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Resumo 
 
  
 

Estudou-se durante 4 semanas os efeitos da suplementação enzimática de dietas à 

base de cevada durante fases específicas do crescimento de frangos ao nível da performance e 

dimensões dos diversos compartimentos do sistema gastrointestinal. Cento e sessenta pintos 

foram divididos em grupos de 4 por 40 gaiolas e submetidos a 5 tratamentos: B0 (dieta sem 

enzima), B1 (dieta com enzima na 1ª semana), B2 (dieta com enzima na 1ª e 2ª semana), B3 

(dieta com enzima na 1ª, 2ª e 3ª semana) e B4 (dieta com enzima nas 4 semanas) com 8 

réplicas cada. Forneceu-se alimento e água ad libitum. No final do ensaio, abateu-se 1 animal 

por gaiola. Os frangos sujeitos à dieta B1 apresentaram índices de conversão idênticos aos 

animais das dietas B2, B3 e B4. Os frangos com a dieta B2 apresentaram pesos vivos e 

aumentos de peso semelhantes aos animais das dietas B3 e B4. Os pesos relativos do papo, 

moela e fígado dos animais foram semelhantes. A dieta B4 diminuiu a viscosidade no 

duodeno+jejuno, ileo e o peso relativo do jejuno e ileo. A dieta B4 apresentou maior actividade 

enzimática. Concluiu-se que a suplementação enzimática na 1ª e 2ª semana bastou para 

alcançar performances equivalentes aos animais suplementados nas 4 semanas. 
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Abstract 
 

The effect of enzyme supplementation during specific stages of the broilers development 

in barley-based diets on the performance and gastrointestinal traits over 4 weeks was studied. 

One hundred and sixty chicks were divided in 40 pens in groups of 4 in 5 different treatments: 

B0 (diet without enzyme), B1 (diet with enzyme in 1st week), B2 (diet with enzyme in 1st and 2nd 

week), B3 (diet with enzyme in 1st, 2nd and 3rd week), B4 (diet with enzyme over 4 weeks) with 8 

replicates each. Feed and water were available ad libitum. At the end of the trial, 1 animal per 

pen was killed. The broilers fed the B1 diet had feed conversion identical to broilers fed B2, B3 

and B4 diets. Broilers fed the B2 diet had similar weight and weight gains to broilers fed B3 and 

B4 diets. There were no differences on the weight of crop, gizzard and liver of the broilers 

between treatments. The B4 diet decreased duodenum+jejunum and ileum viscosity and 

jejunum and ileum weights. Enzyme activity was higher in B4 diet. In conclusion, enzyme 

supplementation during the 1st and 2nd week was sufficient to yield a similar broilers performance 

to full-length supplementation. 
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Abstract 
 
 
 

Animal nutrition grew to improve productive animal performance among others goals.  

Several feedstuffs have been used in poultry production and corn has been the major source of 

energy. Because of economics and productive changes, especially induced by the use of 

cereals in other industries, there was the need to use others ingredients, such as barley. 

Besides, an increased stability of the grain and it´s widely distribute around the world, barley has 

a lower market price. Barley has been suggested to constitute a good substitute of other cereals 

in avian nutrition. One of the problems in the use of this cereal is the content and localization of 

antinutritive factors. They are incrusted in cellular wall of small cells that surround the starch 

grains and difficult the contact of digestive enzymes with this contents. 

In barley, the major antinutritive factor known are β-glucans. β-glucans cause larges 

morphological modifications and decrease of productive performance when present in broiler 

diets. The negative effects of β-glucans are connected with an increased viscosity of the 

gastrointestinal contents. The increase in viscosity results higher solubility of β-glucans with 

water molecules. Viscosity can be a major problem especially in young chicks. Young chicks 

have an immature digestive and enzyme capacity and because of that they are unable to 

contradict some effects caused by the viscous diets. To face this problem, enzyme 

supplementation evolved and created more efficient enzyme complexes. The development of 

the enzyme industry allowed the use of more grains species, such as barley or rye, and an 

improvement in the productive performance of chicks. The use of enzymes increases productive 

performance of broilers especially during the first weeks of age but these results have been 

achieved in previous studies where enzyme was supplemented throughout the entire broiler´s 

life. The objective of this work was to study the effect of enzymatic supplementation of a barley-

based diet on the performance and gastrointestinal traits during specific stages of broilers 

development.  

 For this study, 160 one-day-old young chicks, which were assigned randomly in groups 

of four birds over 40 pens were used. The animals were subjected to five different treatments: 

B0 (diet without enzymatic supplementation), B1 (diet with enzyme supplementation in 1st week), 

B2 (diet with enzyme supplementation in 1st and 2nd week), B3 (diet with enzyme 

supplementation in 1st, 2nd and 3rd week) and B4 (diet with enzyme supplementation in 1st, 2nd, 



3rd and 4th week) with 8 replicates each. Feed and water were available ad libitium. Each animal 

was weighed in the end of each week throughout 4 weeks. At the end of the trial, one animal per 

pen was killed by lethal injection. Weight of liver, crop, gizzard and weight and length of the 

portions of intestinal tract were measured. Enzymatic activity and viscosity were also analysed.  

Results of performance, feed conversion, weight and weight gains showed that enzyme 

supplementation was more efficient in animals fed diet B1 and diet B2, respectively.  There were 

no differences in the relative weight of liver, crop and gizzard. We expected that enzyme 

supplementation lead to a decrease in intestinal length but it was not verified in this study. The 

major differences were in relative weight of jejunum and ileum that was lower in animal fed diet 

B4.  Ileal viscosity was lower and enzyme activity was higher in animals fed diet B4 because of 

the long supplementation period of this diet.  

Taken together the data suggest that enzyme supplementation leads to better 

performance, weight gains and feed conversion, in the first weeks of age of birds. Enzyme 

supplementation in the early stages of development is beneficial to young chicks with immature 

digestive and enzyme capacity. The results suggest that is unnecessary to supplement broiler 

diets with enzymes throughout their entire life. 

 

 

 

 

 

Key words: broilers, barley, enzyme, performance, gastrointestinal traits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I

Agradecimentos 

 

À Professora Maria Madalena Lordelo, minha orientadora, por todo o apoio prestado 

para a elaboração deste trabalho, por toda a paciência e por toda a amizade. 

 

 À minha colega Teresa Ribeiro pela preciosa ajuda, disponibilidade e paciência. 

  

 Aos funcionários do ISA, que contribuíram para a execução prática deste trabalho. 

 

 Aos meus colegas e amigos que me acompanharam durante a vida académica 

sempre com muita amizade e apoio.  

 

Ao meu namorado, Diogo, e respectiva família por todo apoio. 

  

 À minha família por todo o apoio e ajuda. 

 

 A todos, o meu Obrigada! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 II

Índice Geral 

 

I. Introdução e Objectivos ……………………………………………………………..… Pág. 1 

 

II. Revisão Bibliográfica …………………………..………………………………….…... Pág. 2 

 

1. Desenvolvimento do tracto digestivo animal…………………………….…………..… Pág. 2 

 

2. Cereais mais utilizados na alimentação animal …………….……………………….…Pág. 5 

 2.1. Componentes antinutricionais- Polissacaridos não amiláceos …….…...…Pág. 7 

 

3. Enzimas na alimentação animal ……………………………………………………....... Pág. 12 

 

4. Objectivo………………………... ……………………………………………………....... Pág. 15 

 

III. Materiais e Métodos ………………………………………………………………….... Pág. 16 

 

1. Animais……………………………………………………………………………….…….. Pág. 16 

2. Regimes alimentares……………………………………………………………………....Pág. 18 

3. Procedimentos analíticos ………………………………………………………………... Pág. 19 

 3.1. Actividade enzimática dos conteúdos gastrointestinais …………………… Pág. 19 

 3.2. Viscosidade dos conteúdos digestivos do intestino……….……………….. Pág. 21 

 3.3. Análise Estatística …………………………………………………………...… Pág. 22 

 

IV. Resultados …………………………………………………………………….………... Pág. 23  

 

1. Desempenho produtivo das aves ………………………………………………………. Pág. 23 

2. Viscosidade do dos conteúdos digestivos do intestino .……..……………………….. Pág. 25 

3. Dimensões dos orgãos constituintes do sistema digestivo ………………………..… Pág. 26 



 III

4. Actividade enzimática dos conteúdos gastrointestinais …………………………...…. Pág. 28 

 

V. Discussão ……………………………………………………………………………..…  Pág. 29 

 

VI. Conclusão ………………………………………………………………….……………. Pág. 32 

 

Bibliografia …………………………………………………………………………..……… Pág. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV

Índice de Tabelas  

 

Tabela 1- Tratamentos em estudo ……………………………………………………..…. Pág. 17  

Tabela 2- Orientação das jaulas durante o estudo …………………………………....… Pág. 17 

Tabela 3- Composição (%) do regime base experimental ……………………………… Pág. 18 

Tabela 4- Composição química da cevada……………...l ………………………………. Pág. 18 

Tabela 5- Composição química do regime experimental ………………………………. Pág. 19 

Tabela 6- Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos no peso vivo das aves (g/ave) ………………………………………………. Pág. 23 

Tabela 7- Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos na ingestão semanal das aves (g/ave), no ganho médio de peso (g/ave) e no 

índice de conversão ……………………………………………………………………….... Pág. 25 

Tabela 8- Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos na viscosidade dos conteúdos digestivos do intestino ………………….... Pág. 26 

Tabela 9- Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos no peso relativo dos diversos orgãos do tracto gastrointestinal…………. Pág. 27   

Tabela 10- Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos no comprimento relativo dos diversos orgãos do tracto gastrointestinal... Pág. 27   

Tabela 11- Actividade enzimática, β-glucanase, nas amostras de digesta do papo, moela e 

duodeno ………………………………………………………………………………………. Pág. 28 

Tabela 12- Actividade enzimática, β-glucanase, nas amostras de digesta do jejuno, ileo e 
cegos ……………………………………………………………………………………….…. Pág. 28 

 

 

 

 

 

 



 V

 

Indicie de Figuras 

 

Figura 1- Grão de cevada …………………………………………………..……………..... Pág 6 

a) em esquema 

b) em corte dorsal 

Figura 2- Reacção que conduz á formação de hemicetais ……………….……...…....... Pág. 8 

  

Figura 3- Exemplo de uma ligação glicosídica entre dois açúcares …………...….….... Pág. 8 

 

Figura 4 - Estrutura dos beta-glucanos, β-(1-3), (1-4)- D-glucano, presentes na  

cevada ……………………………………………………………………….…………........ Pág.9 

 

Figura 5- Efeitos negativos dos PNA ao nível do sistema gastrointestinal…….…....... Pág. 10 

 

Figura 6- Exemplo do registo fotográfico de placas resultantes da análise de actividade 

enzimática ……………………………………………………………………………………. Pág. 20 

  a) sem actividade (ausência de halo);  

b) pouca actividade e halo pequeno ou difuso 

c) actividade enzimática e halo de tamanho razoável e bem definido/halo de grandes 

dimensões e bem definido 

 

 

 

 

 

 

 



 VI

 

Lista de Abreviaturas 

 

ADF - Fibra Detergente Ácida (hemicelulose + lenhina) 

ADL - Lenhina Detergente Ácida (lenhina) 

cm – centímetro 

Co – Cobalto 

Cu - Cobre 

d - dias 

E C - Enzyme Commission of the IUBMB 

Fe - Ferro 

g - grama  

h – horas 

I - Iodo 

IC - Índice de Conversão 

ISA - Instituto Superior de Agronomia 

Kg - Kilograma 

Kcal - Kilocaloria 

M – Molar 

mg - miligramas 

ml - mililitros 

mM – milimolar 

Mn - Magnésio 

MS - Matéria Seca 



 VII

NDF - Fibra Detergente Neutra (celulose + hemicelulose + lenhina)  

nm – nanometros   

NRC - National Research Council 

NS - Sem Significância 

P - Significância 

PB - Proteína Bruta 

PNA - Polissacaridos Não Amiláceos 

RPM - Rotações por Minuto 

Se - Selénio 

t - tonelada 

U - Unidade de actividade enzimática 

µL – microlitros 

Z - Zinco 



1 

 

I. Introdução e Objectivo 

 

A alimentação animal é um tema há muito discutido e tem como principal objectivo a 

maximização da performance dos animais. O maior problema da alimentação animal deriva 

da menor capacidade digestiva dos monogástricos face aos ruminantes relativamente a 

determinados componentes da dieta. Para que a dieta se adeque aos animais e à finalidade 

da sua produção é necessário o uso de matérias-primas que preencham as necessidades 

do animal.  

As matérias-primas estão sujeitas a variações tanto ao nível da disponibilidade, como 

do preço e da qualidade. Na alimentação avícola, o milho assume um importante papel no 

fornecimento de energia mas devido ao seu uso na produção de etanol e à sua escassez 

nalguns pontos do globo, os produtores têm que optar por matérias-primas alternativas, tais 

como a cevada e o trigo. A utilização destes cereais veio levantar uma questão muito 

importante, que é a necessidade de contrariar a acção dos factores antinutricionais 

presentes no grão. Na cevada, a presença de β-glucanos leva ao aumento da viscosidade 

dos conteúdos do sistema gastrointestinal e consequentemente a uma redução da 

digestibilidade da dieta. A diminuição do aproveitamento dos nutrientes presentes na dieta 

conduz, de uma maneira geral, a performances mais fracas, factor que vai prejudicar a 

produção e consequentemente o preço dos alimentos de origem animal. 

No caso da cevada, para fazer face ao problema, foram investigados diversos 

processos que permitissem o aumento da disponibilidade dos nutrientes presentes na dieta. 

Actualmente, a suplementação enzimática é o processo mais eficiente e mais utilizado e 

conduz a aumentos de performance das aves, permitindo assim a substituição de outros 

cereais pela cevada. A investigação adjacente à adição enzimática demonstrou que apesar 

da adição de enzimas decorrer durante a totalidade do ciclo produtivo do animal, a resposta 

é mais pronunciada em determinado período. Deste modo salienta-se o facto de nunca se 

ter investigado a restrição da suplementação enzimática com o objectivo de se conhecer em 

que período específico do ciclo produtivo é que a eficiência deste processo era mais 

acentuada.   

No trabalho presentemente apresentado, o objectivo consiste no conhecimento dos 

efeitos da suplementação enzimática em fases específicas do crescimento dos frangos ao 

nível da performance produtiva e dimensões do sistema gastrointestinal de modo a se 

verificar se a suplementação enzimática se justifica em todas as fases. 
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II. Revisão Bibliográfica 

 

1. Desenvolvimento do tracto digestivo do animal 

 

O sistema gastrointestinal da ave, tal como nos restantes animais, assume um papel 

muito importante no crescimento e desenvolvimento do animal. Após a eclosão os frangos 

não possuem o sistema gastrointestinal totalmente desenvolvido assim como a capacidade 

de digestão e absorção para aproveitar eficientemente os nutrientes provenientes da dieta. 

O animal ainda tem que sofrer diversas alterações no sistema digestivo para que fique apto 

a utilizar os nutrientes, verificando-se que nas primeiras horas de vida, a gema funciona 

como suporte nutricional. Durante o desenvolvimento embrionário do pinto, a gema fornece 

os nutrientes necessários e durante os últimos dias de incubação, esta é assimilada para a 

cavidade abdominal (Romanoff, 1960; Noble e Ogunyemi, 1989; Sklan, 2001). Antes da 

eclosão, a gema é em parte transportada para o intestino delgado (Estebean et al., 1991; 

Sklan, 2001) e após a eclosão é utilizada pela ave nas suas necessidades de manutenção e 

no crescimento inicial do sistema digestivo. Nesta fase, o animal transita de uma 

alimentação endógena para uma exógena, fazendo com que sejam necessárias mudanças 

significativas ao nível do tamanho, morfologia e função do intestino (Cook e Bird, 1973; 

Bayer et al., 1975; Uni et al., 1996; Sklan, 2001). 

Durante as primeiras semanas de vida, o crescimento do sistema digestivo excede o 

crescimento de outros orgãos, tais como a moela e o pâncreas, e é essencial para que a 

ave atinja o seu potencial genético (Sell et al., 1991; Dibner et al., 1996). Ao nível das 

porções do intestino, o crescimento, comprimento e peso, também é heterogéneo, 

ocorrendo um desenvolvimento mais tardio do jejuno e do ileo relativamente ao duodeno. 

Verifica-se a mesma desigualdade nas diferentes porções a nível interno, já que nas 

primeiras 48 horas a altura das vilosidades que constituem o duodeno duplicam e atingem 

valor constante aos 6-8 dias, enquanto que, as do jejuno e ileo só atingem a maturidade por 

volta dos 10 dias (Sklan, 2001). Esta diferença de desenvolvimento é atenuada pelo 

crescimento da área superficial, que ocorre de igual modo nos três primeiros dias mas após 

esse período a área de superfície do jejuno é a que apresenta um maior crescimento. Este 

processo de desenvolvimento intestinal atinge o máximo entre os 6-10 dias de idade 

(Katanbaf et al., 1988; Sell et al., 1991; Noy e Sklan, 1998; Sklan, 2001). Quase com igual 

importância à do desenvolvimento do sistema digestivo, existe a comunicação das 

hormonas dirigida ao pâncreas que necessita de tempo de maturação para que se torne 
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mais desenvolvida e exacta de modo a tornar-se mais semelhante às necessidades do 

lúmen intestinal (Palander, 2005). Estas desigualdades a nível intestinal e a maturação do 

sistema de comunicação sugerem que o crescimento inicial da ave pode ser limitado pela 

superfície de absorção intestinal e output do pâncreas (Dunnington, 1995; Dibner et al., 

1996), uma vez que, na fase inicial do seu desenvolvimento o animal possui uma 

capacidade enzimática e digestiva extremamente reduzida o que vai limitar a utilização e 

absorção dos nutrientes provenientes da dieta. Nesta fase inicial é importante que o animal 

tenha rápido acesso ao alimento, uma vez que estudos mostram que as aves sem acesso a 

alimento e água após a eclosão tiveram uma diminuição acentuada na taxa de crescimento 

do sistema gastrointestinal durante as primeiras semanas de vida quando comparadas com 

aves com acesso a alimento e água (Dibner et al., 1996).  

Para além das diversas alterações que ocorrem nos primeiros dias e semanas de 

idade, a estrutura do sistema gastrointestinal da ave também tem que se adaptar às 

características da dieta. Um dos grandes problemas em dietas à base de cereais são os 

polissacáridos não amiláceos (PNA) que, devido à sua capacidade de agregação quando 

em solução, conduzem a um aumento da viscosidade, o que, de uma maneira geral, diminui 

a capacidade digestiva da ave e a disponibilidade dos nutrientes. 

Numa fase inicial da vida do frango, os efeitos da viscosidade conjugam-se com a 

reduzida capacidade digestiva e enzimática do animal, o que leva a uma fraca digestão dos 

constituintes da dieta. Conjuntamente, a resposta das comunidades bacterianas em frangos 

muito jovens a dietas com alta viscosidade consiste no aumento do seu número e respectiva 

actividade metabólica (Hübener et al., 2002). 

 Como todos os ingredientes alimentares não digeridos pelos animais são potenciais 

substratos para a fermentação bacteriana (Hübener et al., 2002) há a possibilidade de 

interferência das bactérias nos processos de absorção e disponibilidade dos nutrientes. Este 

facto foi apoiado por autores (Muramatsu et al., 1994; Noy e Sklan, 1999; Hübener et al., 

2002) que demonstraram que a competição pela energia dos nutrientes com as bactérias 

intestinais assume maior importância nos frangos jovens que ainda não possuem a 

capacidade digestiva totalmente desenvolvida. 

 Ao longo do desenvolvimento do frango, o animal sofre alterações adaptativas de 

modo a contrariar as deficiências nutricionais provocadas pela alta viscosidade da dieta. 

Uma das alterações consiste no aumento da secreção enzimática resultante do efeito 

estimulante da viscosidade. A capacidade de secreção está relacionada com a taxa de 

crescimento do animal, tal como reportou Nitsan et al. (1991) ao verificar que aves com 

taxas de crescimento mais elevadas segregam maiores níveis de enzimas. Em animais mais 
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jovens, apesar da relação anterior e da escassa capacidade enzimática da ave, 

nomeadamente da síntese da lipase, Noy e Sklan (1995) demonstraram que a 

digestibilidade do amido e dos lipidos não constituem um factor limitante. A viscosidade 

presente na dieta também induz a mudanças na morfologia dos tecidos intestinais do animal 

(Jonhson e Gee, 1986; Hübener et al., 2002). As mudanças reflectem-se numa ampliação 

do sistema digestivo em geral, prolongamento das vilosidades intestinais e aumento da 

renovação das células epiteliais (Gee et al., 1996; Hübener et al., 2002). Estas alterações 

também deverão levar a um aumento da colonização bacteriana nas superfícies e camadas 

das mucosas intestinais devido ao aumento da superfície intestinal. 

A ampliação do sistema digestivo reflecte-se em aumentos ao nível do tamanho e 

peso dos diversos constituintes digestivos (Savon e Gentle, 1976; Moss, 1989; Savoy, 1992) 

e foi evidenciada por Jorgensen (1996) quando confirmou que o consumo de dietas com alto 

teor de fibra resultava numa hipertrofia do tracto gastrointestinal. Resultados como estes já 

tinham sido anteriormente observados em estudos com aves (Savory e Gentle, 1976; Moss, 

1989; Savory, 1992) e outras espécies tais como o rato (Goodlad e Mathers, 1990; Hansen 

et al., 1992; Zhao et al., 1995; Jorgensen, 1996) e o porco (Jorgensen et al., 1996). Outros 

investigadores (Jacob e White, 1983; Johnson e Gee, 1986; Brunsgaard e Eggum, 1995, Iji, 

2001) concluíram que os impactos dos PNA no sistema digestivo dos animais não eram 

iguais, ou seja, verificaram que a porção distal é mais afectada que a proximal. Iji (2001) 

apresentou resultados idênticos em frangos ao verificar que os PNA alteravam o peso do 

intestino delgado mas não alteravam o peso da moela, papo ou fígado.  

 Na produção animal, os aumentos anteriormente referidos das dimensões dos 

constituintes do sistema digestivo revelam-se um problema. Com o aumento das dimensões 

do tracto gastrointestinal, o rendimento em carcaça dos animais diminui levando assim a um 

decréscimo do seu valor monetário. 

A suplementação enzimática assume aqui um papel muito importante, uma vez que 

atenua as alterações provocadas pela viscosidade no sistema digestivo. Tal como sugeriu 

Marquardt (1997), a diminuição do tamanho do intestino (Brenes et al., 1993) após 

suplementação enzimática está presumivelmente relacionada com o aumento da eficiência e 

rapidez da digestão dos nutrientes reduzindo assim a necessidade de hipertrofia intestinal.  
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2. Cereais mais utilizados na alimentação animal 

 

Ao longo do tempo, a alimentação animal tem evoluído tanto ao nível da formulação 

como ao nível do uso de matérias-primas, uma vez que um dos objectivos da produção 

animal consiste no aumento das performances e estas estão directamente relacionadas com 

a composição e formulação correcta da dieta (Bird, 1997). Na formulação das dietas recorre-

se ao uso de diversas matérias-primas consoante as necessidades e finalidade de produção 

dos animais. Na alimentação avícola, o milho é a fonte energética mais utilizada devido ao 

seu alto teor energético e ausência de factores antinutricionais tal como foi verificado por 

Marquardt (1996).  
Actualmente, devido ao uso do milho na produção de etanol nos EUA, sua escassez 

em determinadas áreas do globo, à restrição no uso de farinhas derivadas de produtos 

animais e aumento dos preços do milho, os produtores tiveram que recorrer a outras 

matérias-primas, tais como o trigo e a cevada. O uso destas matérias-primas alternativas fez 

surgir problemas relacionados com a presença de factores antinutricionais, arabinoxilanos 

no trigo e β-glucanos na cevada. A cevada que anteriormente era mais utilizada na 

alimentação para ruminantes e suínos começou também a ser utilizada na alimentação de 

aves devido á evolução na produção de suplementos enzimáticos (Jeroch e Dänicke, 1995; 

Fuente, 1998) e a um melhor conhecimento da sua composição química. A utilização da 

cevada veio possibilitar a substituição de outros cereais na alimentação avícola, o que 

conduziu a diversos estudos (McNab, 1992; Almirral, 1995; Jeroch e Dänicke, 1995; 

Marquardt, 1996; Bird, 1997; Garcia, 2008) sobre os efeitos que a cevada poderia ter na 

performance dos animais. 

Na alimentação de frangos, a cevada realça-se como matéria-prima devido ao seu 

valor nutricional, uma vez que contém mais proteína e aminoácidos essenciais que o milho, 

possui uma maior estabilidade orgânica do grão e, de uma maneira geral, um preço de 

mercado mais baixo. Contrapõe com o milho que, apesar de ser altamente energético a sua 

disponibilidade no mercado é imprevisível assim como o seu preço (Salih et al., 1993; 

Barbour, 2006). A qualidade do grão também é uma característica muito importante, já que a 

estrutura do milho o torna mais susceptível a contaminações externas durante o 

manuseamento e transporte, podendo levar posteriormente à sua degradação. A distribuição 

geográfica dos dois cereais também não é idêntica. A cevada encontra-se mais 

extensamente cultivada que o milho devido à sua alta resistência a condições desfavoráveis, 

tais como, climas secos e áridos (Villamide, 1997), altas latitudes, zonas montanhosas e 

curto período de crescimento.   
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Outro factor muito importante consiste na disponibilidade da energia do grão de 

cevada. Como se sabe, seja qual for o grão de cereal utilizado na alimentação animal, o 

amido é a principal fonte de energia chegando a atingir 60-70% do peso do grão (Annison, 

1990; Bedford, 1995). Na cevada, o grão (Figura 1 a) e b)) é constituído por diversas 

camadas que se encontram encrustadas por β-glucanos (~75% das paredes celulares), o 

que dificulta a digestão por parte dos animais monogástricos. Nas camadas externas, este 

problema é atenuado pelo processamento dos alimentos que leva à destruição destas 

estruturas. Esta situação não se verifica ao nível do endosperma, que no seu interior contém 

os grânulos de amido, o que leva a que as suas paredes sejam o principal problema quando 

este cereal é incluído na alimentação de aves. Verifica-se que, além da cevada possuir um 

valor energético inferior ao milho, a presença de β-glucanos na parede celular do 

endosperma conduz a um aumento da viscosidade do conteúdo digestivo em frangos jovens 

(Fuente et al., 1995; Barbour, 2006) reflectindo-se numa diminuição da digestibilidade dos 

nutrientes presentes na dieta, especialmente da gordura (Bedford, 1996; Barbour, 2006) 

assim como da performance produtiva (Esteve-Garcia et al., 1997; Babour, 2006). 

  

Figura 1- Grão de cevada em esquema a) e em corte dorsal b). 

 

 

  a) esquema (Fonte: www.crc.dk) 

 

 

b) corte dorsal (Fonte: www.ukmalt.com) 

casca 

aleurona 

endosperma 

embrião 
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Devido aos factores desfavoráveis anteriormente mencionados, as dietas à base de 

cevada têm que ser suplementadas com combinações enzimáticas, constituídas 

maioritariamente por β-glucanase, que têm como função a quebra das ligações dos β-

glucanos das paredes celulares. O grão de cevada destaca-se pelo seu conteúdo em β-

glucanos (2,5-11%) quando comparado com a aveia (2,2-7%), o centeio (1,2-2%) e o trigo 

(0,4-1,4%) (Lazaridou et al, 2007; Izydorczky, 2008), mas ao contrário dos arabinoxilanos 

presentes no trigo a composição dos β-glucanos da cevada é bastante homogénea (~90%). 

Isto significa que 90% do complexo presente no sistema gastrointestinal dos frangos pode 

ser hidrolisado pela β-glucanase, sendo esta hidrólise mais fácil quando comparada com a 

do arabinoxilano (Bedford, 1995). A simplicidade e facilidade de hidrólise dos β-glucanos 

presentes na cevada leva a que os animais alimentados com dietas à base de cevada com 

suplementação enzimática apresentem performances e digestibilidades aparentes da 

gordura equivalentes ou superiores às atingidas com dietas controlo de trigo (Edney et al., 

1989; Bedford, 1995). O mesmo se verificou em relação a outros cereais, tendo a 

suplementação enzimática contribuído em larga escala para a diminuição da viscosidade e 

aumento da digestibilidade resultando também em performances comparáveis àquelas 

atingidas com o milho (Marquardt et al, 1994; Almirral et al., 1995; Fuente et al., 1995; 

Patridge e Wyatt, 1995), tanto ao nível do índice de conversão (IC) como dos aumentos 

diários de peso (Bird, 1997). 

Tal como referiu Amirral et al (1995), a maior dificuldade está na previsão das 

respostas à suplementação enzimática (Bird, 1997). Estas dependem do conteúdo variável 

de β-glucanos da cevada que por sua vez é influenciada por factores genéticos, factores 

climáticos, estado de maturidade, uso de fertilizantes azotados e pelo tempo de 

armazenamento (Jeroch, 1995). 

 

  2.1. Componentes antinutricionais- Polissacarídos não amiláceos 

 
Os polissacáridos consistem em polímeros com elevada massa molecular (> 20 

unidades monossacaridos) de açúcar simples, denominadas monossacarídos e encontram-

se classificados em dois grupos, homopolissacáridos e heteropolissacáridos. Diferem entre 

si no tipo de unidades de monossacáridos, comprimento das cadeias, tipo de ligação entre 

as unidades e grau de ramificação. Os homopolissacáridos contêm na sua constituição 

apenas um tipo de unidade monossacárida e é neste grupo que se inserem os PNA 
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presentes na cevada, enquanto que, os heteropolissacáridos contêm uma mistura de 

monossacáridos. 

Em solução aquosa, a maioria dos açúcares possui uma estrutura cíclica que resulta 

da reacção intracadeia entre o grupo hidroxilo e a função aldeído ou cetona originando 

hemiacetais e hemiacetais cíclicos (Figura 2).  
 

 

Figura 2 - Reacção que conduz á formação de hemicetais  (Fonte: www.dq.fct.unl.pt) 

 

 
 

A união entre açúcares é efectuada por um tipo de ligação específica denominada 

ligação glicosidica que é formada entre um grupo hemiacetal (ou hemiquetal) de um açúcar 

e o grupo hidroxilo de outro (Figura 3). Estas ligações são identificadas pelos átomos de 

carbono de cada açúcar que está envolvido na ligação e pela orientação do átomo 

hemiacetal de oxigénio (α- ou β-) (Smits, 1996). 

 

 

Figura 3 - Exemplo de uma ligação glicosidica entre dois açúcares (Fonte: www.dq.fct.unl.pt) 
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Apenas as ligações entre monossacáridos presentes no amido são digeridas pelas 

enzimas endógenas produzidas pela ave, verificando-se que as restantes ligações 

glicosídicas são indigestíveis e entre elas encontram-se as presentes nos PNA. 

 Actualmente devido à diversidade de cereais usados na formulação das dietas, a 

variação ao nível da quantidade e estrutura dos PNA pode ser bastante elevada, fazendo 

com que seja difícil a previsão das respostas dos animais a estes constituintes. 

Os PNA são constituintes da parede celular e constituem a fracção fibrosa da dieta. 

Encontram-se associados a outros polissacáridos ou a constituintes que não sejam hidratos 

de carbono, tais como a proteína e a lenhina (Selvendran et al., 1987,Smits, 1996). Podem 

ter estruturas relativamente simples, tal como os β-glucanos presentes na cevada e aveia 

que consistem em polímeros lineares de glucose com ligações glicosídicas β(1-3), (1-4) ou 

serem mais complexos como os arabinoxilanos que são compostos por dois açúcares, 

arabinose e xilose (Annison et al., 1992; Smits, 1996). Os β-glucanos da cevada e dos 

restantes cereais, tais como a aveia e o trigo, partilham a mesma estrutura molecular mas 

diferem por exemplo no peso molecular e na relação das ligações β-(1-4)/β-(1-3). No caso 

da cevada são constituídos por homopolímeros de D-glucopiranosil ligados principalmente 

por três ligações consecutivas β-(1-4) separadas por uma única ligação β-(1-3) (Figura 4). 
 

Figura 4 - Estrutura dos β-glucanos, β-(1-3), (1-4)- D-glucano, presentes na cevada (Fonte: 

www.vitaminpros.com) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A actividade antinutritiva dos PNA nas dietas das aves é determinada por uma 

propriedade muito importante, a solubilidade (Annison, 1993; Smits, 1996) que depende não 

Ligação β-(1-3) 

 
Ligação β-(1-3)
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só da estrutura primária mas também dos componentes das paredes celulares a que os 

PNA estão ligados. Os investigadores debruçaram-se sobre este assunto e concluíram que 

os PNA existem na forma solúvel e insolúvel em água e demonstraram que apenas a 

fracção solúvel é responsável pelos efeitos antinutricionais (Classen e Bedford, 1991; 

Guenter, 1997). Relativamente à fracção insolúvel, não existem provas conclusivas que esta 

dificulte a digestibilidade da gordura, proteína e amido podendo até ter efeitos benéficos. 

Segundo a hipótese apresentada por Smits (1996), as propriedades laxativas dos PNA 

insolúveis podem diminuir a actividade bacteriana no sistema digestivo através do aumento 

da velocidade do trânsito intestinal (Figura 5), permitindo assim uma maior eficiência na 

digestão. A presença da fracção solúvel está associada à diminuição da performance 

produtiva dos frangos, verificando-se um decréscimo ao nível do crescimento (Józefiak, 

2006) e do IC (Bedford, 1995) devido ao aumento da viscosidade do digesta que esta causa. 

 

Figura 5 - Efeitos negativos dos PNA ao nível do sistema gastrointestinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A viscosidade é dependente de diversos factores incluindo o tamanho da molécula, 

se a estrutura é ramificada ou linear, a presença de grupos com carga, as estruturas em 

redor e da concentração dos PNA. Os polissacáridos quando estão presentes em baixas 
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concentrações aumentam a viscosidade devido à dissolução dos complexos de moléculas 

de elevado peso molecular das paredes celulares do endosperma (Bedford, 1997) e 

interacção directa destes com as moléculas de água. Conforme a concentração dos 

polissacáridos vai aumentando, as moléculas de polissacáridos começam a interagir entre si 

e formam uma estrutura idêntica a uma rede (Smits, 1996). Esta agregação causa um 

grande aumento na viscosidade e é dependente da formação de zonas de ligação entre as 

moléculas de polissacáridos. Devido à formação de redes de grandes dimensões entre os 

polissacáridos e a água, a viscosidade e a capacidade de retenção de água dos PNA 

solúveis é relativamente superior quando comparada com a dos PNA insolúveis. 

O aumento da viscosidade provocado pela fracção solúvel reflecte-se a vários níveis 

e de uma maneira geral conduz à diminuição da digestibilidade da dieta e os seus efeitos 

adversos estão relacionados com a idade dos animais. Directamente reflecte-se na 

diminuição do fluxo do trânsito intestinal (Fenler e Marquardt, 1988; Bedford 1996, 1997), 

factor que conduz á diminuição da ingestão e na diminuição da extracção de nutrientes da 

dieta (Bedford, 1997) devido à redução do contacto entre os nutrientes (ex: gordura) com as 

secreções enzimáticas (ex: lipase e sais biliares) (Wang, 2005) e o lúmen intestinal (Mourão, 

2006). Indirectamente parece que existem efeitos secundários atribuídos ao aumento dos 

níveis de microflora intestinal (Choct et al., 1996; Wang, 2005). A hidrólise bacteriana dos 

hidratos de carbono no intestino delgado é limitada pela curta duração do trânsito intestinal. 

Desta maneira, a energia proveniente dos hidratos de carbono é limitada, o que funciona 

como factor de controlo da proliferação microbiana no intestino (Ratcliffe, 1991; Hübener et 

al., 2002). Com a diminuição do trânsito intestinal, ocorre uma migração das bactérias 

intestinais para porções superiores do sistema digestivo. O movimento migratório leva à 

posterior digestão e utilização do amido, proteína e ácidos biliares por parte das bactérias, o 

que conduz a uma redução da capacidade lipídica do animal, factor que é parcialmente 

responsável pela fraca performance de crescimento (Bedford, 1995; Józefiak, 2006). O 

efeito da redução da digestão da gordura tem um impacto mais acentuado em frangos mais 

jovens, uma vez que a capacidade de digestão desta fracção tem um período de 

desenvolvimento mais longo do que a capacidade de digestão dos hidratos de carbono e da 

proteína, atingindo a sua capacidade total apenas às 2 semanas de idade (Krogdahl, 1985; 

Nitsan et al, 1991; Hübener et al., 2002).  

A suplementação enzimática pode atenuar estes efeitos, directos e indirectos, 

aumentando a digestibilidade e absorção dos nutrientes. Numa fase inicial do 

desenvolvimento do animal, em que a sua capacidade digestiva e secreção enzimática é 

muito limitada, a adição de enzimas exógenas vai complementar a actividade digestiva e 
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permitir um maior aproveitamento dos nutrientes presentes na dieta. Em animais mais 

velhos, em que a capacidade digestiva e enzimática se encontra mais desenvolvida, o 

benefício da suplementação enzimática passa pela mudança do local de digestão do amido 

e da proteína para porções mais anteriores do sistema gastrointestinal, nas quais a ave 

possui uma maior eficiência de digestão e de absorção devido às enzimas pancreáticas, alta 

actividade dos enterócitos (Uni et al, 1999, Bedford, 2000) e menor número da população 

microbiana. Estes aspectos acentuam a importância da suplementação enzimática e 

levantam a questão acerca da idade em que se justifica a suplementação enzimática. 

Conclui-se que existem estudos suficientes que provam que a solubilidade e os 

efeitos na viscosidade são propriedades físicas importantes dos PNA que influenciam a 

digestão dos nutrientes (ex: gordura, proteína e amido) e que a magnitude dos seus efeitos 

negativos depende do animal e da dieta, tornando-se difícil a sua previsão. Os efeitos 

antinutricionais podem ser atenuados e até mesmo ultrapassados pela suplementação 

enzimática em dietas à base de cereais ricos em PNA, o que de uma maneira geral se 

reflecte num aumento da performance produtiva dos frangos. 

 

 

3. Enzimas na alimentação animal 

 

Os animais monogástricos, tal como referido anteriormente, não possuem a 

capacidade de digerir eficientemente alguns constituintes dos grãos de cereais incorporados 

na sua dieta, uma vez que esta capacidade depende não só da composição do próprio grão 

que é influenciada pela cultivar, estádio de maturidade e factores climáticos mas também da 

idade e espécie do animal (Bedford, 1995). A dificuldade na digestão apresentada pelos 

animais monogástricos e performances mais baixas resultantes do consumo de 

determinados grãos de cereais, tais como a cevada, o trigo e o centeio levou ao estudo de 

diversos processos assim como técnicas de processamento de modo a aumentar o valor 

nutritivo e possibilitar uma maior utilização dos cereais. Das técnicas de processamento 

mais utilizadas, tanto ao nível da cevada como dos restantes cereais, salientam-se a 

moenda e a extrusão (Bedford, 1993; Smits, 1996). Estes processamentos resultaram em 

danos na parede do endosperma e gelatinização do amido (Tovar et al., 1991; Bedford, 

1993). Verificou-se que na maioria das vezes aumentavam a digestibilidade e reflectia-se 

em aumentos de peso superiores e IC mais baixos mas continuavam a não ser suficientes 

para um aumento significativo da digestibilidade (Bedford, 1993). Outra tentativa de 
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solucionar o baixo valor nutritivo da cevada consistiu na remoção do pericarpo (Bedford, 

1993), já que se pensava que poderia seria esta fracção que levava à diminuição da 

digestibilidade do grão. Foram conduzidas várias experiências com cevada sem casca e 

rapidamente se concluiu que mesmo sem casca, o grão continuava a não ser digerido 

(Classen et al., 1985; Bedford, 1993). Por outro lado, ao nível dos processos, a investigação 

centrou-se primeiramente no tratamento à base de água e verificou-se que quando se 

substituía cevada não tratada por cevada tratada com água, o valor nutritivo para as aves 

mais jovens aumentava (Fry et al., 1957; MacNab, 1992). O abandono desta prática deveu-

se à incerteza de quais os componentes eram afectados pela água. O tratamento por 

irradiação (MacNab, 1992; Smits, 1996) foi outro processo investigado e que demonstrou 

ser pouco eficiente. Por último e com melhores resultados, verificados pela primeira vez há 

mais de 50 anos (Jensen, 1957, MacNab, 1992), encontra-se a adição de enzimas 

exógenas às dietas dos animais. Os resultados efectivos desta prática, a investigação e o 

desenvolvimento da própria indústria dedicada à síntese de enzimas levaram ao 

desenvolvimento de uma panóplia de enzimas comerciais que conjugam diversas 

actividades enzimáticas. Os complexos enzimáticos para serem eficientes têm que ser 

capazes de sobreviver aos processamentos alimentares onde ocorrem oscilações de 

temperatura, pressão e humidade e ao ambiente inóspito do sistema digestivo do animal. A 

dificuldade na síntese e acção enzimática está no facto das enzimas além de terem que 

sobreviver às flutuações de pH e ataque proteólico das enzimas endógenas digestivas 

(Bedford, 1995; Marquardt, 1996), ainda têm que ser capazes de actuar nestas condições 

de modo a atingir o grau necessário de digestão do substrato alvo. 

Os factores anteriormente referidos conduziram ao desenvolvimento de diversos 

estudos com o objectivo de se verificar se a suplementação enzimática realmente conduzia 

ou não a melhorias significativas e qual o efeito que estas teriam na performance produtiva 

dos animais. De um modo geral, a suplementação enzimática levou a aumentos da 

performance, o que veio permitir aos produtores uma maior flexibilidade no uso de cereais 

na alimentação destes animais, reduzindo deste modo o custo das rações e, mais 

importante ainda, permitiu a homogeneização da sua performance. A utilização da 

suplementação enzimática na alimentação avícola tem estado predominantemente 

relacionada com a hidrólise da fibra e das fracções de PNA presentes em alguns grãos de 

cereais (Guenter, 1997). Tem como grandes objectivos o aumento do valor nutricional da 

cevada através da destruição dos factores antinutricionais levando assim ao aumento da 

digestibilidade total da ração e ao aumento da disponibilidade de alguns nutrientes e 

também posterior redução da poluição resultante do excreta (Guenter, 1997). Franchesch et 
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al. (1994) investigou qual o mecanismo pelo qual as enzimas aumentam o valor nutritivo dos 

cereais e face aos seus resultados, pressupõe que as enzimas adicionadas à dieta 

completam a função digestiva do sistema gastrointestinal do animal conduzindo assim à 

melhoria da digestão e absorção de nutrientes (Han, 1997). Tais resultados foram também 

relatados por Marquardt (1997) que verificou que a adição enzimática aumentava o ganho 

de peso dos frangos, o IC, a digestibilidade aparente da proteína assim como da fracção 

lipidica e a disponibilidade de hidratos de carbono, o que se reflectia num aumento da 

energia metabolizável disponível da dieta. O aumento verificado na performance das aves, 

deve-se essencialmente à diminuição da viscosidade dos conteúdos digestivos que resulta 

da actividade das enzimas exógenas na quebra das estruturas resultantes da ligação dos 

PNA em polímeros de menores dimensões, aumentando deste modo a disponibilidade dos 

diversos constituintes da dieta. Esta eficiência é influenciada pela concentração dos factores 

que levam a uma alta viscosidade, PNA, assim como pelo tipo e quantidade de enzima 

utilizada (Marquardt, 1996) e taxa de inclusão do respectivo cereal na dieta. Como referido 

no inicio deste tema, outro factor relevante na eficiência da utilização enzimática prende-se 

na relação desta com a idade do animal, verificando-se que esta varia com o período de 

crescimento do animal (Salih, 1991). 

A influência da idade dos animais nos efeitos positivos da suplementação enzimática 

é um tema há muito discutido e investigado. Já em 1986 Hesselman e Åman concluíram que 

a adição enzimática em dietas à base de cevada melhorava a performance dos frangos. 

Contudo, apenas uns anos mais tarde Rotter (1989), conduziu um estudo com frangos de 

carne sujeitos a três dietas diferentes: dieta à base de cevada sem suplementação 

enzimática; dieta à base de cevada com adição enzimática durante a totalidade do ensaio e 

dieta à base de trigo (dieta controlo) com o objectivo de perceber qual a idade em que a 

adição enzimática era necessária. No final concluiu que para maximizar os efeitos benéficos 

da suplementação enzimática, esta tem que ser efectuada em determinada idade, não 

especificando qual (Guenter, 1997). Estes resultados vieram apoiar o trabalho dos seus 

colegas (Newman e Newman, 1988) que já anteriormente tinham definido que as enzimas 

em dietas à base de cevada eram mais eficientes durante os primeiros 21 dias de idade das 

aves. Posteriormente outros investigadores (Salih et al., 1991; Steenfeldt et al., 1998 e 

Palander, 2005) apoiaram a ideia de que o efeito da adição de enzimas pode ser 

dependente da idade do frango, uma vez que as melhorias na performance eram menos 

evidentes em animais mais velhos (Nahas, 2001; Garcia, 2008). No seu trabalho Almirral 

(1994) também verificou que a adição enzimática a dietas à base de cevada durante a 

totalidade de vida dos frangos aumentava as suas performances mas apenas nas primeiras 
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3 semanas de vida. Dibner (1996) justificou estes resultados argumentando que a 

suplementação enzimática auxilia o jovem animal na digestão dos nutrientes da dieta, 

atenuando também o efeito da viscosidade e que após as diversas alterações que a ave 

sofre no sistema gastrointestinal durante as primeiras semanas de vida, esta consegue 

digerir mais eficientemente os ingredientes que constituem a dieta.  

Apesar da existência de vários estudos envolvendo frangos com dietas à base de 

cevada e suplementação enzimática e as respectivas conclusões relacionando a eficiência 

da suplementação com a idade dos animais, salienta-se o facto de nenhum investigador ter 

testado restringir a adição enzimática a períodos específicos do desenvolvimento dos 

frangos.  

 

 

 

  4. Objectivo 
 
 Verificar os efeitos da suplementação enzimática em fases específicas do ciclo 

produtivo dos frangos ao nível da performance produtiva e dimensões dos órgãos 

gastrointestinais.  
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III. Materiais e Métodos: 

 

O presente ensaio foi realizado nas instalações experimentais da Secção de 

Produção Animal do Instituto Superior de Agronomia (ISA) situado na Tapada da Ajuda e 

teve como objectivo o estudo da restrição da suplementação enzimática em dietas á base 

de cevada para frangos de carne.  

 

1. Animais 

Neste trabalho foram utilizados 160 pintos do dia, machos, da estirpe Ross, os quais 

foram seleccionados de cerca de 300 pintos, tendo em atenção a uniformidade dos pesos 

iniciais. Os animais seleccionados apresentavam um peso médio inicial de 42,82 g.  

Os 160 animais foram anilhados, pesados individualmente e alojados em grupos de 4 

em 40 gaiolas. Cada uma das gaiolas tinha uma área de 2750 cm2 (688 cm2/ave), dispunha 

de um comedouro (8,5cm2/ave) e dois bebedouros e, em cada 2 gaiolas, colocou-se uma 

lâmpada de aquecimento. A sala foi previamente aquecida para que a temperatura ambiente 

fosse de 27-28ºC e de 30ºC interior das jaulas no momento da entrada dos animais. Estas 

temperaturas foram mantidas durante a 1ª semana e progressivamente diminuídas até cerca 

de 23-25ºC aos 15 dias e posteriormente até atingirem 21-22ºC. A regulação da ventilação 

que foi efectuada sempre que necessário. Também foi necessário o ajuste da altura dos 

comedouros e do sistema de fornecimento de água de modo a estes acompanharem o 

desenvolvimento dos animais. 

As aves foram submetidas a 5 tratamentos diferentes com 8 réplicas cada, os quais 

consistiram na suplementação enzimática durante diferentes períodos de tempo. O 

tratamento B0 correspondeu à dieta sem suplementação enzimática, B1 à dieta com 

suplementação enzimática na 1ª semana, B2 à dieta com suplementação enzimática na 1ª e 

2ª semana, B3 à dieta com suplementação enzimática na 1ª, 2ª e 3ª semanas e B4 

correspondeu à dieta com suplementação enzimática na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semana (Tabela1). A 

orientação das jaulas na sala e consequentemente dos tratamentos encontra-se 

representada na Tabela 2. 
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Tabela 1 - Tratamentos em estudo 

Tratamento Período de suplementação 

B0 0 semanas 
B1 1ª semana 
B2 1ª e 2ª semanas 
B3 1ª, 2ª e 3ª semanas 
B4 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos tratamentos pelas jaulas durante o estudo 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

B2 B2 B0 B0 B4 B4 B3 B3 B0 B0 B1 B1 

B3 B3 B2 B2 B3 B3 B1 B1 B4 B4 B0 B0 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 

B0 B0 B4 B4 B1 B1 B2 B2 

9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

O ensaio teve a duração de 4 semanas, ou seja, até aos 28 dias de idade dos 

animais durante as quais o alimento foi distribuído ad libitum por gaiola, procedendo-se ao 

registo diário do alimento adicionado e das respectivas temperaturas da sala. A mortalidade 

dos animais também foi controlada diariamente. O controlo do peso vivo e do alimento 

consumido foi efectuado semanalmente através do registo das pesagens individuais dos 

animais e da diferença entre alimento adicionado e do refugo.  

No final do período experimental procedeu-se ao abate de um animal por gaiola, 

verificando-se deste modo o abate de 40 aves por injecção letal (0,2g de Tiopental). Após o 

abate procedeu-se á dissecação do sistema gastrointestinal e isolamento do papo, moela, 
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fígado, duodeno+ileo, jejuno e cegos para medição das respectivas dimensões e recolha do 

conteúdo dos mesmos. 

 

2. Regimes alimentares 

A preparação do regime decorreu na Secção de Produção Animal do ISA e a sua 

formulação foi efectuada respeitando as recomendações do NRC (1994) (Tabela 3). 

Tabela 3 - Composição (%) do regime base experimental 

Ingredientes (%) 

Cevada 53,00 
Bagaço de soja 47% 30,60 
Milho 5,45 
Óleo de soja 5,73 
Sal marinho 0,25 
Carbonato de cálcio 0,81 
Fosfato bicálcico 1,79 
DL-metionina 0,16 
Premix1 0,20 
Excipiente2 2,00 

1 Premix forneceu por Kg de alimento: 0,5 mg de biotina, 10mg de pantotenato de cálcio, 0,05 mg de colecalciferol, 0,12 mg de 
cianocobalamina, 0,5 mg de ácido fólico, 2 mg de menadiona, 30 mg de ácido nicotínico, 1,7 mg de piridoxina, 2,7 mg de 
retinol, 1mg de tiamina, 20 mg de α-tocoferol, 4,2 mg de flavina, 0,2 mg de Co, 10mg de Cu, 80 mg de Fe, 1mg de I, 100 mg de 
Mn, 0,3 mg de Se e 80 mg de Zn 
 

2 Cevada moída 

 
   
 A cevada seleccionada para integrar o regime alimentar apresentava uma actividade 

enzimática quantitativa, β- glucanase, com uma absorvância de 0,22 nm e a sua análise 

química é apresentada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Composição química da cevada 

Composição % 

MS 11,65 
PB 9,15 
Cinza 2,32 
NDF 25,73 
ADF 4,99 
ADL 1,56 
Energia Bruta 3896 Kcal/Kg 
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 A preparação do alimento concentrado iniciou-se com a colocação da cevada e do 

bagaço de soja no misturador, preparando-se separadamente uma mistura com os restantes 

ingredientes que posteriormente foi adicionada à anterior. Procedeu-se à mistura durante 7 

minutos e seguidamente esta foi granulada e arrefecida, tendo sido depois recolhidas 

amostras do alimento, que foram conservadas a -20ºC, para posteriores análises (Tabela 4). 

 

Tabela 5 - Composição química do regime experimental 

Composição % 

MS1 90,8 
PB1 18,0 
Cinza1 5,7 
NDF1 12,6 
ADF1 4,3 
ADL1 0,8 
Energia Metabolizável2 2870 Kcal/Kg 

1Valor analisado 
2 Valor estimado 

 

Ao longo de todo o ensaio experimental a ração foi armazenada em caixas de 

plástico em local fresco e seco e a mistura do alimento com o excipiente com ou sem 

complexo enzimático, consoante o tratamento em causa, foi efectuada no momento do 

fornecimento de alimento.  

  O complexo enzimático utilizado foi a enzima comercial Avizyme ®1500 com uma 

actividade mínima de 150 U/g de endo-1,3(4)-beta-glucanase, 300 U/g de endo-1,4-beta-

xylanase (EC 3.2.1.8), 4000 U/g de subtilisin (protease) (EC 3.4.21.62), 400 U/g alpha-

amilase (EC 3.2.1.1) e 25 U/g polygalacturonase (pectinase)(EC 3.2.1.15), numa 

concentração de 0,5 kg/t alimento composto. 

  

3. Procedimentos analíticos  

 

3.1. Actividade enzimática dos conteúdos gastrointestinais 

A actividade enzimática foi determinada através da análise dos conteúdos 

gastrointestinais. Para tal centrifugaram-se as amostras dos conteúdos digestivos a 

13000rpm durante 5min e recolheu-se o sobrenadante. Preparou-se o meio de crescimento 

com agar a 2% e β-glucano a 0,75% (substrato para as β-glucanases) numa solução Tris 
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10mM a pH8, esterilizada em autoclave. Seguidamente colocou-se o meio de crescimento 

em placas de Petri e após a solidificação fizeram-se buracos para a introdução de 20µL de 

amostra de conteúdo gastrointestinal. Colocaram-se as placas, previamente identificadas, 

na incubadora a 37ºC durante 48h. Após o período de incubação as placas foram coradas 

durante 20min com Vermelho do Congo a 1% diluído numa solução Tris 10mM a pH8. Para 

a leitura dos resultados, usou-se uma solução descorante de NaCl 1M numa solução Tris 

10mM a pH8. Posteriormente e após várias passagens pela solução descorante, as placas 

foram colocadas sobre uma placa de luz, procedendo-se ao registo fotográfico (Figura 6) e 

avaliação qualitativa da actividade enzimática através da existência e intensidade dos halos 

formados nos buracos onde anteriormente se tinha colocado o sobrenadante das amostras 

dos conteúdos digestivos. Procedeu-se ao registo dos resultados numa tabela. 

  

Figura 6 - Exemplo do registo fotográfico de placas resultantes da análise de actividade 

enzimática: a) sem actividade (ausência de halo); b) pouca actividade e halo pequeno ou 

difuso; c) actividade enzimática e halo de tamanho razoável e bem definido/halo de grandes 

dimensões e bem definido 

 

 

 

a) 
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b) 

 

 

c) 

 

 

 

3.2. Viscosidade dos conteúdos digestivos do intestino 

A análise foi efectuada através da recolha dos conteúdos de duas fracções do 

intestino delgado, duodeno+ jejuno e ileo, dos animais anteriormente seleccionados, para 

tubos de centrifuga previamente identificados. Em seguida procedeu-se à centrifugação a 

9000 RPM durante um período de 10 minutos, recolhendo-se no final, através do uso de 

uma pipeta, cerca de 0,9 ml de sobrenadante de cada tubo. Posteriormente mediu-se a 

actividade enzimática e halo 
de grandes dimensões e bem 
definido 

actividade enzimática e halo 
de tamanho razoável e bem 
definido 
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viscosidade num viscosímetro Brookfield com uma velocidade de 6 RPM e temperatura 

constante de 25ºC. 

   

3.3. Análise Estatística 

A análise estatística foi efectuada através da análise de variâncias com o auxílio do 

procedimento General Linear Models do programa SAS (SAS, 2001). As diferenças entre 

médias foram consideradas significativas quando P<0,05, tendo sido estas médias 

comparadas usando o teste de Duncan. 
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IV. Resultados 

 

1. Desempenho produtivo das aves  

 

Seguidamente são apresentados os resultados da suplementação enzimática em 

períodos específicos do ciclo produtivo dos frangos de carne, tendo sido analisados durante 

o ensaio o peso vivo das aves (Tabela 5), o consumo de alimento, o ganho médio de peso e 

o índice de conversão (Tabela 6). 

Como se pode verificar pela Tabela 5, o peso inicial (0 dias) dos frangos era 

uniforme, começando a surgir diferenças significativas no dia 7. Neste dia, o peso vivo dos 

frangos com dietas suplementadas (B1, B2, B3 e B4) foi superior ao dos frangos 

alimentados com a dieta sem suplementação (B0). Aos 14 dias os animais com dietas não 

suplementadas (B0 e B1) também apresentaram pesos vivos inferiores aqueles alimentados 

com dietas suplementadas (B2, B3 e B4). 

Nos dias 21 e 28 verificou-se que os animais da dieta B2 (dieta suplementada com enzima 

na 1ª e 2ª semanas) não apresentavam diferenças significativas nos pesos vivos 

relativamente às dietas B3 (dieta suplementada na 1ª, 2ª e 3ª semanas) e B4 (dieta 

suplementada com enzima durante as 4 semanas). 

 

 

Tabela 6 - Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos no peso vivo das aves (g/ave) 

Tratamentos1 0d 7d 14d 21d 28d 

B0 42,9 ± 0,27 143,9 ± 2,09b 331,4 ± 8,40b 663,6 ± 14,91b 1108,6 ± 24,22b 
B1 42,8 ± 0,23 

149,6 ± 1,32ª 

336,4 ± 9,64b 658,1 ± 9,21b 1090,1 ± 27,80b 

B2 42,7 ± 0,19 
374,3 ± 4,34ª 

684,3 ± 13,53ab 1126,9 ±22,99ab 
B3 43,0 ± 0,26 719,3 ±11,72ª 1188,6 ± 23,58ª 
B4 42,7 ± 0,29 1196,6± 22,34ª 

P(F) NS 0,0482 <0,0001 0,0031 0,0062 
1 B0 corresponde ao tratamento sem adição enzimática, B1 ao tratamento com adição enzimática na 1ªsemana, B2 ao 
tratamento com adição enzimática na 1ªe 2ª semanas, B3 ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª e 3ª semanas e B4 
ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semana 

 a-b Valores na mesma coluna seguidos de letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05) 
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Ao nível da ingestão, não se verificaram diferenças assinaláveis na 1ª, na 3ª e na 4ª 

semana nem na ingestão total ao longo das quatro semanas. Apenas na 2ª semana se 

verificou que os animais com dietas não suplementadas (B0 e B1) apresentavam um 

consumo de alimento inferior aos animais com dietas com suplementação enzimática 

durante essa semana (B2, B3 e B4).  

Nos ganhos de peso médio não se verificaram diferenças significativas na 3ª e 4ª 

semana. Na 1ª e 2ª semana salientaram-se as diferenças entre os animais alimentados com 

dietas suplementadas com enzima e não suplementadas, sendo que os primeiros 

apresentaram aumentos de peso superiores. No aumento total de peso (0-28 dias), verifica-

se que não existem diferenças entre as aves com as dietas B2 (dieta com suplementação 

enzimática na 1ª e 2ª semanas), B3 (dieta suplementada na 1ª, 2ª e 3ª semanas) e B4 (dieta 

com suplementação enzimática durante as 4semanas). 

Na 1ª semana, o IC foi pior nos frangos com a dieta não suplementada (B0) quando 

comparado com os frangos com as dietas suplementadas (B1, B2, B3 e B4). Durante a 2ª 

semana, a situação mantém-se, já que as dietas não suplementadas (B0 e B1) 

apresentaram IC piores que as restantes. Na 3ª e 4ª semana não existem diferenças a 

salientar. Numa análise do IC total das quatro semanas verifica-se que as aves com a dieta 

B0 (dieta não suplementada) apresentam um índice de conversão pior que as aves com as 

dietas B3 (dieta com suplementação enzimática nas 3 primeiras semanas) e B4 (dieta com 

suplementação enzimática nas 4semanas) e que as aves com as dietas B1 (dieta com 

suplementação enzimática na 1ªsemana), B2 (dieta com suplementação enzimática na 1ª e 

2ª semanas), B3 (dieta com suplementação enzimática nas 3 primeiras semanas) e B4 

(dieta com suplementação enzimática nas 4semanas) apresentam IC semelhantes. 
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Tabela 7 - Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos na ingestão semanal das aves (g/ave), no ganho médio de peso (g/ave) e no 

índice de conversão 

Tratamentos1 0-7d 7-14d 14-21d 21-28d 0-28d

Ingestão de alimento 

B0 136,7 ± 4,44 307,6 ± 10,78b 535,3 ± 13,39 793,0 ± 20,66 1772,5 ± 39,35 
B1 

143,3 ± 2,77 

304,5 ± 8,13b 538,2 ± 17,49 789,1 ± 56,71 1777,0 ± 74,35 
B2  

332,8 ± 5,01ª  
548,2 ± 15,38 821,7 ± 20,93 1847,0 ± 34,35 

B3 
541,3 ± 8,28 

790,0 ± 21,01 1824,6 ± 29,02 
B4 797,2 ± 40,88 1794,6 ± 58,13 

P(F) NS  0,0093 NS  NS    NS  
Ganhos médios 

B0 101,1 ± 2,00b 187,5 ± 7,42b 332,2 ± 9,70 445,0 ± 11,98 1065,7 ± 24,97b 
B1 

106,8 ± 1,30ª 

181,6 ± 8,91b 322,3 ± 11,41 432,0 ± 38,69 1047,2 ± 27,36b 
B2 

226,4 ± 3,60ª 
313,3 ± 11,46 442,0 ± 14,68 1084,2 ± 25,07ab 

B3 
342,6 ± 7,74 

441,5 ± 13,11 1145,7 ± 22,70ª 
B4 459,4 ± 14,02 1153,9 ± 20,90ª 

P(F) 0,0414 <0,0001 NS NS  0,0061 
Índice de conversão 

B0 1,48 ± 0,04ª 1,88 ± 0,08ª 1,68 ± 0,06 1,75 ± 0,06 1,70 ± 0,04ª 
B1  

1,34 ± 0,02b 

 
 

1,74 ± 0,08ª 1,66 ± 0,06 1,79 ± 0,07 1,60 ± 0,04ab 
B2 

1,48 ± 0,03b 
1,81 ± 0,07 1,89 ± 0,08 1,67 ± 0,03ab

B3 
1,65 ± 0,06 1,78 ± 0,06 1,57 ± 0,04b 

B4 1,87 ± 0,05 1,56 ± 0,04b 
P(F) 0,0010 <0,0001 NS   NS  0,0377 

1 B0 corresponde ao tratamento sem adição enzimática, B1 ao tratamento com adição enzimática na 1ªsemana, B2 ao 
tratamento com adição enzimática na 1ªe 2ª semanas, B3 ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª e 3ª semanas e B4 
ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semana 

a-b Valores na mesma coluna seguidos de letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05) 

 

 

2. Viscosidade dos conteúdos digestivos do intestino 

 

Os valores obtidos na análise da viscosidade dos conteúdos intestinais nas duas 

porções, duodeno+jejuno e ileo, em períodos específicos do ciclo produtivo dos frangos são 

apresentados na Tabela 7.  

Verifica-se que a viscosidade do duodeno+jejuno dos frangos sujeitos às dietas B0 

(dieta sem suplementação enzimática), B1 (dieta com suplementação enzimática na 

1ªsemana) e B2 (dieta com suplementação enzimática na 1ª e 2ª semanas) é idêntica. 

Animais na dieta B3 (dieta suplementadas na 1ª, 2ª e 3ª semanas) contêm menor 
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viscosidade que os da dieta B0 (dieta sem suplementação enzimática) e como seria de 

esperar, os animais alimentados com a dieta B4 (dieta suplementada nas 4 semanas) são 

os que apresentam menor viscosidade no conteúdo digestivo do duodeno+jejuno. 

Na viscosidade ileal, salienta-se e diferença entre a viscosidade dos conteúdos dos 

frangos alimentados com a dieta B4 (dieta suplementada nas 4 semanas) e a dos frangos 

alimentados com as restantes dietas (B0, B1, B2 e B3). 

 

Tabela 8 - Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos na viscosidade dos conteúdos digestivos do intestino 

Tratamentos1 Duodeno+Jejuno Ileo 

B0 7,27ª 13,26ª 
B1 6,84ab 11,91ª 
B2 5,82ab 11,79ª 
B3 5,64b 11,89ª 
B4 3,32c 6,00b 

SEM 0,32 0,98 
P(F) <0,0001 0,0024 

 1 B0 corresponde ao tratamento sem adição enzimática, B1 ao tratamento com adição enzimática na 1ªsemana, B2 ao 
tratamento com adição enzimática na 1ªe 2ª semanas, B3 ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª e 3ª semanas e B4 
ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas 

a-c Valores na mesma coluna seguidos de letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05) 

 

 

3. Dimensões dos orgãos constituintes do sistema digestivo 

 

Ao nível das dimensões relativas dos diversos orgãos do sistema gastrointestinal 

resultantes do efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo 

produtivo dos frangos, os resultados encontram-se na Tabela 8 e Tabela 9. 

Considerando os pesos obtidos dos diversos constituintes, verificamos que não 

existem diferenças significativas nos animais sujeitos às diferentes dietas ao nível do peso 

do papo, da moela e do fígado. Inesperadamente, os frangos alimentados com a dieta B1 

(dieta com suplementação enzimática na 1ª semana) apresentaram pesos superiores do 

duodeno e jejuno.  

No peso ileal destaca-se a diferença significativa entre a dieta B4 (suplementada nas 

4 semanas) com menor valor e as restantes dietas. 
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O comprimento dos diversos orgãos já não apresenta diferenças significativas entre 

as dietas, sendo de salientar o facto da dieta B0 (sem suplementação enzimática) possuir 

valores numericamente superiores nos diversos orgãos, duodeno, jejuno, ileo e ceco 

relativamente às restantes dietas apesar de estes não serem considerados 

significativamente diferentes. 

 

Tabela 9 - Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos no peso relativo dos diversos orgãos do tracto gastrointestinal 

Tratamentos1 Papo 

(g/kg) 

Moela

(g/kg) 

Fígado

(g/kg) 

Duodeno

(g/kg) 

Jejuno 

(g/kg) 

ileo

(g/kg) 

B0 3.47 11.04 28.67 9.66b 13.76bc 12.06a 
B1 3.87 12.15 30.71 11.57a 15.57a 13.37a 
B2 4.23 10.24 28.97 9.89b 15.35ab 12.36a 
B3 3.66 10.63 27.86 8.98b 13.55c 12.10a 
B4 3.84 11.14 27.77 9.05b 13.08c 10.43b 

SEM 0,14 0.32 0.56 0.24 0.29 0.27 
P(F) NS    NS NS 0.0008 0.0102 0.0075 

  1 B0 corresponde ao tratamento sem adição enzimática, B1 ao tratamento com adição enzimática na 1ªsemana, B2 ao 
tratamento com adição enzimática na 1ªe 2ª semanas, B3 ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª e 3ª semanas e B4 
ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas 

   a-c Valores na mesma coluna seguidos de letras diferentes são significativamente diferentes (P<0,05) 

 

Tabela 10 - Efeito da suplementação enzimática em períodos específicos do ciclo produtivo 

dos frangos no comprimento relativo dos diversos orgãos do tracto gastrointestinal 

Tratamentos1 Duodeno 
(cm/kg) 

Jejuno
(cm/kg) 

Ileo
(cm/kg) 

Cego 
(cm/kg) 

B0 20.25 53.61 57.72 12.96 
B1 20.07 53.04 56.36 12.66 
B2 19.76 51.71 53.83 11.85 
B3 19.62 52.51 55.40 12.16 
B4 19.98 48.62 50.72 12.23 

SEM 0.40 0.94 1.20 0.30 
P(F) NS NS NS NS 

1 B0 corresponde ao tratamento sem adição enzimática, B1 ao tratamento com adição enzimática na 1ªsemana, B2 ao 
tratamento com adição enzimática na 1ªe 2ª semanas, B3 ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª e 3ª semanas e B4 
ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas 
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4- Actividade enzimática dos conteúdos gastrointestinais 

 

A avaliação da actividade enzimática das enzimas, β-glucanase, nas amostras de 

conteúdo gastrointestinal dos diversos compartimentos do sistema digestivo é apresentada 

nas Tabelas 10 e 11. 

Tabela 11 - Actividade enzimática, β-glucanase, nas amostras de conteúdo gastrointestinal 

do papo, moela e duodeno 

Tratamentos1 Papo Moela Duodeno 

B0 +-/-/-/-/-/+-/- -/+-/-/-/- -/-/-/-/-/+--/-/- 
B1 +-/+/+/-/-/+/- -/-/-/-/-/-/-/- +-/-/-/-/-/-/-/- 
B2 -/-/-/-/-/+--/+-- -/-/-/-/-/+--/-/- -/-/-/-/-/-/-/- 
B3 -/-/+--/+--/-/+--/+-- -/-/-/-/-/-/-/- -/-/-/-/-/-/-/- 
B4 +-/+-/+-/+-/+-/+- +-/+-/+-/+-/+-/+- +-/+-/+-/+-/+-/+-/++-/+- 

1 B0 corresponde ao tratamento sem adição enzimática, B1 ao tratamento com adição enzimática na 1ªsemana, B2 ao 
tratamento com adição enzimática na 1ªe 2ª semanas, B3 ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª e 3ª semanas e B4 
ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas  

Sinais + e – correspondem á actividade e intensidade dos halos das amostras. (-) sem actividade, (+-) pouca actividade e halo 
pequeno ou difuso, (+) actividade enzimática e halo de tamanho razoável e bem definido e (++) actividade enzimática e halo de 
grandes dimensões e bem definido 

 

Tabela 12 - Actividade enzimática, β-glucanase, nas amostras de conteúdo gastrointestinal 

do jejuno, ileo e cegos 

Tratamentos1 Jejuno Ileo Cego 

B0 -/-/-/-/-/-/-/- -/-/++/-/-/-/- -/+-/+-/+/ 
B1 -/-/-/-/-/+-/-/- -/-/-/-/+-/-/-/- -/+/- 
B2 -/-/-/-/-/-/-/- -/-/+-/-/-/+-/- +-/+- 
B3 -/-/-/-/-/-/-/- -/++/+/-/+-/- +/+-/+-/+/+/+ 
B4 +-/+-/+--/+-/+--/+-/+-/+- ++-/++-/+-/+-/+-/+-/-/+- +- 

1 B0 corresponde ao tratamento sem adição enzimática, B1 ao tratamento com adição enzimática na 1ªsemana, B2 ao 
tratamento com adição enzimática na 1ªe 2ª semanas, B3 ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª e 3ª semanas e B4 
ao tratamento com adição enzimática na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas  

Sinais + e – correspondem á actividade e intensidade dos halos das amostras. (-) sem actividade, (+-) pouca actividade e halo 
pequeno ou difuso, (+) actividade enzimática e halo de tamanho razoável e bem definido e (++) actividade enzimática e halo de 
grandes dimensões e bem definido 

 

Podemos verificar de uma maneira geral que na dieta suplementada durante as 4 
semanas (B4) a actividade enzimática é superior nas diversas porções do sistema digestivo 
relativamente às restantes dietas. 
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V. Discussão 

 

Na primeira semana apesar da ingestão dos animais alimentados com a dieta não 

suplementada (B0) não diferir das restantes, os ganhos médios de peso e o IC foram piores 

do que os animais alimentados com as dietas suplementadas (B1, B2, B3 e B4), o que 

sugere uma redução na absorção de nutrientes. Este facto pode dever-se à interacção de 

diversos factores, estando todos eles relacionados directa ou indirectamente com a idade 

dos animais. Como a dieta B0 não é suplementada com enzima, os efeitos negativos da 

viscosidade tais como, a diminuição do contacto das enzimas com os nutrientes e lúmen 

intestinal e consequente fraca digestão dos nutrientes presentes na dieta não são 

atenuados. Vários investigadores (Newman and Newman, 1988; Rotter, 1989; Salih et al., 

1991; Steenfeldt et al., 1998, Nahas, 2001; Palander, 2005; Garcia, 2008) constataram que 

os animais mais jovens são mais susceptíveis à viscosidade da dieta, estando também esta 

susceptibilidade relacionada com a imaturidade do sistema gastrointestinal. Tal como 

referido anteriormente no presente trabalho, numa fase inicial do seu desenvolvimento a 

capacidade digestiva e enzimática da ave é quase inexistente, encontrando-se desenvolvida 

apenas por volta dos 6-10dias de idade (Sklan, 2001). Deste modo, a capacidade de 

absorção dos nutrientes da dieta é comprometida e aumenta a dificuldade da passagem de 

uma alimentação endógena, garantida inicialmente pela gema, para uma alimentação 

exógena com factores antinutricionais como os presentes na cevada. 

Na segunda semana, a ingestão das dietas não suplementadas (B0 e B1) foi inferior, 

assim como os ganhos médios, o que resultou num pior IC em comparação com as aves 

alimentadas com dietas suplementadas (B2, B3 e B4). As performances produtivas mais 

baixas verificadas nas aves com dietas sem suplementação (B0 e B1) resultaram da 

conjugação da diminuição da velocidade do trânsito gastrointestinal o que provocou a 

diminuição de ingestão, do efeito de encapsulamento dos nutrientes provocado pelos PNA e 

da fraca capacidade digestiva e enzimática. O aumento de ingestão nos frangos com dietas 

suplementadas (B2, B3 e B4) pode estar relacionado com o aumento da velocidade do 

trânsito digestivo, resultado da diminuição da viscosidade da dieta provocada pela 

suplementação enzimática. O aumento da eficiência digestiva levou a um aumento do peso 

final nessa semana (peso aos 14d). As melhorias na performance podem também estar 

relacionadas com modificações na flora intestinal provocadas pela suplementação 

enzimática, as quais podem conduzir a um aumento da digestibilidade da fracção lipidica, 

aumento da disponibilidade dos hidratos de carbono levando a um aumento da energia 

metabolizável da dieta (Marquardt, 1997). 
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Nas duas últimas semanas (14-21 dias e 21-28 dias) já não se verificaram diferenças 

significativas ao nível da ingestão, dos ganhos médios de peso e do IC, entre as dietas o 

que sugere que com o aumento da idade, as aves vão ficando mais adaptadas aos níveis de 

PNA da dieta e à viscosidade provocada por estes.  

Numa apreciação dos resultados dos diversos indicadores de produtividade e apesar 

da ausência de diferenças nas últimas duas semanas, podemos verificar que ao nível do 

peso vivo e dos ganhos médios de peso os animais alimentados com a dieta B2 (dieta com 

suplementação enzimática na 1ª e 2ª semana) foram semelhantes aos animais sujeitos às 

dietas B3 (dieta com suplementação enzimática na 1ª, 2ª e 3ª semana) e B4 (dieta com 

suplementação enzimática nas 4 semanas). Este facto sugere que a resposta á 

suplementação enzimática ao nível da performance apenas se verifica até á segunda 

semana de idade dos animais. Ao nível do IC dos 0-28 dias, verificou-se que os frangos da 

dieta B1 (dieta suplementada na 1ª semana) apresentaram valores idênticos aos frangos 

alimentos com a dieta B2, B3, e B4, o que evidencia que a suplementação enzimática 

beneficiou este parâmetro logo na primeira semana de vida. Os resultados no presente 

estudo vão de encontro a outros obtidos anteriormente por outros autores (Hesselman e 

Aman, 1986 e Pettersson, 1990), que concluíram que em dietas à base de cevada a adição 

enzimática melhora a performance dos frangos mas que estas melhorias eram menos 

evidentes em animais mais velhos, tendo sido mesmo avançado por Newman e Newman 

(1988) que estas melhorias eram mais eficientes nos primeiros 21 dias de vida do animal. 

Em relação à viscosidade, existem no duodeno+jejuno semelhanças entre B0, B1, 

B2, facto que não se reflecte ao nível das performances dos frangos que demonstraram 

melhorias ao nível do IC na dieta B1 e nos aumentos de peso na dieta B2. A dieta B3 é 

diferente da dieta B0 devido ao longo período de suplementação comparado com a 

ausência de suplementação enzimática da dieta B0. Como seria de esperar, a dieta B4 

destaca-se pela baixa viscosidade tanto no duodeno+jejuno como no ileo devido á 

suplementação enzimática ter decorrido até ao momento do abate. Estudos efectuados 

noutras espécies (Jacob e White, 1983; Johson e Gee, 1986; Brunsgaard e Eggum, 1995; Iji, 

2001) também demonstraram que os impactos dos PNA são maiores ao nível da porção 

distal do sistema gastrointestinal do que na proximal. Este facto também se verifica no 

presente estudo pela diversidade de respostas à suplementação enzimática ao nível da 

viscosidade dos conteúdos intestinais dos frangos alimentados com as diferentes dietas. 

A medição relativa dos orgãos tem como finalidade encontrar a relação entre a 

viscosidade do conteúdo gastrointestinal e a hipertrofia dos constituintes do sistema 

digestivo. Este objectivo é muito importante devido à influência que as dimensões relativas 
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ao peso vivo dos orgãos vão posteriormente ter no rendimento da carcaça. Se para 

compensar os efeitos adversos dos componentes antinutricionais de um cereal o sistema 

digestivo do animal se desenvolve muito, a diferença entre o peso vivo da ave e o seu 

rendimento em carcaça vai ser muito acentuado, levando à diminuição do preço de mercado 

da ave. 

Nas dimensões dos diversos compartimentos do sistema gastrointestinal não se 

verificaram diferenças no peso do papo, moela e fígado enquanto que ao nível do duodeno, 

jejuno e ileo já se notaram algumas diferenças. Resultados como estes foram anteriormente 

alcançados por Iji (2001) ao verificar que os PNA aumentavam o peso relativo do intestino 

delgado mas não alteravam o peso da moela, papo ou fígado dos frangos. Nos pesos do 

jejuno também se verificou uma variedade de respostas à suplementação enzimática. No 

ileo a diferença mais evidente verificou-se na dieta B4 na qual a diminuição da viscosidade 

resultante da suplementação enzimática atenuou o efeito de hipertrofia desta porção do 

intestino. Relativamente ao comprimento do intestino, seria de esperar uma redução no 

comprimento provocada pela suplementação enzimática (Brenes et al., 1993), facto que não 

se verificou neste estudo. 

A actividade enzimática foi de uma maneira geral superior na dieta B4, o que seria 

previsível devido à suplementação enzimática desta dieta ter ocorrido até ao final do ensaio. 
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VI. Conclusão 

 

Como pudemos verificar, a suplementação enzimática foi mais eficiente durante as 

primeiras semanas de vida. Ao nível da performance, verificaram-se melhores IC e pesos 

vivos na 1ª e 2ª semana, respectivamente. Deste modo, não se justifica a suplementação 

enzimática durante a totalidade de vida do animal mas apenas na fase inicial do seu 

desenvolvimento. 

Na prática, estes resultados são exequíveis, uma vez que se pode suplementar 

apenas na ração de iniciação, abrangendo assim o período inicial do desenvolvimento dos 

animais.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Bibliografia 

 

Annison, G. 1993. The role of wheat non- starch polysaccharides in broiler nutrition. 

Australian J. Agriculture Research. 44:405-422. 

Annison, G., M. Choct, M. W. Cheetham. 1992. Analysis of wheat pentosans from a large 

scale isolation. Carbohydrate Polymers. 19: 151-159. 

Almirral, M., M. Francesch, A.M. Perez-Venderell, J. Brufau, E. Esteve-Garcia. 1995. The 

differences in intestinal viscosity produced by barley and β-glucanase alter digesta 

enzyme activities and ileal nutrient digestibilities more in broiler chicks than in cocks. J. 

Nutrition 125:947-955. 

Almirral, M., E. Garcia. 1994. Metabolism and nutrition: rate of passage of barley diets with 

chromium oxide: influence of age and poultry strain and effect of beta-glucanase 

supplementation. Poult. Sci. 73:1433-1440. 

Barbour, W. George, M. T. Farran, N. N. Usayran, A. H. Darwish, H. H. Machlab, M. Hruby, 

M. G. Uwayjan, V. M. Ashkarian. 2006. Nutritional evaluation of three local barley varieties 

and the impact of dietary enzyme on their apparent metabolizable energy. J. Poult. Sci. 

43:228-234. 

Bayer, R.R., C. B. Chawan, F.H. Bird, S. D. Musgrave. 1975. Characteristics of the 

absorptive surface of the small intestine of the chicken from 1 day to 14 weeks of age. 

Poult. Sci 54: 155-159. 

Bedford, M.R. 1993. Mode of action of feed enzymes.  J. Appl. Poult. Res. 2:85-92. 

Bedford, M. R.1995. Mechanism of action and potential environmental benefits from the use 

of feed enzymes. Anim. Feed. Sci. Technol. 53:145-155. 

Bedford, M. R. 1996. The effect of enzymes on digestion. Appl. Poult. Sci. 5:370-378. 

Bedford, M. R. 1996. Interaction between ingested feed and the digestive system in poutry. 

J. Appl. Poult. Res. 5:86-95. 

 

 



34 

 

Bedford, M. R. 1997. Reduced viscosity of intestinal digesta and enhanced nutrient 

digestibility in chickens given exogenous enzymes. In: Marquardt, R. R., Z. Han. Enzymes 

in Poultry and Swine Nutrition. Disponível em: http://www.idrc.ca/en/ev-9395-201-1-

DO_TOPIC. Acesso em: 17/07/2009. 

Bedford, M. R. 2000. Exogenous enzymes in monogastric nutrition- their current value and 

future benefits. Anim. Feed. Sci. Technol. 86:1-13. 

Bedford, M. R., H. L. Classen. 1993. An in vitro assay for prediction of broiler intestinal 

viscosity and growth when fed rye-based diets in the presence of exogenous enzymes. 

Poult. Sci. 72:137-143. 

Bird, J. N. 1997. Performance improvements following enzyme supplementation of wheat- 

and barley- based poultry diets. In: Marquardt, R. R., Z. Han. Enzymes in Poultry and 

Swine Nutrition. Disponível em: http://www.idrc.ca/en/ev-9395-201-1-DO_TOPIC. Acesso 

em: 17/07/2009. 

Brenes, A., M. Smith, W. Guenter,  R. R. Marquardt. 1993. Effect of enzyme supplementation 

on the performance and digestive tract size of broiler chickens fed wheat- and barley-

based diets. Poult. Sci. 72:1731–1739. 

Brunsgaard, G., B. O. Eggum. 1995. Small intestinal tissue structure and proliferation as 

influenced by adaptation period and indigestible polysaccharides. Comparative Bioch. and 

Phys. 112A: 365-377. 

Choct M., R. J. Hughes, J. Wang, M. R. Bedford, G. Annison. 1996. Increased small 

intestinal fermentation is partly responsible for the anti-nutritive activity of non-starch 

polysaccharide in chickens. Br. Poult. Sci. 37:609-621.  

Classen, H. L., M. R. Bedford. 1991. The use of enzymes to improve the nutritive value of 

poultry feeds. In Gimsworthy, P, Haresign, W., Cole, D., ed., Recent advances in animal 

nutrition. Butterworth- Heinemann, Boston, MA. 71-79. 

Classen, H.L., G. L. Campbell, B. G. Rossnagel, R. Bhatty, R. D. Reicheri. 1985. Studies on 

the use of hulless barley in chick diets: deleterious effects and methods of alleviation. 

Can. J. Anim. Sc. 65:725-733. 

CooK, R.H., F. H. Bird. 1973. Duodenal villus area and epithelial cellular migration in 

conventional and germ-free chicks. Poult. Sci. 52: 2276-2280. 



35 

 

CRC - Carlsberg Research Center. Disponível em: www.crc.dk. Acesso em: 17/07/2009. 

Dibner, J. J., M. L. Kitchell, C. A. Atwell, F. J. Ivey. 1996. The effect of dietary ingredients 

and age on microscopic structure of the gastrointestinal tract in poultry. J. Appl. Poult. 

Res. 5:70-77. 

Dunnington, E.A., P.B. SiegeI.1995. Enzyme activitv and organ development in newly 

hatched chicks selected for high or low eight-week body weight. Poultry Sci. 74:761-770. 

Edney, M. J., G. L. Campbell, H. L. Classen. 1989. The effect of β-glucanase 

supplementation in nutrient digestibility and growth in broilers given diets containing 

barley, oat groats or wheat. Anim. Feed. Sci. Technol. 25:193-200. 

Esteben, S., J. Rayo, M. Moreno, M. Sastre, R. Rial, J. Tur. 1991. The role played by the 

vitelline diverticulum in the yolk sac resorption in young post hatched chickens. J. 

Compar. Physiol. 160: 645-648. 

Esteve-Garcia, E., J. Brufau, A. Pérez-Vendrell, A. Miquel, K. Duvem. 1997. Bioefficacy of 

enzyme preparations containing β-glucanase and xylanase activities in broiler diets based 

on barley or wheat, in combination with flavomycin. Poult. Sci. 76:1728-1737. 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Departamento de 

Química. Disponível em: www.dq.fct.unl.pt. Acesso em: 17/09/2009. 

Fengler, A. I., R. R. Marquart. 1988. Water-soluble pentosans from rye. II. Effects on the rate 

of dialysis and on the retention of nutrients by the chick. Cereal Chem. 65:298-302. 

  Franchesh, M., A. M. Perez-Vendrell, E. Esteve-Garcia, J. Brufau. 1994. effect of cultivar, 

pelleting and enzyme addition on nutritive value of barley in poultry diets. Brit. Poult. Sci. 

35(2): 259-272. 

Fry, R. E., J. B. Allred, L. S. Jensen, J. McGinnis. 1957. Influence of water-treatment on 

nutritional value of barley. Proceedings of the Society for Experimental Biology and 

Medicine. 95:249-251. 

Fuente, J.M., P.Pérez de Ayala, A. Flores, M.J. Villamide. 1998. Effect of storage time and 

dietary enzyme on the metabolizable energy and digesta viscosity of barley-based diets 

for poultry. Poult. Sci. 77:90-97. 



36 

 

Fuente, J.M., P.Pérez de Ayala, M.J. Villamide. 1995. Effect of dietary enzyme on the 

metabolisable energy of diets with increasing levels of barley fed to broilers at different 

ages.  Anim. Feed. Sci. Technol. 56:45-53. 

Garcia, M. R. Lázaro, M. A. Latorre, M. I. Gracia, G. G. Mateos. 2008. Influence of enzyme 

supplementation and heat processing of barley on digestive traits and productive 

performance of broilers. Poult. Sci. 87:940-948. 

Gee, J. M., W. Lee-Finglas, G. W. Wortley, I. T. Johnson. 1996. Fermentable carbohydrates 

elevate plasma enteroglucagon but high viscosity is also necessary to stimulate small 

bowel mucosal cell proliferation in rats. J.Nutr. 126:373–379 

Goodlad, J. S., J. C. Mathers. 1990. Large bowel fermentation in rats given diets containing 

raw peas (Pisum sativum). Brit. J. Nutr. 64:569-587. 

Guenter, W. 1997.Practical experience with the use of enzymes. In: Marquardt, R. R., Z. 

Han. Enzymes in Poultry and Swine Nutrition. Disponível em: http://www.idrc.ca/en/ev-

9395-201-1-DO_TOPIC. Acesso em: 17/07/2009. 

Han, Z. 1997. Effect of enzyme supplementation of diets on the physiological function and 

performance of poultry. In: Marquardt, R. R., Z. Han. Enzymes in Poultry and Swine 

Nutrition. Disponível em: http://www.idrc.ca/en/ev-9395-201-1-DO_TOPIC. Acesso em: 

17/07/2009. 

Hansen, I.,Bach Knudsen, K. E. & Eggum, B. 0. 1992. Gastrointestinal implications in the rat 

of wheat bran, oat bran and pea fibre. Brit. J. Nutr.  68: 451-462. 

Hesselman ,K., P. Åman. 1986. The effect of β-glucanase on the utilization of starch and 

nitrogen by broiler chickens fed on barley of low- or high- viscosity. Anim. Feed. Sci. 

Technol. 15:83-93. 

Hübener, K., W. Vahjen, O. Simon. 2002. Bacterial responses to different dietary cereal 

types and xylanase supplementation in the intestine of broiler chicken. Arch. Anim. Nutr. 

56:167-187. 

Iji, P. A. 1999. The impact of non-starch polysaccharides on intestinal development and 

function in broiler chickens. World´s Poult. Sci.J. 55:375-387. 



37 

 

Izydorczyk, M. S., J. E. Dexter. 2008. Barley β-glucans and arabinoxylans: Molecular 

structure, physicochemical properties, and uses in food products- a Review. Food Res. 

Inter. 41:850-868. 

Jacobs, L.R., F. A. White.1983. Modulation of mucosal cell proliferation in the intestine of rats 

fed a wheat bran diet. American J. Clin. Nutr.. 37: 945-953. 

Jensen, L. S., R. E. Fry, J. B. Allred, J. McGinnis. 1957. Improvement in the nutritional value 

of barley for chicks by enzyme supplementation.  Poult. Sci. 36:919-921. 

Jeroch, H., S. Dänicke. 1993. Barley in poultry feeding. Proceedings, 9th European 

Symposium on Poultry Nutrition, 5-9 Sep, Jelenia Gora, Poland. World´s Poult. Sci. 

Association. 38-66. 

Jeroch, H., S. Dänicke. 1995. Barley in poultry feeding: a review. World´s Poult. Sci. J. 

51:271-291. 

Johnson, I. T., J. M. Gee. 1986. Gastrointestinal adaptation in response to soluble non-

available polysaccharides in the rat. Brit. J. Nutr. 55:497–505. 

Jorgensen, H., X. Zhao, K. Knudsen, B. Eggum. 1996. The influence of dietary fibre source 

and level on the development of the gastrointestinal tract, digestibility and energy 

metabolism in broiler chickens. 75:379-395. 

Józefiak, D., A. Rutkowski, B. B. Jensen, R. M. Engberg. 2006. The effect of –glucanase 

supplementation of barley- and oat- based diets on growth performance and fermentation 

in broiler chicken gastrointestinal tract. Br. Poult. Sci. 47: 1, 57-64. 

Katanbaf, M. N., E. A. Dunnington, P. B. Siegel.1988. Allomorphic relationships from 

hatching to 56 days in parental lines and F1 crosses of chickens selected over 27 

generations for high or low body weight. Growth Develop. Aging. 52:11-22. 

Krogdahl, A. 1985. Digestion and absorption of lipids in poultry. J. Nutr. 155:675-685. 

Lazaridou, A., C. G. Biliaderis, M. S. Izydorczyk. 2007. Cereal β-glucans: Structures, physical 

properties, and physiological functions. In C. G. Biliaderis e M. S, Izydorczyk (Eds.), 

Funct. Food Carboh. 1-72. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group. 

MacNab, J.M., R. R. Smithard. 1992. Barley β-glucan: an antinutritional factor in poultry 

feeding. Nutr. Res. Reviews. 5:45-60. 



38 

 

Marquardt, R. R. 1997. Enzyme enhancement of the nutritional value of cereals: role of 

viscous, water-soluble, nonstarch polysaccharides in chick performance. In: Marquardt, R. 

R., Z. Han. Enzymes in Poultry and Swine Nutrition. Disponível em: 

http://www.idrc.ca/en/ev-9395-201-1-DO_TOPIC. Acesso em: 17/07/2009. 

Marquardt, R. R., D. Boros, W. Guenter, G. Crow. 1994. The nutritive value of barley, rye, 

wheat and corn for young chicks as affected by use of Trichoderma reesei enzyme 

preparation. Anim. Feed. Sci. Technol. 45:363-378. 

Marquardt, R. R., A. Brenes, Z. Zhang, D. Boros. 1996. Use of enzymes to improve nutrient 

availability in poultry feedstuffs. Anim. Feed. Sci. Technol. 60:321-330. 

Moss, R.1989. Gut size and the digestion of fibrous diets by tetraonid birds. J. Exper. Zool. 

3:61-65. 

Mourão, J. L., P. I. P. Ponte, J. A. M. Prates, M. S. J. Centeno, L. M. A. Ferreira, M. A. C. 

Soares, C. M. G. A. Fontes. 2006. Use of β-glucanases and β-1,4-xylanases to 

supplement diets containing alfafa and rye for laying hens: effects on bird performance 

and egg quality. J. Appl. Poult. Res. 15:256-265. 

Muramatsu, T., S. Nakajima, J. Okumura. 1994. Modification of energy metabolism by the 

presence of the gut microflora in the chicken. Brit. J. Nutr. 71:709–717. 

Nahas, J., M. R. Lefrançois. 2001. Effects of feeding locally grown whole barley with or 

without enzyme addition and whole wheat on broiler performance and carcass traits. 

Poult. Sci. 80:195-202. 

Nitsan, Z., B. Avraham, Z. Zoref, I. Nir. 1991.Growth and development of the digestive 

organs and some enzymes in broiler chicks after hatching. Brit. Poult. Sci. 32:515-523. 

Noble, R.C.,D. OgunyemiI.1989. Lipid changes in the residual yolk and liver of the 

chickimmediately after hatching. Biology of the Neonate. 56: 228-236. 

Noy, Y., D. Sklan. 1995. Digestion and absorption in the young chick. Poult. Sci. 74:366-373 

Noy, Y., D. Sklan. 1998. Yolk utilisation in the newly hatched poult. Brit. Poult. Sci. 39:446-

451 

Noy, Y., D. Sklan. 1999. Energy utilization in newly hatched chicks. Poult. Sci. 78:1750–

1756. 



39 

 

Nutrient Requirements of Poultry. 1994. National Research Council. National Academy 
Press, Washington, D. C.  Ninth Revised Edition 

Palander, S., M. Näsi, S. Järvinen. 2005. Effect of age of growing turkeys on digesta 
viscosity and nutrient digestibility of maize, wheat, barley and oats fed as such or with 
enzyme supplementation. Arch. Anim. Nutr. 59 (3): 191-203. 

Partridge, G., C. Wyatt. 1995. More flexibility with new generation of enzymes. World Poult. 

11(4):17-21. 

Ratcliffe, B. 1991. The role of the microflora in digestion. In: Fuller, M. F. (Ed. In vitro 

digestion for pigs and poultry. CAB International. Wallingford. 

Romanoff, A.L. 1960. The Avian Embryo. Macmillan, New York. 1042-1081. 

Rotter, B. A., M. Neskar, W. Guenter, R. R. Marquardt. 1989. Effect of enzyme 

supplementation on the nutritive value of hulless barley in chicken diets. Anim. Feed. Sci. 

Technol. 24:233-245. 

Salih, M. E., H. L. Classen, G. L. Campbell. 1991. Response of chickens fed on hull-less 

barley to dietary β-glucanase at different ages. Anim. Feed. Sci. Technol. 33:139-149. 

Savory, C. J. 1992.Gastrointestinal morphology and absorption of monosaccharides in fowls 

conditioned to different types and levels of dietary fibre. Brit. J. Nutr. 67:77-89. 

Savory, C. J., M. J.Gentle. 1976. Changes in food intake and gut size in Japanese quail in 

response to manipulation of dietary fibre content. Brit. J. Nutr. 17: 571-580. 

Sell, J.L., C. R. Angel, F.J. Piquer, E. G. Mallarino, H. J. Al-Batshan. 1991. Developmental 

patterns of selected characteristics of the gastrointestinal tract of young turkeys. Poult. 

Sci. 70:1200-1205. 

Selvendran, R. R., B. J. H. Stevens, M. S. Du Pont. 1987. Dietary fiber: chemistry, analysis 

and properties. Advances in Food Res. 31:117-209. 

Sklan, D. 2001. Development of the digestive tract of poultry. World´s Poult. Sci.J. 57:415-

428. 

Smits, C.H.M, G. Annison. 1996. Non-starch plant polysaccharides in broiler nutrition –

towards a physiologically valid approach to their determination. World´s Poult. Sci.J. 52: 

203-221. 



40 

 

Steenfeldt, S., A. Müllerts, J. F. Jensen. 1998. Enzyme supplementation of wheat-based 

diets for broilers. 1. Effect on growth performance and intestinal viscosity. Anim. Feed. 

Sci. Technol. 75:27-43. 

Suplementos vitaminicos. Disponível em: www.vitaminpros.com. Acesso em: 27/12/09.   

Tovar, J., A. Francisco, I. Bjork, N. Asp. 1991. Relationship between microstructure and in 

vitro digestibility of starch in pré-cooked leguminous seed flours. Food Struct. 10:19-26.  

Uni, Z., Y. Noy, D. Sklan. 1996. Developmental parameters of the small intestines in heavy 

and light strain chicks pré and post-hatch. Brit. Poult. Sci. 36:63-71. 

Uni, Z., Y. Noy, D. Sklan. 1999. Posthatch development of small intestinal function in the 

poultry. Poult. Sci. 78:215-222.  

Villmide, M. J., J. M. Fuente, P. Peréz De Ayala, A. Flores. 1997. Energy evaluation of eight 

barley cultivars for poultry: effect of dietary enzyme adition. Poult. Sci. 76:834-840. 

Wang, Z. R., S. Y. Qiao, D. F. Li. 2005. Effects of enzyme supplementation on performance, 

nutrient digestibility, gastrointestinal morphology, and volatile fatty acid profiles in the 

hindgut of broilers fed wheat-based diets. Poult. Sci. 84:875-881. 

Zhao, X., H. Josrgensen, B. O. Eggum.1995. The influence of dietary fibre on body 

composition, visceral organ weight, digestibility and energy balance in rats housed in 

different thermal environments. Brit. J. Nutr. 13:687-699. 

 

 


	capa tese.doc
	Resumo.doc
	Folhas anexas.doc
	tese montada.doc

