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FIBRA DE CANA-DE-AÇÚCAR NA ALIMENTAÇÃO DE LEITÕES RECÉM-
DESMAMADOS 

 

RESUMO – Foram avaliados os efeitos da inclusão de fibra de cana-de-açúcar 

nas dietas de leitões recém-desmamados sobre o desempenho, a incidência de 

diarreia, o tempo de trânsito gastrintestinal, o peso dos órgãos do sistema digestório e 

as características morfofisiológicas e microbiológicas do trato gastrintestinal. Foram 

utilizados 96 leitões desmamados aos 21 dias de idade e com peso médio inicial de 

6,67 ± 0,63 kg em um experimento em blocos completos ao acaso, com quatro 

tratamentos, oito repetições por tratamento e três animais por unidade experimental. Os 

tratamentos consistiram de quatro níveis (0, 1, 2 e 3%) de inclusão de fibra de cana-de-

açúcar. Aos 35 dias de idade, um animal (peso médio final de 8,24 ± 0,63 kg) por 

unidade experimental foi abatido para a avaliação do peso dos órgãos (estômago, 

intestino delgado, ceco e cólon) e da histologia intestinal (altura das vilosidades, 

profundidade das criptas, relação altura das vilosidades e profundidade das criptas, 

número de células caliciformes e densidade de vilosidades). Amostras dos conteúdos 

do intestino delgado, ceco e cólon foram coletadas para mensurar o pH e a viscosidade. 

As concentrações de ácidos graxos de cadeia curta (acético, propiônico e butírico) 

foram determinadas nos conteúdos do intestino delgado e do ceco. No conteúdo do 

intestino delgado foram realizadas as contagens bacterianas (Lactobacillus spp., 

Escherichia coli e Clostridium perfringens). Dos 21 aos 35 dias de idade, o ganho diário 

de peso (P = 0,009) e o consumo diário de ração (P = 0,014) aumentaram linearmente 

com o aumento nos níveis de inclusão de fibra de cana-de-açúcar. Embora o tempo de 

trânsito gastrintestinal, a incidência de diarreia, o pH, a viscosidade, o peso dos órgãos 

e a microbiologia intestinal não tenham sido afetados (P > 0,05) pelos tratamentos, 

houve aumento linear nas concentrações dos ácidos propiônico (P = 0,006) e butírico (P 

< 0,01) no ceco dos animais com o aumento da inclusão de fibra nas dietas. Houve 

redução linear (P = 0,003) na relação altura das vilosidades e profundidade das criptas 

no duodeno e aumento linear (P = 0,028) na profundidade das criptas no jejuno dos 
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animais com o aumento da inclusão de fibra nas dietas. Conclui-se que a adição de 

fibra de cana-de-açúcar em níveis de até 3% nas dietas de leitões recém-desmamados 

melhora o desempenho dos animais dos 21 aos 35 dias de idade e estimula a produção 

dos ácidos propiônico e butírico no ceco, porém compromete a histologia do epitélio 

intestinal. 

 

Palavras-chave: desempenho, desmame, fibra dietética, saúde intestinal 
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SUGARCANE FIBER IN THE DIETS OF WEANLING PIGLETS 

SUMMARY - Were evaluated the effects of sugarcane fiber inclusion in the diets 

of weanling piglets on performance, incidence of diarrhea, gastrointestinal transit time, 

digestive organs weight, and morphophysiological and microbiological traits of the 

gastrointestinal tract. Ninety-six barrows weaned at 21 days of age and initial body 

weight of 6.67 ± 0.63 kg were used in a randomized complete block design with four 

treatments, eight replicates per treatment and three pigs per experimental unit. Dietary 

treatments consisted of 0, 1, 2, or 3% sugarcane fiber inclusion. At 35 days of age, one 

animal (final body weight of 8.24 ± 0.63 kg) per experimental unit was slaughtered to 

evaluate organs weight (stomach, small intestine, cecum, and colon) and intestinal 

histology (villus height, crypt depth, villus-to-crypt ratio, number of goblet cells and villus 

density). Digesta samples from the small intestine, cecum, and colon were collected to 

measure pH and viscosity. Short-chain fatty acids concentrations (acetic, propionic, and 

butyric acids) were determined in digesta samples from the small intestine and cecum. 

Lactobacillus spp., Escherichia coli, and Clostridium perfringens counts were determined 

in digesta samples from the small intestine. From 21 at 35 days of age, average daily 

gain (P = 0.009) and average daily feed intake (P = 0.014) increased linearly with the 

increasing sugarcane fiber levels. Although the treatments did not affect (P > 0.05) 

gastrointestinal transit time, incidence of diarrhea, pH, viscosity, organs weight, and 

intestinal microbiology, there was a linear increase in cecal propionic (P = 0.006) and 

butyric (P < 0.01) acids concentrations with increasing sugarcane fiber inclusions. 

Increasing dietary sugarcane fiber levels resulted in a linear decrease (P = 0.003) in 

duodenal villus-to-crypt ratio and in a linear increase (P = 0.028) in crypt depth in the 

jejunum. In conclusion, adding up to 3% of sugarcane fiber to the diets of weanling 

piglets improves performance of animals from 21 to 35 days of age and stimulates the 

production of propionic and butyric acids in the cecum, but compromises intestinal 

epithelium histology.Keywords: dietary fiber, intestinal health, performance, weaning 
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CAPITULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

INTRODUÇÃO 
 
 O desmame é um período crítico para os leitões e, geralmente, está associado 

ao baixo consumo de ração, perda de peso e grandes mudanças na estrutura e função 

do trato gastrintestinal. A baixa capacidade dos leitões recém-desmamados em 

acidificar o meio gastrintestinal e a presença de alimentos não digeridos no trato 

digestório, principalmente proteínas, favorecem a proliferação de bactérias patogênicas, 

causadoras da diarreia pós-desmame (MOLIST et al., 2009), o que pode ocasionar 

atrofia das vilosidades e hiperplasia das criptas (WIJTTEN et al., 2011). Estas 

modificações morfológicas são causadas pela maior taxa de perda celular ou pela 

diminuição na renovação das células (PLUSKE et al., 1997). HAMPSON (1986) 

demonstrou que leitões desmamados aos 21 dias apresentaram redução de 75% no 

tamanho das vilosidades intestinais (de 940 para 694 µm) num período de 24 horas 

após o desmame.  

O emprego de antimicrobianos como aditivos promotores de crescimento na 

nutrição animal vem sendo praticado por muito tempo na tentativa de contornar os 

distúrbios entéricos após o desmame de leitões. Entretanto, seu uso foi proibido em 

2006 na União Europeia, em virtude da possibilidade do desenvolvimento de resistência 

bacteriana e das preocupações dos consumidores quanto à segurança alimentar 

(VONDRUSKOVA et al., 2010; ZANGERONIMO et al., 2011).  

 Para evitar problemas de morbidade, mortalidade e baixo desempenho 

provocados, principalmente, pelo declínio na saúde intestinal de leitões recém-

desmamados, o uso de ingredientes fibrosos tem se destacado como uma alternativa 

aos antimicrobianos promotores de crescimento. Diversos estudos têm demonstrado 

que a utilização de fibra promove efeito fisiológico benéfico e melhora a saúde intestinal 

de leitões recém-desmamados (FONTY e GOUET, 1989; WENK, 2001; WANG et al., 

2003; WILFART et al., 2007; PETERSSON et al., 2010).   
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 As respostas, aos níveis fisiológico e produtivo dos animais, a partir da inclusão 

de fibra dietética nas rações, são influenciadas pela composição da dieta basal, como 

constataram MATEOS et al. (2012). Dessa forma, é necessário estudar a inclusão de 

ingredientes fibrosos em dietas à base de milho e farelo de soja (principais ingredientes 

utilizados no Brasil) para leitões na fase inicial, pois grande parte das pesquisas com o 

uso de fibra foram realizadas na Europa, onde as dietas são baseadas em cereais de 

inverno como, por exemplo, farelo de trigo, farelo de cevada, arroz e aveia. 

 O estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar (Saccharum 

officinarum) do Brasil, sendo que a safra de 2012/2013 chegou a uma produção de 

329,923 mil toneladas, representando 56,06% da produção nacional (UNICA, 2014). 

Segundo CORTEZ et al. (1992), dentre os principais coprodutos da cana-de-açúcar 

encontram–se a ponta de cana, a palha, a torta de filtro, a levedura, a vinhaça, o 

melaço e o bagaço (fibra de cana-de-açúcar), o qual é fonte de fibra insolúvel. Segundo 

COSTA E BOCCHI (2012), para cada tonelada de cana-de-açúcar processada obtém–

se 320 kg de fibra de cana-de-açúcar, portanto, 105,575 mil toneladas desse coproduto 

foram produzidas em 2013. 

 Diante do exposto, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de fibra de cana-

de-açúcar na dieta de leitões recém-desmamados sobre o desempenho animal, o 

tempo de trânsito gastrintestinal, a incidência de diarreia, o peso dos órgãos do sistema 

digestório e as características morfofisiológicas e microbiológicas do trato 

gastrintestinal. 
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REVISÃO DE LITERATURA 
  
Aspectos nutricionais no período pós-desmame 

 

Com o intuito de melhorar a produtividade do sistema de produção intensiva de 

suínos, os leitões são desmamados precocemente aos 21 dias de idade. Essa prática 

de manejo ocasiona múltiplos fatores estressantes ao leitão recém-desmamado, tais 

como separação da mãe, mudança da dieta líquida para sólida, mudança de 

instalações e temperatura ambiente e reagrupamento social. Assim, durante esse 

período, podem ser observados redução da capacidade de ingestão de ração, perda de 

peso e aparecimento de transtornos gastrintestinais (SOUZA e LANDIN, 1997). 

No período pós-desmame, o leitão deve se adaptar rapidamente ao consumo de 

um alimento seco e com novo padrão de apreensão. Além disso, a gordura do leite e a 

lactose, principais fontes energéticas no período de aleitamento, são substituídas por 

óleo vegetal e amido (LUDKE et al., 1998). A nova dieta fornecida ao leitão recém-

desmamado também é rica em proteínas vegetais, que são menos digestíveis devido à 

baixa secreção e atividade enzimática nessa fase de vida do animal. Somente a lactose 

é bem aproveitada após o nascimento devido à presença da lactase. A lactase alcança 

pico máximo após o nascimento do leitão e começa a diminuir a partir da terceira 

semana de vida do animal, declinando consideravelmente na oitava semana de vida 

(THYMANN, 2012). A secreção e atividade das demais carboidrases (maltase, 

sacarase, amilase) apresentam desenvolvimento com o avanço da idade do animal 

(JENSEN et al., 1997). Cabe destacar que a presença de alimento no sistema 

digestório estimula as funções digestivas intestinais por meio da secreção de hormônios 

e de enzimas digestivas (SOUZA e LANDIN, 1997).  

A descamação celular da área apical das vilosidades e a renovação celular 

(proliferação e diferenciação) que ocorre nas criptas são dois processos que garantem 

a estrutura e o funcionamento adequados do epitélio intestinal (BANDEIRA et al., 2007). 

Assim, a diminuição no consumo de ração pelo leitão recém-desmamado está 

diretamente relacionada à baixa capacidade de absorção dos nutrientes. Isso porque a 
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interrupção do aporte de nutrientes pode provocar a perda excessiva de células da 

região apical dos vilos, fato que demanda maior taxa de renovação celular, 

ocasionando redução na altura das vilosidades e aumento na profundidade das criptas 

(PLUSKE et al., 1997). Aproximadamente 10% dos leitões recém-desmamados 

apresentam redução na altura das vilosidades intestinais em decorrência da perda do 

apetite, pois a ingestão de ração pode iniciar após 48 horas pós-desmame (BROOKS et 

al., 2001). 

O intestino do leitão neonato é colonizado, principalmente, por bactérias, como 

Escherichia coli, Streptococcus spp., Lactobacillus spp. e Clostridium spp., que se 

encontram em equilíbrio. No entanto, no período após o desmame, a digestão 

incompleta de carboidratos e proteínas pode propiciar meio rico em substratos para a 

proliferação de bactérias patogênicas (MOLIST et al., 2014). Além disso, a interrupção 

da ingestão do leite materno, alimento rico em lactose, acarreta aumento do pH 

intestinal, o que agrava o desequilíbrio da microbiota intestinal (JENSEN et al., 1997). A 

rápida proliferação de bactérias patogênicas, como a Escherichia coli, e sua adesão na 

mucosa do epitélio intestinal induz mudanças na permeabilidade e na osmolaridade do 

conteúdo intestinal, desencadeando os sinais clínicos da diarreia pós-desmame (KIM et 

al., 2012; MOLIST et al., 2014).  

 

Definição e caracterização da fibra dietética  

 
A União Europeia, no ano 2006, baniu o uso de aditivos antimicrobianos 

promotores de crescimento nas rações dos animais, a fim de evitar o surgimento de 

resistência bacteriana cruzada e promover a segurança alimentar dos consumidores 

(UTIYAMA et al., 2006). Diante dessa problemática, diversas alternativas nutricionais 

têm sido estudadas para diminuir os prejuízos na saúde intestinal dos leitões durante o 

período após o desmame. Dentre essas alternativas, a fibra dietética tem merecido 

destaque na nutrição de leitões recém-desmamados.  

A fibra dietética pode ser definida como a soma dos polissacarídeos não 

amiláceos, lignina, cutinas, ceras e outros componentes vegetais, os quais não são 
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digeridos pelas secreções endógenas do trato digestório dos suínos, e sim passível de 

fermentação microbiana que ocorre, principalmente, no intestino grosso desses animais 

(TROWELL, 1974; WANG et al., 2003; ANGUITA et al., 2006; PETERSSON et al., 

2010). A degradação da fibra, em condições anaeróbias, depende do grau de 

lignificação, do tamanho da partícula, da solubilidade e da estrutura dos 

polissacarídeos, sendo que essas características estão relacionadas, por sua vez, com 

a origem botânica e o tipo de processamento da fibra (BACH KNUDSEN, 2001; LE 

GOFF et al., 2003). 

De forma geral, os produtos finais da fermentação microbiana são os ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC), tais como os ácidos acético, propiônico e butírico, os 

gases, como o dióxido de carbono (CO2), o hidrogênio (H2) e o metano (CH4), a ureia e 

o calor (NOBLET e LE GOFF, 2001). Os polímeros de glicose são hidrolisados a 

monômeros por ação das enzimas extracelulares das bactérias colônicas. O 

metabolismo continua no interior da bactéria com a obtenção de piruvato a partir da 

glicose. Por fim, o piruvato é convertido em ácidos acético, propiônico e butírico em 

uma proporção molar de 60:25:15, respectivamente (ESCUDERO e GONZÁLEZ, 2006). 

Ressalta-se que o ácido butírico atua como principal fonte de energia para o 

epitélio intestinal, contribui na regeneração do muco e do tecido, e na formação de 

bicarbonato de sódio, evitando, assim, os processos diarreicos (MEDEL et al., 1999; 

ANGUITA et al., 2006). O ácido acético metabolizado no intestino gera a glutamina que 

atua como combustível do próprio epitélio intestinal. Parte do ácido propiônico que não 

é metabolizado no intestino é direcionado ao fígado, onde atua como precursor de 

glicogênio e lipídeos (SOUBA et al., 1985; TODESCO et al., 1991). 

 Os principais efeitos da fibra dietética são modular o trânsito gastrintestinal, a 

digestão e a absorção dos nutrientes no intestino delgado. Além disso, ingredientes 

fibrosos estimulam o desenvolvimento de microrganismos desejáveis, melhorando a 

saúde intestinal (BACH KNUDSEN, 2001; ANGUITA et al., 2006). O maior incremento 

de fibra na dieta pode melhorar a atividade da microbiota intestinal, o que estimula a 

fermentação dos carboidratos ao invés das proteínas não digeridas, reduzindo, assim, 

os resíduos tóxicos da fermentação proteica como, por exemplo, a amônia e os 
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compostos fenólicos. Além disso, a fibra ajuda a reduzir a proliferação de bactérias 

patogênicas e a probabilidade da ocorrência de diarreia na fase inicial de leitões 

(MOLIST et al., 2009). Sabe-se que a quantidade de microrganismos existentes na 

parte distal do trato gastrintestinal depende do tipo e da quantidade de fibra dietética 

ingerida, bem como da composição da dieta basal (MATEOS et al., 2012). Por fim, a 

fibra dietética regula os movimentos peristálticos dos intestinos delgado e grosso, 

ajudando a reduzir a constipação (WENK, 2001). 

A fibra dietética, segundo o grau de solubilidade em água, pode ser subdividida 

em duas classes: 1) fibra solúvel, que é viscosa e facilmente fermentada e 2) fibra 

insolúvel, que não é viscosa e apresenta baixo grau de fermentabilidade 

(VALENZUELA e MAIZ, 2006). De acordo com suas características, a fibra dietética 

provoca diferentes efeitos nos processos digestivos e absortivos do trato gastrintestinal.  

Devido à baixa captação de água na sua matriz estrutural, as fibras insolúveis 

possuem baixa taxa de viscosidade. Com isso, maiores movimentos peristálticos são 

gerados no intestino, fato que acelera o trânsito da digesta, comprometendo a 

digestibilidade dos nutrientes da dieta (BACH KNUDSEN, 2001; ESCUDERO e 

GONZÁLEZ, 2006). Por outro lado, as fibras solúveis formam geis em contato com a 

água, fato que aumenta a viscosidade e o tempo de trânsito intestinal, retardando a 

absorção dos nutrientes (MONTAGNE et al., 2003; SARIKHAN et al., 2010). 

 

Utilização de fibra dietética na alimentação de suínos 

 

A fibra insolúvel pode melhorar o desempenho de leitões recém-desmamados. 

Segundo HANCZAKOWSKA et al. (2008), a inclusão de 2% de celulose purificada 

promoveu aumento no ganho diário de peso de leitões desmamados aos 35 dias de 

idade. O estudo de GERRITSEN et al. (2012) demonstrou maior consumo de ração e 

reduzido número de Escherichia coli no conteúdo ileal de leitões que consumiram dietas 

com palha de trigo e casca de aveia até os 14 dias pós-desmame. Por sua vez, 

MOLIST et al. (2009) observaram que a adição de 8% de farelo de trigo (fibra insolúvel) 

na dieta aumentou o ganho de peso de leitões aos 35 dias de idade.  
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Sabe-se que a inclusão de fibra insolúvel nas dietas influencia os processos 

digestivos dos animais. MATEOS et al. (2007) demonstraram que a inclusão de 2% de 

casca de aveia (fibra insolúvel) na dieta de leitões desmamados diminuiu a incidência 

de diarreia. Da mesma forma, HANCZAKOWSKA et al. (2008) observaram redução na 

incidência de diarreia em leitões alimentados com dietas contendo 2% de celulose 

purificada.  

Do ponto de vista da produção de AGCC, MATEOS et al. (2012) demonstraram 

que a adição de 4% de farelo de trigo na dieta de leitões desmamados promoveu maior 

concentração de ácido acético nas fezes dos animais. De forma semelhante, 

HANCZAKOWSKA et al. (2008) observaram aumento na produção de ácido acético no 

conteúdo cecal com a inclusão de 1,5% de celulose purificada na dieta de leitões 

recém-desmamados quando comparados aos animais que consumiram a dieta controle. 

É importante mencionar que o ácido acético possui capacidade de reduzir a população 

de Escherichia coli no intestino, fato que contribui para a diminuição das desordens 

gastrintestinais em leitões (JIN et al., 2000). 

A fibra insolúvel diminui o tempo de trânsito gastrintestinal da digesta, auxiliando 

na digestão dos alimentos com o impedimento da adesão de bactérias patogênicas no 

epitélio intestinal, sendo, por fim, eliminadas nas fezes (KIM et al., 2012). FREIRE et al. 

(2000) demonstraram que a inclusão de 20% da combinação dos farelos de alfafa e de 

trigo nas dietas de leitões desmamados diminuiu o tempo de trânsito gastrintestinal. 

Além disso, fibra insolúvel pode ter efeitos positivos sobre a morfologia intestinal. 

HEDEMANN et al. (2006) compararam uma fonte de fibra solúvel (7,1% de pectina) 

com outra de fibra insolúvel (9,6% de casca de cevada) nas dietas de leitões 

desmamados, os autores evidenciaram aumentos na altura das vilosidades e na 

relação altura das vilosidades e profundidade das criptas no intestino delgado com o 

uso da fibra insolúvel. Em adição, MARUJO (2013) observou que a relação altura das 

vilosidades e profundidade das criptas do duodeno aumentou com a inclusão de níveis 

crescentes (0, 1,5, 3,0 e 4,5%) de celulose purificada nas dietas de leitões recém-

desmamados. 
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Efeitos sobre o crescimento bacteriano no intestino podem ser observados com a 

utilização de ingredientes fibrosos. Além de produzirem grandes quantidades de ácido 

lático e, portanto, reduzir o pH do ambiente intestinal, as bactérias benéficas competem 

com as patogênicas por pontos de adesão no intestino, a fim de manter a boa saúde 

intestinal (MEDEL et al., 1999). OWUSU-ASIEDU et al. (2006) demonstraram que a 

inclusão de 7% de celulose nas dietas de suínos em crescimento influenciou o 

crescimento de bactérias benéficas, tais como as bifidobactérias e enterococcus. Da 

mesma maneira, WANG et al. (2003) observaram redução no número de coliformes no 

intestino de fêmeas suínas em gestação, demonstrando o efeito benéfico da fibra 

dietética sobre a saúde intestinal. O aumento de 7,7 para 24% de fibra na dieta 

promoveu a proliferação de bactérias ácido-lácticas no trato gastrintestinal de suínos 

em crescimento, o que contribuiu para as reduções do pH da digesta e da proliferação 

de bactérias patogênicas (ANGUITA et al., 2006).  

Em virtude do reduzido número de trabalhos com leitões recém-desmamados 

avaliando a utilização de fibra de cana-de-açúcar sobre os parâmetros produtivos, as 

características da digesta, a morfometria, a histologia e a microbiologia intestinal, não é 

possível esclarecer e comprovar os efeitos desse tipo de fibra insolúvel na nutrição de 

suínos no período pós-desmame. 
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CAPITULO 2 – FIBRA DE CANA-DE-AÇÚCAR NA ALIMENTAÇÃO DE LEITÕES 
RECÉM-DESMAMADOS: DESEMPENHO ANIMAL, INCIDÊNCIA DE DIARREIA E 
TEMPO DE TRÂNSITO GASTRINTESTINAL  

 
RESUMO – Noventa e seis leitões, machos castrados, desmamados aos 21 dias 

de idade e com peso médio de 6,67 ± 0,63 kg, foram utilizados para avaliar os efeitos 

da inclusão de fibra de cana-de-açúcar na dieta sobre o desempenho animal, a 

incidência de diarreia e o tempo de trânsito gastrintestinal. Os animais foram 

distribuídos em blocos completos ao acaso com quatro tratamentos, oito repetições por 

tratamento e três leitões por unidade experimental. Os tratamentos consistiram de 

quatro níveis (0, 1, 2 e 3%) de inclusão de fibra de cana-de-açúcar. O ganho diário de 

peso, o consumo diário de ração e a conversão alimentar foram determinados mediante 

pesagens dos animais e das rações aos 21, 35, 50, e 63 dias de idade. A incidência de 

diarreia foi avaliada dos 27 aos 47 dias de idade. Aos 45 dias de idade, o tempo de 

trânsito gastrintestinal foi determinado com o uso de marcador (óxido férrico). Dos 21 

aos 35 dias de idade, o ganho diário de peso e o consumo diário de ração aumentaram 

linearmente (P < 0,05) com o aumento nos níveis de inclusão de fibra de cana-de-

açúcar nas dietas, porém não houve efeito dos tratamentos sobre a conversão 

alimentar dos animais. A inclusão de fibra na dieta de leitões recém-desmamados não 

afetou o desempenho animal dos 21 aos 50 e dos 21 aos 63 dias de idade. A incidência 

de diarreia e o tempo de trânsito gastrintestinal não foram influenciados (P > 0,05) pelos 

tratamentos. A adição de fibra de cana-de-açúcar em níveis de até 3% na dieta de 

leitões recém-desmamados melhora o desempenho dos 21 aos 35 dias de idade, sem 

afetar a incidência de diarreia e o tempo de trânsito gastrintestinal. 

 

Palavras – chave: escore, taxa de passagem, fibra insolúvel 
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CHAPTER 2 – SUGARCANE FIBER IN THE DIETS OF WEANLING PIGLETS: 
ANIMAL PERFORMANCE, INCIDENCE OF DIARRHEA, AND GASTROINTESTINAL 
TRANSIT TIME  

 
SUMMARY – Ninety-six barrows weaned at 21 days of age and initial body 

weight of 6.67 ± 0.63 kg, were used to evaluate the effects of dietary sugarcane fiber 

inclusion on animal performance, incidence of diarrhea, and gastrointestinal transit time. 

The pigs were distributed in a randomized complete block design with four treatments, 

eight replicates per treatment and three pigs per experimental unit. Dietary treatments 

consisted of 0, 1, 2, or 3% sugarcane fiber inclusion. Average daily gain, average daily 

feed intake, and feed-to-gain ratio were determined by weighing animals and feed at 21, 

35, 50, and 63 days of age. The incidence of diarrhea was evaluated from 27 to 47 days 

of age. At 45 days of age, gastrointestinal transit time was determined after feeding a 

meal marked with ferric oxide and by determining the first appearance of feces with the 

marker color. From 21 to 35 days of age, average daily gain and average daily feed 

intake increased linearly (P < 0.05) with increasing sugarcane fiber levels, without 

affecting feed-to-gain ratio (P > 0.05). Dietary sugarcane fiber inclusion did not affect 

animal performance from 21 to 50 and from 21 to 63 days of age. The incidence of 

diarrhea and gastrointestinal transit time were not affected (P > 0.05) by treatments. In 

conclusion, adding up to 3% of sugarcane fiber to the diets of weanling piglets improves 

animal performance from 21 at 35 days of age without affecting incidence of diarrhea 

and gastrointestinal transit time. 

 

Keywords: insoluble fiber, passage rate, score 
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INTRODUÇÃO 
 

O desmame é o período mais crítico da vida do leitão, uma vez que está 

associado, entre outros fatores, à imaturidade do sistema digestório. Nessa fase, em 

virtude da baixa produção de ácido clorídrico no estômago e da atividade e secreção 

enzimática reduzidas, são observados baixo consumo de ração, queda nas taxas de 

crescimento e susceptibilidade às desordens entéricas que alteram a microbiologia 

intestinal, levando à proliferação de bactérias patogênicas (SOUZA e LANDÍN, 1997). 

Quando as bactérias patogênicas colonizam o intestino, as células do epitélio liberam 

água, estimulando os movimentos peristálticos para expulsar os patógenos. Nessa 

situação, pode haver o aparecimento de diarreias, que comprometem a absorção dos 

nutrientes, prejudicando o desempenho animal (PLUSKE et al.,1997). 

Com a proibição do uso dos antimicrobianos promotores de crescimento pela 

União Europeia em 2006, o uso de ingredientes fibrosos tem merecido atenção na 

tentativa de melhorar os índices produtivos e reduzir os custos de produção dos suínos 

(BACH KNUDSEN, 2001). A fibra insolúvel, caracterizada por apresentar baixa 

solubilidade em água, vem sendo estudada na alimentação de leitões recém-

desmamados. Ótimos exemplos são os estudos desenvolvidos com farinha de alfafa, 

casca de cevada, casca de aveia, farelo de cereais e celulose purificada (FREIRE et al., 

2000; HEDEMANN et al., 2006; MATEOS et al., 2006; HÖGBERG e LINDBERG, 2006; 

HANCZAKOWSKA et al., 2008; KIM et al., 2008; SCHEDLE et al., 2008; MOLIST et al., 

2009).  

Recentemente, a fibra do bagaço da cana-de-açúcar, fonte de fibra insolúvel, tem 

sido alvo de estudos, uma vez que é considerada um coproduto da indústria 

sucroalcooleira brasileira. De modo geral, o bagaço da cana-de-açúcar foi utilizado em 

pesquisas com bovinos (LEME et al., 2003; TEIXEIRA et al., 2007), ovinos (MURTA et 

al., 2011), coelhos (PEREIRA et al., 2008) e cães (PALUMBO, 2009). No caso de 

suínos, são poucas as pesquisas conduzidas com o bagaço da cana-de-açúcar. Para 

suínos em crescimento, CORDEIRO et al. (2009) demonstraram que a inclusão de 30% 

de cana-de-açúcar integral desintegrada na dieta resultou em maior eficiência 
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econômica na implantação do sistema, embora tenha sido observado melhor 

desempenho animal com a inclusão de 15% de cana-de-açúcar integral desintegrada. 

Entretanto, pesquisas que abordam a utilização da fibra de cana-de-açúcar na dieta de 

leitões recém-desmamados são escassas na literatura. 

Dessa maneira, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de fibra de cana-de-

açúcar nas dietas de leitões recém-desmamados sobre o desempenho animal, a 

incidência de diarreia e o tempo de trânsito gastrintestinal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 O experimento foi conduzido no Setor de Suinocultura do Departamento de 

Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Câmpus de Jaboticabal, durante 43 dias. 

  Foram utilizados 96 leitões machos castrados, desmamados aos 21 dias de 

idade, de linhagem comercial, com peso médio inicial de 6,67 ± 0,63 kg. Os animais 

foram alojados em baias de alvenaria com 2,55 m2 cada, equipadas com bebedouro 

tipo chupeta, comedouro semiautomático e lâmpada incandescente de 150 W, como 

fonte de calor suplementar. 

Os animais foram distribuídos em um delineamento em blocos completos ao 

acaso, para controlar diferenças no peso vivo inicial, com quatro tratamentos, oito 

repetições e três animais por unidade experimental. Os tratamentos consistiram de 

rações contendo quatro níveis (0, 1, 2 e 3%) de fibra de cana-de-açúcar (Fibercane®), 

as quais encontram-se nas Tabelas 1, 2 e 3. Ração e água foram fornecidas à vontade 

durante todo o período experimental. 

Todas as rações foram formuladas de acordo com as exigências mínimas 

descritas por ROSTAGNO et al. (2011) para as seguintes fases: I - dos 21 aos 35 dias 

de idade; II - dos 36 aos 50 dias de idade e III - dos 51 aos 63 dias de idade. Nenhum 

tipo de aditivo promotor de crescimento foi adicionado às dietas experimentais. 
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Tabela 1.  Composições centesimal, química e energética das dietas experimentais para 
leitões dos 21 aos 35 dias de idade 

 
Ingredientes, % 

Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 

0 1 2 3 
Milho moído 50,50 50,50 50,50 50,50 
Produto lácteo1 14,33 14,33 14,33 14,33 
Farelo de soja, 45% 8,72 8,72 8,72 8,72 
Plasma sanguíneo bovino em pó2 7,00 7,00 7,00 7,00 
Concentrado proteico de soja 7,00 7,00 7,00 7,00 
Açúcar 3,00 3,00 3,00 3,00 
Fibra de cana-de-açúcar3 - 1,00 2,00 3,00 
Caulim 3,00 2,00 1,00 - 
Óleo de soja 2,88 2,88 2,88 2,88 
Fosfato bicálcico  1,70 1,70 1,70 1,70 
Calcário calcítico 0,96 0,96 0,96 0,96 
L-Lisina.HCl, 78,4% 0,42 0,42 0,42 0,42 
DL- Metionina, 99% 0,15 0,15 0,15 0,15 
L-Treonina, 98% 0,12 0,12 0,12 0,12 
L- Triptofano, 98% 0,04 0,04 0,04 0,04 
Antioxidante BHT 0,02 0,02 0,02 0,02 
Sal comum 0,01 0,01 0,01 0,01 
Suplemento mineral e vitamínico4 0,15 0,15 0,15 0,15 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Valores Calculados     
Energia metabolizável5, kcal/kg 3400 3400 3400 3400 
Proteína bruta5, % 19,53 19,53 19,53 19,53 
Fibra insolúvel6, % 13,90 14,40 15,36 16,37 
Fibra solúvel6, % 2,14 1,85 1,73 1,26 
Cálcio5, % 0,91 0,91 0,91 0,91 
Fósforo disponível5, % 0,50 0,50 0,50 0,50 
Lactose5, % 10,00 10,00 10,00 10,00 
Lisina digestível5, % 1,45 1,45 1,45 1,45 
Metionina digestível5, % 0,41 0,41 0,41 0,41 
Treonina digestível5, % 0,91 0,91 0,91 0,91 
Triptofano digestível5, % 0,27 0,27 0,27 0,27 

 1Nuklospray K21-70% Lactose; 2AP 920 – Plasma bovino desidratado por spray dried; 3Fonte de fibra de cana-de-açúcar – 
Fibercane®; 4Níveis de garantia por kg de ração: Vit. A – 1.066.681,6 U.I.; Vit. D3 – 400.000 U.I.; Vit. E – 4.000 UI; Vit. K – 1.066,68 
mg; Vit B2 – 800 mg; Vit. B12 – 4.400 μg; Ácido pantotênico – 2.800 mg; Niacina – 5,2 g; Colina – 48 g; Iodo – 141,68 mg; Selênio – 
30 μg; Manganês – 4,002 g; Zinco – 7,497 g; Cobre – 1,5 g; Ferro – 2,493 g; 5Composição calculada segundo Rostagno et al. 
(2011); 6Valores obtidos por meio de análises laboratoriais. 
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Tabela 2.  Composições centesimal, química e energética das dietas experimentais para 
leitões dos 36 aos 50 dias de idade 

 
Ingredientes, % 

Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 

0 1 2 3 

Milho moído 56,59 56,59 56,59 56,59 
Produto lácteo1 8,57 8,57 8,57 8,57 
Farelo de soja, 45% 7,28 7,28 7,28 7,28 
Plasma sanguíneo bovino em pó2 3,46 3,46 3,46 3,46 
Concentrado proteico de soja 15,11 15,11 15,11 15,11 
Fibra de cana-de-açúcar3 - 1,00 2,00 3,00 
Caulim 3,00 2,00 1,00 - 
Óleo de soja 2,94 2,94 2,94 2,94 
Fosfato bicálcico  1,54 1,54 1,54 1,54 
Calcário calcítico 0,88 0,88 0,88 0,88 
L-Lisina.HCl, 78,4% 0,25 0,25 0,25 0,25 
DL- Metionina, 99% 0,08 0,08 0,08 0,08 
L-Treonina, 98% 0,04 0,04 0,04 0,04 
Antioxidante BHT 0,02 0,02 0,02 0,02 
Sal comum 0,10 0,10 0,10 0,10 
Suplemento mineral e vitamínico4 0,15 0,15 0,15 0,15 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Valores Calculados     
Energia metabolizável5, kcal/kg 3375 3375 3375 3375 
Proteína bruta5, % 21,00 21,00 21,00 21,00 
Fibra insolúvel6, % 15,06 16,02 17,47 18,45 
Fibra solúvel6, % 2,67 2,32 1,96 1,63 
Cálcio5, % 0,83 0,83 0,83 0,83 
Fósforo disponível5, % 0,45 0,45 0,45 0,45 
Lactose5, % 6,00 6,00 6,00 6,00 
Lisina digestível5, % 1,33 1,33 1,33 1,33 
Metionina digestível5, % 0,37 0,37 0,37 0,37 
Treonina digestível5, % 0,84 0,84 0,84 0,84 
Triptofano digestível5, % 0,24 0,24 0,24 0,24 

   1Nuklospray K21-70% Lactose; 2AP 920 – Plasma bovino desidratado por spray dried; 3Fonte de fibra de cana-de-açúcar – 
Fibercane®; 4Níveis de garantia por kg de ração: Vit. A – 1.066.681,6 U.I.; Vit. D3 – 400.000 U.I.; Vit. E – 4.000 UI; Vit. K – 1.066,68 
mg; Vit B2 – 800 mg; Vit. B12 – 4.400 μg; Ácido pantotênico – 2.800 mg; Niacina – 5,2 g; Colina – 48 g; Iodo – 141,68 mg; Selênio – 
30 μg; Manganês – 4,002 g; Zinco – 7,497 g; Cobre – 1,5 g; Ferro – 2,493 g; 5Composição calculada segundo Rostagno et al. 
(2011); 6Valores obtidos por meio de análises laboratoriais. 
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Tabela 3.  Composições centesimal, química e energética das dietas experimentais para 
leitões dos 51 aos 63 dias de idade  

 
Ingredientes, % 

Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 

0 1 2 3 

Milho moído 64,61 64,61 64,61 64,61 
Farelo de soja, 45% 18,20 18,20 18,20 18,20 
Concentrado proteico de soja 9,00 9,00 9,00 9,00 
Fibra de cana-de-açúcar1 - 1,00 2,00 3,00 
Caulim 3,00 2,00 1,00 - 
Óleo de soja 1,95 1,95 1,95 1,95 
Fosfato bicálcico  1,52 1,52 1,52 1,52 
Calcário calcítico 0,85 0,85 0,85 0,85 
L-Lisina.HCl, 78,4% 0,23 0,23 0,23 0,23 
DL- Metionina, 99% 0,04 0,04 0,04 0,04 
L-Treonina, 98% 0,04 0,04 0,04 0,04 
Antioxidante BHT 0,02 0,02 0,02 0,02 
Sal comum 0,40 0,40 0,40 0,40 
Suplemento mineral e vitamínico2 0,15 0,15 0,15 0,15 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Valores Calculados     
Energia metabolizável3, kcal/kg 3230 3230 3230 3230 
Proteína bruta3, % 19,24 19,24 19,24 19,24 
Fibra insolúvel4, % 17,18 18,28 19,26 20,83 
Fibra solúvel4, % 2,91 2,66 2,35 1,95 
Cálcio3, % 0,78 0,78 0,78 0,78 
Fósforo disponível3, % 0,39 0,39 0,39 0,39 
Lisina digestível3, % 1,10 1,10 1,10 1,10 
Metionina digestível3, % 0,31 0,31 0,31 0,31 
Treonina digestível3, % 0,69 0,69 0,69 0,69 
Triptofano digestível3, % 0,21 0,21 0,21 0,21 

   1Fonte de fibra de cana-de-açúcar – Fibercane®; 2Níveis de garantia por kg de ração: Vit. A – 1.066.681,6 U.I.; Vit. D3 – 400.000 
U.I.; Vit. E – 4.000 UI; Vit. K – 1.066,68 mg; Vit B2 – 800 mg; Vit. B12 – 4.400 μg; Ácido pantotênico – 2.800 mg; Niacina – 5,2 g; 
Colina – 48 g; Iodo – 141,68 mg; Selênio – 30 μg; Manganês – 4,002 g; Zinco – 7,497 g; Cobre – 1,5 g; Ferro – 2,493 g; 
3Composição calculada segundo Rostagno et al. (2011); 4 Valores obtidos por meio de análises laboratoriais.  
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Aos 35 dias de idade, foi abatido um animal por unidade experimental para 

avaliar os efeitos da inclusão da fibra de cana-de-açúcar nas dietas no trato 

gastrintestinal. Assim, durante os 36 aos 50 e dos 51 aos 63 dias de idade as 

avaliações de desempenho, da incidência de diarreia e do tempo de trânsito 

gastrintestinal, foram realizadas com dois animais por unidade experimental.  

 
 

Desempenho 
 
 Os leitões, a ração fornecida e as sobras de ração foram pesados aos 21, 35, 50 

e 63 dias de idade, a fim de determinar o ganho diário de peso, o consumo diário de 

ração e a conversão alimentar. Pelo fato dos animais não terem sido redistribuídos nos 

blocos de acordo com o peso final de cada fase, os resultados de desempenho foram 

analisados da seguinte maneira: dos 21 aos 35 dias de idade (período I), dos 21 aos 50 

dias de idade (período II) e dos 21 aos 63 dias de idade (período III). 

 

Incidência de diarreia 
 

Com o objetivo de avaliar os efeitos da adição da fibra de cana-de-açúcar sobre 

a incidência de diarreia, foi realizado o levantamento dos escores fecais dos animais 

dos 27 aos 47 dias de idade. Duas vezes ao dia, às 8 h e às 17 h, foi realizada a 

avaliação visual da consistência das fezes, de acordo com os seguintes escores: 1 - 

fezes normais, 2 - fezes pastosas e 3 - fezes aquosas. Os escores 1 e 2 foram 

considerados como fezes não diarreicas e o 3 como diarreicas. Ressalta-se que as 

observações dos escores fecais foram feitas sempre pelo mesmo observador.  
 

Tempo de trânsito gastrintestinal 
 

Durante os 36 e 50 dias de idade dos animais, determinou-se o tempo de trânsito 

das dietas, mediante a medição do tempo gasto entre a ingestão do alimento marcado 

com oxido férrico (1%) e o aparecimento das primeiras fezes com a coloração 
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característica do marcador. Assim, aos 45 dias de idade, os leitões foram alimentados 

com 500 g de ração contendo marcador e uma vez ingerida essa quantidade de ração 

pelos animais, foi oferecida ração sem marcador à vontade.  

 

Análise estatística 
 
  Foi utilizado o delineamento em blocos completos ao acaso para controlar as 

diferenças no peso vivo inicial dos animais. Todos os resultados foram testados quanto 

à normalidade e homogeneidade das variâncias e à presença de outliers. Em seguida, 

os resultados de desempenho, incidência de diarreia e tempo de trânsito gastrintestinal 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA), com os efeitos aleatórios de blocos 

e efeitos fixos de tratamentos incluídos no modelo matemático. Quando a ANOVA 

indicou diferença significativa (P < 0,05), realizou-se a análise de regressão polinomial 

(linear e quadrática) pelo procedimento MIXED do SAS (Statistical Analysis System, 

2002) a 5% de probabilidade.  
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Em geral, os animais não apresentaram qualquer problema sanitário, com 

exceção de um leitão do tratamento controle o qual morreu aos 50 dias de idade. O 

exame patológico indicou que a morte foi devido a problemas respiratórios, não 

relacionados aos tratamentos experimentais. 

Os resultados do desempenho animal (peso vivo final, ganho diário de peso, 

consumo diário de ração e conversão alimentar) nos períodos I, II e III, bem como do 

tempo de trânsito gastrintestinal são apresentados na Tabela 4.  
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Tabela 4. Valores médios e coeficiente de variação (CV) do peso vivo (PV), do consumo 
diário de ração (CDR), do ganho diário de peso (GDP), da conversão alimentar 
(CA) e do tempo de trânsito gastrintestinal (TTGI) de leitões recém-
desmamados em função das inclusões de fibra de cana-de-açúcar nas dietas 

Variável Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 
P1 Regressão CV, 

% 0 1 2 3 
PV inicial, kg 6,69 6,68 6,67 6,65 0,897 - 9,48 
Período I2        
 PV aos 35 dias, kg 8,00 8,11 8,42 8,37 0,141 - 8,97 
 GDP, kg 0,281 0,306 0,375 0,370 0,049 Linear 24,91 
 CDR, kg 0,423 0,456 0,522 0,501 0,045 Linear 17,12 
 CA 1,42 1,51 1,41 1,38 0,396 - 10,93 
        
Período II2        
 PV aos 50 dias, kg 13,13 13,80 14,42 14,24 0,246 - 12,91 
 GDP, kg 0,502 0,542 0,584 0,583 0,204 - 17,19 
 CDR, kg 0,806 0,825 0,892 0,877 0,362 - 14,14 
 CA 1,54 1,53 1,51 1,51 0,866 - 6,16 
        
Período III2        
 PV aos 63 dias, kg 21,31 22,78 22,79 23,09 0,571 - 13,97 
 GDP, kg 0,655 0,802 0,802 0,824 0,086 - 19,22 
 CDR, kg 1,138 1,295 1,323 1,317 0,164 - 15,48 
 CA 1,58 1,60 1,60 1,57 0,792 - 4,30 
TTGI, min 487,31 517,07 560,63 502,38 0,518 - 22,39 

    1Valor de P da análise de variância; 
    2Período I - dos 21 aos 35 dias de idade; Período II - dos 21 aos 50 dias de idade; Período III - dos 21 aos 

63 dias de idade. 
 
 

Durante o período I, a conversão alimentar não foi afetada (P > 0,05) pelos 

tratamentos, porém houve aumento linear no ganho diário de peso (y = 0,03362x + 

0,2488; P = 0,009; R2 = 0,19) e no consumo diário de ração (y = 0,03002x + 0,4004; P = 

0,014; R2 = 0,31) com o aumento nos níveis de inclusão de fibra de cana-de-açúcar nas 

dietas de leitões desmamados aos 21 dias de idade.  

Esses resultados concordaram com os observados por HEDEMANN et al. 

(2006), que avaliaram a inclusão de pectina (fibra solúvel) e trigo cru (fibra insolúvel) 

nas dietas de leitões durante os primeiros 9 dias após o desmame, e verificaram que os 

animais alimentados com dietas contendo trigo cru apresentaram melhor desempenho. 

De forma similar, MOLIST et al. (2009) notaram maior consumo diário de ração e ganho 
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diário de peso nos leitões que ingeriram dieta com 4% de farelo de trigo (fibra insolúvel) 

quando comparados àqueles que receberam dieta controle. HÖGBERG e LINDBERG 

(2004) mostraram que o aumento de 8,9 para 16,2% de inclusão de fibra insolúvel na 

dieta de leitões desmamados aos 21 dias de idade melhorou o ganho diário de peso (de 

175 para 218 g/dia), sem, no entanto, afetar o consumo diário de ração durante os 

primeiros 14 dias do estudo.  

Os aumentos tanto no consumo diário de ração como no ganho diário de peso 

com o aumento dos níveis de inclusão de fibra de cana-de-açúcar, observados no 

presente estudo, podem ser parcialmente explicados pelo fato da fibra insolúvel 

apresentar menor tempo de trânsito gastrintestinal (WENK, 2001; MONTAGNE et al., 

2003). Em virtude do peristaltismo acelerado, o leitão necessita consumir mais alimento 

para compensar o esvaziamento contínuo do intestino e, consequentemente, maior 

ganho de peso é esperado. Adicionalmente, o aumento no ganho diário de peso em 

leitões desmamados, consumindo níveis crescentes de fibra na dieta, pode estar 

relacionado ao incremento dos pesos dos órgãos intestinais (HÖGBERG e LINBERG, 

2004). 

Sabe-se que os receptores intestinais ao detectarem menor quantidade de 

alimento no intestino enviam sinais pelas vias neuro-humorais ao cérebro, o qual 

responde com a nova sensação de fome (BROWNLEE, 2011), e, portanto, esse efeito 

pode ter acontecido com os animais que receberam as dietas com fibra de cana-de-

açúcar em sua composição. Embora as primeiras duas semanas após o desmame do 

leitão sejam marcadas pela diminuição no consumo diário de ração (PLUSKE et al., 

1997; MOLIST et al., 2014), no presente estudo, tal fato não foi constatado, uma vez 

que a inclusão de fibra de cana-de-açúcar melhorou o consumo diário de ração dos 

animais nesse período.  

As variáveis de desempenho do período II e III e o ganho diário de peso (P = 

0,086) no período III não foram influenciadas (P > 0,05) pelos tratamentos. Os 

resultados, nesses períodos, foram semelhantes aos observados por INBORR et al. 

(1993) e FREIRE et al. (2000) que avaliaram fontes de fibras insolúvel (farelo de trigo e 

farelo de alfafa) e solúvel (cevada crua, casca de soja e polpa de beterraba) nas dietas 
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de leitões desmamados e não observaram efeitos sobre o desempenho dos animais 

aos 49 dias de idade. Da mesma forma, no estudo de HANCZAKOWSKA et al. (2008) 

não foi demonstrada influência de diferentes níveis de celulose purificada (0,5, 1,5 e 

2,0%) sobre o desempenho de leitões dos 35 aos 56 dias de idade. 

Em contrapartida, SCHEDLE et al. (2008) estudando a inclusão de 3% de farelo 

de trigo (fibra insolúvel) e de 1,27% de pólen de pinheiro (fibra solúvel) nas dietas de 

leitões recém-desmamados, dos 28 dias aos 63 dias de idade, verificaram maior 

consumo diário de ração nos animais que receberam dieta contendo fibra insolúvel, 

porém, o ganho diário de peso e a conversão alimentar não foram afetados pelos 

tratamentos. Os autores explicaram que esses resultados podem ser decorrentes do 

fluxo constante de nutrientes no intestino, provocado pela diminuição do tempo de 

trânsito intestinal.    

Diversos estudos, como os de GILL et al. (2000), CARNEIRO et al. (2008), 

PASCOAL et al. (2012) e MARUJO (2013), utilizando diversas fontes de fibra insolúvel 

nas dietas de leitões desmamados entre os 21 e 28 dias de idade, não demonstraram 

efeitos dos tratamentos sobre o desempenho animal até os 63 dias de idade do leitão, 

coincidindo parcialmente com os resultados apresentados no presente estudo.  

 As características estruturais, físicas e químicas das diversas fontes de fibra 

insolúvel diferem entre si e, consequentemente, afetam de maneira distinta os 

processos digestivos como, por exemplo, o tempo de trânsito gastrintestinal (FREIRE et 

al., 2000; CANIBE e BACH KNUDSEN, 2001; WENK, 2001; OWUSU-ASIEDU et al., 

2006). Entretanto, a inclusão crescente de fibra de cana-de-açúcar nas dietas de leitões 

desmamados, no presente estudo, não promoveu efeito (P > 0,05) sobre essa variável, 

o que coincidiu com os resultados relatados por PASCOAL et al. (2012).  

Por outro lado, os resultados do presente trabalho diferiram dos encontrados 

anteriormente por OWUSU-ASIEDU et al. (2006), que ao avaliarem a inclusão de 7% de 

goma guar (fibra solúvel purificada) e 7% celulose (fibra insolúvel) na dieta de suínos 

em crescimento, demonstraram menor tempo de retenção da digesta quando os 

animais ingeriram fibra insolúvel na dieta. Isso porque a viscosidade produzida pela 

fibra insolúvel é menor em relação àquela induzida pela fibra solúvel (WENK, 2001). 
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Tomando como referência os trabalhos anteriormente citados, pode-se deduzir 

que os níveis de inclusão de fibra de cana-de-açúcar nas dietas utilizadas no presente 

trabalho não foram suficientes para provocar aumento notável do trânsito gastrintestinal 

da digesta em leitões recém-desmamados. É importante ressaltar que dietas ricas em 

fibra insolúvel provocam diminuição no tempo de trânsito gastrintestinal, baixa 

viscosidade, menor captação de água da digesta e, por fim, menor degradação da fibra 

pela microbiota intestinal (BACH KNUDSEN e HANSEN, 1991; FREIRE et al., 2000; 

PLUSKE et al., 2001; MONTAGNE et al., 2003; PEREZ e NOFRARÍAS, 2008). Cabe 

mencionar que esses efeitos dependem do tipo da fibra insolúvel utilizada na dieta 

(SAVON, 2002). 

Para a incidência de diarreia (Tabela 5) não houve efeito (P > 0,05) sobre as 

médias do escore 3, com a inclusão de fibra de cana-de-açúcar nas dietas de leitões 

recém-desmamados. Até poucos anos atrás, acreditava-se que a inclusão de fibra nas 

dietas de leitões recém-desmamados aumentava a incidência de diarreia, mas as 

pesquisas recentes demonstraram que isso nem sempre acontece (GILL et al., 2000). 

No caso do presente estudo, a inclusão de fibra de cana-de-açúcar nas dietas não 

afetou a incidência de diarreia, tendo em vista que os valores observados para essa 

variável foram baixos para os animais de todos os tratamentos.  

 

Tabela 5.  Escores fecais e coeficiente de variação (CV) da incidência de diarreia em 
leitões recém-desmamados em função das inclusões de fibra de cana-de-
açúcar nas dietas 

   1Escores: 1 - Fezes normais; 2 - Fezes pastosas e 3 - Fezes aquosas;  
   2Valor de P da análise de variância; 
  *Porcentagem de fezes diarreicas. 
 
 

Escore1 Nível de fibra de cana-de-açúcar, % Escore, 
% P2 CV, % 0 1 2 3 

1 320 310 322 326 70,96 - - 
2 122 134 111 115 26,76 - - 
3 5 13 12 11 2,28 - - 

TOTAL 447 457 445 452 100,00 - - 
Escore 3, %* 1,23 1,52 1,24 1,45 - 0,539 34,55 
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Por outro lado, outras pesquisas ao utilizarem fontes de fibra insolúvel nas dietas 

para leitões desmamados, notaram diminuição na incidência de diarreia (HEDEMANN 

et al., 2006; MATEOS et al., 2006; HANCZAKOWSKA et al., 2008; KIM et al., 2008). De 

acordo com o estudo de HEDEMANN et al. (2006), a fibra insolúvel adicionada às 

dietas de leitões melhora a atividade de enzimática (maltase, lactase, sacarase e 

aminopeptidases), fato que ajudaria a diminuir o substrato para as bactérias 

patogênicas no intestino delgado. Em adição, KIM et al. (2012) afirmaram que a fibra 

insolúvel ajuda na prevenção de incidência de diarreia por E. coli. 

 

CONCLUSÕES 
 

A adição de fibra de cana-de-açúcar em níveis de até 3% nas dietas de leitões 

recém-desmamados melhora o desempenho animal dos 21 aos 35 dias de idade, sem 

afetar a incidência de diarreia e o tempo de trânsito gastrintestinal dos animais. 
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CAPÍTULO 3 – FIBRA DE CANA-DE-AÇÚCAR NA ALIMENTAÇÃO DE LEITÕES 
RECÉM-DESMAMADOS: PESO DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO E 
CARACTERÍSTICAS MORFOFISIOLÓGICAS E MICROBIOLÓGICAS DO TRATO 
GASTRINTESTINAL 

RESUMO – Foram avaliados os efeitos da inclusão de fibra de cana-de-açúcar 

nas dietas de leitões recém-desmamados sobre o peso dos órgãos do sistema 

digestório e as características morfofisiológicas e microbiológicas do trato 

gastrintestinal. Noventa e seis machos castrados, desmamados aos 21 dias de idade e 

com peso médio inicial de 6,67 ± 0,63 kg foram utilizados em um experimento em 

blocos completos ao acaso. Os tratamentos consistiram de quatro níveis (0, 1, 2 e 3%) 

de inclusão de fibra de cana-de-açúcar. Aos 35 dias de idade, um animal (peso médio 

final de 8,24 ± 0,63 kg) por unidade experimental foi abatido para avaliar os pesos 

absolutos e relativos dos órgãos (estômago, intestino delgado, ceco e cólon) e a 

histologia intestinal (altura das vilosidades, profundidade das criptas, relação altura das 

vilosidades e profundidade das criptas, número de células caliciformes e densidade das 

vilosidades). Amostras dos conteúdos do intestino delgado, ceco e cólon foram 

coletadas para mensurar o pH e a viscosidade. As concentrações de ácidos graxos de 

cadeia curta (acético, propiônico e butírico) foram determinadas nos conteúdos do 

intestino delgado e do ceco. No conteúdo do intestino delgado foi realizada a contagem 

bacteriana (Lactobacillus spp., Escherichia coli e Clostridium perfringens). Embora o pH, 

a viscosidade, o peso dos órgãos e a microbiologia intestinal não tenham sido afetados 

pelos tratamentos, houve aumento linear nas concentrações dos ácidos propiônico (P = 

0,006) e butírico (P < 0,01) no ceco dos animais com o aumento da inclusão de fibra na 

dieta. Houve redução linear (P = 0,003) na relação altura das vilosidades e 

profundidade das criptas no duodeno e aumento linear (P = 0,028) na profundidade das 

criptas no jejuno dos animais com o aumento da inclusão de fibra na dieta. Conclui-se 

que a adição de fibra de cana-de-açúcar em níveis de até 3% nas dietas de leitões 

abatidos aos 35 dias de idade estimula as produções dos ácidos propiônico e butírico 

no ceco, porém, compromete a histologia do epitélio intestinal. 

Palavras–chave: ácido graxo de cadeia curta, criptas, vilosidades, viscosidade 
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CHAPTER 3 - SUGARCANE FIBER IN THE DIETS OF WEANLING PIGLETS: 
DIGESTIVE ORGANS WEIGHT AND MORPHOPHYSIOLOGICAL AND 
MICROBIOLOGICAL TRAITS OF THE GASTRINTESTINAL TRACT  
 
  SUMMARY – Were evaluated the effects of sugarcane fiber inclusion in the diets 

of weanling piglets on digestive organs weight and morphophysiological and 

microbiological traits of the gastrointestinal tract. Ninety-six barrows weaned at 21 days 

of age and initial body weight of 6.67 ± 0.63 kg were used in a randomized complete 

block design. Dietary treatments consisted of 0, 1, 2, or 3% sugarcane fiber inclusion. At 

35 days of age, one animal (final body weight of 8.24 ± 0.63 kg) per experimental unit 

was slaughtered to evaluate organs weight (stomach, small intestine, cecum, and colon) 

and intestinal histology (villus height, crypt depth, villus-to-crypt ratio, number of goblet 

cells and density villus). Digesta samples from the small intestine, cecum, and colon 

were collected to measure pH and viscosity. Short-chain fatty acids concentrations 

(acetic, propionic, and butyric acids) were determined in digesta samples from the small 

intestine and cecum. Lactobacillus spp., Escherichia coli, and Clostridium perfringens 

counts were determined in digesta samples from the small intestine. Even though 

treatments had no effect on pH, viscosity, organs weight, and intestinal microbiology, 

there was a linear increase in cecal propionic (P = 0.006) and butyric (P < 0.01) acids 

concentrations with the increasing sugarcane fiber inclusion. Increasing dietary 

sugarcane fiber level resulted in a linear decrease (P = 0.003) in duodenal villus-to-crypt 

ratio and in a linear increase (P = 0.028) in crypt depth in the jejunum. In conclusion, 

adding up to 3% of sugarcane fiber to the diets of weanling piglets stimulates the 

production of propionic and butyric acids in cecum, but compromises intestinal 

epithelium histology. 

 

Keywords: crypt, fiber, short-chain fatty acid, villus, viscosity 
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INTRODUÇÃO 
 
 O leitão desmamado aos 21 dias de idade é um animal fisiologicamente imaturo, 

pois, dentre outros fatores, apresenta secreção e atividade das enzimas digestivas 

insuficientes. Somente a lactose é bem aproveitada no início da vida extrauterina do 

leitão, devido à presença de lactase, porém com o avanço da idade do animal ocorre 

redução da atividade desta enzima. No período pós-desmame, a baixa quantidade de 

lactose, substrato para os Lactobacillus spp., eleva o pH gastrintestinal, gerando meio 

propício à multiplicação de bactérias patogênicas. Esse fato, somado às mudanças 

ambiental e social que acometem o leitão no período após o desmame, podem 

promover menor consumo de ração, perda de peso, atrofia das vilosidades intestinais, 

alterações na microbiologia intestinal e, finalmente, diarreia na maioria dos casos 

(VIOLA e VIEIRA, 2003)  

Tendo em vista a proibição do uso de aditivos promotores de crescimento na 

dieta de animais, por parte da União Europeia desde o ano 2006, tornou-se necessária 

a busca por estratégias nutricionais alternativas com a finalidade de superar os desafios 

do período pós-desmame. Nesse sentido, o uso de ingredientes fibrosos na dieta de 

leitões recém-desmamados tem sido praticado (BACH KNUDSEN, 2001b). 

De acordo com a solubilidade em água, a fibra pode ser classificada como 

solúvel e insolúvel. A fibra de cana-de-açúcar é considerada uma fonte de fibra 

insolúvel, a qual pode ser utilizada na alimentação de leitões, já que apresenta baixa 

solubilidade e menor viscosidade. Essas características fazem com que a digesta não 

permaneça retida durante longos períodos de tempo no intestino. Com isso, não 

permite que os alimentos não digeridos pelas enzimas fermentem e ocasionem um 

desbalanceamento na microbiota, o que pode favorecer o aparecimento da diarreia 

(MOLIST et al., 2009). 

Pelo fato dos suínos não produzirem as enzimas beta-glicosidases, os materiais 

fibrosos ingeridos são degradados pelo processo fermentativo que ocorre, 

principalmente, no intestino grosso. A fermentação da fibra dietética realizada pela 

microbiota intestinal resulta na produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), tais 
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como os ácidos acético, propiônico e butírico, entre outros. Sabe-se que os AGCC são 

capazes de acidificar o ambiente intestinal, promovendo o crescimento de bactérias 

benéficas em detrimento das patogênicas, por exclusão competitiva. Além disso, o 

ácido butírico é considerado fonte de energia para o epitélio do intestino delgado e 

grosso (MONTAGNE et al., 2003). 

Desta forma, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de fibra de cana-de-

açúcar nas dietas de leitões recém-desmamados sobre o peso dos órgãos do sistema 

digestório e as características morfofisiológicas e microbiológicas do trato 

gastrintestinal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido no Setor de Suinocultura do Departamento de 

Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Câmpus de Jaboticabal, durante 15 dias.  
 Foram utilizados 96 leitões machos castrados, desmamados aos 21 dias de 

idade, de linhagem comercial, com peso médio inicial de 6,67 ± 0,63 kg. Três animais 

foram alojados em baias de alvenaria com 2,55 m2 cada, equipadas com bebedouro 

tipo chupeta, comedouro semiautomático e lâmpada incandescente de 150 W, como 

fonte de calor suplementar. 

Os animais foram distribuídos num delineamento em blocos completos ao acaso, 

para controlar diferenças no peso vivo inicial. Foram testados quatro tratamentos, oito 

repetições por tratamento e três animais por unidade experimental, representada pela 

baia. Ração e água foram fornecidas à vontade durante o período experimental. 

Os tratamentos consistiram de rações contendo quatro níveis (0, 1, 2 e 3%) de 

fibra de cana-de-açúcar (Fibercane®) e são apresentados na Tabela 1. Todas as 

rações foram formuladas de acordo com as exigências mínimas descritas por 

ROSTAGNO et al. (2011) para leitões dos 21 aos 35 dias de idade. As dietas 

experimentais apresentaram os mesmos teores de energia e proteína e não continham 

promotor do crescimento.  
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Tabela 1.  Composições centesimal, química e energética das dietas experimentais para 
leitões dos 21 aos 35 dias de idade 

 
Ingredientes, % 

Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 

0 1 2 3 
Milho moído 50,50 50,50 50,50 50,50 
Produto lácteo1 14,33 14,33 14,33 14,33 
Farelo de soja, 45% 8,72 8,72 8,72 8,72 
Plasma sanguíneo bovino em pó2 7,00 7,00 7,00 7,00 
Concentrado proteico de soja 7,00 7,00 7,00 7,00 
Açúcar 3,00 3,00 3,00 3,00 
Fibra de cana-de-açúcar3 - 1,00 2,00 3,00 
Caulim 3,00 2,00 1,00 - 
Óleo de soja 2,88 2,88 2,88 2,88 
Fosfato bicálcico  1,70 1,70 1,70 1,70 
Calcário calcítico 0,96 0,96 0,96 0,96 
L-Lisina.HCl, 78,4% 0,42 0,42 0,42 0,42 
DL- Metionina, 99% 0,15 0,15 0,15 0,15 
L-Treonina, 98% 0,12 0,12 0,12 0,12 
L- Triptofano, 98% 0,04 0,04 0,04 0,04 
Antioxidante BHT 0,02 0,02 0,02 0,02 
Sal comum 0,01 0,01 0,01 0,01 
Suplemento mineral e vitamínico4 0,15 0,15 0,15 0,15 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Valores Calculados     
Energia metabolizável5, kcal/kg 3400 3400 3400 3400 
Proteína bruta5, % 19,53 19,53 19,53 19,53 
Fibra insolúvel6, % 13,90 14,40 15,36 16,37 
Fibra solúvel6, % 2,14 1,85 1,73 1,26 
Cálcio5, % 0,91 0,91 0,91 0,91 
Fósforo disponível5, % 0,50 0,50 0,50 0,50 
Lactose5, % 10,00 10,00 10,00 10,00 
Lisina digestível5, % 1,45 1,45 1,45 1,45 
Metionina digestível5, % 0,41 0,41 0,41 0,41 
Treonina digestível5, % 0,91 0,91 0,91 0,91 
Triptofano digestível5, % 0,27 0,27 0,27 0,27 

    1Nuklospray K21-70% Lactose; 2AP 920 – Plasma bovino desidratado por spray dried; 3Fonte de fibra de cana-de-açúcar – 
Fibercane®; 4Níveis de garantia por kg de ração: Vit. A – 1.066.681,6 U.I.; Vit. D3 – 400.000 U.I.; Vit. E – 4.000 UI; Vit. K – 1.066,68 
mg; Vit B2 – 800 mg; Vit. B12 – 4.400 μg; Ácido pantotênico – 2.800 mg; Niacina – 5,2 g; Colina – 48 g; Iodo – 141,68 mg; Selênio – 
30 μg; Manganês – 4,002 g; Zinco – 7,497 g; Cobre – 1,5 g; Ferro – 2,493 g; 5Composição calculada segundo Rostagno et al. 
(2011); 6Valores obtidos por meio de análises laboratoriais. 
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Abate dos animais 
 
 Aos 35 dias de idade, foram selecionados 32 leitões (um leitão por unidade 

experimental) para o abate, com peso médio final de 8,24 ± 0,63 kg. A seleção foi 

realizada, levando em conta, o peso mais próximo da média dos animais de cada bloco. 

O abate foi realizado de acordo com as normas de abate humanitário (BRASIL, 2000), 

mediante insensibilização por choque elétrico seguido de sangria, quando foram 

colhidas amostras para avaliar as seguintes características do sistema digestório: 
 

Pesos dos órgãos do sistema digestório 
 

 Após a evisceração, o estômago, o intestino delgado, o ceco e o cólon vazios e 

limpos foram pesados. Para o cálculo dos pesos relativos dos órgãos foi considerado o 

peso da carcaça quente dos animais (sem vísceras, cerdas e unhas), conforme descrito 

por SILZ (2000). 

 

pH e viscosidade 
 
 Imediatamente após o abate dos animais, amostras dos conteúdos do intestino 

delgado, ceco e cólon foram colocadas em recipientes plásticos para determinar o pH, 

com o auxílio de um peagômetro digital, modelo Digimed DM-20, que foi calibrado em 

soluções tampão de pH 4,0 e 7,0.  

Para determinar a viscosidade em milipascal segundo (mPas.s), tomaram-se as 

mesmas amostras de cada segmento intestinal. As amostras foram homogeneizadas, 

diluídas com água destilada na proporção de 1:1 e centrifugadas a 12.000 x g por 8 

minutos a 15ºC. Os sobrenadantes foram avaliados por meio de um viscosímetro digital, 

marca Brookfield, modelo LVDV-III+ programmable rheometer, utilizando-se rotação de 

60 s-1. As avaliações da viscosidade foram realizadas no Laboratório de Nutrição 
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Animal (LANA) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, Câmpus de 

Jaboticabal. 
 

Ácidos graxos de cadeia curta   
 
 Amostras de aproximadamente 10 g dos conteúdos do intestino delgado e do 

ceco foram coletadas, colocadas em recipientes plásticos e congeladas durante 72 

horas. Após este período, as amostras foram levadas ao Laboratório de Nutrição Animal 

(LANA) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias-UNESP, Câmpus de 

Jaboticabal, para serem homogeneizadas e centrifugadas a 13.000 x g por 15 minutos 

a 15ºC. Cerca de 0,5 mL do sobrenadante juntamente com 0,1 mL de ácido fórmico foi 

colocado em microtubos do tipo eppendorf, sendo, em seguida, realizada nova 

centrifugação a 13.000 x g por 15 minutos a 15ºC. Por fim, 0,5 mL do novo 

sobrenadante foi colocado em frascos de vidros para a realização da leitura em 

cromatógrafo gasoso da marca SHIMADZU, modelo GC- 2014, com injetor de gases 

AOC-20i e software da mesma marca. As concentrações dos ácidos acético, propiônico 

e butírico foram determinadas segundo ERWIN et al. (1961), sendo expressas em 

mmol/L. 

 

Estrutura e ultraestrutura do intestino delgado 
 
 Para estudar a estrutura do intestino delgado, foram coletados segmentos de 

cerca de 3 cm do duodeno e da porção média do jejuno. Os segmentos foram abertos 

pela borda mesentérica, fixados em papelão com grampos e colocados em solução 

fixadora de Bouin por 24 horas. Em seguida, as amostras foram encaminhadas ao 

Laboratório de Histopatologia do Departamento de Patologia Veterinária da Faculdade 

de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, Câmpus de Jaboticabal, para a 

confecção das lâminas. Inicialmente, as amostras foram lavadas em água corrente e 

álcool etílico 70% para remover o fixador de Bouin. Posteriormente, as amostras foram 

desidratadas em série crescente de álcoois, de 70 a 100%, e por bateria de xilol. Por 
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fim, foram incluídas em parafina e microtomizadas à espessura de 5 µm, sendo 12 

cortes semi-seriados para cada segmento de cada animal. A coloração dos cortes foi 

realizada com hematoxilina-eosina, e para a contagem de células caliciformes foi 

utilizada a técnica de coloração por ácido periódico-Schiff (PAS) (mucina neutra) e por 

Alcian Blue em pH 2,5 (mucina ácida) (TOLOSA et al., 2003).  

Os cortes foram avaliados com aumento de 250 vezes em microscópio de luz, 

modelo OLYMPUS BX41, acoplado a um sistema de captura de imagens OLYMPUS 

DP11-N. As imagens foram transferidas para um computador e avaliadas por meio de 

um software Image J-Pro Plus® 4.1. Para avaliar a altura das vilosidades e a 

profundidade das criptas foram realizadas 30 leituras por amostra para cada parâmetro. 

Em seguida calculou-se a relação altura das vilosidades e profundidade das criptas 

para cada amostra. Para avaliar o número de células caliciformes, as contagens foram 

realizadas em 15 vilosidades por amostra. Os resultados foram apresentados como a 

somatória das células caliciformes (mucinas ácidas e neutras) e expresso em número 

de célula caliciforme por vilosidade.  

Para as análises de ultraestrutura do intestino delgado, amostras de cerca de 2 

cm do duodeno e da porção média do jejuno foram coletadas, lavadas em solução 

tampão fosfato (0,1 M e pH 7,4), fixadas em glutaraldeído e encaminhadas ao 

Laboratório de Microscopia Eletrônica da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 

- UNESP, Câmpus de Jaboticabal. As amostras foram desidratadas em séries 

crescentes de etanol, iniciando-se com banhos de 30%, 50%, 70%, 80%, 95% e três 

banhos de 100%, de forma que as amostras permaneceram em cada banho por 30 

minutos. As amostras foram secas em secador de ponto crítico, da marca EMS e 

modelo EM 850, com o uso de CO2. Em seguida, foram montadas e metalizadas em 

ouro paládio com auxílio do metalizador, da marca DENTON VACUUM e modelo DESK 

II. Finalmente, as amostras foram observadas e elétron-micrografadas em três áreas de 

cada amostra com o uso de um microscópio eletrônico de varredoura da marca JEOL-

Japão e modelo JSM 5410, operado em 15 kV e a 150 vezes de aumento. Assim, 

estimou-se a densidade das vilosidades, sendo expressas em número de 

vilosidades/cm2. 
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Análises microbiológicas  
 
 Amostras do conteúdo da porção final do intestino delgado (50 cm da junção 

íleo-cecal) foram coletadas e encaminhadas, sob refrigeração, ao Centro de Ciência e 

Qualidade de Alimentos do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) - Campinas, 

para a análise microbiológica. 

 Nas amostras foram quantificadas as populações das bactérias intestinais dos 

gêneros Lactobacillus spp. e Escherichia coli, sendo os resultados expressos em 

unidade formadora de colônia por grama (UFC.g-1), e Clostridium perfringens, com os 

resultados expressos em número mais provável por grama (NMP.g-1). Para as 

contagens da Escherichia coli, foi utilizada a técnica de plaqueamento (PETRIFILMTM E. 

coli count plate), segundo descrito pela AOAC (2010). Para a avaliação de Lactobacillus 

spp., foi utilizada a técnica de plaqueamento usando como meio de cultivo o Agar 

Rogosa, segundo descrito por DOWNES e ITO (2001). Para as contagens de 

Clostridium perfringens, foi utilizada a técnica de tubos múltiplos em meio de cultivo de 

leite e ferro, segundo descrito por ABEYTA et al. (1985). Os resultados foram 

transformados com o uso da seguinte função: y = log10x, onde x é o número de UFC.g-1 

ou NMP.g-1. 

 

Análise estatística 
 
  Foi utilizado o delineamento em blocos completos ao acaso para controlar as 

diferenças no peso inicial dos animais. Todos os resultados foram testados quanto à 

normalidade e homogeneidade das variâncias e a presença de outliers. Em seguida, os 

resultados do peso dos órgãos do sistema digestório, pH, viscosidade, concentrações 

de ácidos graxos de cadeia curta, estrutura e ultraestrutura do intestino delgado e das 

análises microbiológicas foram submetidos à análise de variância (ANOVA), com os 

efeitos aleatórios de blocos e efeitos fixos de tratamentos incluídos no modelo 

matemático. Quando a ANOVA indicou diferença significativa (P < 0,05), realizou-se a 
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análise de regressão polinomial (linear e quadrática) pelo procedimento MIXED do SAS 

(Statistical Analysis System, 2002) a 5% de probabilidade. 

 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os pesos absoluto e relativo do estômago, intestino delgado, ceco e cólon não 

foram afetados (P > 0,05) pela inclusão de fibra de cana-de-açúcar nas dietas de leitões 

abatidos aos 35 dias de idade (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Valores médios e coeficiente de variação (CV) para os pesos absolutos (g do 
órgão) e relativos dos órgãos (g do órgão/kg de carcaça) do sistema 
digestório de leitões abatidos aos 35 dias de idade em função das inclusões 
de fibra de cana-de-açúcar nas dietas. 

1Valor de P da análise de variância. 
 

De modo diferente do observado no presente estudo, FREIRE et al. (2000) 

verificaram que leitões alimentados com dietas contendo os farelos de trigo e de alfafa 

(fibra insolúvel), apresentaram redução nos pesos do estômago, do intestino delgado e 

do intestino grosso em relação àqueles alimentados com casca de soja e polpa de 

beterraba (fibra solúvel). Por outro lado, RIJNEN et al. (2001), PLUSKE et al. (2003) e 

WELLOCK et al. (2008) ao avaliarem os pesos absoluto e relativo do ceco não 

observaram efeito da inclusão de fibra insolúvel nas dietas de suínos.  

Variável 
Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 

P1 CV, % 0 1 2 3 
Pesos absolutos        
Estômago 75,00 83,13 79,38 77,50 0,384 12,90 
Intestino delgado 406,25 428,75 431,25 431,88 0,574 10,56 
Ceco 18,13 17,50 17,78 17,65 0,975 17,55 
Cólon 130,63 125,00 125,00 125,63 0,948 16,98 
Pesos relativos        
Estômago 12,73 14,29 13,47 13,04 0,248 13,32 
Intestino delgado 69,02 73,80 73,19 72,47 0,541 10,75 
Ceco 3,06 2,99 2,99 3,00 0,988 17,77 
Cólon 22,07 21,48 21,21 21,24 0,967 17,06 
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Muitas divergências são encontradas na literatura no que se refere aos pesos 

dos órgãos do sistema digestório de leitões (WENK, 2001; PÉREZ e NOFRARÍAS, 

2008). Uma possível explicação para os resultados observados nesse estudo é que os 

níveis de fibra de cana-de-açúcar utilizados foram muito baixos que ao passarem pelo 

trato gastrintestinal não demandaram energia suficiente por parte dos órgãos do animal 

para ser digerida, não se apresentando mudanças nos pesos dos órgãos do sistema 

digestório.  

Os valores médios de pH dos conteúdos do intestino delgado, ceco e cólon não 

foram influenciados (P > 0,05) pelos níveis de inclusão de fibra de cana-de-açúcar nas 

dietas de leitões abatidos as 35 dias de idade (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Valores médios e coeficiente de variação (CV) de pH dos conteúdos do 
intestino delgado, ceco e cólon de leitões abatidos aos 35 de idade em 
função das inclusões de fibra de cana-de-açúcar nas dietas 

Variável Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 
P1 CV, % 

0 1 2 3 
Intestino delgado 6,12 6,14 6,17 6,36 0,199 4,00 
Ceco 5,67 5,65 5,72 5,78 0,857 5,83 
Cólon 5,83 5,99 6,00 5,97 0,452 4,09 

 

1Valor de P da análise de variância. 
 

HÖGBERG e LINDBERG (2004) estudando dois níveis de inclusão (8,9% e 

16,2%) da combinação de diversas fontes de fibra insolúvel (aveia, cevada, trigo e 

triticale), observaram que a inclusão de 16,2% da combinação de fibra insolúvel 

promoveu redução nos valores de pH do ceco e do cólon dos leitões em relação à 

inclusão do nível inferior. Esses autores sugeriram que a maior proporção de fibra na 

dieta pode ter sido utilizada como substrato energético pela microbiota, gerando maior 

produção de AGCC e, consequentemente, reduzindo o pH intestinal. No entanto, 

CARNEIRO et al. (2008) não demonstraram efeitos da adição de 15% de farelo de trigo 

(fibra insolúvel) ou 9% de sabugo de milho (fibra solúvel) nas dietas de leitões sobre o 

pH intestinal. 
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É importante mencionar que os valores de pH estão relacionados tanto com o 

aumento das secreções gástricas quanto com a produção de AGCC no intestino ao 

utilizar fibra dietética (BROWNLEE, 2011). Os trabalhos de CARNEIRO et al. (2008) e 

HANCZAKOWSKA et al. (2008) comprovaram esse efeito ao verificarem menores 

valores de pH no intestino grosso do que aqueles observados no intestino delgado, 

coincidindo com os resultados obtidos no presente estudo. 

As inclusões crescentes de fibra de cana-de-açúcar não promoveram efeito (P > 

0,05) sobre a viscosidade dos conteúdos do intestino delgado, ceco e cólon dos leitões 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8. Valores médios e coeficiente de variação (CV) da viscosidade (mPa.s) dos 
conteúdos do intestino delgado, ceco e cólon de leitões abatidos aos 35 dias 
de idade em função das inclusões de fibra de cana-de-açúcar nas dietas 

Variável Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 
P1 CV, % 

0 1 2 3 
Intestino delgado 0,85 0,67 0,68 0,76 0,796 55,32 
Ceco 0,83 0,63 0,88 0,87 0,553 46,28 
Cólon 0,93 0,91 0,72 1,02 0,449 46,15 

  

   1Valor de P da análise de variância. 
 
 

Sabe-se que as fibras solúveis, geralmente, ao passarem pelo intestino delgado 

aumentam o grau de viscosidade da digesta, afetando a absorção dos nutrientes, além 

de serem fermentadas rapidamente (BACH KNUDSEN, 2001a; PÉREZ e NOFRARÍAS, 

2008). Além disso, as fibras solúveis causam alterações nos movimentos peristálticos 

do intestino, o que provoca aumento no tempo de trânsito gastrintestinal e desequilíbrio 

na relação entre as bactérias patogênicas e benéficas provocando, finalmente, o 

aparecimento de patologias entéricas (Mc DONALD et al., 2001; HOPWOOD et al., 

2002). No entanto, as fibras insolúveis produzem reduzida viscosidade da digesta ao 

passar pelo intestino (MATEOS et al., 2006).  

Diferentemente dos resultados encontrados nesse estudo, MATEOS et al. (2007) 

ao avaliarem a inclusão da casca de aveia (2,0 e 4,0%), como fonte de fibra insolúvel, 

observaram melhora no desempenho animal e menor viscosidade intestinal. Em 
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contrapartida, MARUJO (2013) não observou diferenças na viscosidade, quando 

avaliou níveis crescentes de celulose purificada (fibra insolúvel).  

As concentrações dos AGCC no intestino delgado (P > 0,05) e a produção de 

ácido acético no ceco (P = 0,060) não foram influenciadas pela inclusão de fibra de 

cana-de-açúcar nas dietas dos leitões. Entretanto, o aumento nos níveis de fibra 

ocasionou aumentos lineares (P < 0,05) nas concentrações dos ácidos propiônico (y = 

7,0141x + 13,0361; P = 0,006; R2= 0,22) e butírico (y = 6,0223x + 9,8637; P < 0,01; R2= 

0,44) no ceco dos animais (Tabela 9).  
 

Tabela 9. Valores médios e coeficiente de variação (CV) das concentrações de ácidos 
graxos de cadeia curta no intestino delgado e no ceco de leitões abatidos 
aos 35 dias de idade em função das inclusões de fibra de cana-de-açúcar 
nas dietas 

Variável Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 

P1 Regressão CV, % 0 1 2 3 
Intestino 
delgado, mmol/L 

    
 

 
 

Ácido acético 10,91 10,61 11,18 10,66 0,694 - 8,00 
Ácido propiônico 0,67 0,52 0,73 0,49 0,279 - 44,95 
Ácido butírico 6,09 7,70 7,31 8,93 0,489 - 44,00 

Ceco, mmol/L 
    

 
 

 
Ácido acético 38,24 47,13 58,81 65,91 0,060 - 41,50 
Ácido propiônico 21,81 23,68 35,57 41,24 0,045 Linear 52,49 
Ácido butírico 16,10 22,11 26,87 34,72 0,005 Linear 44,33 

 

1Valor de P da análise de variância. 
 

A fração fibrosa da dieta estimula o crescimento de bactérias celulolíticas 

(Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, 

Butyrivibrio spp.,e Clostridium hervivorans) e hemicelulolíticas  (Prevotella ruminicola), 

as quais, ao fermentar a fibra, convertem uma molécula de glicose em duas moléculas 

de piruvato (via glicólise), das quais derivam-se os AGCC (VAREL e YEN, 1997). Da 

mesma maneira que os resultados observados nesse estudo, CARNEIRO et al. (2008) 
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relataram menores concentrações de AGCC no intestino delgado em relação ao 

intestino grosso, ao testarem a inclusão de 9% de farelo de trigo (fibra insolúvel).  

Resultados diferentes dos encontrados no presente estudo foram observados por 

HANCZAKOWSKA et al. (2008) e PASCOAL (2009), que não verificaram influência na 

produção de ácido acético no ceco, ao avaliarem níveis crescentes de celulose 

purificada (0, 0,5, 1,5, 2,0%) e, celulose purificada e casca de soja (1,5 e 3,0%), 

respectivamente, como fontes de fibra insolúvel nas dietas de leitões desmamados. Em 

contrapartida, CARNEIRO et al. (2008) demonstraram diminuição na produção de ácido 

acético no ceco dos animais alimentados com dietas contendo farelo de trigo (fibra 

insolúvel). 

FREIRE et al. (2000) ao avaliarem o farelo de trigo, a casca de soja, o farelo de 

alfafa e a polpa de beterraba, como fontes de fibras nas dietas, não observaram 

influência dos diferentes tipos de fibra sobre a produção de ácido propiônico, resultados 

que diferiram, em parte, dos encontrados neste estudo.  

Os AGCC são absorvidos no intestino, sendo o ácido butírico a principal fonte de 

energia para o epitélio intestinal, além de facilitar as absorções de água e sódio pela 

mucosa intestinal (BACH KNUDSEN, 2001a). Além disso, o aumento na produção de 

ácido butírico promove redução na incidência de diarreia (WILLIAMS et al., 2001). 

CARNEIRO et al. (2008) encontraram maior quantidade de ácido butírico utilizando o 

farelo de trigo na dietas de leitões. Com isso, pode-se inferir que as quantidades de 

cada tipo de AGCC produzidos no intestino delgado e no ceco dependem muito da 

fonte e do nível de inclusão de fibra nas dietas dos animais, além da microbiota 

intestinal que fermenta essa fibra (BACH KNUDSEN, 2001a; CANIBE e BACH 

KNUDSEN, 2001).  

Os valores médios da altura das vilosidades, da profundidade das criptas, da 

relação entre a altura das vilosidades e a profundidade das criptas, do número de 

células caliciformes e da densidade de vilosidades no duodeno e no jejuno de leitões 

alimentados com dietas contendo níveis de fibra de cana-de-açúcar são apresentados 

na Tabela 10. 
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 Tabela 10. Valores médios e coeficiente de variação (CV) da altura das vilosidades 
(AV), da profundidade das criptas (PC), da relação altura das vilosidades e 
profundidade das criptas (AV/PC), do número de células caliciformes (CC) e 
da densidade de vilosidades (DV) no duodeno e no jejuno de leitões 
abatidos aos 35 dias de idade em função das inclusões de fibra de cana-de-
açúcar nas dietas. 

       1Valor de P da análise de variância;    
               2Somatória das células caliciformes produtoras de mucina neutra e ácida. 
 

Não houve efeito dos níveis de fibra de cana-de-açúcar sobre a altura das 

vilosidades (P > 0,05), a profundidade das criptas (P > 0,05), o número de células 

caliciformes (P = 0,064) e a densidade das vilosidades (P > 0,05) no duodeno dos 

leitões. Houve redução linear (y = - 0,3274x + 4,6406; P = 0,003; R2 = 0,34) na relação 

altura das vilosidades e profundidade das criptas, à medida em que os níveis de 

inclusão de fibra de cana-de-açúcar nas dietas aumentaram.  

A altura das vilosidades (P > 0,05), a relação altura das vilosidades e 

profundidade das criptas (P = 0,052), o número de células caliciformes (P > 0,05) e a 

densidade das vilosidades (P > 0,05) no jejuno dos leitões não foram afetados pelos 

tratamentos. Houve aumento linear (y = 17,1075x + 217,16; P =0,028; R2 = 0,15) na 

profundidade das criptas no jejuno, com a inclusão de níveis crescentes de fibra de 

cana-de-açúcar nas dietas.  

Variável Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 
P1 Regressão CV, % 0 1 2 3 

Duodeno        
  AV, μm 591,34 657,78 556,03 589,55 0,189 - 15,91 
  PC, μm 217,31 229,93 214,93 250,03 0,352 - 18,72 
  AV/PC 4,17 4,18 3,69 3,24 0,021 Linear 19,34 
  CC2  14,54 12,58 10,09 13,67 0,064 - 28,53 
  DV, cm2 2580,17 2965,46 2639,74 2752,94 0,934 - 45,91 
        
Jejuno        
  AV, μm 535,30 615,98 489,62 563,63 0,141 - 19,19 
  PC, μm 232,91 242,10 293,72 270,07 0,040 Linear 17,27 
  AV/PC 3,52 3,86 2,58 3,05 0,052 - 29,29 
  CC2  10,81 9,55 10,41 10,96 0,713 - 27,49 
  DV, cm2 2294,29 1935,37 2818,75 2236,61 0,485 - 46,53 
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A renovação das células do epitélio intestinal depende tanto das características 

físico-químicas da fibra dietética quanto do seu nível de inclusão na ração (MONTAGNE 

et al., 2003). Assim, o uso de fibra insolúvel em quantidades adequadas pode 

influenciar positivamente o funcionamento e a altura das vilosidades, regulando 

adequadamente a taxa de renovação celular e melhorando a absorção dos nutrientes 

da digesta (PLUSKE et al., 1996; MONTAGNE et al., 2003).  

O aumento na profundidade das criptas representa uma rápida necessidade de 

renovação celular das células epiteliais no ápice das vilosidades. Nesse estudo, os 

valores de profundidade das criptas no duodeno não foram afetados pelos tratamentos, 

o que leva a inferir que não houve necessidade de renovação celular nesse segmento. 

TREVISI et al. (2010) não observaram efeitos da inclusão de farelo de trigo (fibra 

insolúvel) e polpa de beterraba (fibra solúvel) sobre a profundidade das criptas no 

jejuno de leitões desmamados. De modo semelhante, PASCOAL (2009) não observou 

influência de diversas fontes de fibra (solúvel e insolúvel) sobre a profundidade das 

criptas no jejuno.  

Sabe-se que a redução da relação altura das vilosidades e profundidade das 

criptas está diretamente relacionada com a diminuição da capacidade absortiva do 

epitélio intestinal (MONTAGNE et al., 2003). Portanto, diante dos resultados obtidos no 

presente estudo, sugere-se que a inclusão de fibra de cana-de-açúcar na dieta de 

leitões recém-desmamados pode comprometer a absorção dos nutrientes pela redução 

da relação altura das vilosidades e profundidade das criptas no duodeno. 

HEDEMANN et al. (2006) comparando uma fonte de fibra solúvel (7,1% de 

pectina) com outra de fibra insolúvel (9,6% de casca de cevada) nas dietas de leitões 

desmamados, verificaram aumentos nos valores da altura das vilosidades (268 x 351 

µm), da profundidade das criptas (255 x 286 µm) e da relação altura das vilosidades e 

profundidade das criptas no intestino delgado (1,06 x 1,24), ao utilizarem a fibra 

insolúvel nas dietas. Da mesma forma, MARUJO (2013) observou que a relação altura 

das vilosidades e profundidade das criptas do duodeno aumentou pela inclusão de 

celulose purificada em níveis crescentes (0, 1,5, 3,0 e 4,5%). Por outro lado, 

HANCZAKOWSKA et al. (2008) também avaliando a inclusão de celulose purificada (0, 
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0,5, 1,5 e 2,0%), não observaram influência sobre a relação altura das vilosidades e 

profundidade das criptas no intestino delgado de leitões após o desmame, o que 

concordou com os resultados do presente estudo. 

A quantidade de muco (mucina) no intestino depende do número de células 

caliciformes presentes nas vilosidades e essa mucina atua fixando as bactérias 

patogênicas impedindo o acesso ao epitélio intestinal (MONTAGNE et al., 2003). No 

presente trabalho, as contagens de células caliciformes no duodeno e jejuno não foram 

influenciadas pela inclusão de fibra de cana-de-açúcar. Esses resultados discordaram, 

parcialmente, daqueles apresentados por GOMES et al. (2006) que verificaram 

aumento na contagem de células caliciformes no jejuno, porém não no duodeno, 

quando avaliaram a inclusão de 8% de fibra em detergente neutro na dieta de leitões. 

Sugere-se que a fibra pode causar abrasão intestinal, fato que aumenta a produção de 

mucina para protegê-lo. Além disso, o aumento na altura das vilosidades contribui para 

o aumento das células caliciformes e produção de mucina no intestino (MOLIST et al., 

2014), mas nesse estudo não se encontrou essa relação no duodeno e no jejuno.  

As vilosidades intestinais atrofiam-se num período de dois a três dias pós-

desmame devido ao estresse que o leitão sofre pela mudança de ambiente e dieta, 

porém a recuperação pode ocorrer dentro de duas semanas (HEDEMANN et al., 2003). 

No presente estudo, as avaliações da morfologia intestinal foram realizadas no final 

dessas duas semanas, assim poderia ter acontecido atrofia de algumas vilosidades e 

recuperação de outras, sendo que aquelas em recuperação compensaram rapidamente 

o funcionamento das demais, aumentando, assim, a sua altura para manter boa saúde 

intestinal dos animais (LANGHOUT et al., 1999) demonstrada nessa primeira fase.  

As densidades das vilosidades do duodeno e do jejuno, no presente estudo, não 

foram influenciadas pela adição de fibra de cana-de-açúcar nas dietas de leitões. De 

modo semelhante, PASCOAL (2009) e MARUJO (2013) não observaram influência de 

diversas fontes de fibra nas dietas de leitões sobre a densidade das vilosidades do 

duodeno. Entretanto, PASCOAL (2009) verificou diminuição na densidade das 

vilosidades do jejuno quando adicionou celulose purificada (fibra insolúvel) nas dietas 

dos leitões.  
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Nas Figuras 1 e 2, encontram-se as elétron-micrografias do duodeno e do jejuno 

de leitões abatidos aos 35 dias de idade. 

 

 

 

Figura 1. Elétron-micrografias de varredura do duodeno de leitões aos 35 dias de idade. 

0, 1, 2 e 3% representam os níveis de inclusão de fibra de cana-de-açúcar: 

Aumento= 150X 
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Figura 2. Elétron-micrografias de varredura do jejuno de leitões aos 35 dias de idade.  

                0, 1, 2 e 3% representam os níveis de inclusão de fibra de cana-de-açúcar: 

Aumento= 150X 
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O aumento nos níveis de inclusão de fibra de cana-de-açúcar nas dietas dos 

leitões não afetou a contagem de Lactobacillus spp. (P > 0,05), Escherichia coli (P > 

0,05) e Clostridium perfringens (P = 0,066) no conteúdo do intestino delgado dos 

animais aos 35 dias de idade (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Valores médios e coeficiente de variação (CV) das contagens de 
Lactobacillus spp., Escherichia coli e Clostridium perfringens no intestino 
delgado de leitões abatidos aos 35 dias de idade em função das inclusões 
de fibra de cana-de-açúcar nas dietas 

   1Valor de P da análise de variância. 
 
 

Uma boa saúde intestinal se traduz num equilíbrio entre as bactérias benéficas e 

as patogênicas, sendo os ingredientes da dieta um dos fatores determinantes desse 

equilíbrio (WILLIAMS, 2001). Na literatura, menciona-se que a fibra insolúvel é 

responsável por diminuir o tempo de trânsito gastrintestinal da digesta e reduzir a 

quantidade de bactérias patogênicas (Mc DONALD et al., 2001). No entanto, no 

presente estudo, a fibra de cana-de-açúcar utilizada não demonstrou efeito sobre as 

contagens de Escherichia coli e de Clostridium perfringens.  

Da mesma forma que nesse estudo, BIKKER et al. (2006) e PASCOAL (2009) 

não observaram efeitos de diversas fontes de fibra (solúvel e insolúvel) sobre a 

contagem de Lactobacillus spp. Contudo, MOLIST et al. (2009) observaram maiores 

valores para Lactobacillus spp., quando incluíram 8% de fibra insolúvel nas dietas de 

leitões. 

Conforme mencionado anteriormente, as quantidades de Clostridium perfringens 

no conteúdo intestinal dos animais não foram influenciadas pelos tratamentos. Esses 

Variável Nível de fibra de cana-de-açúcar, % 
P1 CV, % 0 1 2 3 

Lactobacillus spp.,   
log10 UFC.g-1 

8,56 8,24 8,46 8,24 0,663 7,47 

Escherichia coli, 
 log10 UFC.g-1 

5,90 6,14 6,21 6,76 0,463 18,54 

Clostridium perfringens, 
log10 NMP.g-1 

2,86 2,07 2,03 2,30 0,066 32,76 
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resultados concordaram com os observados por SCHEDLE et al. (2008) que avaliaram 

o efeito do farelo de trigo (fibra insolúvel) e do pólen de pinheiro (fibra solúvel) em 

dietas de leitões e não verificaram efeito sobre a contagem de Clostridium perfringens 

no intestino delgado. Diferentemente dos resultados do presente estudo, 

HANCZAKOWSKA et al. (2008) encontraram diminuição na população de Clostridium 

perfringens no intestino delgado, quando 2% de celulose purificada foi adicionada nas 

dietas. 
 

 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a adição de fibra de cana-de-açúcar em níveis de até 3% nas 

dietas de leitões aos 35 dias de idade, estimula as produções dos ácidos propiônico e 

butírico no ceco, porém compromete a histologia do epitélio intestinal. 
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