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Resumo 

 

Este trabalho teve como principal objetivo avaliar os efeitos da incorporação de farinha 

de Guar (Guar Meal Korma) em dietas para suínos, durante a fase de engorda, nas performances 

produtivas e na digestibilidade. O período experimental teve a duração de 51 dias tendo sido 

precedido por uma fase de habituação dos animais às dietas e às condições experimentais. O 

estudo foi constituído por um ensaio de crescimento que envolveu 24 animais e um ensaio de 

digestibilidade com 8 animais, num total de 32 porcos, filhos de porcas F1 (Large White x 

Landrace) cruzadas com varrascos terminais Pietrain, com um peso vivo médio inicial de 44,2 

± 3,51 kg. Foram definidos quatro tratamentos diferentes, a saber, uma dieta controlo, duas 

dietas com Guar Meal Korma tratado termicamente com níveis de inclusão de 5 (GMK t5) e 

10% (GMK t10) e uma dieta com Guar Meal Korma sem tratamento térmico e um nível de 

inclusão de 5% (GMK 5). Todos os animais dispunham de água ad libitum e foram alimentados 

duas vezes ao dia garantindo-se uma ingestão também ad libitum. Realizaram-se controlos do 

peso e da ingestão alimentar dos animais ao longo do ensaio. Não se verificaram diferenças 

significativas no peso vivo (PV), na ingestão média diária (IMD) (média de 2,720 ± 0,075kg/ 

dia 1-51) e no índice de conversão (IC) (média de 2,313 ± 0,039kg/ dia 1-51). O ganho médio 

diário (GMD) e o coeficiente de utilização digestiva (CUD) revelaram diferenças estatísticas 

significativas entre os diferentes tratamentos. O GMD no tratamento Controlo (1,121kg/ dia 1-

51) apresentou diferenças relativamente aos tratamentos GMK t10 (1,222kg/ dia 1-51) e GMK 5 

(1,221kg/ dia 1-51). O tratamento GMK t5 mostra um GMD igual a todos os restantes (1,146kg/ 

dia 1-51). O CUD da gordura bruta foi diferente entre o GMK 5 (82,7%) e os tratamentos 

Controlo (90,2%) e GMK t5 (89,8%), enquanto o tratamento GMK t10 (86,5%) mostrou ser 

estatisticamente igual aos outros tratamentos. Os resultados deste ensaio parecem indicar que o 

Guar Meal Korma pode ser utilizado em alimentos compostos para suínos na fase de engorda 

substituindo parcialmente o bagaço de soja.  
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Abstract 

The main objective of this work was to evaluate the effects of incorporation of Guar 

(Guar Meal Korma) flour into diets for pigs, during the fattening phase, in the productive 

performances and in the digestibility. The experimental period had a duration of 51 days and 

was preceded by a stage of habituation of the animals to the diets and experimental conditions. 

The study consisted of a growth assay involving 24 animals and a digestibility assay with 8 

animals for a total of 32 pigs, F1 (Large White x Landrace) sows crossed with Pietrain terminal 

boars, with an initial mean live weight of 44.2 ± 3.51kg. There were four different treatments, 

a control diet, two treatments with Guar Meal Korma heat treated with inclusion levels of 5 

(GMK t5) and 10% (GMK t10) and a Guar Meal Korma diet without heat treatment and an 

incidence of 5% (GMK 5). All the animals had water ad libitum and were fed twice a day 

guaranteeing an intake also ad libitum. Controls of weight and feed intake of the animals were 

performed throughout the trial. There were no significant differences in the number of live 

weight (LW), daily intake (DI) (mean of 2.720 ± 0.075kg / day 1-51) and conversion index (mean 

of 2.313 ± 0.039kg / day 1-51). The average daily gain (ADG) and the coefficient of digestibility 

(CD) revealed significant statistics among the different treatments. The ADG in the control 

treatment (1,121kg / day 1-51) showed differences regarding treatments GMK t10 (1.222kg / 

day 1-51) and GMK 5 (1.221kg / day 1-51). The GMK t5 treatment shows a ADG equal to all 

others (1.146kg / day 1-51). The crude fat CD was different between GMK 5 (82.7%) and 

Control treatments (90.2%) and GMK t5 (89.8%), whereas GMK t10 treatment (86.5%) was 

shown to be statistically like other treatments. The results of this trial seem to indicate what 

Guar Meal Korma can be used in compound feed for pigs in the fattening phase by partially 

replacing the soybean bagasse. 
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Introdução 

 

Considera-se que na União Europeia (UE) a principal fonte de proteína para consumo 

humano é de origem animal. Assim sendo, do total de proteína ingerida diariamente, 

aproximadamente 59% provém de produtos animais (carne, pescado, leite, ovos) e os restantes 

41% têm origem em produtos vegetais (Schreuder e De Visser, 2014). Para além disso, estima-

se que nas próximas décadas ocorra um aumento populacional até 10 mil milhões de habitantes 

e, consequentemente, um maior consumo e necessidade de alimentos (Schreuder e De Visser, 

2014). 

 Já no que se refere à União Europeia, observa-se uma grande dependência na 

importação de fontes proteicas (entre 70 a 80% da proteína) para a formulação de dietas 

animais, sendo estas baseadas sobretudo em bagaço de soja e seus derivados (Martin, 2014) . 

Esta necessidade na importação leva uma grande fragilidade, por parte da Europa, no que se 

refere às fontes de proteína. Por outro lado, verifica-se uma crescente preocupação com 

questões de cariz ambiental, sendo que a cultura da soja tem repercussões ambientais 

significativas, tais como a desflorestação e destruição de ecossistemas (Schreuder e De Visser, 

2014). 

Por sua vez, dados da Food and Agriculture Organization (FAO) referentes ao ano de 

2014, remetem para um efetivo mundial de aproximadamente 986 milhões de cabeças de 

porcos, 185 milhões no continente europeu e 2,13 milhões em Portugal. No mesmo ano, foram 

abatidas mundialmente 1,47 mil milhões de cabeças, 312 milhões na EU e 5,4 milhões em 

Portugal (FAO, 2017). Por outro lado, no que se refere à produção de alimentos compostos na 

União Europeia 28, observa-se que para o ano de 2016, 32,1% do total de alimentos produzidos, 

foram destinados para suínos, sendo este valor apenas ultrapassado pela produção para aves 

(FEFAC, 2017). 

No mercado europeu, as formulações de dietas para porcos são tradicionalmente à base 

de milho e cevada, como fonte energética, e de bagaço de soja como fonte proteica (Cruz e 

Lescano, 2016). Contudo, devido a inúmeras circunstâncias, incluindo as condições de 

produção agrícola, a necessidade de importação, a concorrência com outros usos e até mesmo 

a especulação, fazem com que os custos dessas matérias-primas seja muito variável, podendo 

atingir valores que comprometam a rentabilidade da produção suinícola (Camps e Górriz, 

2017). Como resultado, nas últimas décadas tem-se explorado novas alternativas como fontes 
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proteicas para a alimentação animal de modo a se substituir a soja e manter a competitividade 

do sector (Camps e Górriz, 2017). 

O Guar (Cyamopsis tetragonoloba), ou cluster bean, em inglês, é uma leguminosa anual 

com grande resistência à seca nativa da Índia e Paquistão (Patel e McGinnis, 1985). Este é 

constituído por três frações distintas, pelo endosperma, de onde se extrai a goma do Guar, pela 

fração germinativa rica em proteína e pelas cascas onde há maiores concentrações de fibra. A 

farinha de Guar, é um subproduto obtido após a extração da goma do Guar, sendo portanto 

constituída pelo gérmen e pelas cascas da semente (Lee et al., 2003). Esta contém 

aproximadamente 33,0 a 47,5% de proteína bruta (PB) na matéria seca (MS) (Lee et al., 2004). 

Assim sendo, verifica-se que o Guar poderá ser uma fonte proteica interessante em dietas de 

porcos de engorda em substituição do bagaço de soja. 
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1 Produção de Guar 

1.2 Análise botânica 

 

O Guar (Cyamopsis tetragonoloba) é uma cultura comercial de elevado valor, devido à 

ampla utilização comercial da sua goma, tendo lugar em regiões áridas e semiáridas devido à 

sua capacidade de resistência à seca (Pathak, 2015). 

Caracteriza-se como sendo uma leguminosa de porte vertical podendo atingir até 3 

metros de altura (FAO, 2007). Possui um sistema radicular vigoroso e nodular (Liyanage et al., 

2015), com nódulos radiculares que contêm bactérias fixadoras de azoto (Purushottam et al., 

2012). É  também constituído por folhas intercaladas com uma extensão até 10 cm de 

comprimento (FAO, 2007) e pequenas flores brancas ou cor-de-rosa (Liyanage et al., 2015).  

Já as vagens iniciam o seu desenvolvimento 5 a 10 cm acima do nível do solo até à ponta 

da planta (Liyanage et al., 2015), sendo retas, esverdeadas e com um comprimento de 10 a 12 

cm, contendo entre 6 a 12 sementes (FAO, 2007; Liyanage et al., 2015). A semente 

dicotiledónea é constituída por três frações distintas, nomeadamente pela casca (14 a 17%), 

pelo endosperma (35 a 42%) e pelo gérmen ou embrião (43 a 47%) (Figura 1) (Pathak, 2015; 

Purushottam et al., 2012). 

De um modo genérico, Chaudhary e Hymowitz (1980) definiram que o Guar deverá 

possuir reduzida ramificação, um grande número de vagens e pedúnculos longos de modo a 

otimizar a produção de sementes (como citado em Pathak, 2015). Para além disso, deverá 

apresentar amadurecimento precoce, hábitos de crescimentos bem determinados, foto 

insensibilidade, com um número de ramos e altura moderados, sendo que estes fatores são 

preponderantes para uma maior eficiência da planta e rendimentos superiores (Pathak, 2015).  

 

  

Figura 1 - Vagens e sementes do Guar (AVLAST, n.d.) ). 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjp5c2I0-7WAhWKJhoKHRqUDB8QjRwIBw&url=http://www.avlasthydrocolloids.com/guar-refined-splits/&psig=AOvVaw28mM4K5mLfIFRavcl3nAVy&ust=1508020036451377
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjp5c2I0-7WAhWKJhoKHRqUDB8QjRwIBw&url=http://www.avlasthydrocolloids.com/guar-refined-splits/&psig=AOvVaw28mM4K5mLfIFRavcl3nAVy&ust=1508020036451377
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1.2.1 Ciclo Produtivo 

 

Durante o período de crescimento anual, as vagens começam a formar-se entre os 45 e 

os 55 dias, sendo colhidas entre os 50 e os 90 dias após a sementeira (FAO, 2007). Já o período 

desde a sementeira até à maturação das sementes, sucede cerca dos 120 a 160 dias, sendo que 

se verificam diferenças consoante a variedade (Liyanage et al., 2015; Oplinger et al., 1991). 

Deste modo, verifica-se que a colheita desta cultura deverá ser iniciada entre os 90 a 110 dias 

após a data da sementeira quando 90% das vagens estão amadurecidas (Pathak, 2015). É 

importante referir que o ciclo produtivo desta cultura varia consoante a variedade, o tipo de solo 

e as condições climáticas.  

Assim sendo, tendo em conta as condições edafoclimáticas indianas, a sementeira 

deverá ser feita nas primeiras duas semanas de Julho após os períodos de precipitação, podendo 

ser prolongada até ao mês de Agosto (Pathak, 2015). Já a germinação ocorre 4 a 6 dias após a 

sementeira e está dependente de diferentes fatores como a viabilidade, vigor e tamanho das 

sementes, tipo de solo, condições de humidade e de temperatura (Pathak, 2015). Para além 

disso, verifica-se que o Guar não irá germinar convenientemente sob condições de elevada 

salinidade do solo ou de submersão (Pathak, 2015). 

 

 

1.2.2 Características climáticas 

 

O Guar é uma cultura fotossensível que requer algumas condições específicas para um 

crescimento ótimo (Pathak, 2015). Este é tolerante a temperaturas elevadas, assim como a 

condições de seca, o que permite uma adaptabilidade desta cultura a climas áridos e semiáridos 

(Oplinger et al., 1991). 

Para uma germinação adequada a temperatura ideal do solo deverá ser cerca de 20 a 

25ºC, sendo que os dias com maior fotoperíodo são adequados para o desenvolvimento 

vegetativo da planta enquanto para a floração e formação de vagens o ideal são fotoperíodos 

curtos (Pathak, 2015)  

Durante as sementeiras dá-se preferência a temperaturas do solo superiores a 21ºC  

(Pathak, 2015). Já a temperatura ótima para o desenvolvimento de raízes é de 25 a 35ºC 

(Oplinger et al., 1991). Segundo Tyagi et al. (1982), durante o período de crescimento 
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vegetativo, a cultura do Guar pode tolerar temperaturas até 40ºC (como citado em Pathak, 

2015). 

Com limitações de humidade e períodos de seca a planta do Guar cessa o seu crescimento 

em vez de morrer, havendo contudo um efeito negativo no que se refere ao período de maturação 

dos grãos (Oplinger et al., 1991). Também se pode observar que um elevado nível de pluviosidade 

e/ou humidade relativa durante o período de floração tem um efeito negativo severo no 

desenvolvimento de vagens e na qualidade de sementes e na resistência do Guar a doenças e 

pragas (FAO, 2007). Assim sendo, observa-se que o Guar pode ser cultivado sem irrigação em 

áreas com 250 a 1000mm de precipitação anual, havendo uma produção máxima de sementes em 

regiões com menos de 800mm. No entanto, este responde bem à irrigação durante períodos de 

seca, mas como observado anteriormente, não é tolerante a inundações (FAO, 2007).   

A planta do Guar pode ser cultivada com sucesso a partir do nível do mar e até aos 1000 

metros de altitude (FAO, 2007), encontrando-se bem adaptado a inúmeras tipologias de solos, 

apesar de demonstrar melhores crescimentos em solos permeáveis, férteis, de textura média e 

arenosa e com boa estrutura (Oplinger et al., 1991). O Guar é ainda considerado tolerante, à 

salinidade e à alcalinidade. Os solos moderadamente alcalinos, ou seja, com um pH de 7,0 a 8,0 

são indicados para a sua produção (Oplinger et al., 1991). 

A cultura do Guar apresenta bons rendimentos em regimes de temperaturas de 

aproximadamente 36ºC, um fotoperíodo de 11h solares diárias e stresse hídrico durante 32 a 35 

semanas. Estas condições meteorológicas também favorecem o desenvolvimento do 

endosperma e, portanto, o teor em goma da semente (Pathak e Roy, 2015). 

Considera-se ainda o Guar como uma excelente cultura para consociações, uma vez que 

possui efeitos positivos na melhoria das características do solo, adaptando-se a sistemas de 

rotação de culturas, sobretudo com sorgo, entre outras gramíneas de pequenas dimensões 

(Oplinger et al., 1991). Por exemplo, quando utilizado em rotação com algodão no Texas, 

verificou-se um aumento na produção total de algodão em 15%, o que é justificado pelo 

aumento das reservas de azoto no solo referentes à introdução do Guar na rotação (Oplinger et 

al., 1991). Não se observa um efeito limitante do azoto nas produções de Guar, uma vez que 

este possui um sistema radicular nodular (Oplinger et al., 1991). Em contrapartida, tal como 

para a maioria das leguminosas, o Guar requer aplicações de fósforo e de potássio (Oplinger et 

al., 1991). Para além disso, verifica-se que fertilizantes de enxofre afetam o Guar em alguns 

tipos de solos enquanto a deficiência em zinco é problemática sobretudo na Índia (Oplinger et 

al., 1991). 
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 Produção mundial de Guar 

 

O Guar é uma cultura ancestral amplamente cultivada na Índia e também no Paquistão 

(Liyanage et al., 2015; Rezende, 2012). A Índia é o principal produtor mundial, perfazendo 

cerca de 75 a 82% da produção total (Pathak, 2015). Já o Paquistão é o segundo maior produtor 

mundial com uma participação na produção de 10 a 15% (Pathak, 2015). 

Além da Índia e Paquistão, o Guar também é cultivado no Sudão (Rezende, 2012), 

Austrália (NRAA, 2014), África do Sul (Oplinger et al., 1991) e Estados Unidos da América 

(EUA), sendo que estes países representam um total de 5% da produção mundial (Purushottam 

e Gummagolmath, 2012). 

Tradicionalmente, a planta do Guar era utilizada na alimentação humana e animal, em 

verde ou em forragem com aproveitamento dos feijões como fonte proteica (Liyanage et al., 

2015; Rezende, 2012). Para além disso, também era utilizado para aumentar a percentagem de 

matéria orgânica no solo (Liyanage et al., 2015) ou para usos medicinais (Rezende, 2012).  

O Guar destaca-se sobretudo pela sua goma, uma galactomanana, heteropolissacarideo 

da galactose e da manose com propriedades reológicas que lhe confere inúmeras aplicabilidades 

em diversas indústrias como a do petróleo (Rezende, 2012). Consequentemente, o padrão de 

consumo da semente do Guar está amplamente influenciado pela indústria perolífera dos EUA 

e do Médio Oriente (Pathak, 2015). 

Assim, foi apenas com a descoberta das utilidades da goma do Guar em diversas 

indústrias que este começou a ser difundido por outros países. Em 1905 foi introduzido nos 

EUA e, em 1996 no Sudão onde a goma do Guar surgiu como substituto da goma arábica 

(Rezende, 2012). Já a produção de Guar para fins comerciais nos EUA iniciou-se em 1950, 

concentrando-se no norte do Texas e sudeste de Oklahoma (Oplinger et al., 1991).  

Em 2011, o Guar tornou-se uma cultura emergente, representando o produto agrícola 

indiano mais exportado para os EUA com vendas de 915 milhões de dólares (aproximadamente 

781 milões de euros) (Priya e Harika, 2016). Calcula-se que anualmente a Índia exporta 

aproximadamente 187 mil toneladas de Guar, goma de Guar e seus subprodutos tanto para uso 

alimentar como para outras indústrias não alimentícias (CEC, 2007).  

Recentemente, estudos mostram que a adição de subprodutos do Guar como alternativa 

parcial à soja em dietas para animais de interesse zootécnico poderá ser uma solução técnica e 

económica interessante, uma vez que diminui os custos na alimentação mantendo-se os mesmos 

níveis produtivos (Gutierrez et al., 2007).  
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 Derivados da planta e seus subprodutos 

1.4.1 Goma de Guar (Guar gum)   

 

A goma do Guar é um produto obtido a partir do endosperma das sementes do Guar, 

sendo quimicamente caracterizada como sendo um polissacarídeo de cadeia longa composta 

por açúcares da galactose e da manose (Priya e Harika, 2016). Para a obtenção da goma ocorre 

uma remoção do gérmen e da casca da semente do Guar através de processos de moagem e de 

aquecimento seco (a 100ºC, aproximadamente), de modo a se obter apenas o endosperma da 

semente (CEC, 2007). Este produto pode ser submetido a vários tratamentos diferenciadores tal 

como hidratação, secagem, trituração e purificação, assim como um processamento químico, 

de modo a que se possa obter como produto final a goma do Guar (CEC, 2007).   

Uma das propriedades mais importantes da goma do Guar é a sua capacidade de 

hidratação em água fria e de produzir soluções viscosas. Observa-se que esta goma possui 

propriedades espessantes 10 vezes superiores às do amido (NRAA, 2014; Pathak, 2015). Para 

além disso, mostra-se estável a uma enorme gama de pH (dos 1,0 a 10,5), verificando-se que, 

apesar do pH não alterar a viscosidade final, a hidratação máxima da goma ocorre a um pH de 

8 a 9 (Rezende, 2012). A goma certificada para uso alimentar é um aditivo autorizado na União 

Europeia (E412) sendo usada sobretudo como espessante, emulsionante, estabilizador ou 

agente gelificante (CEC, 2007). A ampla utilização deste produto em inúmeras indústrias leva 

a um aumento do valor económico da cultura de Guar (Quadro 1).  

 

1.4.2 Farinha de Guar 

 

A farinha do Guar (Guar meal) é utlizada na alimentação animal (ruminantes, aves e 

peixes) devido aos seus elevados teores em proteína. Para além disso, também é utilizada como 

aglutinante em determinados alimentos (Pathak, 2015). Durante a produção da goma, a semente 

do Guar é composta por duas frações (casca e gérmen) originando-se assim dois subprodutos 

distintos (Pathak, 2015). A casca da semente é transformada em pó e forma o Guar Churi, o 

qual contém aproximadamente 35% de proteína, enquanto o gérmen origina o Guar Korma que 

possui sensivelmente 50% de proteína (NRAA, 2014; Pathak, 2015; Priya e Harika, 2016). 

Estas duas frações podem ser recombinadas de modo a formar-se a farinha de Guar. 
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Quadro 1 - Quadro resumo com as aplicabilidades da goma do Guar. 

 

Autor(es) Aplicabilidade da Goma 

Indústria alimentar 

(Mudgil, Barak, e Khatkar, 

2014; Rezende, 2012) 

Utilização em queijos com o intuito de reduzir a sinérese e melhorar a textura 

e uniformidade de sabores devido à sua influência sobre a distribuição da 

humidade. A sua utilização é permitida em níveis até 3% do peso total. 

(Mudgil et al., 2014) 

Estabilizador no processamento de gelados devido às suas propriedades de 

interação com a água. Leva a alterações positivas na textura e resistência a 

alterações de temperatura.  

(Rezende, 2012) 
Capacidade de reter humidade leva a que a goma seja um bom aglutinante e 

lubrificante no fabrico de salsichas e outros produtos à base de pasta de carne. 

(Rezende, 2012) 

Em produtos de carne enlatados para animais de estimação a inclusão de goma 

de Guar previne a migração de gordura durante o armazenamento, assim como 

perdas de água. 

Indústria pirotécnica  

(Mudgil et al., 2014) 
Utilização como aditivo à dinamite devido às suas propriedades como 

gelificante em explosivos à base de pasta de água. 

Indústria cosmética e farmacêutica  

(Rezende, 2012) 
Utilizada como espessante em vários cosméticos e como aglutinante e 

desintegrador em comprimidos. 

(Priya e Harika, 2016) Ação espessante em pastas de dentes, condicionadores e champôs.   

(Thombare, Jha, Mishra e 

Siddiqui, 2016) 

Utilização como aglutinante e agente de desintegração em formulações de 

comprimidos ou xaropes, com ação como espessante, estabilizante, 

emulsionante e agente de suspensão. 

Indústria mineira e petrolífera 

(Mudgil et al., 2014; 

Thombare et al., 2016) 

Utilização em poços de gás com o intuito de, em condições de pressão 

elevada, levar à quebra de rochas. Isto ocorre uma vez que a goma torna os 

fluidos mais espessos, possibilitando o transporte de areia o que leva à fratura 

da rocha, permitindo-se assim o transporte de gás e de óleo.  

Indústria têxtil  

(Mudgil et al., 2014) 
Em impressões de têxteis ou carpetes, leva a uma melhor diluição dos corantes 

o que permite tingir e produzir padrões com melhor qualidade. 

 

Como se observa no Quadro 2, a farinha do Guar contém elevados teores em proteína 

(aproximadamente 40% na MS) levando a uma interesse na sua utilização na alimentação 

animal, ainda que sejam necessários alguns tratamentos com o intuito de melhorar a 

palatabilidade e remover fatores anti-nutricionais (Priya e Harika, 2016). A farinha de Guar 

constitui também uma fonte interessante de aminoácidos (Pathak, 2015), sendo que o teor em 

lisina (4,1% MS) e metionina+cisteína (1,1%MS) são comparáveis aos teores na farinha de 

amendoim (3,5% e 1,0% na MS), ainda que em quantidade bastante inferior à da soja (6,1 % e 

2,9% na MS, respetivamente) (Feedipedia, 2011).  

Para além disso, quando comparada ao bagaço de algodão, esta matéria-prima é 

vantajosa uma vez que está livre de infeções como Salmonella¸ Aflatoxina e E.coli  (Pathak, 
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2015). Outra vantagem remete para o facto de esta matéria-prima não possuir propriedades 

inflamáveis o que permite ser armazenada em silos sem que existam riscos deste tipo no seu 

armazenamento (Pathak, 2015). 

Quadro 2 - Análise nutricional da farinha de Guar (adaptado de Feedipedia, 2011). 

Análise Valor médio (%MS) 

Matérias Seca (no alimento) 95,0 

Proteína Bruta 42,0 

Fibra Bruta 12,7 

NDF 20,7 

Lenhina 0,3 

Gordura Bruta 5,3 

Cinzas 5,8 

Amido 4,1 

Açúcares totais 3,9 

Energia Bruta (MJ/kg MS) 20,5 

 

1.4.3 Guar Churi 

 

Tal como já referido, durante o processamento da goma de Guar, o gérmen e a casca são 

isolados sendo que às cascas dá-se o nome de Guar Churi. Como indicado no Quadro 3, este é 

constituído por níveis elevados de proteína (até 35%), o que torna interessante a inclusão deste 

coproduto na alimentação animal. O Guar Churi possui também hidratos de carbono 

interessantes para a sua utilização em formulações de alimentos compostos para animais de 

interesse zootécnico (AgroGums, 2016). O seu baixo teor em lenhina torna também esta 

matéria-prima interessante para ruminantes (Swastikgum, 2014). Comercialmente é vendido 

como um farinado de cor esbranquiçada e, a aplicação de tratamentos térmicos sobre esta 

matéria-prima leva a aumentos na disponibilidade dos nutrientes (Swastikgum, 2014). 

 

Quadro 3 – Análise nutricional do Guar Churi regular e Guar Churi com elevado teor em proteína (*valores 

médios em % de MS) (Fonte: Swastikgum, 2014). 

Análise Guar Churi regular* Guar Churi mais proteico* 

Matéria seca (no alimento) 90,0 a 92,0 90,0 a 94,0 

Proteína Bruta 32,0 a 36,0 38,0 a 40,0 

Fibra Bruta 10,0 a 12,0 6,0 a 8,0 

Gordura Bruta 3,0 a 4,0 3,0 a 4,0 

Cinzas 5,0 a 7,0 4,0 a 6,0 
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1.4.4 Guar Korma 

 

O Guar Korma é um subproduto da manufaturação da goma do Guar com teores em 

proteína mais elevados do que o Guar Churi (50 a 55% de proteína na MS) (Feedipeia, 2011; 

Priya e Harika, 2016). A composição química do Guar Korma assim como dos seus derivados 

está presente no Quadro 4.  

O Guar Korma poderá ser tratado termicamente de modo a melhorar aspetos 

relacionados com a palatabilidade e disponibilidade de nutrientes (Swastikgum, 2014). O 

tratamento também atua sobre os elementos anti-nutricionais, tais como os inibidores da 

tripsina, através da destruição da parede celular (Swastikgum, 2014). Comercialmente é 

vendido na forma de granulado sendo este o coproduto do Guar com maiores teores em proteína 

(Swastikgum, 2014). 

 

Quadro 4 – Análise nutricional do Guar Korma (GK) regular, Guar Korma com elevado teor em proteína e Guar 

Korma tratado termicamente (*valores médios em % da MS) (Fonte: Swastikgum, 2014). 

Análise Guar Korma* GK mais proteico* GK tratado termicamente* 

Matéria seca (no alimento) 88,0 a 90,0 88,0 a 90,0 92,0 a 96,0 

Proteína Bruta 45,0 a 48,0 48,0 a 52,0 55,0 a 58,0 

Fibra Bruta 12,0 a 12,0 6,0 a 8,0 5,0 a 6,0 

Gordura Bruta 4,0 a 5,0 4,0 a 5,0 5,0 a 6,0 

Cinzas 4,0 a 6,0 4,0 a 6,0 1,0 a 2,0 
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2 Composição Química 

 

No Quadro 4 é possível observar a composição química da farinha de Guar e de outros 

coprodutos em comparação com os valores nutricionais do bagaço de soja. No que se refere à 

matéria seca, fibra bruta, NDF e lenhina o Guar apresenta valores superiores aos da soja. Para 

os valores de proteína, fator de elevada importância para formulações em monogástricos, 

observa-se que a soja apresenta valores na ordem dos 45 a 56%. Apesar de a de farinha do Guar 

ter também valores elevados, apenas o Guar Meal high protein possui valores equiparáveis e 

até mesmo superiores aos da soja (55 a 58%). Por fim, para a gordura bruta o Guar e seus 

coprodutos possuem percentagens superiores ao bagaço de soja, o que se traduz em níveis de 

energia bruta igualmente superiores. Deste modo, ambas as matérias-primas são bastante 

interessantes para a nutrição animal, sendo que o Guar e seus produtos possuem características 

equiparáveis às do bagaço de soja, sobretudo os que passam por tratamento térmico, onde a 

disponibilidade da proteína aumenta.   

 Composição e valor nutricional dos derivados do Guar 

Quadro 5 - Composição química dos derivados do Guar comparativamente ao bagaço de soja (adaptado 

de Feedipedia, 2011). 

 Unidade 
Bagaço de 

Soja 

Farinha  

de Guar 

Guar meal, 

raw 

Guar meal, 

high protein 

Guar meal, 

crop residues 

Guar 

seeds 

MS  
87,9 

(85,0 a 92,1) 

95,0 

(93,4 a 96,7) 
94,8 92,0 - 92,4 

PB % MS 
51,8 

(45,2 a 56,1) 

42,0 

(40,0 a 44,3) 

40,9 

(40,6 a 41,1) 

55,8 

(55,1 a 56,6) 

8,8 

(6,8 a 10,6) 
28,0 

FB % MS 
6,7 

(3,5 a 10,1) 

12,7 

(7,2 a 16,1) 
6,8 

7,2 

(6,3 a 8,0) 

32,9 

(23,9 a 48,0) 

6,9 

(5,0 a 7,9) 

NDF % MS 
13,7 

(10,7 a 18,1) 

20,7 

(20,5 a 21,0) 
19,8 25,6 - - 

Lenhina % MS 
0,8 

(0,2 a 1,8) 
0,3 - 5,3 - - 

GB % MS 
2,0 

(0,6 a 4,4) 

5,3 

(4,2 a 7,5) 
5,0 

4,7 

(4,3 a 5,1) 

1,3 

(1,0 a 1,5) 
3,7 

Cinzas % MS 
7,1 

(6,1 a 9,4) 

5,8 

(4,7 a 8,8) 

6,6 

(5,6 a 7,6) 

5,4 

(5,3 a 5,5) 

7,9 

(3,1 a 10,6) 

5,0 

(4,0 a 5,5) 

Amido % MS - 
4,1 

(3,1 a 5,1) 
- 

1,8 

(0,7 a 3,0) 
- - 

Açucares % MS 
9,4 

(7,9 a 11,6) 
3,9 - - - - 

EB MJ/kg MS 
19,7 

(18,8 a 20,0) 

20,5 

(18,4 a 20,6) 
20,0 21,1 17,9 19,2 
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Na figura 2 pode-se observar através de um gráfico de barras os diferentes constituintes 

do bagaço de soja em comparação com o Guar e seus subprodutos.  

 

 

Figura 2 - Valorização qualitativa dos derivados de Guar e da soja (Adaptado de Feedipedia, 2011). 

 

 

2.2 Fatores Anti-nutricionais 

 

As principais questões que se levantam em relação ao Guar e seus subprodutos e que se 

aplicam a todas as espécies estão relacionadas com a palatabilidade, com o seu conteúdo em 

fatores anti-nutricionais associados à inibição da atividade da tripsina (Feedipedia, 2011) e com 

a possibilidade de existirem vestígios de goma (Gheisari et al., 2011; Lee et al., 2005). 

Assim sendo, no que se refere aos efeitos negativos relacionados com a palatabilidade 

verifica-se que, para galinhas poedeiras, a inclusão de farinha de Guar e de Guar Korma não 

afeta a ingestão, sendo esta superior em inclusões até 5% em comparação com o alimento 

padrão (Gutierrez et al., 2007). Estes autores observam que o aumento do consumo de alimento 

é indicativo de que a inclusão de Guar nas formulações não afeta a palatabilidade dos alimentos 
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compostos. Zhang (2004), concluiu também que o consumo de maiores quantidades de Guar 

Korma em comparação com as dietas tradicionais para galinhas poedeiras é indicativo de que 

alterações na palatabilidade destes subprodutos não levam a alterações na ingestão.  

Já no que se relaciona com a inibição da atividade da tripsina verifica-se que a 

bibliografia não é consensual, havendo autores que associam os efeitos deletérios dos 

subprodutos do Guar aos inibidores da tripsina, enquanto outros demonstram que a 

concentração destes inibidores não é significativa. Estudos em frangos de engorda revelam que 

a atividade antitripsínica da farinha do Guar é inferior ao do bagaço de soja tratado 

termicamente, o que sugere que o principal fator anti-nutricional presente na farinha do Guar 

são os vestígios da goma que esta contém (Lee et al., 2004). Para além disso, alguns autores 

defendem que o tratamento térmico leva à destruição dos inibidores da tripsina anulando o seu 

efeito negativo sobre os parâmetros produtivos (Couch et al., 1967). 

Deste modo, apesar do processamento e do tratamento térmico na manufaturação da 

farinha do Guar anular os efeitos dos inibidores da tripsina e das hemaglutininas antitripsinas, 

vestígios de goma podem permanecer levando a efeitos negativos (Lee et al., 2003 ; Nidhina e 

Muthukumar, 2015). Parece pois, que a goma presente na farinha de Guar é o principal inibidor 

de crescimento e não a atividade antitripsínica (Anderson e Warnick, 1964). De facto, a 

bibliografia refere que a farinha de Guar poderá possuir vestígios da goma (7% na fração 

germinativa e 13% nas casas) o que conduz a aumentos da viscosidade intestinal e reduções nos 

crescimentos (Lee et al., 2009). Este aumento da viscosidade poderá provocar reduções na 

absorção de glicose até 35% e de água até 40% (Rainbird et al., 1984). Já Couch et al., 1967, 

verificaram que uma concentração de 2,7% de goma de Guar leva a reduções do crescimento, 

assim como na consistência das fezes. 

Por outro lado, observou-se que a inclusão de 0,25% de extrato de farinha de Guar rico 

em saponinas originou um efeito negativo sobre os parâmetros produtivos de frangos de 

engorda, nomeadamente, sobre o peso vivo final, ganho médio diário e índice de conversão 

(Hassan, 2013b). O mesmo autor relaciona os défices produtivos de frangos de carne à atividade 

das saponinas e não à presença da goma.  

Observou-se ainda a presença de ácido fítico em porções de Guar Korma e de farinha 

de Guar (15,1 a 29,8mg/g, respetivamente) em concentrações superiores às observadas no 

bagaço de soja (11,8mg/g). O ácido fítico possui efeitos anti-nutricionais ao combinar-se com 

minerais, proteínas e amido, diminuindo assim a sua disponibilidade (Nidhina e Muthukumar, 

2015). 



Revisão Bibliográfica 

14 

 

 Tratamentos 

 

Para o aumento do valor nutritivo do Guar e seus subprodutos foram propostos inúmeros 

tratamentos, incluindo tratamentos enzimáticos (celulase, hemicelulase, β-mananase), 

tratamentos térmicos e fermentativos.  

No que se refere aos tratamentos térmicos observa-se que ao se submeter a farinha do 

Guar a uma temperatura de 110ºC durante uma hora, ocorre a destruição dos inibidores da 

tripsina (Couch et al., 1967). Pathak, (2015), verificou que a atividade dos inibidores da tripsina 

diminui de 278 para 94 unidades/g ao submeter esta matéria-prima ao autoclave. Contudo, 

apesar do autoclave levar à destruição de hemaglutininas e dos inibidores tripsínicos, Rajput et 

al., (1998) observaram que o tratamento possui pouco efeito nos teores de saponinas e de fitatos.  

De acordo com Vohra e Kratzer (1965) os tratamentos enzimáticos levam a uma 

marcada melhoria nos critérios de desempenho quando há inclusão de enzimas capazes de 

degradar as porções de hemicelulose e celulose dos subprodutos do Guar. Deste modo, 

observam-se efeitos positivos no crescimento e índice de conversão de frangos de engorda 

quando, à dieta constituída por farinha de Guar, é adicionado celulase, enquanto a adição de 

pectinase ou de amilase fúngica não leva a quaisquer melhorias nas performances. Já a inclusão 

de β-mananase, uma hemicelulase, tem um efeito positivo sobre o crescimento, leva a aumentos 

do índice de conversão e mitiga o aumento da viscosidade no íleo, resultante da introdução de 

Guar Churi em dietas para frangos de engorda (Lee et al. , 2003).  Em adição, verifica-se que a 

inclusão de 0,2% de pectinase em dietas contendo 15% de farinha de Guar levou a um aumento 

significativo do crescimento de frangos, quando comparado com as dietas sem adição da enzima 

(Couch et al.,1967).  

Para além disso, a suplementação com enzimas parece levar à hidrólise dos resíduos de 

goma e, consequentemente, atuar positivamente sobre os índices zootécnicos (Vohra e Kratzer, 

1965). A capacidade da β-mananase em hidrolisar os resíduos de polissacarídeos 

galactomananos, tanto no Guar Korma como no Guar Churi, leva à redução da viscosidade do 

digesta e melhora o crescimento e a conversão alimentar comparativamente com as dietas à 

base de milho e soja (Lee et al., 2003). Lee et al. (2005) verificaram que ao adicionar β-

mananase ao Guar Churi e à farinha de Guar, ocorrem melhorias no índice de conversão de 

frangos de engorda na ordem dos 8 e 10%, respetivamente. O efeito mais significativo das 

enzimas, como por exemplo da β-mananase, em dietas com Guar Churi do que com Guar 



Revisão Bibliográfica 

15 

Korma, indiciam a existência de um maior teor de resíduos de goma no Guar Churi, o que 

representa uma maior quantidade de substrato para ação das enzimas (Lee et al., 2003). 

 

 Funcionalidades como prebiótico 

 

Fuller (1989) definiu probióticos como sendo suplementos alimentares microbianos 

capazes de exercerem efeitos positivos no hospedeiro através de melhorias na microbiota 

intestinal (como citado em Sarao e Arora, 2017). São considerados probióticos as bactérias tais 

como Lactobacillus e Bifidobacterium (Sarao e Arora, 2017). Já um prebiótico classifica-se 

como sendo um ingrediente alimentar não digestível que beneficia o hospedeiro (probiótico) ao 

estimular seletivamente o crescimento e/ou atividade de uma ou mais colónias de bactérias no 

cólon, de modo a se otimizar a saúde do hospedeiro (Gibson e Roberfroid, 1995). 

A fibra alimentar consiste em hidratos de carbono capazes de resistirem aos processos 

digestivos do trato intestinal sendo apenas, completa ou parcialmente fermentados no intestino 

grosso (Zhang, 2004). As galactomananas, presentes no Guar, são considerados polissacarídeos 

não amiláceos constituintes da fibra alimentar (Zhang, 2004). Como observado anteriormente, 

a goma do Guar é uma galactomanana que contém ligações glicosídicas β-1,4 as quais não são 

digeridas no sistema digestivo pelas enzimas endógenas o que leva à sua fermentação 

microbiana e, consequentemente, à formação de ácidos gordos de cadeia curta (Zhang, 2004). 

Tal como ocorre com a fermentação dos prebióticos, os ácidos gordos de cadeia curta formados 

pela fermentação das galactomananas da goma do Guar, levam a diminuições no pH no lúmen 

e exercem um efeito inibidor no crescimento da microbiota patogénica (Zhang, 2004). Assim 

sendo, a elevada capacidade fermentativa da goma do Guar, formação de ácidos gordos de 

cadeia curta e os seus efeitos fisiológicos benéficos levam a que esta seja considerada como 

sendo um prebiótico.  

Deste modo, verifica-se que as propriedades do Guar como prebiótico promovem o 

desenvolvimento da microbiota do sistema gastrointestinal, tem efeitos benéficos sobre a 

imunidade (Fan et al., 2012; Zhang, 2004) e aumentam a biodisponibilidade de minerais 

(Zhang, 2004). 

Estudos realizados em porcos na fase de engorda revelam que a adição de 15% de goma 

de Guar desempenha um efeito anti-inflamatório no cólon através do aumento dos níveis de IL-

10 (Fan et al., 2012). 
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Observaram-se diminuições nas colónias de S. enteritidis em galinhas poedeiras 

infetadas, ao se incluir na dieta goma de Guar, sendo que estes resultados foram mais 

significativos para animais alimentados com goma de Guar e com suplementação enzimática 

(Zhang, 2004). Assim sendo, estes resultados demonstram efeitos positivos na redução de 

colónias de S.enteritidis e aumentos de resistência imunitária através da inclusão de Guar em 

dietas para galinhas poedeiras, sobretudo em procedimentos de controlo de muda (Gutierrez et 

al., 2008 ; Zhang, 2004).  

 

 Utilizações do Guar na alimentação animal  

2.4.1 Inclusão de Guar em dietas para frangos 

 

No que se refere à inclusão de Guar em dietas para frangos de carne é possível observar 

que não há um consenso dos vários autores relativamente ao nível de inclusão, nem mesmo 

qual o derivado de Guar a utilizar (Quadro 5). Contudo, verifica-se a possibilidade de inclusão 

de subprodutos do Guar em dietas para frangos de engorda de modo a diminuir os custos das 

dietas tradicionais à base de milho e soja (Gheisari, Shavakhi, Toghyani e Bahadoran, 2011; 

Lee et al., 2003). Observam-se melhores resultados na utilização de Guar Korma em 

comparação com o Guar Churi ( Lee et al., 2003). Isto justifica-se não só pelo efeito deletério 

no peso vivo e índice de conversão (IC), mas também pelas alterações no peso do sistema 

digestivo das aves e na viscosidade do digesta o que o Guar Churi parece provocar. Lee et al. 

(2003) observaram que ao introduzir 7,5% e 10% de Guar Churi em dietas de frangos de carne 

há um aumento significativo do tamanho do fígado e do pâncreas, respetivamente e, que de um 

modo geral, inclusões superiores a 2,5% de Guar Churi levam a aumentos significativos da 

massa intestinal (duodeno, jejuno e ílio). 

No que se refere a galinhas poedeiras, verifica-se que a utilização de farinha de Guar e 

de Guar Korma em níveis de incorporação de 2,5 e 5%, não afetaram o peso vivo e o ganho 

médio diário embora, em alguns casos, superiores aos observados com a dieta padrão (Gutierrez 

et al., 2007). Gutierrez et al., (2007) concluem que a incorporação de farinha de Guar ou de 

Guar Korma até 5% não tem efeitos negativos na produção de ovos. Hassan, 2003, também 

observou que uma inclusão de 10% de farinha de Guar não leva a efeitos negativos sobre os 

parâmetros produtivos de galinhas poedeiras (Quadro 6).  
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Quadro 6 - Quadro resumo sobre o efeito da inclusão de Guar em frangos de engorda. 

Autor(es) Efeito da inclusão de Guar em frangos de engorda 

(Anderson e Warnick, 1964) 
Reduções no crescimento, eficiência alimentar e excreção de fezes mais 

espessas com a introdução de 10% de farinha de Guar. 

(Couch, Bakshi, Ferfuson,  Smith e 

Creger, 1967) 

Inclusões de farinha de Guar superiores a 10% levam a perdas 

significativas no crescimento, conversão alimentar e consistência das 

fezes. 

(Maisonnier ,Gomez  e Carré, 2001) 

A inclusão de goma de Guar em alimentos compostos levou a uma 

diminuição significativa do IC, da digestibilidade de nutrientes, 

sobretudo da digestão de lípidos.  

(Kamran,  Pasha,  Mahmud,  e Ali, 

2002) 

Não se observaram diferenças significativas no GMD, consumo de 

alimento ou IC entre frangos alimentados com 0 e 5% de farinha de 

Guar. Contudo para uma inclusão igual ou superior a 10%, foram 

observados efeitos negativos. 

(Lee et al., 2003) 
Possibilidade de se incluir até 7,5% de Guar Korma em engorda sem 

que ocorram alterações significativas no peso vivo ou no IC. 

( Lee et al., 2003) 
A inclusão de Guar Churi em dietas de iniciação para frangos de engorda 

leva a diminuição dos crescimentos em valores superiores a 2,5%. 

(Lee, Connor-Appleton,  Bailey e 

Cartwright, 2005) 

A inclusão de 2,5% de farinha de Guar, Guar Korma ou Churi levam a 

crescimentos, consumos de alimento composto, IC e rendimentos de 

carcaça equivalentes às dietas de bagaços de milho e soja. 

(Gheisari et al., 2011) 

Frangos alimentados com 6, 9 e 12% de farinha de Guar no período de 

iniciação, engorda e acabamento, respetivamente, exibem melhores 

performances aos 49 dias em comparação com a dieta controlo sem 

Guar. 

(Gheisari et al., 2011) 

A inclusão de 9, 12 e 15% de farinha de Guar nas dietas de iniciação, 

engorda e acabamento, respetivamente, podem suportar o desempenho 

equivalente ao de frangos de carne alimentados com uma dieta típica de 

farinha de milho e soja. 

(Nasrala et al., 2015) 

Possibilidade de incluir 2,5% de Guar Korma em dietas para frangos 

sem adição de enzimas, e de 5% com suplementação enzimática, sem 

que existam efeitos adversos nos crescimentos, digestibilidade de 

nutrientes e eficiência económica. 
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Quadro 7 - Quadro resumo sobre o efeito da inclusão de Guar em galinhas poedeiras. 

 

Autor(es) Efeito da inclusão de Guar em galinhas poedeiras 

(Zhang, 2004) 

Não se observaram diferenças estatísticas na ingestão de alimentos 

em galinhas alimentadas com 5% de farinha de Guar quando 

comparado com a dieta controlo. Já uma inclusão de 10% levou a 

consumos inferiores. 

(Zhang, 2004) 

A inclusão de 5% de farinha de Guar não levou a alterações na 

produção de ovos quando comparado com a dieta controlo. Já uma 

percentagem de 10% leva a diminuições na produtividade ainda 

que não sejam diferenças estatisticamente significativas.  

(Zhang, 2004) 

Verificam-se diminuições no GMD com o aumento da inclusão de 

farinha de Guar de 2,5 para 5%. Já a inclusão de Guar Korma em 

concentrações de 2,5 e 5% levou a GMD constantes e 

numericamente superiores aos da dieta controlo.  

(Gutierrez et al., 2007) 

A inclusão de farinha de Guar e de Guar Korma em níveis não 

superiores a 5% não provocam alterações na taxa de postura, na 

ingestão de alimento e na qualidade da casca quando comparado 

com as dietas tradicionais. 

(Gutierrez et al., 2007) 

A inclusão de farinha de Guar e de Guar Korma em níveis não 

superiores a 5% provocam efeitos deletérios na conversão 

alimentar e na massa total dos ovos quando comparado com as 

dietas tradicionais. 

(Hassan, 2013a) 

Possibilidade de se incluir níveis até 10,0% de farinha de Guar sem 

efeitos adversos sobre o desempenho produtivo (produção de ovos, 

consumo de alimento, índice de conversão alimentar, peso do ovo, 

massa de ovo, cor de gema e mortalidade). 

 

2.4.2 Inclusão de Guar em dietas para peixes 

 

A inclusão de Guar em dietas para peixes tem como intuito a inserção de uma nova fonte 

de proteína como alternativa às utilizadas tradicional e maioritariamente, como é o caso da 

farinha de peixe. Assim sendo, o objetivo final será a de se obter um produto economicamente 

mais viável mantendo-se ou melhorando os parâmetros produtivos. 

A substituição de farinha de peixe por farinha de sementes de Guar foi estudada em 

tilápias do Nilo. Níveis de inclusão de 75% de Guar levaram a diminuições significativas na 

ingestão de alimento, assim como, a alterações do comportamento natural dos animais (Al-

Hafedh e Siddiqui, 1998). Já no que se refere aos índices de conversão, verifica-se que inclusões 

até 50% de Guar possuem efeitos estatisticamente iguais aos obtidos com a farinha de peixe, 

sendo que os crescimentos foram significativamente superiores para inclusões na ordem dos 

25% de Guar quando comparado com inclusões de 50 ou 75% (Al-Hafedh e Siddiqui, 1998). 

Por fim, não se observaram alterações na qualidade das carcaças para inclusões até 75% (Al-

Hafedh e Siddiqui, 1998). Inclusões até 50% de farinha de sementes de Guar em dietas para 
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tilápias, parece ser uma solução economicamente viável em detrimento da farinha de peixe ou 

de outras fontes proteicas (Al-Hafedh e Siddiqui, 1998).   

 

2.4.3 Inclusão de Guar em dietas para suínos 

 

Em suínos, cerca de 45 a 60% da proteína armazenada no corpo do animal deposita-se 

sob a forma de músculo ou carne magra, sendo que o restante é constituído pelas vísceras, pele 

e sangue (Kyriazakis e Whittemore, 2006). 

A proteína existente nos alimentos compostos representa uma importante fonte de 

aminoácidos. Estes são necessários para formação da proteína corporal, renovação de proteínas 

perdidas no processo de manutenção do tecido proteico e sob a forma de células, aminoácidos 

ou outros compostos azotados, assim como de secreções de enzimas não absorvidas pelo 

intestino (perdas fecais metabólicas ou perdas fecais endógenas) e também na forma de ureia 

nos rins (perdas urinárias) (Kyriazakis e Whittemore, 2006). 

Já no que se refere às necessidades em aminoácidos, verifica-se que aproximadamente 

20 aminoácidos são incluídos nas formulações de alimentos compostos para suínos, sendo que 

9 destes são considerados aminoácidos essenciais (lisina, metionina, treonina, triptofano, 

histidina, isoleucina, leucina, fenilalanina e valina) exigindo a sua presença nas dietas para 

suínos visto não serem  sintetizados. Em adição, considera-se a cisteína e a tirosina como sendo 

dois aminoácidos semi-essenciais uma vez que apenas podem ser sintetizados a partir da 

metionina e da fenilalanina, respetivamente. Nas dietas à base de cereais, típicas da alimentação 

de suínos, considera-se a lisina como sendo o principal aminoácido limitante (Kyriazakis e 

Whittemore, 2006). 

Verifica-se que a inclusão de goma de Guar em dietas para suínos aumenta o tempo de 

retenção da digesta no trato digestivo, devido a um aumento da viscosidade e das populações 

bacterianas presentes no trato gastrointestinal (NCSU, 2009). Assim, observa-se um aumento 

do tempo de retenção da digesta em 14% após a inclusão de goma de Guar nas dietas (Owusu-

Asiedu et al., 2006). Também se observou uma diminuição na digestibilidade de nutrientes e 

um aumento nas emissões de odores (NCSU, 2009). No que se refere à digestibilidade da 

energia, verificam-se reduções de 9,4 unidades percentuais e reduções na energia digestível de 

392kcal/kg de MS, o que leva a aumentos de 25% na energia não digestível (Owusu-Asiedu et 

al., 2006). Em suma, inclusões de goma de Guar em dietas para suínos levam uma diminuição 

da taxa de passagem da digesta, a reduções na digestibilidade de proteína e energia e a uma 
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redução da ingestão (Owusu-Asiedu et al., 2006). Contudo, há um aumento nas populações de 

bífido-bactérias e de enterobactérias no íleo (Owusu-Asiedu et al., 2006).  

Como se observa no quadro 7, apesar dos derivados do Guar poderem satisfazer a 

maioria das exigências relativas às matérias-primas passíveis de serem utilizadas em alimentos 

para suínos, não há muitos trabalhos que refiram esta utilização. Parece-nos que uma possível 

explicação tem que ver com o facto de o Guar ser produzido numa região geográfica onde o 

consumo de carne de suíno é reduzido ou mesmo proibido por questões religiosas. 

 

Quadro 8 - Energia Digestível, Metabolizável e Net (MJ/kg MS) em suínos dos derivados de Guar e da soja 

(Adaptado de Feedipedia, 2011). 

 Unidade Bagaço de Soja 
Farinha de 

Guar 

Guar meal, 

raw 

Guar meal, 

high protein 

Guar 

seeds 

Energia Digestível MJ/ kg MS 
16,8 

 (15,6 a 17,6) 
14,4 15,9 16,6 15,2 

Energia Metabolizável MJ/ kg MS 
15,3 

(14,5 a 15,3) 
13,2 - - - 

Energia Net MJ/ kg MS 9,3 8,3 - 9,5 - 
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3 Utilização de soja e de novas fontes proteicas  

 Soja 

 

A nível mundial considera-se que cerca de 80% da soja tem origem nos EUA, Brasil e 

Argentina (Martin, 2014). Assim sendo, qualquer problema na origem da matéria-prima, ou 

seja, em qualquer um destes países, tem consequências imediatas no mercado global, 

especialmente no que se refere aos preços (Martin, 2014). A Europa é muito dependente do 

fornecimento desta proteaginosa, sendo pois muito sensível ao comércio de soja, o que leva a 

que o desenvolvimento de novas fontes proteicas seja estrategicamente importante (Martin, 

2014).  

Do total de matérias-primas utilizadas como fonte proteica para a alimentação animal 

(25,283 x 106t), 88% correspondem a bagaço de soja e a bagaços de colza e de girassol (Bosch, 

2015). Dessas matérias-primas, verifica-se que a autossuficiência da União Europeia para 

bagaços de colza e de girassol é de aproximadamente 82%, enquanto para a soja é de apenas 

3% (Bosch, 2015). Para além disso, para todas as matérias-primas proteaginosas utilizadas nas 

formulações de alimentos compostos proteicos, a autossuficiência europeia é de apenas 32%, o 

que remete para uma carência de 68% de matérias-primas proteicas que têm de ser importadas 

para a União Europeia (Bosch, 2015). Há pois, uma forte dependência por fontes proteicas 

externas, o que leva a uma elevada vulnerabilidade do sector suinícola à volatilidade de preços 

e distorções comerciais (Bosch, 2015; Camps e Górriz, 2017).  

Além disso, a produção intensiva de soja está intimamente relacionada com a 

desflorestação e poluição de florestas, assim como a utilização de Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM) que ainda continuam a ser socialmente indesejados e proibidos na União 

Europeia (Bosch, 2015).  

Outro fator preponderante a ter em conta é o aumento exponencial da população mundial 

que irá atingir cerca de 9 mil milhões de habitantes em 2050, assim como o aumento do 

consumo mundial de carne que se estima que irá passar dos 37 para os 52kg Per capita por ano 

(Bosch, 2015).  

De modo a diminuir as importações de fontes proteaginosas para a UE são esperadas 

medidas que visam a redução das necessidades de matérias-primas proteicas: 

 - Diminuição no consumo de carne; 

 - Aumento da eficiência produtiva e diminuição de desperdícios de alimentos; 

 - Utilização de alimentação de precisão;  
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 - Suplementação de dietas com aminoácidos de forma a otimizar as necessidades em 

aminoácidos digestíveis e diminuir as perdas por catabolismo metabólico (Bosch, 2015; Martin, 

2014).  

Outra solução é o aumento da disponibilidade em fontes proteicas através de:  

- Melhorias na produção e na sua eficiência; 

- Desenvolvimento de novas fontes proteicas (Bosch, 2015). 

Deste modo, a baixa autossuficiência da União Europeia em soja, levou a medidas do 

Parlamento Europeu que levaram a um aumento de estudos científicos, produção, e 

desenvolvimento de novas fontes proteicas de origem europeia (de Visser, Schreuder e 

Stoddard, 2014). 

Já a nível nutricional, considera-se que o bagaço de soja é uma importante fonte de 

aminoácidos essenciais, nomeadamente de lisina, a qual representa o primeiro aminoácido 

limitante em suínos, sendo a sua digestibilidade no ílion de 85% (de Visser, Schreuder, & 

Stoddard, 2014). 

 

 Outras leguminosas 

 

Observa-se então que existe um grande número de leguminosas, e seus subprodutos que 

poderão substituir parcial ou totalmente a soja. Contudo, verificam-se algumas limitações na 

sua utilização, sobretudo no que diz respeito a fatores anti-nutricionais, assim como, à grande 

variabilidade na composição nutricional, o que leva a flutuações na disponibilidade e 

digestibilidade de nutrientes. Mesmo assim, surge a necessidade de explorar diferentes 

leguminosas como fonte proteica em dietas para suínos o que leva ao estudo de diferentes 

alternativas, tais como a ervilha, bagaço de colza, bagaço de algodão e o Guar, objeto deste 

estudo em particular. 

No que se refere à ervilha, tem-se observado um aumento na sua produção, sobretudo 

de subprodutos, uma vez que esta leguminosa possui interesse para a alimentação humana, 

sendo que o que é descartado poderá ser incluído em formulações para suínos (Cruz e Lescano, 

2016). Na sua composição em aminoácidos, observam-se elevados teores em lisina e, em 

contrapartida, reduzidos níveis em aminoácidos sulfurados e triptofano. 

Já no bagaço de colza, os principais problemas associados à sua inclusão remetem para 

as reduções nos consumos devido à presença de fatores anti-nutricionais que comprometem os 

índices de crescimento (Cruz e Lescano, 2016).  
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 Os principais fatores limitativos da utilização de bagaço de algodão são a sua 

heterogeneidade e grande variabilidade na composição química, as quais estão associadas aos 

diferentes processos de tratamento e extração do óleo (Cruz e Lescano, 2016). 

 

 Insetos  

 

A possibilidade de se utilizar insetos como fonte proteica para a alimentação animal tem 

conduzido a um maior interesse nesta produção animal, o que levou ao desenvolvimento de 

novos projetos abordando esta temática (Martin, 2014). 

Observa-se que, de um modo geral, os insetos têm um crescimento rápido e reproduzem-

se com facilidade, para além de possuírem conversões alimentares interessantes (Camps e 

Górriz, 2017). Podem ser produzidos em substratos de resíduos da agricultura ou alimentares 

(Martin, 2014). A título de exemplo, observa-se que uma mosca doméstica pode por até 1000 

ovos numa semana, sendo que cada larva leva 72 horas para se formar (Camps e Górriz, 2017). 

As espécies mais estudadas e, ao mesmo tempo, as mais fáceis de se produzirem em 

larga escala, são as larvas da mosca black soldier (Hermedia ilucens), mosca doméstica (Musca 

domestica), larvas de tenébrio (Tenebrio molitor) e bicho-da-seda (Bombyx mori), embora 

gafanhotos, grilos e térmitas também vêm a ser estudados apesar do seu custo de produção ser 

mais elevado (Camps e Górriz, 2017). 

Por norma, os produtos obtidos a partir de insetos possuem elevados teores em proteína 

bruta (40 a 44% na MS), no caso da mosca black soldier, 60% para gafanhotos e até mesmo 

70% no bicho-da-seda (Camps e Górriz, 2017).  Por outro lado, o seu teor em gordura bruta 

(GB) é variável entre 10 a 25%, podendo atingir até 43% no caso das larvas de tenébrio (Camps 

e Górriz, 2017). Além disso, verificam-se elevados níveis em minerais, embora demonstrem 

baixos teores em cálcio (Camps e Górriz, 2017). No quadro 9 pode-se observar a composição 

química de alguns insetos de maior interesse em comparação com a soja e a farinha de peixe. 

Contudo, o esqueleto em quitina visível na maioria dos insetos leva a problemas na sua 

utilização como fonte proteica na alimentação de suínos devido à sua baixa digestibilidade 

(Camps e Górriz, 2017).   
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Quadro 9 – Composição química (%MS) de alguns insetos de maior interesse (Rumpold e Schlüter, 2013) em 

comparação com as de bagaço de soja e de peixe (FEDNA, 2010). 

 Cinzas 
Gordura 

Bruta 

Proteína 

Bruta 

Lisina 

Total 

Metionina 

Total 

Mosca doméstica 10,1 ± 3,3 18,9± 5,6 50,4 ± 5,3 3,07 1,11 

Black soldier fly 20,6 ± 6,0 26,0 ± 8,3 42,1 ± 1,0 2,78 0,88 

Tenébrio 3,1 ± 0,9 36,1 ± 4,1 52,8 ± 4,2 2,86 0,79 

Bicho-da-seda 5,8 ± 2,4 25,7 ± 9,0 60,7 ± 7,0 4,25 2,12 

Bagaço de Soja (44% PB) 7,0 2,2 50,0 3,05 0,67 

Farinha de Peixe (67% PB) 16,3 10,1 71,8 5,31 1,94 

 

 

 Guar 

 

No que se refere ao Guar, verifica-se a possibilidade de se introduzir esta leguminosa 

em alimentos compostos para monogástricos, assim como alimento forrageiro para ruminantes 

(Pathak, 2015). Apesar da sua goma levar a diminuições nos parâmetros produtivos e a 

aumentos na viscosidade intestinal, verifica-se uma maior fiabilidade nos subprodutos 

existentes no mercado, havendo maiores cuidados no seu processamento. 

 Já no que diz respeito às características nutricionais, pode-se observar que o Guar 

possui boas concentrações em proteína e um perfil interessante em aminoácidos. Assim sendo, 

pode-se observar que as características associadas ao Guar e seus subprodutos fazem com que 

esta leguminosa possa ser incluída em formulações para animais de interesse zootécnico como 

uma nova fonte proteica



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Experimental



 

 

 



Trabalho Experimental 

27 

4 Objetivos 

 

O estudo por nós realizado insere-se num protocolo entre a Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) e a empresa Acembex do grupo RAR que teve como principal 

objetivo determinar os efeitos da incorporação de diferentes subprodutos do Guar em alimentos 

compostos para suínos, bovinos, coelhos e aves. 

No caso particular dos suínos, base para este ensaio experimental, pretende-se avaliar 

os efeitos, sobre alguns parâmetros zootécnicos e de digestibilidade, da incorporação de Guar 

Meal Korma. Assim, substituiu-se parcialmente o bagaço de soja presente num alimento 

comercial composto destinado a porcos na fase de engorda, por Guar Meal Korma com 

tratamento térmico, em dois níveis de inclusão (5 ou 10%) ou sem tratamento térmico, num 

nível de inclusão de 5%.  

Foram avaliados a ingestão média diária de alimento, o ganho médio diário, o índice de 

conversão, a digestibilidade e a espessura de gordura dorsal, de modo a que seja possível aferir 

conclusões sobre os efeitos do Guar Meal Korma em porcos de engorda. 
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5 Material e Métodos 

 

O presente estudo desenvolveu-se no Departamento de Engenharia Zootécnica da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, nomeadamente na Unidade Experimental de 

Suinicultura, na Unidade Experimental de Nutrição Arnaldo Dias da Silva e no Laboratório de 

Nutrição Animal em Vila Real, Portugal. 

 

 Animais e instalações  

 

Para o ensaio experimental, os animais passaram por um período inicial de habituação 

às instalações durante o qual foi fornecido um alimento comercial composto sem adição de 

Guar. De seguida, foi aplicado um período de transição com a introdução gradual dos diferentes 

tipos de dietas em estudo (1/3 inicialmente, passando-se a 1/2 e finalmente para 2/3). Após este 

período os animais foram pesados individualmente e, de acordo com o seu peso vivo foram 

constituídos grupos homogéneos que, aleatoriamente, foram distribuídos pelos diferentes 

tratamentos. O ensaio foi realizado com 32 animais do sexo masculino, correspondendo a 8 

animais por cada um dos 4 tratamentos. Os animais chegaram às instalações da Unidade 

Experimental de Suinicultura da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro no fim do 

período de recria e com um peso vivo inicial médio de 44,2 ± 3,51kg.  

Do total dos 32 animais, 8 foram alojados em jaulas metabólicas (2 animais por cada 

tratamento), de modo a que fosse possível realizar recolha de integral de fezes e, 

posteriormente, determinar a digestibilidade das diferentes dietas (Figura 3). 

 

Figura 3 – Alojamento dos animais do ensaio de digestibilidade em jaulas metabólicas. Fotografia retirada na 

primeira semana do ensaio (Fonte: Própria). 
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Os restantes 24 animais foram alojados em celas individuais adaptadas ao ensaio em 

questão, num total de 6 animais por tratamento (Figura 4). 

 

Figura 4 - Alojamento dos animais do ensaio de crescimento em jaulas adaptadas para o ensaio. Fotografia retirada 

na primeira semana do ensaio (Fonte: Própria). 

 

Todos os animais dispunham de água ad libitum, fornecida através de bebedouros 

automáticos. O alimento foi distribuído duas vezes por dia e em quantidades ponderadas de 

modo a garantir uma ingestão ad libitum e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de refugos 

durante o período experimental. 

Foram realizadas pesagens quinzenalmente de forma a monitorizar a evolução do peso 

vivo dos animais, com exceção do 1º período de pesagens (13 dias) e do último (10 dias), sendo 

que, a antecipação da última pesagem, deveu-se ao facto dos animais terem atingido o peso 

ideal de abate. Aos 52 dias de ensaio, terminou o período experimental e os animais possuíam 

um peso vivo médio de 104,1 ± 6,03kg. 

 

 Tratamentos experimentais  

 Controlo – Alimento convencional para suínos na fase de engorda; 

 Guar Meal Korma com tratamento térmico 5% (GMK t5) – Substituição parcial de 5 pontos 

percentuais do bagaço de soja por Guar Meal Korma (tratado termicamente) no alimento controlo; 

 Guar Meal Korma com tratamento térmico 10% (GMK t10) – Substituição parcial de 10 

pontos percentuais do bagaço de soja por Guar Meal Korma (tratado termicamente) no 

alimento controlo; 

 Guar Meal Korma sem tratamento térmico 5% (GMK 5) – Substituição parcial de 5 

pontos percentuais do bagaço de soja por Guar Meal Korma (não tratado termicamente) 

no alimento controlo. 
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 Alimentos 

 

Para o ensaio experimental foram utilizados quatro alimentos compostos distintos onde 

o objetivo era a inclusão de Guar Korma em substituição do bagaço de soja sem que houvesse 

alterações significativas na sua composição química e em nutrientes (Quadro 8). O alimento 

controlo utilizado foi um alimento comercial formulado pela NANTA, para porcos em engorda 

dos 45 aos 100 kg de peso vivo. Neste há uma inclusão de 10% de bagaço de soja enquanto no 

Guar Korma com e sem tratamento térmico 5%, a sua inclusão é de apenas 5% com a adição 

de 5% de Guar Korma. Por outro lado, o Guar Meal Korma com tratamento térmico 10%, 

apenas possui Guar Korma como substituto total do bagaço de soja.  

 

Quadro 10 - Matérias-primas utlizadas nos alimentos compostos e composição química. 

Ingredientes 

(% de incorporação) 

Dietas 

Controlo GMK t5 GMK t10 GMK 5 

Cevada 23 22 21 22 

Trigo 45 45 45 45 

Bagaço de soja 10 5 - 5 

Bagaço de girassol - - 4,5 - 

Colza 5 5 - 5 

Sêmea de arroz 4 4 4 4 

Milho 5 6 5,5 5,5 

DDGS milho 5 5 5 5 

Gérmen de milho 1,6 1,5 2 1,5 

Guar meal Korma - - - 5,0 

Guar meal Korma c/ tratamento térmico - 5,0 10,0 - 

Composição química (calculada) 

Matéria seca (%) 89,9 90,1 89,5 90,1 

Proteína Bruta (PB) (%) 15,8 15,8 15,8 15,8 

Gordura Bruta (GB) (%) 3,2 3,4 4,0 3,4 

Fibra Bruta (FB) (%) 4,5 4,5 4,7 4,6 

Energia metabolizável (Kcal kg-1 MS) 3236 3237 3216 3237 
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 Medições  

5.4.1 Ensaio de Crescimento 

 

Durante o período experimental foram realizadas medições de modo a que fosse 

possível determinar as performances zootécnicas. Assim sendo, foram recolhidos dados 

referentes a: 

 - Pesos individuais dos animais (0,13,27,41,51 dias de ensaio); 

 - Ingestão individual de alimento (diariamente); 

 - Mortalidade e morbilidade (0 aos 51 dias); 

 - Tratamentos ou outras intervenções realizadas (0 a 51 dias); 

 - Espessura de gordura dorsal (EGD) no ponto P2, no músculo Longissimus dorsi, dos 

animais após o fim do ensaio; 

- Classificação da carcaça in vivo (SEUROP – sistema europeu de classificação) 

- Temperatura da sala (diariamente). 

 

5.4.2 Ensaio de Digestibilidade 

 

De modo a determinar digestibilidade dos diferentes tratamentos, 8 animais, 2 por 

tratamento, foram mantidos em jaulas metabólicas. Deste modo, procedeu-se à colheita total de 

fezes durante uma semana, sendo que, das amostras diárias colhidas, obtiveram-se duas 

amostras compostas secas, representativas e proporcionais ao peso das fezes excretadas. No fim 

do ensaio analisou-se para cada animal duas amostras compostas, perfazendo um total de 16 

amostras (2 amostras por animal x 8 animais).  

Para que fosse possível calcular a digestibilidade dos diferentes tratamentos, foram 

feitas medições, nomeadamente: 

- Ingestão individual de alimento (diariamente); 

- Recolha total de fezes diária (por um período de 7 dias); 

- Peso vivo (no início e no fim do ensaio experimental); 

- Temperatura da sala (diariamente). 

Já a nível laboratorial procedeu-se à análise da Matéria Seca (MS), Matéria Orgânica 

(MO), Proteína Bruta (PB) e Gordura Bruta (GB). 
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 Espessura de Gordura Dorsal (EGD) 

 

No final do ensaio mediu-se a Espessura de Gordura Dorsal nos 24 animais 

correspondentes ao ensaio de crescimento. Para este efeito, utilizou-se uma sonda de 5.0 MHz 

(UST-588U-5, 64 mm, Aloka) aplicada sobre o músculo Longissimus dorsi a uma distância de 

65 mm da linha média dorsal da última costela Figura 5 (Kyriazakis e Whittemore, 2006). De 

modo a melhorar a qualidade das imagens captadas aplicou-se óleo alimentar entre a pele dos 

animais e a sonda.  

 

Figura 5 – Posições para medições através de sondas dos pontos P1 (45 mm), P2 (65 mm) e P3 (80 mm) a partir 

da linha média dorsal da última costela. O ponto X indica a linha através do músculo Longissimus dorsi 

captada através da sonda, medindo-se assim a profundidade do músculo e da gordura (Kyriazakis & 

Whittemore, 2006). 

 

As medições foram realizadas pelo mesmo operador através de imagens fixas e do 

software ImageJ para análise de imagens através do método descrito em Quaresma, Payan-

Carreira e Silva, 2013). A interpretação das imagens foi realizada pelo mesmo operador 

utilizando-se a tabela SEUROP para a classificação da EGD dos diferentes animais.  

 

 Análises Químicas  

 

As amostras secas dos alimentos constituintes da dieta, assim como as das fezes dos 

animais incluídos no ensaio de digestibilidade, foram submetidas às seguintes determinações: 

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

 Proteína bruta (PB), calculada como N-Kjeldahl x 6,25 (método no. 954.01; AOAC, 1990);  

 Teor em NDF, expresso numa base isenta de cinza, segundo o método descrito por Van Soest 

et al. (1991);  

 Teor em fibra de detergente ácido (ADF) e em lenhina de detergente ácido (ADL) segundo 

a metodologia de Robertson e Van Soest (1981). 
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 Análises estatísticas  

 

Para o estudo de análise estatística do peso vivo, ganho médio diário, ganho total de 

peso vivo, ingestão média diária e índice de conversão foram utilizados dados referentes aos 32 

animais durante os 0 aos 51 dias de ensaio. Já para a análise da EGD os dados utilizados foram 

referentes aos 24 animais inseridos no ensaio de crescimento. Todos os dados obtidos ao longo 

do ensaio foram transferidos para formato Excel e analisados através do programa estatístico 

JMP versão 7.0 (SAS, 2007). Procedeu-se à análise de variância (ANOVA) e comparação 

múltipla de médias (Teste Tuckey e T´student). Os valores apresentados correspondem ao erro 

padrão e ao valor de P. Por fim, consideraram-se diferenças estatísticas significativas para 

valores de P inferiores a 0,05. 
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6 Resultados e Discussão   

 

 Composição química dos alimentos  

 

Através das análises químicas realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) pode-se observar a composição 

química dos quatro alimentos utilizados neste ensaio (Quadro 11). De notar que se pretendia 

que os valores dos diferentes parâmetros, sobretudo da proteína bruta, fossem semelhantes para 

todos os alimentos em estudo.  

  

Quadro 11 - Composição química dos alimentos obtida no Laboratório de Nutrição Animal UTAD. 

 Controlo GMK t5 GMK t10 GMK5 

MS 105º (no alimento) 90,26 90,02 90,76 90,96 

Matéria Orgânica 94,94 95,27 94,04 95,11 

Cinzas 5,06 4,73 5,96 4,89 

Proteína Bruta 17,78 18,32 18,24 17,40 

Gordura Bruta 5,50 8,51 5,26 4,27 

NDF 18,40 16,77 18,21 16,92 

ADF 6,80 7,22 6,35 6,41 

ADL 2,70 2,95 2,43 2,22 

Celulose 4,09 4,27 3,92 4,19 

Hemicelulose 11,61 9,55 11,86 10,51 

Lenhina 2,55 2,00 2,29 2,00 

Nota: Todos os valores à exceção dos da matéria seca (MS) encontram-se calculados na percentagem de matéria seca.  

 

 Peso vivo 

 

No quadro 12 e nos gráficos 1 e 2 observa-se a evolução do peso vivo dos animais ao 

longo do período experimental. Pela análise destes resultados verifica-se que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes tratamentos (P>0,05) no que se 

refere ao peso vivo. Contudo, podem-se observar variações numéricas importantes entre os 

tratamentos com inclusão de Guar Meal Korma (GMK) em comparação com o grupo Controlo. 

Estas variações são superiores para as dietas com GMK sem tratamento 5% (GMK 5) e com 

GMK com tratamento 10% (GMK t10). Estes resultados indicam que a incorporação de GMK 
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não leva a efeitos negativos no peso vivo de porcos na fase de engorda (dos 45 aos 100 kg), em 

níveis de incorporação de 5% (GMK sem e com tratamento térmico) e de 10% de GMK tratado 

termicamente. Pelo contrário, até se verificam ganhos adicionais de 5 a 6% no peso vivo (5,3 a 

5,6 kg), com a adição de GMK tratado em incorporação de 10% e de GMK não tratado 

(incorporado em 5%), respetivamente. Estes maiores pesos podem traduzir-se em importantes 

ganhos económicos. Owusu-Asiedu et al. (2006) utilizando goma de Guar numa inclusão de 

7% verificaram uma diminuição do peso vivo dos animais. 

 

Quadro 12 - Peso vivo (PV) em kg dos porcos ao longo do período de ensaio (0,13,27,41 e 51 dias) e variação 

relativa do PV no final do ensaio (%). 

Tratamentos PV0 PV13 PV27 PV41 PV51 (%) 

Controlo (n=8) 43,9 56,6 73,0 89,5 101,1 (100) 

GMK t5 (n=8) 44,3 58,9 75,1 91,0 102,7 (102) 

GMK t10 (n=8) 44,1 58,9 77,0 93,9 106,4 (105) 

GMK 5 (n=8) 44,4 60,7 77,0 93,9 106,7 (106) 

EP 1,3050 1,6463 1,6820 1,8826 2,0447 

Valor P 0,9914 0,3866 0,2908 0,2667 0,1644 

 

 

 
 

Gráfico 1 - Evolução do peso vivo (PV; kg) para o conjunto de tratamentos experimentais em teste, aos 0, 13, 27, 

41 e 51 dias de ensaio. 
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Gráfico 2 - Evolução do peso vivo (PV; kg) para o conjunto de tratamentos experimentais em teste, aos 0, 13, 27, 

41 e 51 dias de ensaio. 

 

 Ganho médio diário (GMD) 

 

No Quadro 13 e nos Gráficos 3, 4 e 5 pode-se observar o Ganho Médio Diário (GMD) 

de peso dos animais em kg, durante todos os períodos entre as pesagens (1 a 13, 13 a 27, 27 a 

42, 41 a 51 dias de ensaio). Também se procedeu à análise de períodos compostos, ou seja, nos 

dois primeiros períodos (1 a 27 dias de ensaio) e nos dois últimos períodos (27 a 51 dias de 

ensaio), assim como na totalidade do período experimental (1 a 51 dias de ensaio). Observou-

se que nos períodos de estudo mais curtos as oscilações nos resultados são mais visíveis do que 

nos períodos mais longos.  

Quadro 13 - Ganho médio diário de peso (GMD) dos animais ao longo do ensaio, nos períodos 1-13, 13-27, 27-

41, 41-51 e em períodos compostos 1-27, 27-51 e 1-51 dias de ensaio (kg) e variação relativa do GMD no período 

total do ensaio (1 -51) (%). 

 Ganho Médio Diário (kg) 

Tratamentos  (1-13) (13-27) (27-41) (41-51) (1-27) (27-51) (1-51) (%) 

Controlo (n=8) 0,981 1,170 1,176 1,160 1,079 b 1,169 1,121 b (100) 

GMK t5 (n=8) 1,126 1,155 1,138 1,170 1,141 ab 1,152 1,146 ab (102) 

GMK t10 (n=8) 1,140 1,294 1,208 1,245 1,220 a 1,223 1,222 a (109) 

GMK 5 (n=8) 1,255 1,164 1,205 1,278 1,208 a 1,235 1,221 a (109) 

Std Error 0,0733 0,0422 0,0383 0,0376 0,0371 0,0279 0,0263 

Valor P 0,0938 0,0870 0,5484 0,0966 0,0425 0,1181 0,0205 

Nota: Expoentes diferentes na mesma coluna, em letra minúscula, significam médias diferentes (Student’s t).  
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Gráfico 3 - Evolução do ganho médio diário (GMD) dos animais, para o conjunto de tratamentos experimentais 

em teste, nos períodos 1-13, 13-27, 27-41 e 41-51 dias de ensaio(kg). 

 

 
Gráfico 4 - Evolução do ganho médio diário (GMD) dos animais, para o conjunto de tratamentos experimentais 

em teste, nos períodos 1-27 e 27-51 dias de ensaio (kg). 

 

 

Gráfico 5- Evolução do ganho médio diário (GMD) de peso dos animais, para o conjunto de tratamentos 

experimentais em teste, no período 1-51 dias, globalidade do ensaio (kg). 
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Pela análise do Quadro 13, verifica-se alguma discrepância no GMD dos animais 

submetidos ao tratamento Controlo e GMK 5 no primeiro período em estudo, ou seja, do dia 1 

ao dia 13. O mesmo se verifica no tratamento com GMK t10 no segundo período analisado (13-

27), sendo que quando as observações são realizadas em períodos mais longos, ou em todo o 

período experimental, estas flutuações estabilizam e são visíveis os eventuais efeitos, mais 

consistentes, dos diferentes tratamentos experimentais.  

Ao analisar os períodos de medição base (quinzenas), não se verificam diferenças 

significativas entre os GMD dos diferentes tratamentos (P>0,05), ainda que, com exceção do 

3º período em estudo (27-41), haja uma tendência (P<0,1). Este facto pode ser justificado, uma 

vez que durante o 3º período (27 a 41 dias de ensaio) a temperatura da sala tenha sido mais 

elevada o que poderá ter condicionado a ingestão dos animais e, consequentemente, o seu 

crescimento.  

Já da análise em conjunto dos dois primeiros (1 a 27 dias) e dos dois últimos (27 a 

51dias) períodos verificam-se diferenças significativas (P<0,05), no GMD do 1º ao 27º dia de 

ensaio. A partir da comparação múltipla de médias realizada através do teste T Student´s, 

observou-se que o GMD dos animais do tratamento Controlo, foi menor do que o GMD nos 

tratamentos GMK t10 e GMK 5. Os animais GMK t5 possuem GMD iguais a todos os outros 

tratamentos.  

Ao avaliar-se o GMD ao longo de todo o período em estudo, verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas entres os tratamentos (P<0,05). A comparação múltipla de 

médias realizada através do teste T Student´s, revela um menor GMD entre o tratamento 

Controlo e os tratamentos GMK t10 e GMK 5 (P<0,05). Tal como observado anteriormente, os 

animais do tratamento GMK t5 apresentam ganhos estatisticamente iguais aos restantes 

tratamentos.  

Na globalidade do ensaio pode-se observar crescimentos superiores a 100g por animal 

e por dia nos tratamentos GMK t10 e GMK5, em comparação com o tratamento Controlo, o 

que remete para importantes ganhos económicos. Os GMD obtidos neste ensaio foram 

superiores, em todos os tratamentos, aos referidos para a UK, cujo valor é de 813g/dia (BPEX, 

2017). Este facto poderá ser parcialmente justificado pelo sistema de alojamento em que os 

animais se encontravam, uma vez que a reduzida mobilidade poderá ter levado a menores 

necessidades energéticas de manutenção, e consequentemente a melhores performances. 
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 Ganho total de peso vivo por animal no ensaio 

 

Ao analisar-se o ganho total de peso dos animais durante o período do ensaio (Quadro 

14; Gráfico 6) observou-se que, tal como no GMD, existem diferenças estatisticamente 

significativas (P<0,05). A comparação múltipla de médias através do método T Student´s, 

remete para diferenças significativas entre o tratamento Controlo e os tratamentos GMK t10 e 

GMK5 (P<0,05). O ganho de peso nos animais do grupo Controlo foi menor. Os animais do 

tratamento GMKt5 apresentam ganhos totais de peso iguais aos restantes tratamentos. 

  

Quadro 14 - Ganho total de peso de cada porco ao longo do ensaio, 1-51 dias de ensaio (kg) e análise de contraste. 

 Var PV1-51 
C+GMK t5 vs. 

GMK t10 +GMK5 

C vs 

Restantes 

GMK t5 vs. 

GMK t10+ GMK5 

Controlo (n=8) 57,2 b  
 

 

GMK t5 (n=8) 58,5 ab 

GMK t10 (n=8) 62,3 a 

GMK 5 (n=8) 62,3 a 

Std Error 1,3430    

Valor P 0,0205 0,0025 0,0203 0,0273 

Nota: Expoentes diferentes na mesma coluna, em letra minúscula, significam médias diferentes (Student’s t). 

 

Da análise de contraste entre os grupos Controlo + GMK 5 vs GMK t10 + GMK5, 

Controlo vs. restantes tratamentos e GMK t5 vs. GMK t10 + GMK5 (Quadro 14), observam-se 

diferenças estatisticamente significativas (P<0,05). Os grupos Controlo e GMKt5 apresentam 

ganhos de peso inferiores (P<0,05) aos grupos GMKt10 e GMK5. Também o grupo Controlo 

em contraste com os demais apresenta ganhos de peso inferiores. O grupo GMKt5 revela 

menores ganhos quando comparado com os grupos GMKt10 + GMK5. 

 

 

Gráfico 6 - Ganho total de peso dos porcos (kg) ao longo do ensaio, 1-51 dias, nos tratamentos. 

54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0

Var PV1-51

Ganho de PV

(kg/an)

GMK5 GMKt10 GMKt5 C
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 Ingestão média diária (IMD) 

 

A ingestão média diária (IMD) de alimento pelos animais pode ser observada no Quadro 

15 e nos Gráficos 7, 8, 9, 10 e 11. Não se observam diferenças estatisticamente significativas 

(P>0,05) nos valores de IMD nos diferentes tratamentos ao longo do ensaio, ainda que no 2º 

período 13-27 ocorra uma tendência (P=0,0662). Contudo, verificam-se diferenças numéricas 

importantes nos valores de ingestão, tal como se mostra na comparação relativa entre o grupo 

Controlo e os restantes tratamentos. Considerando o tratamento Controlo como base 100%, 

pode-se verificar um aumento de 2, 4 e 9% da ingestão nos tratamentos GMK t5, GMK t10 e 

GMK 5, respetivamente. Estes resultados estão em consonância com os de Gutierrez et al. 

(2007) que também não associam, em galinhas poedeiras, diminuições na ingestão com a 

incorporação de Guar, não havendo, aparentemente, alterações na palatabilidade dos alimentos. 

Contudo, Owusu-Asiedu et al. (2006) verificaram que a inclusão de 7% de goma de Guar em 

dietas para porcos de engorda levou a reduções na IMD de 227g/dia.  

A incorporação de GMK, em qualquer dos tratamentos em estudo, não diminui o 

consumo de alimento, pelo contrário, levou a aumentos do mesmo. Este aumento de ingestão 

parece ter levado a aumentos similares nos ganhos médios diários dos animais, tal como 

mostrado anteriormente (Quadro 13).  

 

Quadro 15 - Ingestão média diária (IMD) dos animais ao longo do ensaio, nos períodos 1-13, 13-27, 27-41, 41-

51 e em períodos compostos 1-27, 27-51 e 1-51 dias de ensaio (kg). 

 Ingestão Média Diária (IMD) 

  (1-13)  (13-27)  (27-41)  (41-51)  (1-27)  (27-51)  (1-51) (%) 

Controlo (n=8) 2,218 2,547 2,697 3,019 2,383 2,858 2,620 (100) 

GMK t5 (n=8) 2,388 2,605 2,662 3,073 2,497 2,868 2,682 (102) 

GMK t10 (n=8) 2,340 2,784 2,646 3,151 2,562 2,899 2,730 (104) 

GMK 5 (n=8) 2,522 2,765 2,745 3,365 2,644 3,055 2,849 (109) 

Std Error 0,1010 0,0718 0,0801 0,1085 0,0766 0,0861 0,0705 

Valor P 0,2240 0,0662 0,8270 0,1429 0,1261 0,3529 0,1538 
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Gráfico 7 - Evolução da Ingestão Média Diária (IMD) de alimento pelos animais, para o conjunto de tratamentos 

experimentais em teste, nos períodos 1-13, 13-27, 27-41 e 41-51 dias de ensaio. 

 

Nos gráficos 7 e 8 é possível observar um ligeiro decréscimo na ingestão de alimentos 

no período de 27-41 dias nos tratamentos GMKt10 e GMK5. Este efeito pode ter sido resultante 

da vaga de calor já anteriormente referida, afetando com maior incidência os animais que 

apresentavam maior ingestão alimentar. Ainda assim, deve-se observar que não ocorreram 

efeitos negativos relevantes nas performances dos animais.  

 

Gráfico 8 -  Evolução da Ingestão Média Diária (IMD) de alimento pelos animais, para o conjunto de tratamentos 

experimentais em teste, nos períodos 1-13, 13-27, 27-41 e 41-51 dias de ensaio. 
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Gráfico 9 - Evolução da Ingestão Média Diária (IMD) de alimento pelos animais, para o conjunto de tratamentos 

experimentais em teste, nos períodos 1-27 e 27-51 dias de ensaio. 

 

Embora sem significado estatístico observa-se uma maior ingestão dos animais dos 

tratamentos com Guar relativamente ao grupo Controlo, sobretudo, o tratamento GMK5.  

 

Gráfico 10 -  Evolução da Ingestão Média Diária (IMD) de alimento pelos animais, para o conjunto de tratamentos 

experimentais em teste, no período 1-51 dias, globalidade do ensaio. 

 

 Índice de conversão alimentar (IC) 

 

No Quadro 16 e nos Gráficos 11, 12, 13 e 14 podem-se observar os resultados relativos 

ao índice de conversão alimentar (kg de alimento ingerido em função do ganho de peso (kg)). 

Os resultados obtidos foram superiores aos valores médios do UK (IC=2,72) aproximando-se 

dos relativos às 10% melhores explorações do UK onde o IC médio é de 2,22 (BPEX, 2017). 
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Em qualquer dos períodos estudados não se observam diferenças estatísticas (P>0,05) 

no IC entre os vários tratamentos. Contudo, o tratamento GMKt10 apresenta sempre, com 

exceção do primeiro período, os melhores valores de IC (Gráficos 13 e 14).  

 
Quadro 16 - Índice de conversão alimentar (IC) dos animais, nos períodos 1-13, 13-27, 27-41, 41-51 e 

em períodos compostos 1-27, 27-51 e 1-51 dias de ensaio (kg alimento ingerido/kg de ganho de peso). 

 

 IC 1-13 IC 13-27 IC 27-41 IC 41-51 IC 1-27 IC 27-51 IC 1-51 (%) 

Controlo (n=8) 2,406 2,196 2,299 2,613 2,210 2,450 2,342 (100) 

GMK t5 (n=8) 2,129 2,274 2,338 2,625 2,193 2,488 2,339 (100) 

GMK t10 (n=8) 2,117 2,161 2,196 2,554 2,113 2,371 2,238 (96) 

GMK 5 (n=8) 2,016 2,374 2,291 2,636 2,188 2,474 2,332 (100) 

Std Error 0,1362 0,0648 0,0575 0,0904 0,0484 0,0554 0,0407 

Valor P 0,2338 0,1513 0,3653 0,9198 0,5055 0,4611 0,2350 

 

Gráfico 11 - Evolução do Índice de Conversão alimentar (IC) dos animais, kg alimento ingerido/kg de 

ganho de peso, nos períodos 1-13, 13-27, 27-41 e 41-51 dias de ensaio. 

 
Gráfico 12 - Evolução do Índice de Conversão alimentar (IC) dos animais, kg alimento ingerido/kg de ganho de 

peso, nos períodos 1-13, 13-27, 27-41 e 41-51 dias de ensaio. 
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Os melhores valores apresentados pelos animais do tratamento GMK10 mostram 

melhorias de 4%, relativamente aos restantes grupos. Conclui-se que, apesar de não existir 

suporte estatístico, a melhor eficiência do GMK10 face aos outros tratamentos poderá levar a 

vantagens económicas. 

 
Gráfico 13 - Evolução do Índice de Conversão alimentar (IC) dos animais, kg alimento ingerido/kg de ganho de 

peso, para o conjunto de tratamentos experimentais em teste, nos períodos 1-27 e 27-51 dias de ensaio. 

 
Gráfico 14 - Evolução do Índice de Conversão alimentar (IC) dos animais, kg alimento ingerido/kg de ganho, de 

peso para o conjunto de tratamentos experimentais em teste, no período 1-51 dias, globalidade do ensaio. 

 

 

 Espessura de gordura dorsal (EGD) 

 

No Quadro 17 podem-se observar os valores, em mm, da gordura subcutânea e da 

profundidade do músculo Longissimos dorsi, no ponto P2. Também se apresentam os valores 

relativos à percentagem de carne magra na carcaça e a classificação obtida. Todas as medições 

apresentadas foram realizadas in vivo. Observam-se diferenças estatisticamente significativas 
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(P<0,05) para todos os parâmetros em análise à exceção da profundidade do músculo (P>0,05). 

Da comparação múltipla de médias efetuada por ambos os testes se destaca que o grupo GMK5 

apresenta maiores valores de gordura (P2 e Ribfat) do que o tratamento GMKt10 e menor 

percentagem de carne magra. Os restantes tratamentos são estatisticamente iguais entre si para 

estes parâmetros. O grupo GMK5 apresenta, de facto, maior adiposidade e, consequentemente, 

uma pior classificação de carcaça.  A este facto não é alheio o maior peso vivo ao abate 

apresentado por este grupo. Assim, parece ser necessário um abate mais precoce para 

ultrapassar estas limitações.  

Ao analisar os dados da classificação SEUROP, pode-se observar que o tratamento com 

melhores resultados a nível de % de carne magra foi o GMK t10, com 17% dos animais são 

classificados como S. Este tratamento levou a animais com PV semelhante ao grupo GMK5 

sem as consequências negativas em termos de classificação de carcaça, apresentando ainda o 

melhor IC entre todos os tratamentos. 

Quadro 17- Medições do ponto P2, Ribfat e Muscle depth (mm) e cálculo da percentagem de carne magra através 

do Fat-O-Meater (%.). 

 P2 (mm) Ribfat (mm) 
Muscle depth 

(mm) 

Carne magra 

* (%) 
SEUROP 

Controlo (n=6) 12,7AB, b 11,6 AB, b 49,4 56,8 AB, a E (100%) 

GMK t5 (n=6) 13,3 AB, ab 12,1 AB, ab 46,5 56,3 AB, a E (67%); U (33%) 

GMK t10 (n=6) 11,6 B, b 10,3 B, b 49,4 57,9 A, a S (17%); E (83%) 

GMK 5 (n=6) 15,0 A, a 13,8 A, a 46,4 54,2 B, b E (50%); U (50%) 

EP 0,6408 0,6533 1,4275 0,6798  

Valor P 0,0099 0,0111 0,3675 0,0096  

 Nota: Expoentes diferentes na mesma coluna, em letra maiúscula, significam médias diferentes (Teste Tukey). Expoentes 

diferentes na mesma coluna, em letra minúscula, significam médias diferentes (Student’s t).  

*determinações in vivo 

 Coeficiente de utilização digestiva (CUD) 

 

No quadro 18 está apresentado o coeficiente de utilização digestiva (CUD) para os 

diferentes constituintes químicos dos alimentos em estudo. Pela análise do quadro, não se 

observaram diferenças estatísticas para nenhuma das variáveis em estudo (P>0,05) à exceção 

da gordura bruta (P <0,01). Estudos que envolveram a incorporação de diferentes níveis de 

goma de Guar, levaram a um decréscimo da digestibilidade da PB, tanto maior quanto maior a 

incorporação de goma (NCSU, 2009). Os mesmos autores verificaram que para uma 

incorporação de 8% de goma de Guar a digestibilidade da PB era de 78,4% enquanto os valores 
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para uma inclusão de 2% de goma (85,3%) são similares aos apresentados no nosso ensaio. 

Também Owusu- Asiedu et al., (2006) observaram que a inclusão de 7% de goma de Guar em 

dietas para suínos não altera a digestibilidade da proteína no íleo, sendo que o mesmo não ocorre 

para o total do trato digestivo onde a digestibilidade da PB (80,8) é significativamente inferior 

à do alimento controlo.  

Os eventuais níveis de goma nos derivados de Guar utilizados no nosso ensaio não 

interferiram com a digestibilidade da proteína. Contudo, o não tratamento térmico do Guar 

(GMK5) parece ter influenciado negativamente a digestibilidade da gordura. Já a incorporação 

de 10% de GMK tratado termicamente (GMKt10) não influenciou estatisticamente a 

digestibilidade da gordura relativamente aos grupos GMKt5 e Controlo, mas o valor numérico 

desceu cerca de 3 a 4 pontos percentuais. Assim, o tratamento térmico parece ser necessário na 

manutenção das taxas de digestibilidade da gordura quando a incorporação é de 10%. 

 

Quadro 18 - Coeficiente de utilização digestiva para determinação de digestibilidade in vivo dos diferentes 

tratamentos. 

Coeficiente de utilização digestiva 

 MS MO PB GB NDF ADF 

Controlo (n=8) 84,58 86,82 85,29 90,21 A, a 53,08 25,83 

GMK t5 (n=8) 84,44 86,76 86,33 89,84 A, a 49,77 34,69 

GMK t10 (n=8) 83,78 86,23 85,12 86,48 AB, ab 53,75 33,55 

GMK 5 (n=8) 84,62 86,19 85,34 82,71 B, b 47,94 27,66 

EP 0,7321 0,6875 1,0820 1,4469 2,5053 3,5833 

Valor P 0,8356 0,8681 0,8557 0,0107 0,3503 0,2713 

Nota: Expoentes diferentes na mesma coluna, em letra maiúscula, significam médias diferentes (Teste Tukey). Expoentes 

diferentes na mesma coluna, em letra minúscula, significam médias diferentes (Student’s t).  

 

 Temperatura  

 

Nos gráficos 15, 16 e 17 é possível observar a variação da temperatura (ºC) ao longo do 

período experimental. De notar que o gráfico 15 apresenta apenas dados até ao dia 23 de Junho 

enquanto os restantes gráficos possuem medições até ao fim do ensaio  (7 de Julho), dado ter 

havido uma avaria nos aparelhos de medição. 

Da interpretação dos gráficos é possível verificar alguma variabilidade da temperatura 

ao longo do tempo. Sensivelmente a partir do dia 9 de Junho as temperaturas das salas 
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aumentaram sendo que esta tendência se manteve até ao dia 17 (gráfico 15) e 21 de Junho 

(gráficos 16 e 17). Em relação às temperaturas máximas e mínimas, observa-se temperaturas 

mínimas de 16,4ºC (19 de Abril), 16,8ºC e 17,0ºC (30 de Junho) nos gráficos 15,16 e 17, 

respetivamente. Já a temperatura máxima no gráfico 15 registou-se no dia 17 de Junho (28,4ºC) 

enquanto que nos gráficos 16 e 17 a temperatura máxima corresponde ao dia 21 de Junho 

(27,7ºC e 28,2 ºC, respetivamente). Estas temperaturas elevadas podem ter alterado o 

crescimento dos animais, uma vez que, para porcos com pesos superiores a 50kg, temperaturas 

superiores a 20ºC poderão provocar diminuições na ingestão de alimento e consequentemente 

no peso vivo e GMD (Rodriguez e Bayo, 2015). Isto, verificou-se para o GMD onde se 

observaram diminuições dos ganhos na terceira quinzena do ensaio, altura a qual se registaram 

temperaturas mais elevadas. Ainda assim, os nossos resultados de crescimento foram muito 

bons, pelo que potenciais efeitos negativos das temperaturas elevadas, não terão tido grande 

impacto.  

 

 

Gráfico 15 - Temperatura (ºC) da sala 1 do ensaio de digestibilidade entre 18 de Maio e 23 de Junho. 

 

 
 

Gráfico 16 - Temperatura (ºC) da sala 2 do ensaio de digestibilidade entre 18 de Maio e o fim do ensaio. 
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Gráfico 17 - Temperatura (ºC) da sala do ensaio de crescimento de 18 de Maio ao fim do período experimental. 

 

 

 Mortalidade e morbilidade 

 

Durante o período não houve registos de mortalidade. Ocorreram apenas diarreias 

pontuais em dois animais e tosse num outro, solucionadas sem qualquer terapêutica, pelo que 

não se considerou que este reduzido número de ocorrências tenha tido qualquer efeito nos 

resultados do ensaio.  
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Considerações Finais 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que a inclusão de Guar 

Meal Korma não leva a efeitos negativos nas performances produtivas de porcos na fase de 

engorda (dos 45 aos 100 kg), em níveis de incorporação de 5% (GMK sem e com tratamento 

térmico) e de 10% de Guar Meal Korma tratado termicamente. Pelo contrário, para parâmetros 

como o peso vivo, verificam-se ganhos adicionais de 5 a 6% com a adição de GMKt10 e de 

GMK5, respetivamente. Também relativamente ao ganho médio diário, os tratamentos 

GMKt10 e GMK5 levaram a ganhos adicionais de 100g por dia e por animal, relativamente ao 

tratamento Controlo. O Índice de conversão dos animais alimentados com GMKt10 foi melhor 

relativamente a todos os restantes tratamentos. 

Os resultados da digestibilidade dos diferentes tratamentos permitem concluir que a 

inclusão de Guar Meal Korma em dietas para porcos na fase de engorda não tem, de forma 

geral, efeitos negativos.  

Dados os resultados globais do nosso ensaio, somos levados a concluir que o Guar Meal 

Korma é uma excelente matéria-prima não revelando quaisquer efeitos negativos nas 

performances de suínos em engorda, em incorporações de 5%. Níveis mais elevados de 

incorporação são possíveis e até resultam em melhores resultados desde que haja tratamento 

térmico do Guar. Assim, uma adequada formulação, com o devido ajustamento do nível de 

aminoácidos e um preço competitivo dos derivados de Guar poderão viabilizar a utilização 

destes produtos, em substituição parcial do bagaço de soja, na alimentação de suínos em 

engorda. 
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