimentadas com as dietas com 15% ou 30% de centeio apresentaram 

coeficientes de correlação
 
reduzidos (Quadro II.3 - 15). No entanto, a relação entre a 

conversão alimentar e a suplementação enzimática das dietas com 45% de centeio foi 

significativa quando se aplicaram equações de regressão lineares (P<0,01) e polinomiais 

(P<0,05). A utilização de equações de regressão polinomiais em vez de equações lineares 

permitiu apenas pequenos aumentos no coeficiente de correlação, sem melhorias no grau 

de significância (Quadro II.3 - 15). A representação gráfica das equações de regressão 

entre a conversão alimentar e a dose de enzima nas dietas com 15% e 45% centeio 

(Figura II.3- 4), mostra as respostas decrescentes do IC ao aumento da suplementação 

enzimática, sendo isto mais evidente quando as dietas contêm 45% de centeio. 

 

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

0 0.3 0.6 1.2

enzima (g/kg)

IC

15% centeio 45% centeio

15% centeio 45% centeio

 

Figura II.3- 4 – Representação gráfica das equações de regressão polinomiais 

entre a conversão alimentar e a dose de enzima nas dietas com 

15% e 45% centeio. 
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II.3.3.3.2 EFEITOS DA DIETA NO DESENVOLVIMENTO DO APARELHO 

DIGESTIVO 

 

A dieta não afectou a ingestão diária de alimento mas alterou de modo 

significativo a ingestão por unidade de peso vivo, tendo as aves alimentadas com a dieta 

C45/0 ingerido mais que os frangos criados com a dietas M (P<0,05; Quadro II.3 - 16).  

 

Quadro II.3 - 16 – Peso médio, ingestão, comprimentos do intestino delgado, do duodeno-

jejuno e do íleo e pesos do fígado e pâncreas das aves abatidas 

 
Dieta 

n 
Teste 

F 
EPM 

Milho C15/0 C30/0 C45/0 

         

Ingestão de alimento 

 

g.dia
-1

 102,7 106,4 106,8 104,7 8 ns 1,5 

g.g 
–1

 PV 1,29 
b
 1,38 

ab
 1,41

ab
 1,48 

a
 8 * 0,03 

peso médio das aves no abate   g 1295  1303  1368  1288  16 ns 23 

         

intestino delgado 
cm 160,3 

b
 176,0 

a
  174,3 

a
  184,7 

a
  16 *** 2,5 

cm.kg
-1

 PV 124,2 
b
 135,7 

ab
 127,2 

b
 144,3 

a
 16 ** 2,5 

         

duodeno-jejuno 
cm 95,5 

b 
101,7 

ab 
100,3 

a 
108,8 

a 
16 *** 1,3 

cm.kg
-1

 PV 74,0 
b
 78,3 

ab
 73,4 

b
 85,2 

a
 16 * 1,6 

         

íleo  
cm 64,8 

b 
74,3 

a 
74,0 

ab 
75,8 

a 
16 * 1,4 

cm.kg
-1

 PV 50,1 
b
 57,3 

a
 53,8 

ab
 59,1 

a
 16 ** 1,1 

         

fígado 
g 34,5 35,1 36,6 34,4 16 ns 0,9 

g.kg
-1

 PV 26,6 26,9 26,6 26,6 16 ns 0,4 

         

pâncreas 
g 3,03 

c 
3,38 

bc 
4,22

 ab 
4,42 

a 
16 *** 0,2 

g.kg
-1

 PV 2,35 
b
 2,59 

b
 3,06 

a
 3,42 

a
 16 *** 0,1 

 
Os valores referem-se à ingestão media no período entre os 14 e os 31 dias das réplicas de onde 

foram retiradas as aves para o abate. O peso utilizado no cálculo da ingestão g.g
–1

 PV foi o peso 

médio das aves de cada réplica no fim deste período. Em todos os restantes cálculos foi utilizado 

o peso das aves no momento do abate. 

Em cada linha, valores com letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05). Teste F: 

ns – não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** significativo 

com P<0,001. EPM - erro padrão da média.  

 

A natureza da dieta afectou significativamente o peso do pâncreas e os 

comprimentos do ID, do duodeno-jejuno (P<0,001) e do íleo (P<0,01). Quando estes 

parâmetros foram calculados em relação ao peso das aves, a dieta afectou 

significativamente o peso do pâncreas (P<0,001) e os comprimentos do ID, do íleo 

(P<0,01) e do duodeno-jejuno (P<0,05). O peso do fígado não foi alterado de modo 
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significativo. 

 

II.3.3.4 DISCUSSÃO 

II.3.3.4.1 CRESCIMENTO 

 

O ensaio de crescimento decorreu com normalidade, não se tendo registado 

alterações dignas de registo. Durante o período em que decorreu o ensaio foram 

eliminadas 3 aves por apresentarem problemas locomotores e morreram 4 frangos. Estas 

perdas representaram assim 2,2% do número inicial de aves. 

 

Os machos cresceram mais e atingiram maiores pesos corporais que as fêmeas, 

conforme era esperado, confirmando os resultados do ensaio de crescimento do primeiro 

trabalho experimental. No entanto, este maior crescimento foi obtido com maior ingestão 

de alimento pelo que o índice de conversão alimentar foi semelhante. 

 

A ingestão, o ganho de peso e a conversão alimentar no período de crescimento 

das aves alimentadas com a dieta à base de milho estão próximos dos valores objectivo 

referidos no guia de maneio das aves por nós utilizadas. Com efeito, enquanto nós 

obtivemos nas aves alimentadas com esta dieta uma ingestão média de 100,6 g.dia
-1

, um 

ganho de peso de 58,9 g.dia
-1

 e uma conversão alimentar de 1,71 entre os 14 e ao 31 dias 

de idade o guia de maneio aponta como objectivo para o período dos 15 a 35 dias de 

idade respectivamente 95,6 g.dia
-1

, 54,8 g.dia
-1

 e 1,74. 

Os nossos resultados indicam deste modo que a dieta experimental à base de milho 

cumpriu o objectivo da formulação de permitir expressar a capacidade de crescimento 

dos frangos AVIAN auto-sexados que utilizámos. Já a conversão alimentar das aves 

alimentadas com as dietas C15/0, C30/0 e C45/0 apresentou valores mais elevados, 

embora só no caso da dieta C45/0 tenha diferido de modo significativo. Isto parece 

indicar que as recomendações do guia de maneio não foram atingidas, especialmente no 

caso da dieta C45/0. Como vimos antes (alínea II.3.2.5.5), a EMAn desta dieta foi cerca 

de 11% inferior à dieta controlo, o que explicará em larga medida a deterioração dos 

resultados do crescimento. 



                                                                       2º Estudo - Utilização de centeio na alimentação do frango 

 

 

206 

 

Se é certo que as aves alimentadas com as dietas com 45% de centeio sem enzima 

apresentaram os piores resultados no crescimento e na conversão alimentar e que isto vai 

ao encontro do que observámos no primeiro estudo com uma dieta equivalente (alínea 

II.2.2.2), também é verdade que este estudo indica que os efeitos negativos do centeio se 

começaram a manifestar quando a sua incorporação na dieta é mais baixa, embora de 

modo menos evidente. Por exemplo, a conversão alimentar das aves alimentadas com 

150 g.kg
-1

 ou 300 g.kg
-1

 de centeio, embora seja estatisticamente equivalente à conversão 

alimentar das aves alimentadas com a dieta M, apresentam um valor 8,8% ou 9,9% mais 

elevado (1,86 vs. 1,71 ou 1,88 vs. 1,71). Estes maiores valores numéricos foram 

suficientes para que a conversão alimentar das aves criadas com as dietas C15/0 ou 

C30/0 fossem estatisticamente equivalentes à conversão alimentar das aves que 

receberam a dieta C45/6 (1,92), enquanto que a conversão alimentar das aves 

alimentadas com a dieta M foi significativamente inferior à conversão alimentar das aves 

criadas com a dieta C45/6 (menos 12,3%). Parece assim que os efeitos negativos do 

centeio são tanto mais evidentes quanto mais elevado for o seu teor na dieta. Uma 

intensificação semelhante dos efeitos negativos do centeio foi observada por FRIESEN et 

al. (1991) e BOROS et al. (1995). Todavia, estes investigadores já observaram efeitos 

negativos evidentes quando alimentaram as aves com dietas 20% de centeio. 

 

As aves mostraram aumentos na ingestão de alimento com o aumento do teor em 

centeio da dieta. Com efeito, a ingestão dos frangos alimentadas com as dietas C15/0, 

C30/0 e C45/0 foi superior em 3,3, 6,0 e 7,2 g.dia
-1

, respectivamente, à ingestão dos 

frangos que receberam a dieta M, sendo esta diferença significativa apenas para a dieta 

C45/0. O aumento da ingestão observado nas dietas com centeio está também de acordo 

com os resultados do ensaio de crescimento do primeiro trabalho experimental. Também 

MISIR e MARQUARDT (1978a) verificaram que frangos alimentados com uma dieta à base 

de centeio aumentaram a ingestão, após um período inicial de adaptação. Todavia, 

BOROS et al. (1995) não verificaram alterações neste parâmetro quando aumentaram o 

centeio na dieta e MARQUARDT et al. (1994) e PETTERSSON e AMAN (1994) observaram 

mesmo uma redução da ingestão de alimento. 

As disparidades das respostas da ingestão à presença de centeio na dieta 
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verificadas nos diversos trabalhos experimentais, poderá ser atribuída a diversos factores, 

como a composição do centeio, a natureza das outras matérias primas utilizadas nos 

alimentos compostos, a idade das aves e a duração do ensaio. Dado que o presente 

trabalho experimental e os diversos ensaios citados na bibliografia foram realizados em 

diferentes locais e épocas, foram utilizadas certamente centeios com características 

diferentes. Isto é suportado pela observação de variações nos teores em arabinoxilanas de 

centeios provenientes de diferentes regiões referida por BENGTSSON et al. (1992). 

Consequentemente, também o seu efeito no crescimento poderá mostrar diferenças, 

nomeadamente no modo como afecta a ingestão de alimento. 

A composição das dietas utilizadas nos trabalhos experimentais pode também ter 

contribuído para as diferentes respostas da ingestão. No presente ensaio, os cereais, 

representados pelo milho e pelo centeio, constituíram 51 a 53% da dieta. No estudo de 

FRIESEN et al. (1992) o trigo e o centeio representaram 70% e no de MISIR e 

MARQUARDT (1978a) representaram 60%. Dado que os NSP do trigo têm composição 

semelhante à do centeio, embora se encontrem em níveis mais baixos, a presença do trigo 

na dieta poderá ter acentuado os efeitos negativos do centeio na ingestão de alimento 

observado naqueles estudos. 

A menor sensibilidade das aves mais velhas ao centeio e a relação directa entre a 

adaptação à dieta e a duração dos ensaios, também poderão contribuir para a variação dos 

efeitos dos NSP do centeio na ingestão. No ensaio realizado por FRIESEN et al. (1992) os 

trabalhos decorreram entre os 7 e os 17 dias de idade e no ensaio de MISIR e 

MARQUARDT (1978a) entre os 4 e os 18 dias de idade, enquanto que no presente trabalho 

as aves foram sujeitas ao regime experimental entre os 14 a os 31 dias. As aves eram 

assim mais velhas e o ensaio foi mais longo. A importância da idade é confirmada por 

MISIR e MARQUARDT (1978a), que observaram reduções mais intensas na ingestão e no 

ganho de peso corporal quando distribuíram uma dieta baseada em centeio e em trigo a 

aves jovens (4 a 18 dias de idade) do que quando as aves eram mais velhas (30 a 42 dias 

de idade). Também no primeiro estudo que realizámos (alínea II.2.2.2), podemos 

confirmar estes resultados. 

O aumento da ingestão por nós verificado nas aves alimentadas com 45% de 

centeio, comparativamente às aves alimentadas com a dieta à base de milho, poderá ter 
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contribuído para que a depressão do seu crescimento não tenha sido tão acentuada como 

a verificada por outros investigadores com níveis equivalentes de centeio em aves mais 

jovens e onde foram registadas reduções de ingestão (FRIESEN et al., 1992; BOROS et al., 

1995). 

 

A adição de enzimas xilanase às dietas experimentais com centeio, não afectou de 

modo significativo a ingestão de alimento, qualquer que tenha sido o nível da 

suplementação enzimática. Resultados semelhantes foram obtidos por BOROS et al. 

(1995) com frangos entre os 5 e os 19 dias de idade e por GARCIA (1996) com frangos 

entre os 7 e os 28 dias de idade. No entanto, MARQUARDT et al. (1994) observaram 

aumentos da ingestão de alimento após a suplementação com enzimas em aves 

alimentadas com centeio dos 7 aos 21 dias de idade e FRIESEN et al. (1991) fizeram 

idêntica observação com frangos do nascimento aos 14 dias de idade. As diferentes 

respostas da ingestão à suplementação enzimática parece ser dependente do efeito do 

centeio. Se este cereal provoca uma redução da ingestão as enzimas tendem a aumentá-la, 

como se verificou nos estudos que acabámos de citar. Se esta redução não se dá as 

enzimas não a afectam, como ocorreu no presente ensaio. 

  

A comparação entre doses de enzimas utilizadas nos vários trabalhos 

experimentais é difícil senão mesmo impossível. Muitas vezes as preparações 

enzimáticas são de distintos fabricantes, produzidas em diferentes épocas, com diversos 

graus de pureza e actividades enzimáticas. Também o método de medição das actividades 

enzimáticas raramente é referido. Há assim grandes disparidades na actividade 

enzimática principal indicada; FRIESEN et al. (1991, 1992), referem que o complexo 

enzimático que utilizaram continha de 23880 unidades celulase.g
-1

 MARQUARDT et al. 

(1994) indicam 750 unidades de xilanase.g
-1

 e 500 unidades celulase.g
-1

, PETTERSSON et 

al. (1990a) referem 15 unidade de glucanase.g
-1

 e 725 unidades de xilanase.g
-1

. O 

complexo enzimático utilizado no presente ensaio dosearia 600 unidades de xilanase.g
-1

. 

Por outro lado, as actividades não foram medidas nos alimentos após a sua fabricação. 

Acresce a isto o facto de as actividades enzimáticas secundárias das preparações não 

serem indicadas. É assim provável que ocorram perdas de actividade e que as diferenças 

na actividades das preparações não tenham correspondência nas diferenças de actividade 



                                                                       2º Estudo - Utilização de centeio na alimentação do frango 

 

 

209 

enzimática nos alimentos. 

Todavia, em termos relativos, podemos verificar que muitos ensaios indicam 

existir um nível óptimo de suplementação enzimática acima do qual o seu aumento tem 

efeitos muito reduzidos ou mesmo nulos e abaixo do qual os resultados são menos 

evidentes. No nosso trabalho, nas aves alimentadas com as dietas com 15% de centeio 

este valor parece ter-se situado em 0,3 g.kg
-1

. Estas aves obtiveram os melhores valores 

no ganho de peso e no peso final que permitiram transformar diferenças que não eram 

significativas (entre a dieta C15/0 e a dieta C45/0) em significativas (entre a dieta C15/3 

e a dieta C45/0). Já nas aves criadas com as dietas com 45% de centeio o valor da 

concentração enzimática que permitiu efeitos positivos significativos foi 1,2 g.kg
-1

; as 

melhorias obtidas foram de 8,8% no ganho de peso e de 10% na conversão alimentar 

(relativamente à mesma dieta sem enzima). Quando se utilizaram doses de enzimas 

inferiores nesta dieta, não se obtiveram melhorias significativas no ganho de peso ou na 

conversão alimentar. Todavia, nas aves alimentadas com 30% de centeio não verificámos 

a existência de um nível de suplementação a partir do qual os resultados são mais 

evidentes. 

Embora a resposta dos índices de conversão à suplementação enzimática apenas se 

tenha revelado significativa na dieta com 45% de centeio, a Figura II.3- 4 confirma as 

observações já realizadas. Os benefícios obtidos na conversão alimentar em resposta ao 

aumento da suplementação enzimática nas dietas com 15 ou 45% de centeio, são maiores 

para níveis enzimáticos mais baixos. Também PETTERSSON et al. (1990a) com uma dieta 

com 58% de centeio verificaram aumentos progressivos nas performances quando 

aumentaram os níveis de suplementação enzimática até 1g.kg
-1

, não verificando 

melhorias depois. Outros estudos também demonstraram que a melhoria do ganho de 

peso e da conversão alimentar dos frangos são cada vez menores até se anularem à 

medida que aumenta a dose enzimática adicionada a dietas baseadas no trigo ou no 

centeio (BEDFORD e CLASSEN, 1992; MARQUARDT et al., 1994; PETTERSSON e AMAN, 

1994; BOROS et al., 1995; ZHANG et al., 1996). 

 

A necessidade de doses de enzimas mais elevadas quando o teor em centeio é mais 

elevado, observada por nós, indica a existência de uma interdependência entre os 

benefícios nos diversos parâmetros promovidos pela suplementação enzimática e o efeito 
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negativo que o centeio da dieta exerceu. Sendo certo que as dietas com mais centeio 

necessitam de mais enzima para melhorar os resultados, os resultados que nós obtivemos 

parecem indicar que a suplementação enzimática não conseguiu anular os efeitos 

negativos de 45% de centeio. Também FRIESEN et al. (1992, 1991) constataram a 

existência desta limitação, verificando que a suplementação só permite anular os efeitos 

do centeio quando este se encontra em níveis inferiores a 20%. Por este motivo, BOROS et 

al. (1995) referem que mesmo com suplementação com enzimas com actividade xilanase 

não devem ser utilizadas dietas com níveis de centeio superiores a 40%. 

 

Os resultados deste ensaio de crescimento demonstram assim que frangos 

alimentados com dietas com teores em centeio até 30%, sobretudo se suplementadas com 

enzimas xilanase podem obter ganhos de peso e não deteriorar a conversão alimentar de 

modo acentuado, evidenciando ganhos de peso aceitáveis. É nas dietas com 45% de 

centeio, ou mais, onde os efeitos positivos da suplementação enzimática são mais 

evidentes. Todavia, com este teor em centeio a enzima comercial utilizada na dose de 1,2 

g.kg
-1

 revelou-se insuficiente para ultrapassar todas as desvantagens. 

 

II.3.3.4.2 EFEITOS DA DIETA NO DESENVOLVIMENTO DO APARELHO 

DIGESTIVO 

 

No anterior trabalho experimental (capitulo I.3) verificámos que a presença de 

teores em centeio elevados na dieta afecta o desenvolvimento do aparelho digestivo. No 

entanto, porque naquele trabalho foram escolhidas para abate as aves cujo peso corporal 

era mais próximo da média do respectivo grupo, estas aves apresentavam pesos corporais 

que reflectiam os diferentes crescimentos permitidos pelas dietas experimentais. Por isso, 

as aves alimentadas com a dieta centeio apresentaram o aparelho digestivo mais 

desenvolvido, em termos relativos, e eram também as aves mais leves. Isto pode suscitar 

a duvida se este efeito da dieta não seria consequência, mesmo que parcial, do menor 

peso corporal, dado que nas aves mais leves o aparelho digestivo e os outros órgãos 

tendem a representar uma maior fracção do peso corporal (ROSE, 1997). 

Para esclarecer esta dúvida, decidimos neste estudo escolher as aves para abate de 
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um modo diferente. Assim, foram escolhidos os frangos cujos pesos corporais fossem 

mais próximos do peso médio de todas as réplicas de machos alimentados com as dietas 

M, C15/0 C30/0 e C45/0. Por este motivo não verificámos diferenças significativas no 

peso corporal das aves abatidas (Quadro II.3 - 16) e eliminaram-se, pelo menos 

parcialmente, os possíveis efeitos da variação deste peso no desenvolvimento do aparelho 

digestivo. Os resultados que obtivemos continuam a indicar o efeito da dieta com teores 

elevados em NSP no desenvolvimento do aparelho digestivo, quer quando medido em 

termos absolutos quer quando medido em relação ao peso vivo. Com efeito, verificámos 

que o aumento do teor em centeio na dieta provocou o desenvolvimento do ID e do 

pâncreas, sendo o efeito tanto mais evidente quanto mais elevado foi o teor em centeio. 

Isto confirma também as observações de HESSELMAN e AMAN (1986), BRENES et al. 

(1993b) e SVIHUS et al. (1997b). No entanto, não verificámos efeitos no desenvolvimento 

do fígado, ao contrário do que observámos nas aves abatidas com 27 dias de idade no 

primeiro trabalho experimental. 

O desenvolvimento do ID e dos órgãos anexos do aparelho digestivo indicia que 

as aves alimentadas com dietas com teores elevados em centeio sofreram adaptações que 

permitem reduzir os efeitos negativos dos NSP na utilização digestiva dos nutrientes. O 

maior tamanho do ID dos frangos permite aumentar o tempo de permanência do alimento 

no aparelho digestivo e a superfície de absorção dos nutrientes (DRAKLEY et al., 1997; 

YASAR e FORBES, 1997), atenuando os efeitos da redução da exposição da dieta às 

enzimas digestivas por aceleração do trânsito digestivo (KASS et al., 1980) ou por 

aumento da viscosidade intestinal. Dado que o aumento de peso do pâncreas pode estar 

relacionado com uma maior capacidade de produção de suco pancreático (PARTRIDGE et 

al., 1982; IKEGAMI et al., 1990), poderá também contrabalançar, parcialmente, a redução 

da digestão enzimática devida ao menor contacto entre enzimas e substratos provocadas 

pelo aumento da viscosidade intestinal (alínea I.4.5). 

 

Como já referimos (alínea II.2.3.3), a fibra da dieta pode, potencialmente, afectar o 

desenvolvimento do aparelho digestivo e a função dos órgãos anexos através de alguns 

mecanismos como a acção física, a alteração da viscosidade intestinal e alteração da 

actividade microbiana. 

 A acção física é atribuída por YU et al. (1998a) à fibra insolúvel e por NIR et al. 
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(1978) e JORGENSEN et al. (1996b) ao aumento da ingestão de alimento, que, em geral, se 

verifica quando os animais são alimentados com dietas com teores elevados em 

componentes celulares. A actuação da quantidade de alimento ingerido como indutor do 

desenvolvimento do ID parece ter estado presente neste trabalho, tal com ocorreu no 

primeiro trabalho experimental. Como se pode verificar no Quadro II.3 - 16, há uma 

relação clara entre a quantidade média de alimento ingerido por unidade de peso vivo 

(média das réplicas) durante os 17 dias que antecederam o abate e o desenvolvimento do 

ID e, de modo menos evidente, do pâncreas das aves retiradas dessas réplicas. Os frangos 

criados nas réplicas alimentadas com as dietas C45/0, que ingeriram a maior quantidade 

de alimento, mostraram o maior desenvolvimento relativo do ID e do pâncreas. 

A acção física da dieta no desenvolvimento do aparelho digestivo poderá ter sido 

especialmente importante se tivermos em consideração que as dietas com centeio, que 

foram ingeridas em maior quantidade por unidade de peso vivo, são precisamente as que 

têm menores digestibilidades da matéria seca e da matéria orgânica (Quadro II.3 - 4), 

pelo que certamente originarão os maiores volume de conteúdos intestinais. Segundo 

JORGENSEN et al. (1986) há uma relação linear entre o peso dos conteúdos do aparelho 

digestivo e sua dimensão. A acção física da fracção insolúvel da fibra da dieta no 

desenvolvimento do aparelho digestivo também não pode ser rejeitada no presente estudo 

porque, embora as dietas não diferissem no teor em NSP insolúveis as dietas com centeio 

apresentavam teores mais elevados em fracção NDF, pelo que ao aumento da ingestão de 

alimento pelas aves correspondeu obrigatoriamente um aumento da sua ingestão de NSP 

insolúveis e, principalmente, da fracção NDF. 

Evidentemente, os polissacáridos estruturais solúveis poderão também ter tido 

responsabilidades no desenvolvimento do aparelho digestivo. Com efeito, aos teores mais 

elevados de centeio corresponderam os mais altos níveis de NSP solúveis na dieta 

(Quadro II.3 - 3). Os efeitos da fracção solúvel da fibra da dieta no desenvolvimento do 

aparelho digestivo foram observados por vários os investigadores, conforme referimos na 

alínea II.2.2.3. Também os resultados no primeiro estudo que realizámos apontam neste 

sentido.  

 

A análise do desenvolvimento do aparelho digestivo das aves abatidas neste ensaio 

reforça os resultados do primeiro trabalho experimental, sugerindo que as aves 
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alimentadas com dietas com teores elevados em NSP se adaptam às dietas, quer através 

de aumentos da ingestão quer através do desenvolvimento do aparelho digestivo. 

 

II.3.4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste trabalho experimental indicam que a presença de centeio nas 

dietas dos frangos em crescimento deteriora o crescimento e o índice de conversão 

alimentar. Estes efeitos negativos, resultantes da menor digestibilidade das dietas, são 

tanto mais intensos quanto mais elevado for o teor em centeio na dieta. Os resultados do 

primeiro trabalho experimental e de alguns investigadores responsabilizam os 

componentes solúveis da parede celular do centeio por estes efeitos negativos (alínea 

I.4). Também no trabalho experimental que realizámos são várias as indicações no 

mesmo sentido: 

1. As correlações importantes, e com valores semelhantes, entre o nível de NSP totais 

ou de NSP solúveis da dieta e a digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica, 

gordura e energia metabolizável da dieta. Pelo contrário, foram baixas as correlações 

obtidas entre o nível de NSP insolúveis da dieta e a digestibilidade daquelas 

fracções.  

2. No ensaio de crescimento, quanto mais elevado foi o teor em centeio na dieta e, com 

ele, o teor em NSP solúveis, mais intensos foram os efeitos negativos nos parâmetros 

do crescimento. Quando foram adicionadas enzimas com actividade xilanase a estas 

dietas, estes efeitos negativos foram reduzidos, sendo esta redução maior quando o 

teor em NSP solúveis era mais elevado. É sabido que estas enzimas actuam 

principalmente sobre as arabinoxilanas solúveis da parede celular dos cereais 

(STEENFELDT et al., 1998a). 

 

Nos resultados do ensaio de crescimento a acção anti-nutritiva tornou-se mais 

evidente quando a dieta continha 45% de centeio, ou seja 40,4 g.kg
-1

 MS de NSP 

solúveis. No entanto, no ensaio de digestibilidade estes efeitos já eram evidentes nas aves 

alimentadas com 15% de centeio (27,2 g.kg
-1

 MS de NSP solúveis). Possivelmente, no 

ensaio de crescimento as aves neutralizaram os efeitos anti-nutritivos dos NSP solúveis 
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da dieta com 15% ou 30% de centeio através do aumento da ingestão. 

Como será natural, a actividade enzimática necessária para ultrapassar os efeitos 

anti-nutritivos dos NSP solúveis terá de ser tanto mais elevada quanto mais elevado for o 

teor nestes compostos da dieta (alínea I.7.2.3.4). Nas aves alimentadas com a dieta com 

15% ou 30% de centeio a adição de 180 unidades de xilanase por quilograma de dieta foi 

suficiente para obter resultados equivalentes aos obtidos pelos frangos alimentadas com a 

dieta M, enquanto que nos frangos criados com a dieta com 45% de centeio foram 

necessárias 720 unidades xilanase para obter as melhores respostas. 

 

Uma explicação possível para o aumento da intensidade dos efeitos anti-nutritivos 

do centeio com o aumento da sua concentração, pode ser encontrada no modo como os 

NSP solúveis do centeio geram a viscosidade (alíneas I.1.2.5.1 e I.4.2). Segundo ELLIS et 

al. (1996), a viscosidade provocada pelos NSP solúveis resulta principalmente do 

enredamento das cadeias de polímeros individuais. Para este processo se iniciar é 

necessária uma concentração mínima de polímeros, que é dependente do volume que 

cada cadeia ocupa (ELLIS et al., 1996; MORRIS, 1992). Após o início do enredamento a 

viscosidade aumenta exponencialmente. Por exemplo, no porco a duplicação da 

concentração de ―guar gum‖ (polissacárido solúvel) na dieta de 20 g.kg
-1

 para 40 g.kg
-1

, 

provoca aumento em 15 a 60 vezes a viscosidade no jejuno (ELLIS et al., 1995). Também 

no aparelho digestivo das aves poderá haver uma concentração limite de NSP solúveis, a 

partir da qual o aumento da viscosidade é mais evidente e, consequentemente, os efeitos 

negativos mais marcados, conforme verificámos quando se aumentou o teor em centeio 

da dieta para 45%. 

Por razão inversa, poderá também ser esta a causa da resposta decrescente das 

performances ao aumento da quantidade de enzimas na dieta, traduzida pela equação de 

regressão polinomial entre o nível de suplementação enzimática e a conversão alimentar 

das aves alimentadas com a dieta com 45% de centeio. Inicialmente, as enzimas ao 

actuarem sobre os NSP solúveis, cortando-os em moléculas menores, reduzem o seu 

enredamento e concentração (alínea I.7.2.2). No início, quando as enzimas reduzem as 

concentrações elevadas de NSP solúveis de cadeias longas, a redução da viscosidade será 

mais intensa do que quando a concentração destes NSP solúveis já é mais baixa. 
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O aumento do teor em NSP do centeio na dieta afectou com igual intensidade as 

digestibilidades ileal e total de cada um dos parâmetros controlados (MS, PB, amido e 

GB), não aumentando de modo evidente a diferença entre estas digestibilidades, estimada 

como correspondendo à degradação microbiana no IG da ave. Esta observação não está 

de acordo com as referências ao aumento da população microbiana no cólon e no cego 

das aves realizadas por alguns investigadores (ANNISON e CHOCT, 1991; GIBSON et al., 

1996). A explicação para esta discordância poderá ser encontrada na reduzida população 

microbiana do IG das aves, que embora possa ter aumentado, não o terá feito de modo a 

afectar expressivamente a quantidade de nutrientes fermentados nos cegos. O método por 

nós escolhido para detectar esta actividade microbiana (diferença entre a digestibilidade 

total e a digestibilidade ileal), poderá não ter tido a sensibilidade necessária para registar 

pequenos aumentos. 

 

A adaptação das aves a dietas com teores em polissacáridos estruturais elevados, 

de modo a minimizar os seus efeitos anti-nutritivos, parece dar-se após a ingestão destas 

dietas durante períodos relativamente longos. Como já referimos no primeiro trabalho 

experimental, esta adaptação pode realizar-se através dos aumentos da ingestão de 

alimento, do aparelho digestivo e da população microbiana do aparelho digestivo. O 

aumento da ingestão de alimento e o aumento do desenvolvimento do aparelho digestivo 

foram observados neste e no primeiro trabalho experimental e em trabalhos de diversos 

investigadores, como MARQUARDT et al. (1994), HESSELMAN e AMAN (1986) e 

PETTERSSON e AMAN (1989). No presente trabalho experimental quisemos também 

verificar se ao maior desenvolvimento do aparelho digestivo corresponderia uma maior 

capacidade de digestão e absorção dos nutrientes da dieta, traduzida em CUDa mais 

elevados. Embora os nossos resultados dêem indicações que assim poderá ocorrer, 

sobretudo na digestibilidade da matéria orgânica, gordura e amido da dieta, não 

obtivemos significado estatístico nas respostas. Possivelmente, deveríamos ter utilizado 

mais aves neste estudo para chegarmos a respostas mais conclusivas. 

A adaptação das aves às dietas com teores elevados em polissacáridos estruturais 

pode ter algumas consequências negativas como a redução do rendimento em carcaça 

provocada por um aparelho digestivo mais desenvolvido, como foi observado no 

primeiro trabalho experimental. Outra consequência negativa será o aumento das perdas 
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endógenas pela ave, que reduzirá a digestibilidade aparente da proteína e a eficiência da 

sua utilização na síntese de tecido corporal, conforme discutimos nas alíneas II.3.2.6.3.4 

e II.3.2.6.6. Nos resultados por nós obtidos, existem também alguns indícios de que a 

energia das dietas com teores em NSP elevados será utilizada em maior quantidade nas 

despesas de manutenção das aves, acrescidas em consequência dum aparelho digestivo 

mais desenvolvido (FERRELL e JENKINS, 1985; SPRING, 1997). 

 

No presente trabalho experimental, a utilização dos NSP totais, determinados pelo 

método de ENGLYST e CUMMINGS (1988), como indicadores do teor em fibra da dieta 

não mostrou vantagem sobre a fracção NDF nos valores do coeficiente de correlação das 

equações de regressão entre estes parâmetros e a utilização digestiva dos princípios 

nutritivos ou a EMAn. Como vantagem principal da determinação dos NSP, poderemos 

indicar o contributo das suas fracções solúvel e insolúvel para a compreensão do modo 

com se manifestam os efeitos anti-nutritivos do centeio na dieta. 

 



                                              3º Estudo - Digestibilidade ileal de dietas com centeio em galos canulados 

 

 

217 

II.4 3º ESTUDO - DIGESTIBILIDADE ILEAL DE DIETAS COM CENTEIO EM 

GALOS CANULADOS 

 

O objectivo principal deste trabalho foi testar a técnica da canulação ileal como 

método de recolha de amostras de conteúdos do íleo para determinação da digestibilidade 

ileal. Adicionalmente, procurámos determinar os efeito de uma dieta com elevado teor 

em centeio (48%) e da sua suplementação enzimática na utilização digestiva ileal e total 

dos nutrientes pelo galo. 

 

II.4.1 MATERIAL E MÉTODOS 

II.4.1.1 DIETAS 

 

Foram utilizadas 3 dietas, a dieta controlo (M) com 594 g.kg
-1

 de milho, a dieta C 

com 481 g.kg
-1

 de centeio e a dieta C+E com 481 g.kg
-1

 de centeio suplementada com 1 

g.kg
-1

 de um complexo enzimático com actividade xilanase (ALLZYME  PT). A 

composição detalhada das dietas consta do Quadro II.4 - 1. As dietas foram formuladas 

de modo que, com base na composição das suas matérias primas, contivessem, pelo 

menos, 3000 kcal EMA.kg
-1

 e 22% de proteína bruta e tivessem idênticos teores em 

aminoácidos e minerais. Para determinar as digestibilidades total e ileal pelo método do 

indicador (Cr2O3), este foi adicionado às dietas distribuídas na quantidade de 3 g.kg
-1

 de 

dieta. 

Todas as dietas experimentais foram granuladas utilizando a matriz de 3,2 mm.  
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Quadro II.4 - 1 – Composição e valor nutritivo estimado das dietas experimentais  

 Dieta 

M C e C+E 

Composição (g.kg-1 dieta)   

Centeio 0 481 

Milho 594 120 

Bagaço de soja 48 326 215 

Óleo vegetal 34 40 

Farinha de peixe 0 58 

Amido de milho 0 53 

Sal 3 3 

Carbonato de cálcio 4 4 

Fosfato bicálcico 18 7 

Colina 5 5 

Premix  5 5 

Dl-metionina 2  

Ligante 9 9 

   
Valores estimados*   

MS (g.kg-1 dieta) 876,4 878,7 

(g.kg-1 MS)   

Amido (extracção ácida) 421,3 428,7 

Açúcares livres 44,7 39,4 

GB  74,2 71,1 

PB 232,1 223,9 

Lisina 12,6 13,2 

Metionina 4,8 4,3 

Metionina e Cistina 8,9 8,3 

Triptofano  2,7 2,7 

Treonina 8,8 8,8 

NDF 106,8 105,4 

NSP totais** 118,1 117,1 

NSP insolúveis** 107,5 91,6 

NSP solúveis** 11,2 25,7 

Cálcio 7,6 6,3 

Fósforo total 8,3 6,9 

Fósforo disponível 4,6 4,2 

Cinzas 61,2 50,0 

   
(kcal.kg-1 dieta)   

EB 4010 4010 

EMAn *** 3087 3126 
 composição do premix consta do Quadro II.2 - 1.  

* valores estimados com base em valores analíticos das matérias primas tabelados (INRA, 1989). 

** valores calculados com base nos resultados das análises das matérias primas(Quadro II.4 - 2). 

*** valores calculados pela equação de CARRÉ et al. (1984b) utilizando a composição estimada. 

 

II.4.1.2 AVES 
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No ensaio de digestibilidade foram utilizados 12 galos Rhode Island Red com 

canulação ileal e com 42 semanas de idade. No início do ensaio, os galos pesavam 3039 

g  142,7. 

A canulação ileal foi realizada utilizando a técnica descrita por MOURÃO e 

PINHEIRO (1998) quando os galos tinham 35 semanas de idade. Foram utilizadas cânulas 

tipo T com 1 cm de diâmetro e 5 cm de comprimento, construídas artesanalmente a partir 

de pipetas Pasteur de plástico, protegidas por um tubo de vidro e revestidas parcialmente 

com um tecido sintético para facilitar a aderência aos tecidos das aves. Para a inserção da 

cânula os galos foram anestesiados e depois sujeitos a uma intervenção cirúrgica. A 

cânula foi colocada na parte terminal do íleo, a cerca de 10 cm da junção ileo-cecal. A 

recuperação dos galos após a operação foi boa, não se tendo verificado baixas. 

Os conteúdos ileais foram recolhidos em frascos de plástico de 100 ml com rosca. 

Para fixação dos frascos aos galos durante o período de recolha dos conteúdos ileais, 

cada frasco foi enroscado numa argola com rosca adequada, presa à ave por cintos, no 

centro da qual ficava a extremidade exterior da cânula (Figura II.4 - 1). 

 

 

Figura II.4 - 1 – Representação esquemática do sistema de fixação do copo de recolha dos 

conteúdos ileais 
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II.4.1.3 INSTALAÇÕES E JAULAS 

 

As características do compartimento onde as aves se encontravam e as práticas de 

maneio seguidas foram as mesmas que descrevemos no ensaio de digestibilidade do 

primeiro estudo (alínea II.2.1.1.2). 

Os galos foram colocados em jaulas individuais com comedouros e bebedouros 

individuais. Havia, no entanto, dois tipos de jaulas individuais: as que foram utilizadas 

durante a determinação da digestibilidade total, que possuíam tabuleiro para recolha dos 

excrementos e uma área de 1000 cm
2
 (jaula T; alínea II.1.2) e as jaulas utilizadas fora do 

período de medida da digestibilidade ileal, sem tabuleiro e com 2000 cm
2
 (Jaula I). 

 

II.4.1.4 DELINEAMENTO DA EXPERIÊNCIA 

 

Para a determinação da digestibilidade total, da digestibilidade ileal e da energia 

metabolizável, o ensaio foi desenhado em doze blocos completamente aleatórios e três 

tratamentos. Os blocos representavam as aves e os tratamentos as dietas. Em cada um dos 

blocos foram realizados, sucessivamente, os três tratamentos. No total foram assim 

obtidas 36 amostras (12 galos  3 dietas) para cada uma das digestibilidades (total ou 

ileal). 

Para comparação da digestibilidade total e ileal foram utilizados dois factores, o 

local de recolha das amostras (cloaca ou íleo) e a natureza da dieta. No total foram assim 

utilizadas 72 observações (2 locais  3 dietas  12 galos). 

 

II.4.1.5 CONTROLO DA INGESTÃO E RECOLHAS DAS AMOSTRAS 

 

O ensaio de medida das digestibilidades total e ileal teve uma duração total de 30 

dias, subdividido em 3 períodos de 10 dias. Em cada um destes períodos, cada uma das 

dietas experimentais foi distribuída a 4 dos 12 galos. Durante todo o período 
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experimental os galos tiveram sempre livre acesso à água e o alimento foi distribuído 

sem limitação de quantidade durante uma refeição diária de 1 hora (das 10.30 às 11.30 

horas). Nos primeiros 3 dias de cada período, os galos foram alojados nas jaulas I, 

iniciando-se nesta altura a distribuição das dietas experimentais (Figura II.3- 2). No fim 

destes 3 dias os galos foram mudados para as jaulas T, para realizar as recolhas dos 

excrementos para medida da digestibilidade total. Estas recolhas foram realizadas durante 

3 dias consecutivos às 9.00 horas. Os excrementos foram imediatamente pesados e 

congelados a -20 ºC para posterior análise. 

 

Figura II.4 - 2 - Esquema geral dos trabalhos de determinação das digestibilidades total e 

ileal. 
 

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 8º dia 9º dia 10º dia  

             início da refeição diária de 1h               

                                         

10.30 h 10.30 h 10.30 h 10.30 h 10.30 h 10.30 h 10.30 h 10.30 h 10.30 h 10.30 h  

                                         

                                         

                                         

 9 h 9 h 9 h    14 h 14 h 14 h 

    
adaptação recolha de excrementos para a 

digestibilidade total 

   recolha de conteúdos ileais 

para  a  digestibilidade ileal 

 

 

Após um dia de transição, no qual os galos foram realojados nas jaulas I, 

realizaram-se recolhas diárias dos conteúdos ileais em 3 dias consecutivos. Estas recolhas 

foram efectuadas durante 1 hora, colocando os fracos de plástico nos galos às 14 horas 

(3,5 horas após o início da refeição) e removendo-os uma hora após (15 horas). 

Seguiram-se assim as recomendações de KADIM e MOUGHAN (1997), segundo as quais 

para se obter os valores correctos da digestibilidade ileal aparente da matéria seca e do 

azoto as recolhas devem ser realizadas 3,5 a 4 horas depois do início duma refeição com 

duração de uma hora. Os conteúdos ileais, recolhidos durante 3 dias consecutivos, foram 

seguidamente pesados e congelados a -20 ºC para posterior análise. 

No início e no fim de cada período de determinação da digestibilidade os galos 

foram pesados nas mesmas condições nutricionais (22 h após a remoção do alimento). 
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II.4.1.6 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

As determinações da matéria seca, das cinzas, da matéria orgânica, do crómio, da 

proteína bruta, da gordura, dos NSP totais, solúveis e insolúveis, da fracção NDF, da 

energia bruta, do ácido úrico dos excrementos e das digestibilidades da proteína foram 

realizadas aplicando a metodologia referida na alínea II.1.3. Foram analisadas 3 amostras 

em duplicado de cada dieta ou matéria prima e uma amostra em duplicado da excreta e 

dos conteúdos ileais. 

 

II.4.1.7 FÓRMULAS DE DETERMINAÇÃO DA DIGESTIBILIDADE E DA ENERGIA 

METABOLIZÁVEL 

 

A digestibilidade total ou ileal aparente (CUDa %) de cada um dos princípios 

nutritivos das dietas, a energia metabolizável aparente (EMA, kcal.kg
-1

) e a energia 

metabolizável aparente corrigida para a retenção azotada nula (EMAn, kcal.kg
-1

) foram 

determinadas pelo método do indicador (Cr2O3) utilizando as fórmulas descritas no 

segundo estudo (alínea II.3.2.3). 

 

II.4.1.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados da digestibilidade total, da digestibilidade ileal, da energia 

metabolizável e da humidade dos conteúdos ileais e dos excrementos foram submetidos à 

análise de variância monofactorial com base num único critério de classificação (natureza 

da dieta), utilizando as aves como blocos. Os resultados das digestibilidades ileal e a total 

foram submetidos à análise de variância monofactorial com base no critério natureza da 

dieta, utilizando os locais de recolha como blocos. Foi utilizado o teste T de TUKEY das 

médias quando o teste F foi significativo. 
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II.4.2 RESULTADOS 

II.4.2.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS MATÉRIAS PRIMAS E DAS DIETAS 

 

Os resultados analíticos dos teores em MS e em NSP totais, solúveis e insolúveis 

das principais matérias primas constam do Quadro II.4 - 2 e os resultados analíticos das 

dietas ensaio constam do Quadro II.4 - 3. 

 

Quadro II.4 - 2 - Teores em matéria seca e de NSP das principais matérias primas* 

 Centeio Milho Bagaço de soja 

    
MS (g.kg

-1 
dieta) 884,2 879,3 887,0 

    
NSP totais (g.kg

-1
 MS) 128,9 84,5 205,4 

NSP insolúveis  86,8 77,8 182,3 

NSP solúveis 42,1 7,7 23,1 

* Cada valor é média de três observações 

 

Quadro II.4 - 3 - Resultados analíticos das dietas utilizadas no ensaio de digestibilidade* 

 dieta 

M C e C+E 

MS (g.kg
-1

 dieta) 883,3 893,5 

   (g.kg
-1

 MS)   

MO 932,3 940,6 

Amido 396,6 381,7 
PB 213,9 225,8 
GB 63,8 67,2 
NDF 123,3 145,9 
NSP totais 123,0 128,8 

NSP insolúveis 105,1 93,5 
NSP solúveis 17,9 35,3 

Cinzas 67,7 59,4 
   kcal.kg

-1
 dieta   

EB  4032 4043 
EMAn ** 2930 2906 

* Cada valor é média de três observações. ** valores calculados por aplicação na equação de 

CARRÉ et al. (1984b) dos valores determinados. 
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II.4.2.2 DIGESTIBILIDADES TOTAL E ILEAL 

 

As aves não afectaram significativamente nenhum parâmetro das digestibilidades 

total ou ileal nem a energia metabolizável (Quadro II.4 - 4). A natureza da dieta não 

afectou de modo significativo qualquer parâmetro da digestibilidade ileal. 

 

Quadro II.4 - 4 – Coeficientes de utilização digestiva total e ileal (CUDa; %) e energia 

metabolizável (kcal.kg
-1

 dieta) das dietas experimentais 

  dieta  teste F EPM 

  M C C+E  ave dieta  

CUD total 

MS 67,5 69,2 68,8  ns ns 0,43 

MO 71,8 72,9 72,5  ns ns 0,36 

GB 92,9 92,5 92,9  ns ns 0,19 

Amido 99,2 99,2 99  ns ns 0,04 

PB 77,0 77,3 78,0  ns ns 0,79 

NDF 15,3 
b
 33,3 

a
 33,7 

a
  ns *** 1,61 

NSP totais 14,5 
b
 21,5 

a
 20,0 

ab
  ns * 1,17 

NSP insolúveis 9,5 
b
  17,5 

a
   15,5 

ab
   ns * 1,44 

NSP solúveis 44,1 32,2 32,0  ns ns 2,95 
        

CUD ileal 

MS 67,5 68,3 66,6  ns ns 0,69 

GB 93,5 94,2 91,7  ns ns 0,95 

Amido 98,7 98,5 97,9  ns ns 0,17 

PB 76,9 78,7 77,4  ns ns 0,86 

NSP totais 12,8 6,6 6,0  ns ns 2,78 
        

EMA 3037 3014 3021  ns ns 12,8 

EMAn 3003 2957 2974  ns ns 9,4 

Na mesma linha, valores com letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05). Teste 

F: ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** si-

gnificativo com P<0,001. EPM - erro padrão da média 

 

A dieta afectou significativamente a digestibilidade total das fracções NDF 

(P<0,001), NSP totais e insolúveis (P<0,05). As fracção NDF, NSP totais e insolúveis da 

dieta M foram digeridas com menor eficiência, sendo a diferença significativa (P<0,05) 

em relação às dietas C e C+E para a fracção NDF e para as fracção NSP totais e 
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insolúveis apenas em relação à dieta C. As digestibilidades das fracções NDF, NSP totais 

insolúveis e sobretudo os NSP solúveis apresentaram uma grande variabilidade entre 

animais, que se traduziu em elevados EPM. A energia metabolizável (EMA e EMAn) não 

foi afectada de modo significativo pela natureza da dieta distribuída. 

 

II.4.2.3 DIGESTIBILIDADE TOTAL VS. DIGESTIBILIDADE ILEAL 

 

Para qualquer parâmetro da digestibilidade, a diferença entre os valores médios 

das digestibilidades ileal e total das 3 dietas não foi afectada de modo significativo pela 

natureza da dieta (Quadro II.4 - 5). 

 

Quadro II.4 - 5 – Coeficientes de utilização digestiva (CUDa; %) ileal e total dos componentes das 

dietas M, C e C+E  

 
Dieta 

CUDa Teste F 
EPM 

Total Ileal Total – Ileal Dieta Local 

MS 

M 67,5 67,5 0  ns 0,8 

C 69,2 68,3 0,9  ns 0,4 

C+E 68,8  66,6 2,2  ns 0,8 

média 68,5  67,5 1,0 ns ns 0,4 
        

GB 

M 92,9 93,5 -0,6  ns 0,8 

C 92,5 94,2 -1,7  ns 0,6 

C+E 92,9 91,7 1,2  ns 1,1 

média 92,7  93,1  -0,4 ns ns 0,5 
        

Amido 

M 99,2 
a
 98,7 

b
 0,5  *** 0,1 

C 99,2 
a
 98,5 

b
 0,7  *** 0,1 

C+E 99 
a
  97,9 

b
  1,1  * 0,3 

média 99,1
a
  98,4 

b
  0,7 ns *** 0,1 

        

PB 

M 77,0 76,9 0,1  ns 1,3 

C 77,3 78,7 -1,4  ns 0,7 

C+E 78,0 77,4 0,6  ns 0,9 

média 77,4  77,7 0,3 ns ns 0,6 
        

NSP 

totais 

M 14,5 12,8 1,7  ns 2,3 

C 21,5 
a
 6,6 

b
 14,9  *** 3,2 

C+E 20,0 
a
  6,9 

b
  14,0  ** 2,6 

média 18,7 
a
 8,5 

b
 10,2 ns *** 1,6 

Na mesma linha valores da digestibilidade com letras diferentes são significativamente diferentes 

(P<0,05). Teste F: ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** significativo com P<0,01*** si-

gnificativo com P<0,001. EPM - erro padrão da média. 
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O local de recolha das amostras (íleo ou cloaca) afectou de modo significativo a 

digestibilidade do amido da dieta C+E (P<0,05), das dietas M e C e da média das 3 dietas 

(P<0,001), sendo os valores da digestibilidade total sempre superiores. A digestibilidade 

total dos NSP totais foi significativamente superior à digestibilidade ileal nas aves 

alimentadas com as dietas C+E (P<0,01) e C e na média das 3 dietas (P<0,001). 

 

II.4.2.4 HUMIDADE DOS CONTEÚDOS ILEAIS E DOS EXCREMENTOS 

 

A variação entre aves da humidade dos conteúdos ileais e dos excrementos foi 

significativa (P<0,05). A dieta apenas afectou de modo significativo a humidade dos 

excrementos (Quadro II.4 - 6).  

As aves alimentadas com a dieta M produziram excrementos com menos 

humidade que as aves alimentadas com a dieta C (P<0,05). A suplementação enzimática 

da dieta com centeio reduziu a diferença em relação à humidade dos excrementos das 

aves criadas com a dieta M, transformando-a em não significativa. 

 

Quadro II.4 - 6 - Humidade (%) dos conteúdos ileais e dos excrementos 

dos galos alimentados com as dietas M, C e C+E  

 Humidade 

conteúdos ileais excrementos 

Dieta 

M 88,7 77,7 b 

C 88,3 81,2 a 

 C+E 87,4 78,6 ab 

média 88,1 79,3 

   
Teste F 

Dieta ns ** 
Ave * * 

   EPM 0,3 0,6 
Na mesma coluna, valores com letras diferentes são significativamente diferentes 

(P<0,05). Teste F: ns - não significativo; * significativo com P<0,05; ** si-

gnificativo com P<0,01. EPM - erro padrão da média. 

 

II.4.3 DISCUSSÃO 

 

O ensaio da digestibilidade decorreu com normalidade, não tendo havido 
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perturbação de saúde de nenhum galo, pelo menos aparentemente. A recolha dos 

conteúdos intestinais foi realizada sem dificuldades. 

No fim do período de medida das digestibilidades (30 dias) o peso médio das 

galos foi de 2989 g  175, tendo perdido assim 50 gramas relativamente ao peso inicial. 

Possivelmente, esta perda de peso ficou a dever-se à reduzida ingestão média de alimento 

(72,5 g.dia
-1

) em resultado da imposição da refeição diária com duração de apenas uma 

hora. 

 

II.4.3.1 COMPOSIÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS E DAS DIETAS 

 

Os valores analíticos dos NSP totais, solúveis e insolúveis do centeio, milho, soja 

integral e bagaço de soja são semelhantes aos que foram obtidos no primeiro e no 

segundo estudos (alíneas II.2.1.2.1 e II.3.2.5.1). Por este motivo, os argumentos já 

utilizados na discussão daqueles resultados continuam válidos para as presentes matérias 

primas.  

 

A composição química observada das dietas experimentais apresentou algumas 

divergências relativamente à composição estimada. São de realçar as diferenças por 

defeito entre os valores observados e os valores estimados nas dietas M, C e C+E dos 

teores em gordura (16,3% e 5,8 %, respectivamente) amido (6,2 % na dieta M e 12,3 % e 

nas dietas C e C+E) e proteína (8,5 % na dieta M) e as diferenças por excesso nas dietas 

M, C e C+E dos teores em NDF (13,4% e 27,3% ) e NSP totais (4,0% e 9,1%, 

respectivamente). 

 

O bagaço de soja representou 32,6% da dieta M e 21,5% das dietas C e C+E. Com 

base no teor em NSP desta matéria prima e na sua incorporação na dieta, podemos 

estimar que contribuiu com 6,7 a 4,4 pontos percentuais para os NSP totais nas dietas M 

e C e C+E, respectivamente. No caso dos NSP insolúveis estas contribuições foram 5,9 a 

3,9 pontos percentuais e nos NSP solúveis foram 0,8 e 0,5 pontos percentuais. A 

substituição do milho pelo centeio foi assim o principal factor responsável pelo aumento 

do teor em NSP solúveis das dietas com centeio, pelo que consideraremos que a 
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manifestação dos seus efeitos anti-nutritivos será da responsabilidade do centeio 

incorporado na dieta. 

 

II.4.3.2 MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA DIGESTIBILIDADE ILEAL 

 

Para a determinação da digestibilidade ileal optou-se pelo método da inserção de 

cânulas em T no íleo de aves adultas em vez do abate das aves com recolha dos 

conteúdos do íleo. Este método foi utilizado, entre outros, por SUMMERS et al. (1982) e 

por GURNSEY e JAMES (1985). O método da canulação dos galos permite afastar alguns 

inconvenientes do método do abate das aves, nomeadamente elimina a necessidade de 

matar as aves, evita a reduzida quantidade recolhida, a falta de representatividade da 

amostra e a contaminação destes com células epiteliais descamadas e permite determinar 

com precisão o local de implantação da cânula (VAN LEEUWEN, 1997; alínea II.3.2.6.2.). 

Além disto, nas aves canuladas o quimo é recolhido sem stress (VAN LEEUWEN, 1997) 

Os principais inconvenientes da canulação são a necessidade de cirurgia para 

implantação da cânula (POTKINS et al., 1991), a possibilidade de bloqueamento desta 

quando são administradas dietas com elevados teores em fibra (LETERME et al., 1991; 

POTKINS et al., 1991) e a rejeição da cânula (THOMAS e CRISSEY, 1983, citados por LOW, 

1990b). Por outro lado, a cânula causa desconforto ao animal e pode ter efeitos a nível 

fisiológico a longo prazo (DONKOH et al., 1994). 

 

As amostras dos conteúdos intestinais recolhidas nos galos canulados pesaram em 

média 6,4 g  3,1 de matéria seca. Embora esta quantidade fosse substancialmente 

superiores à obtida nas amostras no íleo dos frangos abatidos no 2º trabalho experimental 

(3,3 g  1,1 MS), possibilitando a superação de alguns dos problemas sentidos naquele 

trabalho, como por exemplo a possibilidade de realizar sempre as análises em duplicado, 

não permitiu ultrapassar todas as dificuldades. Assim, a gordura foi analisada em 

amostras com pesos médios 1,2 g o que obrigou a realizar a correcção da gordura contida 

no algodão, conforme fizemos no 2º trabalho experimental. Também a escassez de 

amostra de conteúdos ileais impediu que tivessem sido realizadas as análises dos NSP 

insolúveis e solúveis e da fracção NDF, que estavam programadas inicialmente. 
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A obtenção de quantidade insuficiente de amostra deveu-se à circunstância de num 

estudo preliminar, termos obtido recolhas médias diárias de matéria seca maiores do que 

as verificadas durante o ensaio. Esta diferença só foi verificada depois do final do 

período de recolha de amostras, quando realizámos a determinação da matéria seca dos 

conteúdos ileais congelados, não sendo então possível aumentar o número de dias da 

recolha ileal. Este aspecto deverá ser corrigido em futuros trabalhos utilizando esta 

metodologia. 

 

II.4.3.3 DIGESTIBILIDADE DOS NUTRIENTES E ENERGIA METABOLIZÁVEL 

 

Em todos os parâmetros da digestibilidade total e ileal controlados observámos 

que os galos alimentados com a dieta M obtiveram valores semelhantes aos verificados 

nos dois ensaios anteriores em frangos criados com dietas semelhantes (alíneas II.2.1.2.2, 

II.2.1.2.3 e II.3.2.5.2). Verificámos também que as digestibilidade total e ileal da MS, 

MO, gordura e proteína estavam de acordo com as digestibilidades referidas pela 

bibliografia para dietas equivalentes (FRIESEN et al., 1992; PETTERSSON e AMAN, 1989; 

STEENFELDT et al., 1998b). 

 

Quadro II.4 - 7 – Diferenças entre a energia calculada pela equação de CARRÉ et al. (1984b) e 

os valores obtidos in vivo. 

EMAn kcal.kg
-1

 dieta Dietas 

 M C C+E 

    CARRE et al. (1984b)* 2930 2906 2906 

in vivo 3003 2957 2974 

Diferença 
(kcal.kg

-1
) -73 -51 - 68 

(%) -2,5 -1,8 -2,3 

*valores da EMAn calculada com base nos valores analíticos (Quadro II.4 - 3). 

 

As digestibilidades total e ileal de todos os parâmetros e a energia metabolizável 

dos galos alimentados com a dieta C não diferiram significativamente dos resultados 

verificados nas aves alimentadas com a dieta M, com excepção da digestibilidade total 

dos componentes da parede celular (NDF, NSP totais e insolúveis; Quadro II.4 - 5). No 
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entanto, nos ensaios anteriores em frangos com dietas semelhantes, verificámos que as 

digestibilidades da MS, da MO, da proteína e da gordura tinham sido deterioradas 

acentuadamente pela presença de centeio na dieta.  

Particularmente importante parece ser o caso da gordura, cuja digestibilidade total 

nos galos alimentados com a dieta com centeio (92,5%) foi elevada e semelhante à obtida 

com a dieta M, enquanto que nos frangos foi o nutriente mais sensível à presença dos 

NSP solúveis na dieta (quebras na digestibilidade total de 31,7 e 13,7 pontos percentuais; 

alíneas II.2.1.2.2 e II.3.2.5.2). A ausência de efeitos significativos do centeio na 

digestibilidade da gordura nos galos alimentados com a dieta C terá sido certamente o 

motivo principal pelo qual não verificámos diminuições da EMAn. 

Nas 3 dietas experimentais a EMAn determinada foi próxima da EMAn calculada 

pela equação de CARRÉ et al. (1984b), sendo o erro da estimativa pequeno (1,8 a 2,5%) e 

semelhante nas três dietas experimentais (Quadro II.4 - 7). Isto indica que a equação de 

CARRÉ et al. (1984b) pode ser aplicada a dietas baseadas em centeio destinadas a galos 

adultos e que os efeitos anti-nutritivos do centeio não se manifestam nestas aves, pelo 

que a suplementação enzimática não apresenta vantagens. 

 

Verificámos assim que os galos não foram sensíveis à presença de centeio na dieta 

enquanto que nos ensaios anteriores os frangos o foram. Esta diferente sensibilidade 

poderá ser devida à presença de sistemas digestivos mais desenvolvidos nas aves adultas 

que lhes permitem uma utilização mais eficiente de dietas ricas em polissacáridos 

solúveis (MARQUARDT et al., 1994: alínea I.6.1), mas que nas dietas sem estes compostos 

não representam uma vantagem significativa.  

A maior capacidade digestiva das aves adultas poderá resultar de maior produção 

de ácidos biliares e de enzimas digestivas. Por outro lado, como possuem um tubo 

digestivo mais longo, o alimento permanece nele mais tempo, o que permite uma maior 

degradação física do alimento e uma acção mais eficaz das lipases (ASKBRANT e 

FARREL, 1987) e de outras enzimas digestivas quando a dieta cria condições adversas no 

tubo digestivo. Também o teor elevado em humidade nos conteúdos do tubo digestivo 

dos galos (média determinada de 88,1%; Quadro II.4 - 6) limita o efeito dos NSP 

solúveis no incremento da viscosidade e, consequentemente, na difusão e absorção dos 
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nutrientes (alínea I.6.1). 

 

Assim não surpreende que a adição de enzima à dieta com centeio não tenha 

permitido aumentos significativos nos CUDa totais ou ileais de todos os parâmetros 

estudados nem na energia metabolizável. Também CAMPBELL e CAMPBELL (1989) não 

observaram alterações no desempenho de galinhas poedeiras (aves adultas), quando 

suplementaram com xilanases uma dieta à base de centeio e BEDFORD (1995) observou 

que os benefícios da suplementação com glicanases eram decrescentes com a idade, 

devido à diminuição dos efeitos dos NSP solúveis na viscosidade dos conteúdos do ID. 

 

II.4.3.4 DIGESTIBILIDADE TOTAL VS. DIGESTIBILIDADE ILEAL 

 

As diferenças entre as digestibilidades total e ileal da matéria seca nas aves criadas 

com as dietas M, C e C+E (respectivamente 0, 0,9 e 2,2 pontos percentuais) não foram 

significativas. Também na média destas 3 dietas esta diferença não foi significativa, 

situando-se em 1 ponto percentual. No entanto, se considerarmos, conforme realizámos 

no 2º estudo (alínea II.3.2.6.3), que a digestibilidade total da matéria seca é mais elevada 

que o valor determinado (devido ao erro na determinação da digestibilidade resultante da 

presença do ácido úrico na excreta), poderemos afirmar que, na realidade, a 

digestibilidade total foi superior à digestibilidade ileal em ca de 4 pontos percentuais. Em 

qualquer caso, podemos concluir que a degradação da MS no IG dos galos foi muito 

limitada, tal como verificaram JORGENSEN et al. (1996b). 

A digestibilidade ileal do amido foi sempre elevada e numericamente próxima da 

digestibilidade total, tendo sido, no entanto, nas 3 dietas significativamente inferior à 

digestibilidade total. Resultados semelhantes foram obtidos por PETTERSSON e AMAN 

(1989) e por nós no segundo trabalho experimental. A proximidade dos valores destas 

digestibilidades confirma que a digestão do amido e a absorção da glucose das dietas 

experimentais ocorreu sobretudo nas porções iniciais do ID (alínea II.2.3.6.3.3), restando 

apenas uma pequena porção para degradação pelos microrganismos do IG. 

 

A ausência de efeitos significativos do local de recolha da amostra na 
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digestibilidade da gordura (Quadro II.4 - 5) contraria o verificado no segundo trabalho 

experimental (Quadro II.3 - 7). Dado que não se conhecem estudos que indiquem que a 

actividade dos microrganismos no IG afecta de modo significativo a digestibilidade da 

gordura, a ausência de diferenças está de acordo com o esperado. Parece-nos assim que 

poderemos reforçar a tese defendida no segundo estudo (alínea II.3.2.6.3.2), de que as 

diferenças entre as digestibilidades ileal e total então verificadas poderão ser atribuídas a 

erros experimentais que levaram à obtenção de valores baixos na digestibilidade ileal. 

 

As digestibilidades ileais da proteína das dietas M, C e C+E (Quadro II.4 - 4) 

foram semelhantes às obtidas em aves criadas com dietas à base de trigo ou de milho por 

KADIM e MOUGHAN (1997) mas foram superiores às digestibilidade ileais obtidas no 

estudo anterior (alínea II.3.2.5.3) em cerca de 10 pontos percentuais. 

Em todas as dietas a digestibilidade ileal da proteína foi idêntica à digestibilidade 

total (Quadro II.4 - 5). Estas digestibilidades diferiram em média apenas 0,3 pontos 

percentuais, valor inferior aos 6 pontos percentuais observados por PETTERSSON e AMAN 

(1989) e à diferença verificada no segundo estudo (10 pontos percentuais; alínea 

II.3.2.5.4). Os resultados do presente trabalho confirmam que os baixos valores da 

digestibilidade ileal verificados no segundo trabalho experimental se deveram ao modo 

como as recolhas dos conteúdos ileais foram realizadas (abate dos frangos com recolha 

na totalidade do íleo). Confirmam também que a acção dos microrganismos do IG não 

tem efeitos significativos na digestibilidade total aparente da proteína, quando as dietas 

contêm ca 22% de proteína. 

 

O local de recolha da amostra (íleo ou cloaca) apenas afectou de modo 

significativo e com diferenças numéricas expressivas a digestibilidade dos NSP totais. A 

digestibilidade total apresentou os valores mais elevados, comprovando as observações 

de PETTERSSON e AMAN (1989) e de PÉREZ et al. (1993). Na média das 3 dietas (12,6% 

de NSP totais), a diferença de 10,2 pontos percentuais entre as médias das 

digestibilidades ileal e total dos NSP totais representará 1,2 pontos percentuais na 

digestibilidade da matéria seca. Os polissacáridos não amiláceos que escaparam à 

digestão no intestino delgado foram assim os principais substratos dos microrganismos 

do intestino grosso dos galos. 
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II.4.3.4.1 DIGESTIBILIDADE DOS COMPONENTES DA PAREDE CELULAR 

 

Os CUDa do NSP totais foram sempre baixos (Quadro II.4 - 4), situando-se entre 

14,5% (dieta M) e 21,5% (dieta C), valores semelhantes aos obtidos no segundo trabalho 

experimental com dietas equivalentes (alínea II.3.2.5.2). A fracção insolúvel dos NSP 

apresentou a digestibilidade total mais baixa (9,5 a 17,5%), com valores inferiores aos 

32,2% observados por PETTERSSON e AMAN (1989) mas equivalentes aos obtidos por 

DANICKE et al. (1997b; CUDa 19,0%). Os resultados indicam assim que a digestibilidade 

aparente dos componentes insolúveis da parede celular é muito baixa (CARRÉ et al., 

1990; 1995). 

A fracção solúvel dos NSP apresentou digestibilidades entre 32 a 44,1%, valores 

semelhantes aos obtidos por PETTERSSON e AMAN (1989) para as pentosanas solúveis 

(31,6%) mas superiores aos observados por DANICKE et al. (1997b; CUDa 22,0%). Os 

valores mais elevados da digestibilidade dos NSP solúveis, em relação aos NSP 

insolúveis, indiciam que só a fracção solúvel pode ser extensamente degradada no 

aparelho digestivo do galo (CARRÉ et al., 1995; DANICKE et al., 1997b; alínea I.3).  

Tendo em conta os valores da digestibilidade ileal, poderemos concluir que no 

nosso estudo apenas uma pequena fracção (6,6 a 12,8%) dos NSP totais terá sido 

degradada no ID. De acordo com as observações de CHOCT et al. (1996) e tendo presente 

o que discutimos na alínea I.3, provavelmente esta fracção será constituída na sua maior 

parte por NSP solúveis e a sua degradação será realizada por microrganismos presentes 

no ID. Todavia, será de esperar que a maior parte da degradação dos NSP solúveis seja 

levada a cabo pelos microrganismos presentes no cólon e sobretudo no cego (CHOCT et 

al., 1992; CARRÉ, 1990, 1993). Isto parece ser confirmado pela maior diferença entre as 

digestibilidades ileal e total dos NSP totais nas dietas com teores mais elevados em 

polissacáridos estruturais solúveis (diferenças de 1,7, 14 e 14,9 pontos percentuais nas 

dietas M, C e C+E, respectivamente;Quadro II.4 - 5). Possivelmente, uma maior 

quantidade de moléculas de NSP solubilizadas entraram nos cegos e foram fermentadas. 

 

As digestibilidades totais das fracções NDF e NSPt e NSPi da dieta C foram 

significativamente superiores às digestibilidade destas fracções da parede celular da dieta 
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M (Quadro II.4 - 4). Atendendo a que a dieta C continha um maior teor de NSP solúveis 

e que a digestibilidade destes não diferiu significativamente entre dietas, o valor mais 

elevado da digestibilidade dos NSP totais seria de esperar. A digestibilidade mais elevada 

da fracção insolúvel dos NSP das dietas com centeio terá reforçado este efeito. 

 

A digestibilidade total da fracção NDF foi sempre superior à digestibilidade dos 

NSP totais, de modo semelhante ao que verificámos no segundo estudo. Erros inerentes 

ao método analítico usado na determinação das fracções NDF e NSP totais, poderão ter 

contribuído para discordância entre os resultados esperados e os observados, conforme 

referimos naquele estudo (alínea II.3.2.6.3.5). 

No entanto, a utilização digestiva da fracção NDF também foi superior à 

digestibilidade dos NSP insolúveis. Isto parece indicar que, para além dos erros 

analíticos, a diferença entre a digestibilidade da fracção NDF e dos NSP totais ou 

insolúveis pode ser devida aos diferentes conceitos de solubilidade subjacentes aos dois 

métodos analíticos que conduzem ao doseamento destes grupos. Possivelmente, na 

quantificação dos NSP insolúveis pelo método de ENGLYST, utilizando o tampão fosfato 

(pH 7, 0,2 M, 100ºC, 1 h), é solubilizada e removida uma maior quantidade de 

polissacáridos da parede celular, que é depois contabilizada nos NSP solúveis, que a 

quantidade solubilizada no método do NDF, utilizando o EDTA. Isto é, possivelmente na 

fracção NDF estão presentes alguns polissacáridos que fazem parte da fracção NSP 

solúvel. É possível que estes compostos da fracção NDF perante as condições físicas e 

químicas do tubo digestivo se solubilizem e sejam degradados pelas enzimas dos 

microrganismos de modo mais intenso que os restantes compostos, pelo que aumentam a 

digestibilidade desta fracção. De acordo com esta hipótese estão as observações de 

VERVAEKE et al. (1991) no porco em crescimento, segundo as quais a digestibilidade 

ileal do NDF é mais elevada que a digestibilidade ileal dos NSP devido à solubilização 

parcial do NDF no intestino delgado. Esta presença de alguns NSP solúveis na fracção 

NDF poderia também explicar os seus efeitos negativos na digestibilidade da gordura e 

de outros nutrientes, mais próximos dos efeitos anti-nutritivos dos NSP totais que dos 

efeitos dos NSP insolúveis, verificados no segundo trabalho experimental (ver equações 

de regressão na alínea II.3.2.5.2). Todavia, esta tese necessita de ser comprovada 

experimentalmente. 
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Os NSP insolúveis da dieta à base de milho apresentaram menor digestibilidade 

que os polissacáridos estruturais insolúveis da dieta à base de centeio. Não encontramos 

explicação evidente para esta menor digestibilidade, mas o facto de ela ser coincidente 

com a mais baixa digestibilidade da fracção NDF leva-nos a pensar está relacionada com 

a natureza da fibra destas dietas. No entanto, com base na composição da parede celular 

dos cereais seria de esperar uma maior digestibilidade das paredes celulares insolúveis 

das dietas com milho, como referimos no segundo trabalho experimental (alínea 

II.3.2.6.3.5). Dado que assim não ocorreu, para um mais correcto esclarecimento dos 

factores que originaram esta diferença e as disparidade com os resultados do segundo 

trabalho experimental, seria necessário analisar individualmente a digestibilidade dos 

diversos componentes da fibra da dieta, o que não foi realizado. 

 

A ausência de diferenças entre a digestibilidade dos NSP totais obtidas nos galos 

no presente ensaio e a digestibilidade verificadas nos frangos com dietas semelhantes no 

estudo anterior (alínea II.3.2.5.2), indicia que não há um aumento importante da 

degradação dos componentes da parede celular com a idade das aves. Deste modo, o 

aumento da degradação dos NSP não será o principal factor de redução dos efeitos 

anti-nutritivos dos NSP nas aves adultas. Também CARRÉ et al. (1995) não verificaram 

diferenças importantes da degradação dos NSP duma dieta à base de milho e bagaço de 

soja distribuída a galos ou a frangos. Por este motivo, somos levados a concluir que a não 

manifestação dos efeitos anti-nutritivos do centeio na utilização digestiva dos nutrientes 

da dieta pelos galos (alínea II.4.3.3) se deve ao maior desenvolvimento fisiológico do 

tubo digestivo e às condições existentes nele, tais como os teores mais elevados em 

humidade dos conteúdos intestinais (alínea I.6.1). 

 

A adição de enzimas à dieta à base de centeio não permitiu melhorias nos CUDa 

totais dos NSP totais, insolúveis e solúveis. A ausência de efeitos da suplementação 

enzimática na digestibilidade dos NSP solúveis não está de acordo com as observações 

de PETTERSSON e AMAN (1989) e de CHOCT et al. (1992) que observaram aumentos 

significativos na digestibilidade das pentosanas solúveis em frangos. Contrariamente ao 

referido por CHOCT et al. (1996), não se verificou que as enzimas provocassem um 
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aumento da digestibilidade dos NSP devido à sua degradação em fragmentos mais 

pequenos, que ficariam disponíveis para a fermentação no IG. Esta discrepância entre os 

nossos resultados e os destes investigadores poderá ser devida ao valor mais elevado da 

digestibilidade dos NSP solúveis por nós verificado na aves alimentadas com a dieta à 

base de centeio sem suplementação enzimática.  

A ausência de efeitos das enzimas na digestibilidade dos NSP insolúveis está de 

acordo com as observações de PETTERSSON e AMAN (1989) e de DANICKE et al. (1997b) 

que verificaram efeitos muito reduzidos ou nulos na digestibilidade das pentosanas 

insolúveis quando adicionaram xilanases à dieta. A ter-se verificado uma ruptura das 

paredes celulares do endosperma por acção das enzimas, conforme referem STEENFELDT 

et al. (1998b), desta ruptura não se terão libertado polissacáridos facilmente degradáveis 

pelos microrganismos presentes no tubo digestivo. 

 

A inexistência de efeitos da suplementação enzimática na digestibilidades ileal e 

total dos NSP totais e na digestibilidade total dos NSP solúveis parece estar em 

contradição com a tese de que os benefícios da adição de xilanases a dietas baseadas em 

cereais resulta da hidrólise dos NSP solúveis, permitindo a redução da viscosidade 

intestinal (PETTERSSON e AMAN, 1989; BEDFORD e CLASSEN, 1993; ANNISON, 1992). 

Possivelmente, esta contradição é aparente e deve-se a que os NSP solúveis são 

hidrolisados pelas enzimas originando oligossacáridos com menor peso molecular. Para 

que as enzimas destruam a capacidade dos NSP solúveis induzirem viscosidade basta que 

os degradem em moléculas mais pequenas, não sendo necessário degradá-los em 

monossacáridos (alínea 1.7.2.2). Se estes oligossacáridos resultantes da acção enzimática 

não forem sujeitos a degradações posteriores até monossacáridos, por acção de enzimas 

adicionadas à dieta ou bacterianas, serão contabilizados como NSP solúveis pelo método 

de ENGLYST, pelo que não haverá alteração das digestibilidades ileal ou total destes 

compostos. 

A ausência de efeito da suplementação enzimática na digestibilidade dos NSP 

também poderá ser devida à actuação das enzimas adicionadas à dieta e das enzimas dos 

microrganismos presentes no ID ou no IG sobre os mesmos substratos. Os efeitos 

benéficos das enzimas adicionadas à dieta resultariam sobretudo da antecipação para as 

zonas iniciais do ID da degradação dos NSP solúveis em oligossacáridos, evitando a 
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manifestação dos seus efeitos anti-nutritivos no processo digestivo que aqui ocorre. De 

acordo com esta tese parecem estar GRAHAM e FADEL (1989). Estes investigadores 

defendem que a ausência de efeitos negativos das -glucanas no porco se deve à sua 

degradação precoce no ID pela actividade microbiana. Será de esperar que nas aves, com 

uma população microbiana no ID mais reduzida, a acção das enzimas adicionadas à dieta 

substitua a acção das enzimas dos microrganismos. 

 

II.4.3.4.2 HUMIDADE DOS CONTEÚDOS ILEAIS E DOS EXCREMENTOS 

 

Apenas foram verificadas efeitos significativos da dieta na humidade dos 

excrementos. As aves alimentadas com a dieta M apresentaram os excrementos com o 

teor em humidade mais baixo, que diferiu significativamente do teor dos excrementos das 

aves alimentadas com a dieta C. Isto seria de esperar, dado que os NSP aumentam as 

quantidades de água dos conteúdos intestinais e da excreta através da interferência com o 

mecanismo de absorção de água e através da sua elevada capacidade de retenção de água 

(KNUDSEN et al., 1995; alíneas I.1.2.5.1 e I.4.6). Ainda que as fracções solúvel e 

insolúvel dos NSP apresentem capacidade de reter água, os NSP solúveis têm maior 

capacidade (SMITS e ANNISON, 1996).  

A redução da humidade dos excrementos dos galos alimentados com a dieta com 

centeio com enzimas xilanases confirma observações de CHOCT (1997b) e indicia que os 

NSP solúveis foram responsáveis pelo seu aumento e que a acção enzimática originou 

polissacáridos ou oligossacáridos com menor poder de retenção de água. Quando os 

polissacáridos são degradados, os efeitos de interferência com o mecanismo de absorção 

de água e a sua capacidade de retenção de água são reduzidos ou eliminados (MORRIS, 

1992; SMITS e ANNISON, 1996). 

 

II.4.4 CONCLUSÃO 

 

A técnica da canulação ileal como método de recolha de amostras de conteúdos do 

íleo para determinação da digestibilidade ileal mostrou-se válida e permitiu resolver 
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alguns problemas do método do abate das aves, que detectámos no segundo trabalho 

experimental. Assim, foram obtidas amostras dos conteúdos ileais maiores que 

permitiram realizar sempre análise em duplicado. No entanto, a quantidade obtida foi, 

ainda, insuficiente para realizar todas as análises que se pretendia pelo que se deverá 

aumentar o número de dias da recolha ileal. 

Também a duração da refeição diária deverá ser aumenta para que as 

digestibilidades sejam medidas em situações de ingestão de alimento equivalentes à 

ingestão ad libitum, sem perda de peso dos galos. Deste modo evitar-se-ão erros na 

medição da digestibilidade de alguns parâmetros, como a digestibilidade da PB. 

A utilização de galos canulados em estudos como este, onde o factor idade das 

aves é determinante na manifestação dos efeitos anti-nutrtivos a estudar, apresenta, 

contudo, algumas limitações, pela menor evidência dos resultados. 

 

No presente estudo os efeitos anti-nutritivos dos NSP em galos não se 

manifestaram na digestibilidade total e ileal dos vários nutrientes, o que confirma a tese 

de que as aves adultas são menos sensíveis aos efeitos dos NSP (MARQUARDT et al., 

1994; BEDFORD, 1995; alínea I.6.1). Apenas a redução da humidade dos excrementos 

com o objectivo de reduzir a incidência de camas húmidas poderá justificar a utilização 

de enzimas em aves adultas alimentadas com dietas à base de centeio. 

Os resultados obtidos indicam também que a equação de CARRÉ et al. (1984b) dá 

uma estimativa correcta da EMAn de dietas baseadas no centeio ou no milho destinadas 

as galos adultos, contrariamente ao que verificámos no primeiro e no segundo trabalhos 

experimentais, quando as dietas se destinavam a frangos. 

 

O presente ensaio, sugere que os microrganismos presentes no ID dos galos 

podem degradar uma fracção dos NSP e que, possivelmente, esta fracção será constituída 

na sua maior parte por NSP solúveis. 

A comparação das digestibilidades ileal e total permite concluir que ocorreu 

alguma fermentação no cego das aves, já que se verificaram diferenças significativas na 

digestibilidade do amido e, sobretudo, dos NSP. No entanto, a degradação dos nutrientes 

e dos componentes da parede celular no intestino grosso das aves foi limitada. Para isto 

poderá ter contribuído a ausência duma população bacteriana importante no IG dos galos 
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e o reduzido tempo de permanência dos conteúdos intestinais no IG (LONGSTAFF e 

MCNAB, 1989; JORGERSEN et al., 1996). 
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III CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Metodologia analítica 

O presente estudo sugere que a presença das substâncias pécticas em quantidades 

elevadas na parede celular da soja e do bagaço de soja está na origem de erros na 

quantificação dos NSP destas matérias primas e das dietas com a variante colorimétrica 

do método de ENGLYST. Para um aumento da exactidão, em próximos estudos deveremos 

implementar a utilização de GLC ou HPLC.  

Possivelmente devido a estes erros, no segundo estudo a utilização dos NSP totais 

como indicadores do teor em ―fibra da dieta‖ não se mostrou vantajosa relativamente à 

fracção NDF como preditora por regressão da utilização digestiva dos princípios 

nutritivos ou na estimativa da EMAn. A vantagem principal da determinação dos NSP 

residiu assim no contributo das suas fracções solúvel e insolúvel para a compreensão do 

modo com se manifestam os efeitos anti-nutritivos do centeio na dieta. 

 

Metodologia de determinação da digestibilidade ileal 

O método de determinação da digestibilidade ileal por abate das aves apresentou 

como vantagens a facilidade de execução e ser aplicável em aves jovens. Para corrigir 

alguns problemas surgidos, como o pequeno peso das amostras recolhidas, deveremos 

aumentar o número de aves utilizadas, reduzir a extensão da secção do íleo onde são 

recolhidas as amostras e misturar as recolhas dos conteúdos ileais de um grupo de aves 

alimentadas com a mesma dieta.  

O método da canulação dos galos permitiu superar alguns dos problemas das 

recolhas de amostras no íleo por abate dos frangos, nomeadamente a eliminação da 

necessidade de matar as aves, o aumento da quantidade de amostra recolhida e a 

possibilidade de experimentar as diversas dietas no mesmo galo, reduzindo variações da 

digestibilidade devidas às aves. No entanto, também nesta metodologia devem ser 

aplicadas algumas correcções, nomeadamente aumentar o número de dias de recolha dos 

conteúdos ileais de modo a obter amostras de maiores dimensões e aumentar a duração 

da refeição diária para evitar perdas de peso dos galos. A utilização de galos canulados 
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em estudos como aquele que realizámos, onde o factor idade das aves é determinante na 

manifestação dos efeitos anti-nutritivos, apresenta, contudo, algumas limitações, pela 

menor ou nula evidência destes efeitos. 

A determinação da actividade microbiana no IG por diferença entre a 

digestibilidade total e a digestibilidade ileal, não parece apresentar a sensibilidade 

necessária para um fenómeno de intensidade tão pequena como este nas aves, pelo que 

em futuros estudos deveremos aplicar outras técnicas. 

 

Digestibilidade dos NSP 

Neste trabalho confirmámos que a digestibilidade dos componentes da parede 

celular nas galinhas é reduzida, quer sejam determinados como a fracção NDF (13,3% a 

33,7%) quer sejam determinados como NSP totais (11,9% a 21,5%). Verificámos 

também que a digestibilidade da fracção solúvel dos NSP (32% a 44%) é mais elevada 

que a digestibilidade da fracção insolúvel (9,5 a 17,5%). Tendo em conta os valores da 

digestibilidade ileal, concluímos que apenas uma pequena fracção (6,6 a 12,8%) dos NSP 

totais será degradada no ID. 

 

Digestibilidade total e EMAn 

Nos ensaios de digestibilidade verificámos que os NSP dos cereais provocam 

reduções na EMAn e na utilização digestiva da MS, do amido, da proteína e, 

particularmente, da gordura da dieta. Nos frangos verificámos que a gordura foi o 

componente da dieta mais afectado pela presença de teores elevados em NSP, tendo a 

diminuição da sua digestibilidade atingido 31,7 pontos percentuais no primeiro estudo, 

quando o centeio representava 53% da dieta, o que correspondeu a 136,4 g.kg
-1

 MS de 

NSP totais e 28,5 g.kg
-1

 MS de NSP solúveis. Nestas aves, a redução da digestibilidade 

da gordura parece ter sido o factor que mais contribuiu para diminuição da EMAn da 

dieta. 

A intensidade dos efeitos negativos dos NSP totais e solúveis na digestibilidade 

dos princípios nutritivos e na EMAn mostrou-se dependente dos seus teores na dieta. 

Dado que o centeio contém mais NSP totais e solúveis que o trigo, as dietas à base de 

centeio provocaram efeitos mais negativos que as dietas baseadas em trigo. 
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Nos frangos, verificámos que a diminuição da digestibilidade e da EMAn da dieta 

em resultado do aumento dos teores em NSP solúveis foi mais do que proporcional. Por 

este motivo, a previsão do valor em EMAn das dietas pela equação de CARRÉ et al. 

(1984b), que utiliza os teores das fracções NDF, só permitiu obter resultados correctos 

quando o teor em NSP solúveis era baixo. À medida que este teor aumentou, esta 

equação estimou por excesso a EMAn, sendo o erro crescente, revelando inadequação 

para o cálculo da EMAn em dietas com teores elevados em NSP solúveis. Porque os 

efeitos anti-nutritivos do centeio não se manifestaram nos galos, a aplicação da equação 

de CARRÉ et al. (1984) a dietas baseadas em centeio destinadas a estas aves permitiu 

obter estimativas da EMAn muito próximas dos valores observados. 

 

Digestibilidade ileal e fracção da dieta degradada no intestino grosso 

Como seria de esperar, verificámos que a digestibilidade ileal da MS, da proteína, 

da gordura, do amido e dos NSP foi inferior à digestibilidade total. Poderemos dizer que 

a actividade microbiana no IG, traduzida pela diferença entre as digestibilidade total e 

ileal, foi responsável por 4% (galos) a 6,0% (frangos) da digestibilidade total da MS. 

Atendendo aos problemas surgidos na determinação da digestibilidade ileal nos frangos, 

aceitamos como mais correcto o primeiro valor. A proteína, o amido e, sobretudo, a 

gordura terão uma contribuição diminuta para esta degradação da MS no IG, sendo os 

polissacáridos estruturais da dieta os compostos que mais contribuem para este 

fenómeno. Os NSP, e sobretudo a sua fracção solúvel, serão assim os principais 

substratos dos microrganismos nesta secção do tubo digestivo das aves. Todavia, de 

modo oposto ao que esperávamos, não observámos aumentos da actividade microbiana 

no IG em resultado do aumento dos teores em NSP da dieta. 

 

Efeito das xilanases na digestibilidade 

A adição de enzimas xilanases às dietas baseadas em centeio ou em trigo não 

melhorou significativamente a digestibilidade da MS, do MO, da proteína, da gordura e a 

EMAn. Por outro lado, nas aves mais velhas (galos) também não se observou resposta 

positiva às xilanases, o que está de acordo com a maioria dos resultados experimentais 
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em que foram utilizadas aves adultas.  

A adição de xilanases não aumentou a degradação dos NSP insolúveis, como se 

comprovou nos galos e como se conclui pela ausência de efeitos na digestibilidade da 

fracção NDF nos frangos no primeiro estudo. Dado que as xilanases não afectaram a 

digestibilidade dos NSP insolúveis nem afectaram a digestibilidade dos NSP solúveis da 

dieta com centeio distribuída aos galos, não poderemos atribuir a ausência de efeitos na 

digestibilidade aparente dos NSP solúveis a uma possível solubilização dos NSP 

insolúveis que esconderia uma degradação real dos NSP solúveis. 

 

A maioria dos investigadores defende que os principais benefícios da adição de 

xilanases na digestibilidade de dietas baseadas em cereais resulta da hidrólise dos NSP 

solúveis em polissacáridos de menor peso molecular, que não induzirão aumentos na 

viscosidade do ID. No entanto, no nosso trabalho obtivemos ausência de efeitos das 

xilanases na digestibilidade aparente dos NSP solúveis e benefícios na digestibilidade da 

dieta. Para esta aparente discrepância poderemos encontrar duas justificações. A primeira 

será que os polissacáridos de baixo peso molecular resultantes da acção das xilanases 

depois de excretados terão sido contabilizados como NSP solúveis da excreta, não tendo 

alterado, deste modo, a digestibilidade destes compostos. A segunda justificação será que 

as xilanases adicionadas à dieta e as enzimas dos microrganismos presentes no IG 

actaurão sobre os NSP solúveis, resultando os efeitos benéficos das xilanases na 

digestibilidade da dieta da antecipação do local da degradação destes polissacáridos do 

IG para as zonas iniciais do ID, evitando a manifestação dos seus efeitos anti-nutritivos 

no processo digestivo que aqui ocorre. 

 

Efeitos anti-nutritivos dos NSP 

Não registámos variações importantes nos teores em NSP insolúveis das dietas 

experimentais, que nos permitam aquilatar a importância da encapsulação na alteração da 

digestibilidade dos nutrientes. Pelo contrário, as baixas correlações entre os teores em 

NSPi e os CUDa da MS, da MO, da GB, do amido e da proteína, observadas no segundo 

estudo, e, neste e no terceiro estudo, as elevadas digestibilidades do amido das dietas com 

centeio, composto mais susceptível à encapsulação nas células do endosperma do 
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centeio, sugerem que a encapsulação não foi um factor importante na limitação do valor 

nutritivo do centeio. 

Deste modo, os efeitos anti-nutritivos mais evidentes parecem ter resultado da 

presença dos NSP solúveis, como foi evidenciado na digestibilidade da gordura no 

primeiro estudo. A influência dos NSP solúveis na redução no valor nutritivo das dietas 

foi também confirmada pelas correlações importantes entre o seu nível na dieta e a 

digestibilidade da MS, da MO, da gordura e a EMAn da dieta no segundo estudo.  

De modo oposto ao verificado nos frangos, a dieta com teores elevados em centeio 

nos galos não afectou a EMAn e a utilização digestiva da MS, do amido, da gordura ou da 

proteína. Pensamos que as condições existentes no tubo digestivo dos galos, que 

permitem ultrapassar os efeitos anti-nutritivos dos NSP como a viscosidade, serão mais 

responsáveis por esta ausência de efeitos anti-nutritivos do que o aumento da degradação 

dos NSP por uma população microbiana mais desenvolvida. 

 

Crescimento 

Nos frangos alimentados com as dietas à base de centeio e, em muito menor 

extensão, com as dietas à base de trigo observou-se depressão do crescimento deste, 

maior ingestão de dieta, diminuição da ingestão de EMAn e pior índice de conversão 

alimentar, indicadores em concordância com os resultados obtidos nos ensaios de 

digestibilidade. 

Tal como ocorreu na determinação da digestibilidade, nos ensaios de crescimento 

a intensidade dos efeitos negativos mostrou-se dependente dos teores em NSP totais e em 

NSP solúveis da dieta. Dado que o centeio contém mais NSP totais e solúveis que o trigo, 

as dietas à base de centeio provocam efeitos negativos mais intensos que as dietas 

baseadas em trigo. O aumento da incorporação de centeio na dieta provocou também 

uma intensificação destes efeitos. 

 

Efeitos das xilanases no crescimento  

A suplementação das dietas à base de trigo ou de centeio com xilanases melhorou 

o ganho de peso e o índice de conversão alimentar dos frangos. Tal como ocorreu com a 

digestibilidade, as respostas às enzimas foram mais evidentes nas dietas com centeio do 
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que nas dietas com trigo e quando os teores de centeio foram mais elevados. Porque os 

efeitos anti-nutritivos se fizeram sentir com menor intensidade nos frangos mais velhos 

do que nos frangos mais jovens, o efeito nos ganhos obtidos pela suplementação com 

xilanases diminuiu com a idade.  

O efeito do suplemento enzimático na conversão alimentar mostrou-se 

dependente, de modo não linear, do seu nível de incorporação. Inicialmente, uma 

quantidade pequena de enzima pode melhorar o índice de conversão alimentar, mas 

quando se está próximo dos melhores valores são necessárias quantidades mais elevadas 

para se obter uma resposta de igual grandeza. Verificámos também que são necessárias 

doses de enzimas maiores quando o teor em centeio é mais elevado, existindo uma 

interdependência entre os benefícios nos diversos parâmetros promovidos pela 

suplementação enzimática e o efeito negativo que o centeio da dieta exerceu. No entanto, 

numa dieta com 45% de centeio, 1,2 g.kg
-1 

de xilanase (600 EXU.g
-1

) revelaram-se 

incapazes de eliminar totalmente os efeitos anti-nutritivos dos NSP. 

 

Adaptação das aves 

As dietas com teores elevados em NSP podem provocar maior desenvolvimento 

do aparelho digestivo dos frangos, sendo este efeito mais evidente no intestino delgado e 

nas suas secções que nos órgãos anexos, estômago e intestino grosso. Nos ensaios de 

crescimento verificámos que, após um período de ingestão de dietas com teores elevados 

em centeio, as aves manifestam adaptação, minimizando os seus efeitos anti-nutritivos, 

pelo que têm crescimentos equivalentes aos verificados com dietas à base de milho. Os 

resultados que obtivemos sugerem que estas adaptações do aparelho digestivo da ave à 

dieta podem ter efeitos positivos na utilização digestiva dos regimes alimentares. No 

entanto, são necessários mais estudos para que se possa chegar a uma conclusão 

inequívoca sobre os efeitos da adaptação na utilização digestiva da dieta. 

A adaptação das aves às dietas com teores elevados em polissacáridos estruturais 

pode ter algumas consequências negativas como a redução do rendimento em carcaça 

provocada por um aparelho digestivo mais desenvolvido e a redução da eficiência da 

retenção da proteína nos tecidos corporais, possivelmente devido ao aumento das perdas 

endógenas pela ave. 



                                                                                                                            Conclusões e perspectivas 

 

 

246 

 

 

Na nossa perspectiva, o presente trabalho experimental permitiu conhecer algumas 

respostas sobre os efeitos dos NSP dos cereais na alimentação dos frangos. Todavia, 

também originou algumas questões, umas de metodologia, como referimos atrás, e outras 

relacionadas com os resultados e a sua interpretação, às quais procuraremos dar resposta 

em futuros estudos. Entre estas questões destacaremos: 

1. Determinar a viscosidade induzida pelos NSP nos conteúdos digestivos e a sua 

importância no processo digestivo e na absorção dos nutrientes. 

2. Esclarecer os mecanismos pelos quais os NSP do centeio afectam a digestibilidade 

da gordura e a sua importância na degradação microbiana dos ácidos biliares. 

3. Determinar o papel da microflora presente no ID na degradação dos NSP e na 

digestibilidade ileal das dietas com teores elevados em centeio. 

4. Esclarecer os mecanismos de adaptação da ave à dieta com teores elevados em NSP 

(desenvolvimento do tubo digestivo e aumento das secreções endógenas) e os efeitos 

da adaptação na digestibilidade dos nutrientes e nas necessidades energéticas e 

proteicas de manutenção da ave. 

5. Determinar a taxa de sobrevivência das enzimas adicionadas às dietas nas diversas 

secções do tubo digestivo e o principal local da sua acção. 

6. Explorar os sinergismos entre enzimas capazes de degradarem os polissacáridos da 

parede celular (-glucanas, xilanases, pectinases) e outras enzimas com actividades 

secundárias. 

7. Desenvolver modelos que possam prever correctamente a resposta das aves a uma 

enzima ou conjunto de enzimas, tendo em consideração a idade da ave, o cereal 

presente na dieta e sua taxa de incorporação 
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