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1 - I N T R O D lj ç r o

A realização de estudos metabólicos, em animais

de laboratório, visando o conhecimento do coeficiente de

digestibilidade de nutrientes, exige a formação de feaes

duras que possam fàcilmente ser separadas da urina do anl

mal, assim como um mtnimo de desperdício, resultante do

espalhamento de ração pelos animais de experimentação.

Na tentativa de resolver êstes problemas, em

uma primeira etapa, foram usadas dietas granuladas, para

ratos (9), com o intuito de minimizar o desperdtcio das

mesmas pelos animais e, desta maneira, obter contr8le

mais rigoroso do consumo do alimento, fator básico para

obtenção de resultados concludentes quanto ao balanço do

nutriente a ser estudado.

Para obter feses duras, isto é, com caracterts

ticas boas,consistentes e volumosas para o tipo de expe

riência projetada, pensamos incluir na ração a celulose

encontrada no comércio. Todavia, o prêço da celulose onft.

raria a experiéncia.

O emprêgo de papel, como vem ~endo feito em al

guns centros cienttficos, é inconveniente, porque êle não

se incorpora homogêneamente à dieta.

Pensamos, então, em adicionar à dteta dos ani-
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mais o sabugo de milho, dessecado e pulveriaado, por ser

barato, de fácil aquisição, e capaz de incorporar-se per

feitamente à ração, além de apresentar teor de fibra (ce

lulose) da ordem de 30%.

A literatura consultada, embora fôsse relativa

mente rica no que diz respeito ao estudo do sabugo de mi

lho, nada apresentou quanto à sua possível utilização co

mo fonte de fibra.

A perfeita utilização dos nutrientes contidos

em uma dieta, além de estar diretamente relacionada com a

qualidade e quantidade dos mesmos, sofre a influência de

inúmeros fatôres que, de alguma forma, podem alterar seu

aproveitamento pelo organismo. A alteração do aproveita

mento pode dar-se ao nível dos intestinos, pela modifica

ção do coeficiente de digestjbilidade do alimento, ou em

outro nível, por interferência nos processos metab6licos

normais.

Como exemplo dêste último caso, podemos citar o

balanço de aminoácidos em uma dieta, como fator decisivo

do seu aproveitamento bio16gico.

Ao nível intestinal, o transporte dos nutrten

tes pode jaaer-se ativa ou passivamente, sofrendo ou não

a interferência de diversos fatôres. Assim, numa dieta

com excesso de oxalatos, êstes determinam diminutção da

abs'orção do cálcto,pela formação do oxalato de cálcio.

Os fitatas também podem influtr sobre a absor

ção do cálcio se o organtsmo, através da fttase, não cin

dtr aquelas moléculas.
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A vitamina D, em consequência de seu acúmulo

no epitélio intestinal, ocasiona aumento da velocidade

de absorção do cálcio. O mecanismo de ação da vitamina

D sôbre a absorção do cálcio e do fósforo não está ainda

bem claro. Em 1953, NICOLArSEN et. al. (11) observaram

que a vitamina D aparentemente não tem efeito direto sô

bre a absorção do fósforo; entretanto, o efeito m3tabó11

co dessa vitamina sôbre o cálcio ativa indiretamente o

metabolismo do fósforo.

Na literatura, encontramos também citação de

que a celulose e a hemice1ulose interferem na absorção

intestinal do cálcio (1).

A luz dêsses conhecimentos surgiu a idéia qte

resultou no pr~sente trabalho.
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2 - P R O P O S I ç r o

Propusemo-nos, no presente trabalho, a ensatar

a adição de sabugo de milho como fonte de ftbra às rações

de ratos, com a finalidade de verificar:

2.1 - seu poss{vel efetto relattvamente à quanttdade de

feaes eltmtnadas pelos animats em estudo;

2.2 - a eventual ação sôbre os teores de cálcto e f6sforo

tngertdos e os teores eltmtnados.
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J - PL.4NO DE TR.4B.4LHO

Trabalhamos com ratos albtnos, alojados em gatQ

las tndtvtduats, constttutndo três lotes expertmentats •

.4s rações admtntstradas aos antmats !oram as s~

guintes:

raçao N - sem adtção de sabugo;

ração ..4 - adtctonada de 2% de sabugo;

ração B - adtctonada de 4% de sabugo;

ração a - adtctonada de 8% de sabugo.

..4 expertência !ot montada de modo que per{odos

em que os antmats recebessem ração com sabugo alternassem

com per{odos em que êstes tngertssem ração sem sabugo • .4~

stm, cada lote de antmats recebeu ração de acôrdo com o

segutnte esquema:

~
19 2 g 3 g 4g 5 R 6R

Lote semana semana semana semana semana semana

I ..4 N ..4 N A N

11 B N 8 N B N

111 a N a N a N
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As rações contendo sabugo eram adicionadas de

corante, visando caracterizar as feRes resultantes da in

gestão do produto em experiência.

Iniciamos o experimento, deixando os animais em

jejum por 24 horas e, a seguir, oferecemos a cada lote as

rações que continham quantidades conhecidas de sabugo.

Após uma semana substttu(mos estas pela ração contrôle,

que foi oferecida aos animais em per(odo igual ao da ra 

çao experimental, e assim sucessivamente, dura~te seis

semanas.

Durante tôda a experiência fiRemos o contrôle

da ingestão da ração. As feRes dos animais foram recolhi

das diàriamente, determinada a sua quantidade e colocadas

em frascos de vidro (um para cada rato). A seguir foram

dessecadas em estufa a 1050 C, até pêso constante, trttur~

das e analisadas, para a obtenção das seguintes informa

çoes:

a) quantidade de fibra eliminada;

b) quantidade de cálcio eliminado;

c) quantidade de fósforo eliminado;

d) quantidade de res{duo mineral f ixo(cinRa) el l

nado.
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4 - MATERIAL UTILIZADO

4.1 - Animal de~flLlmentaçã.Q.

O presente trabalho fot excecutado com ratos

(Rattus norv.~g~ varo albinus. Rodentia. Mammalia) ma-

*chos, adultos, da linhagem listar.

4.2 - uatola

A gaiola metab6lica utiltaada em nosso experi-

menta foi a ideal iRada por Zucas e cal. (13), a qual per-

mite melhor contrâle da quantidade de ração ingerida, as

sim como das feRes eliminadas.

4.3 - Rq.t;.ões

4.3.1 - Integrantes:

As raçoes foram preparadas com os seguintes in

tegrantes básicos:

----------------------------------------_._._---_.__.--"-_._-----

*Animais provenientes do biotério da Faculdade de Oiên

cias Farmacêuticas da Universidade de são Paulo.
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Ca se í na ...................• 27"/0

Sacarose •.......•.........• 10%

Ami do. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50%

Mistura salina ....•.......• 4%
Mistura vitam{nica •........ 1%

(j1 e o de s o j a •.............• 8%

Quando adicionávamos sabugo (nas proporçoes de

2, 4 e 8%,respectivamente) reduz{amos, de quanttdade equl

valente, o amido.

As raçôes com sabugo foram sempre adtctonadas

de eritrosina, como marcador de per{odo expertmental, uma

vez que êsse corante se mostrara eficaz para o uso (9).

A mistura salina utilizada foi a de FOX e BUGGS

(1960) (5) e apresentava a seguinte composição, admiti~

da como centesimal:

Carbonato de cálcio ......• 16,60

Fosfato tricálcico •..•... 47,}0

Sulfato de cobre •••...••• 0,017

Cttrato flrrico ••.••....• O,}}}

SUlfato de magnlsio .•.... 5,00

Cloreto de potássio ..•.•• 11,60

lodeto de potássto •..•••• 0,017

Cloreto de s6dto •.••••••• 6,60

Fosfato de s6dto dibástco. 11,60

Carbonato de Binco ••••••• 0,217

Sulfato de manganês ...... 0,417
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Utilizamos para o preparo de nossas raçoes uma

mistura vitamtnica composta de:

Tiamina

Riboflavina

0_500 (}

0,500 g

Pantotenato de cd1cio •••••. 2,0 g

Vitamina B12 •.•••..•••.•.•.

Vitamina 8 6 .

0,003 g

0_500 g

Retinol .•...............•..

Vitamina K

Bt tartara to de col ina •••..•

Vt tamina E

200,0 g

0,150 (}

0,00125 g

5,0 (}

2,0 g

10, O g

5,0 (}

0,030 g

0,200 (}

100_ O (}

100_ O (}

1 000,0 g... q.s.p .

...................

Níactna

B i o t i na

Lcido p-amino benzóico .•.•.

Calciergostero1 •..••..••..•

Lc ido fál ico •.•...•.•••••••

lcído ascórbico ••.•••••••••

Inos i tol

Sacarose

4.3.2 - Preparo

Da mistura dos vdrios componentes das raçoes

preparamos um granulado vermicular_ que foi dessecado em

estufa a 400 C. Segundo LaJolo e colo (9), a raçao, as

sim preparada_ conserva-se melhor_ apresenta-se homo(}ênea

no decorrer da experíêncta_ assegurando menor desperd(cio

do alimento pelos animats_ o que díminui o êrro no contrQ
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1e da quanttdade de ração tngertda.

4.3.3 - OompostçãQ

A segutr apresentamos os resultados da análtse

das raç5es em questão (Quadro I e 11) asstm como da análl

se do sabugo (Quadro 111).

LU A D R O I

Análtse de compostção centestmal das raçoes

~
Fração Extra-

çao Umtdade Otnlla Ftbra nttro- to et!f.
Ração genada reo

(Oontrô1e) N 4,0 3,69 0,051 18,9 8,13

(2% de sabugo)A 6,6 4,64 0,778 22,8 8,58

(4% de sabugo)B 5,0 4,69 1,310 19,2 8,23

(8% de sabugo)O 5,0 4,89 3,172 19,9 8,56
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Q U A D R O 11

Aná1 tse da- -quan t tdade de cá1c to e /6s/0-

ro das rações, expressa em 100g de ração

~ Cá1cto F6s/oro
Ração

(ContrB1e) N 1,243 0,808

(2% de sabugo)A 1,221 1,081

(4% de sabugo)B 1,309 1,116

(8% de sabugo)C 1,467 1,232

Q U A D R O 111

Compostção centestma1 do sabugo

Umtdade CtnJla Ft bra
Fração ni Extra to
trogenada etéreo

10,25 2,05 31,69 4,43 1,04
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5 - METODOS ANALITICOS EMPREGADOS

5.1 - Determtnação da~tbra

Fetta pelo método de Hennerberg (7). Este

método consta de dtgestão em meto áctdo, segutda de dtge~

tão em meto alcaltno. O res{duo dessas dtgestões repre-

senta a nftbra" total n
• Esta, submettda a calctn~ção, nos

dá por dtferença a fração fibra.

5.2 - Determ~ão do cálcto

A quantidade de cálcto presente nas fe88s fot

determtnada ap6s a tnctneração destas, pelo método de FER

RO e HAM (3).

Neste método, o cálcto presente na amostra é

prectpttado quantttattvamente pelo ácido cloran{ltco.

Ap6s a prectpttação, o cloranilato de cálcto é dtssoctado

por meio do EDTA e o ácidó cloran{lico, pôsto em liberdad~

é dosado colortmetricamente.

5.3 - Determinação do f6sforo

Para a determinação do f6sforo presente nas le-
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aes, prevtamente tnctneradas, utilizamos a técnica de,
FISKE e SUBARO' (4).

o método constste em transformar os fosfatos em

áctdo fosfomol(bdtco. Este, por sua vez, é reduztdo pelo

áctdo l~amtno 2-naftol 4-sulfôntco a um composto de côr

azul, que é determtnado colortmetrtcamente.

5.4 - Determinação da u~dade

o matertal prevtamente nomogenetaado fot desse

cado em estufa regulada a 1050 0, até pêso constante.

5.5 - Determtnação do res!duo mtneral ttx~ctn~[1

A quanttdade de ctnaa fot determtnada após a tn

ctneração do matertal a 5500 0, até pêso constante.

5.6 - Determtnação do extrato etéreo

Para a determtnação do extrato etéreo, usamos o

processo gravtmétrtco, que uttltaa o extrator cont!nuo de

SOXHLET.

5.? - Determtnação do_nttrooênto

A determtnação da quanttdade de nttrogênto, pr~

sente no matertal, lot fetta pelo método de KJELDA"L.



- 19 -

5.8 - Métodos estatísticos

5.8.1 - f!rroJl.adrão

Para determinação do êrro padrão, uti1isamos o

método proposto por MANTEL (10).

5.8.2 - Teste "t." de ST[JjDENT e FISCRER:

Por intermédio do teste "t" de STd:fDENT e FIS

CRER tes tamos a s ign ificação das difere nças dos resul ta

dos obtidos, ao nível de 5% e 1%.
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EXPERIMENTÁ L

6.1 - Dado~bti4.Q.ª-

Para maior facilidade na interpretação, os dg

dos obtidos no decorrer da experiência foram todos tabu1g

dos.

Cada tabela, relativa a todos os grupos experi-

mentais, informa a respeito dos seguintes itens:

a) consumo médio de ração;

b) consumo médio de fibra;

c) consumo médio de res(duo mineral fixo (cin-

za);

d) consumo médio de cálcio;

e) consumo médio de f6sforo;

f) eliminação média de feRes;

g) percentagem média de fibra eliminada nas fe-

Res;

h) percentagem média de res(duo mineral fixo

eliminado nas feRes;

i) percentagem média de cá1cip elimtnado nas f~

Res;

j) percentagem média de f6sforo eliminado nas

fezes;
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1) total médio de fibra (g) eliminado nas fezes;

m) total médio àe res{duo mineral fixo (cinza),

em gramas, eliminado nas fezes;

n) total médio de cálcio (g) eliminado nas fe-

zes;

o) total médio de f6sforo (g) eliminado nas fe-

zes;

p) relação percentual média entre a fibra inge-

rida e a e1iminarin. nas fezes;

q) relação percentual média entre o res{duo mi

neral fixo (cinza) ingerido e o eliminado

nas fezes;

r) relação percentual média entre o cálcio ing~

rido e o eliminado nas fezes;

s) relação percentual média entre o f6sforo ín-

gerido e o eliminado nas fezes.

Os per{odos de consumo de ração com sabugo, de

uma semana cada um, são simbolizados pelas ...
expressoes

E-I, E-lI e E-III, enquanto os per{odos "em branco", isto

~ aquêles em que os ratos recebiam a ração isenta de sab~

go, o são por O-I, 0-11 e 0-111.



TJ.BELJ. I

Consumo médio de ração (g) pelos ratos dos diversos grupos experimentats.

PERioDOS

G R II P O S
C-I C-lI C-III JlKDIJ. E-I E-lI E-III MEDIJ.

Sabugo 93,166 72,450 84,883 83,722 86,900 87,683 53,166 75,916

2% (J.) !7,950 !6,133 !3,400 ~2,594 i8,433 !6,867 + ~3,683-5,200

Sabugo 68,966 71.016 76.000 71,994 75.366 83,016 56,016 71,466

4% (B) !10,833 !7,567 i6.200 !3,611 !7,700 !6,383 i3,983 +-3.272

Sabugo 83,466 73,350 80.750 79,188 92.233 87.100 52.350 77,227

8% (C) i 8.616 ~6,433 !3.116 + + !4.000 i2,333 i 3 ,650-2,977 -5.833
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6. 2 - Come n tá r i of!~Qb r e Q§.._ª-!!ªQ.~-4fL...f!!Q~lª-_l.

o consumo de raçao pelos ratos dos dtversos grM

pos experimentais, no período contrôle, variou de 83,722

a 71,994 g, enquanto no período experimental, a variação

foi de 77,227 a 71,466 g. Tats variações, estatlsticame!1

te, ná-o apresentam diferença significativa.



T A. B E L A. 11

Consumo médio de fibra (g) pelos ratos dos diversos grupos experimentais~

PERIODOS
GRUPOS

C-I C-lI C-III Jll!DI.A. E-I E-lI E-III MEDIA.

Sabugo 0,047 0,036 0,043 0,042 0,674 0,682 0,400 0,585

2% (..4.) "tO, 004 i o,003 iO,OOl "to, 001 1:0,065 "tO, 053 "tO, 040 iO,033

Sabugo 0,034 0,036 0,038 0,036 0,987 1,087 0,733 0,936

4% (B) "tO, 005 "tO, 003 ='0,004 "tO, 001 iO,100 i O,083 i o,059 ='0,042

Sabugo 0,042 0,037 0,040 0,040 2,925 2,762 1,660 2,449

8% (C) i o,004 i o,003 ='0,001 ~O, 001 "tO, 185 ='0,126 iO,074 !0,115
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6.3 - Comentáriwsôbre os daàos da Tabela 11

Pelos dados da Tabela II verificamos que as

quantidades de fibra, ingertdas pelos animais dos grupos

Â, B e C, no per(odo experimental, se apresentam signifi

cattvas. quando comparadas com as quanttdades tngertdas

no per(odo contrôle.



T .A. B E L Á III

Consumo médto de resíduo mtneral ftzo(ctnBa) (g) pelos ratos.

PERIODOS
CRUPOS

C-I C-I I C-III JfEDI.A. E-I E-lI E-III AfEDI.A.

Sabugo 3,431 2,668 3,126 3,075 4,.028 4,065 2,385 3,532

2% (.A. ) !0,293 !0,226 !0,125 iO,105 t.0,391 !0,268 !0,240 iO,196

Sabugo 2,540 2,615 2'0 800 2,651 3,531 3,890 2,621 3, 347 1

4% (B) !0,301 !O,278 !0,306 iO,115 !0,360 ?:0,300 t.0,215 !O,153

Sabugo 3,073 2,701 2,975 2,916 4,505 4,253 2,555 3,771

8% (C) iO,318 ia, 238 -to, 115 io, 11 o ?:0,300 ia, 196' + +-0,115 -0,178
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6.4 - Oomentárt~ôbre os dado~ da T[bel~_III

o consumo de res{duo mtneral ftxo (ctn6a), pe

los ratos, vartou no per{odo contrô1e de 3,075 a 2,651 g.

No per{odo expertmenta1, essa vartação fot de

3,771 a 3,347 g, dtferenças essas não stgntftcattvas. ~

a nál tse dês tes dados nos mos trou que ape nas é s tgn tftca ti

va a dtferença das médtas, nos per{odos oontrô1e e experl

mental dos antmats do grupo O.



T A B E L A IV

Consumo médio de cá1cio(g) pelos ratos.

PERIODOS
G R TI P O S

C-I C-lI C-III MEDIA E-I E-lI E-III MEDIA

Sabugo 1,158 0,900 1,055 1,037 1,061 1,070 0,628 0,854

2% (A) iO,098 iO,076 i O,035 iO,035 f 0,103 -tO, 083 -tO, 063 -to, 051--
Sabugo 0,857 0,883 0,945 0,894 0,986 1,086 0,733 0,935

4% (B) i O,134 !0,094 7:0,103 -tO, 044 7:. 0,100 !0,056 7:.0,059 !0,042

Sabugo 1,037 0,912 1,003 0,984 1,351 1,277 0,597 1,132

8% (C) !O,107 !0,080 -tO, 038 -tO, 037 -tO, 085 + fo,031 !O,052-0,058
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6.5 - Oomentários sabre os dados da Tabela IY

Pela análise dos resultados obtidos_ quanto ao

consumo de cálcio pelos animais de nossa experiência_ ve

rificamos que a variação máxima se deu entre os grupos ~

e O, no período experimental (0,854 e 1,132 g_ respectiv~

mente), havendo_ nesse caso, a probabilidade de as dife

renças entre essas duas médias não serem devidas ao acas~

pois foram da oràem de 99%. Notamos, também_ uma diferen

ça significattva_ ao nível de 5%, quando comparamos os r~

sultados obtidos no grupo ~_ durante o período contra1e_

(1,037 g) e o período e~perimenta1 (0,854 g).



TABELA Y

Consumo médto de !ós!oro(g) pelos ratos.

PERrODOS
GRUPOS

C-I C-lI C-III MEDIA E-I E-lI E-III MEDIA

Sabugo 0,753 0,585 0,685 0,674 0,939 0,947 0,556 0,780

2% (A) + + :0,027 0,023 "tO, 091 :0,074 :0,056 "tO, 045-0,064 -0,049

Sabugo 0,556 0,573 0,613 0,581 0,840 0,925 0,624 0,797

4% (B) + + :0,067 :0,029 :0,085 . :0,071 :0,051 +
-0,087 -0,057 -0,034

Sabugo 0,674 0,592 0,651 0,639 1,135 1,072 0,644 0,950

8% (C) + !0,052 iO,025 :0,024 iO,071 iO,049 iO,028 "tO, 044-0,069
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6.6 - Oomentcfrtos sÔbre os dados da Tabela Y

No período contrÔle, não houve vartação stgnt/1

cattva das médtas obttdas para as quanttdades de /6s/oro

tngertdo pelos ratos. No período ezpertmental, observa

mos uma vartação no consumo médio de /6s/oro, que /ot da

ordem de O, 780g para o grupo ~ e 0,950 g para o grupo a
(p< 0,05).



T A B E L J VI

Eliminação média de fezes (g) pelos ratos.

PERIODOS

GRUPOS

C-I C-lI C-III MEDIA E-I E-lI E-III J/EDIA

Sabugo 5~ll9 3.825 4.615 4.508 7.607 8.227 5.517 6.950

2% (A) i O• 400 + + iO.175 + tO. 598 io.551 iO.320-0.308 -0.164 -0.595

Sabugo 4.269 3.811 4.156 4,079 8,022 9.449 6.633 8.035

4% (B) + + iO.477 tO. 229 + + iO,770 "t.0,411-0.529 -0,415 -0,719 -0,760

Sa.bugo 4,850 3,852 4,693 4.465 12,496 12.840 8,852 10,813

8% (C) iO,404 + + + t1.047 + iO,569 iO,471-0,378 -0,447 -0.211 -0,457



6.7 - Oomentdrtos sÔbre os dados da Tabela YI

J observação da quanttdade das leses eltmtnadas

pelos ratos mostrou que, durante o per{odo oonstderado

contrÔle, a quanttdade de.tas, entre os grupos ensatados,

pràttcamente não vartou, o mesmo não se vertltcando duran

te o per{odo expertmenta1, no qual a quanttdade de leses

aumentou, de acÔrdo com a dteta olerectda aos antmats.

Pela andltse estat{sttca, pudemos observar que

houve diferenças stgntftcattvas apenas entre os grupos B

e O, no per{odo expertmenta1.

As dtferenças obttdas entre os per{odos contr~

1e e experimental foram tôdas signtficattvas.



T.A B E L.A VII

Percentagem média de fibra nas fezes eliminadas pelos ratos.

PERIODOS
GRUPOS

C-I C-lI C-III AfEDI.A E-I E-lI E-III MEDIJ.

Sabugo 0,381 0,239 0,244 0,291 5,B93 4,938 4,998 5,276

2% O) + + i O,017 "tO, 037 "tO, 143 iO,265 "f: O, 391 iO,130-0,022 -0,052

Sabugo 0,835 0,278 0,384 0,498 11,166 6,840 B,700 8,902

4% (B) iO,Oll "tO, 087 iO,064 i O,075 iO,665 "tO, 508 iO,491 iO,428

Sabugo 0,832 1,453 0,574 0,653 13,721 13,016 12,613 13,117

8% (C) + iO,931 + + iO,886 iO,611 io, 610 +-0,085 -0,084 -0,046 -0,295
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6.8 - Oomentári(M sôb.,.e os dad.Q.UC! Tabela VII

is diferenças entre as dtversas médtas -obttdas,

quanto à percentagem de fibra nas feses, mostrara~-se st~

ntftcattvas ao n(ve1 de 1%.



PERIODOS
G R TI P O S

C-I C-II C-III JlKDIJ E-I E-II E-III Jll!DI.A.

Sabugo 43,300 42,316 44,868 43,496 40,091 38,673 34,615 37,793

2% (.A. ) =0,926 + + =0,395 !O,426 =0,923 i1,008 !0,530-1,185 -0,906

Sabugo 40,483 44,120 44,861 43,155 36,618 35,220 33,166 35,001

4% (E) !1,250 =1,190 !1,795 =0,734 iO,708 !0,363 =0,750 +-0,440

Sabugo 41,770 42,040 44,255 42,688 27,683 27,675 24,718 25,213

8% (C) i1,401 + i 1,345 !0,626 io, 51 O i O,893 + !0,362-0,561 -0,553

T .A. B E L.A. VIII

Percentagem Média de res{duo mineral fixo (ctnsa)nas feses eliminadas
tos.

pelos ra-
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6.9 - QQa~n1drios sabre aI dados dg tabela !LLl

Pelos dados apresentados nesta tabela. podemos

verificar que. no pBr(odo contrôle. a percentagem aédta

de res(duo mtneral lixo (cinla). nas leles eltmtnadas pe

los rato~pràttcamente não vartou. ao passo que. pelos d~

dos obtidos nO,per{odo expertmental. observamoa que houve

dtminutção da peroentagem médta de res{duo mineral Itro

eltmtnado. de acôrdo com o aumento da quantidade de sabu

go adictonado às dtetas.

Quando comparamos os dados obttdos pa~a os gru

pos ~. B e O. vertltoamos haver dtlerenças 6statYsttcamen

te signiftcattvas entre 8les.



T J B E L J. II

Percentagem médi3 de cálcio nas fezes e1tainadas pelos ratos.

PERIOlJOS
GRUPOS

C-I C-lI C-III IElJIJ E-I E-lI E-III JlEDIJ

Sabugo 12,023 12,530 12,020 12,190 9,663 11,49C 8,58C 9,905
iO, 756 fo,696 ~0,141 + + iO,276 + +

2% (J) -0,472 -0.Q30 -0,136 -0,460

Sabugo 12,823 10,520 8,510 10,776 12,096 12,30C 10,24:- 11,546

4% (B) ~O, 748 -:'0,413 !0.396 + + iO,376 :'0,30C -:'0,232-0,402 -0.596

Sabugo 12,890 13.350 12,050 13,181 10,720 8,806 7,976 9,167

8% (C) iO,830 + "t0,117 + "tO, 830 i O,286 ~O, 30:- "tO, 101-0,496 ~0,433
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6.1D - C071!enldrtos s§..Q.r.L.QJL.,gados .ct.g",.,.tabe1a Ir

Notamos na tabela IX uma dtmtnutção stgnt!tcatl

va no teor percentual de cd1cto e1tmtnado nas leses. qua~

do comparamos o per(odo contrô1e com o per(odo experimen

tal, nos grupos A e C (12. 190 e 9.905 paro o grupo A ;

13.181 e 9.167 para o grupo C,



T.ABEL.A 1

Percentagem médta de f6sforo nas feaes eliminadas pelos ratos.

PERIODOS
GRUPOS

C-I C-lI C-III MJ!DI.A E-I· E-lI E-III NJ!DI.A

Sabugo 9,173 9,423 9,125 9,240 8,980 8,036 7,225 8,080

2% (.A ) !O,405 !O,245 + "tO, 136 "t0,140 "t0,100 "t0,178 !O,149-0,143

Sabugo 8,836 9,166 9,411 9,138 8,383 7,500 7,158 7,680

4% (B) t.0,276 i O,190 + "t0,174 + ?:'0,183 + +-0,523 -0,258 -Q,153 -0,123

Sabugo 9,090 8,830 9,430 9,116 6,198 5,673 5,605 5,825

8% (C) "tO, 336 iO,210 !O,315 !O,123 "tO, 138 !O,238 + "tO, 101-0,235
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6.11 - Comentdri~ sõbr:.!L-QJLQp"dQ.s da Ta.belª-..l..

An~lisando os dados obtidos nesta tabela, podL

mos verificar, como era de se esperar, que não houve va

riação da percentagem média de fósforo eliminado nas fe

ses dos ratos, nos diferentes grupos ensaiados durante o

per!odo contrõle. Porém, no per(odo experimental, vertfl

camos que, com o aumento da quantidade de sabugo nas ra

çoes, havia diminuição da quantidade de fósforo eliminado

nas feses.



Ti. B .. E L i. ..Jl.

Total médio de fibra(g) nas fezes e1i11linadas pelos ratos.

PERIODOS

GRUPOS
C-I C-lI C-III .J!DIJ. E-I E-lI E-III JlJ!DIJ.

Sabugo 0,018 0,016 0,024 0,020 0,451 0,408 0,274 0,.378

2% (J. ) io,004 io,006 !.0,001 + iO,046 io,041 iO,027 +-0,001 -0,021

Sabugo 0,0.3.3 0,024 0,016 0,0.3.3 0,910 0,65.3 0,592 0,61.3

4% (B) i o,007 !0,007 i O,OO.3 + iO,Ol.3 !0,082 + !0,050-0,006 -0,057

Sabugo 0,0.39 0,0.30 0,027 0,0.32 1,7.30 1,674 1,104 1,50.3

ó% (C) !0,005 !0,005 !0,007 !0,002 + io,091 iO,05.3 t.O,063-0,01.3



- 44 -

6.12 - ~~~1os 'Ôbr~_08 àaào, da Ta~ela II

J andltse 8stat!sttca do, totat' médtos de /t

bra, nas /e68s e1tmtnadas pelos ratos, demonstrou que hoy

ve dtlerenças stgntltcattvas, quando comparadas as médtas

dos grupos A, B e O. Podemo~ làct1mente vertltcar o au

mento na quanttdade de Itbra e1tmtnada pelas le6es, quan

do aumenta a tngestão da mesma.



T .A B E L.A II!..

Total médto de resíduo mtnera1 ftxo (cinza) (g) nas fezes eliminadas pelos r~

tos.

PERIODOS
GRUPOS

C-I C-II C-III MEDIA E-I E~II E-III MEDIA

Sabugo 2,229 1,615 1,974 1,939 3,059 3,193 1,903 2,718

2% (.A ) f 0,211 f 0.150 f 0,216 fO,083 -:'0,267 f 0.197 f O,183 +-0,13.9

Sabugo 1,753 1,687 1.859 1,766 2,931 3,330 2,181 3,256

4% (B) f 0,326 "tO,174 !O,211 f 0,1 08 !0.360 f 0.277 f 0,249 f 0,130

Sabugo 2,018 1,624 2,057 1,900 3,466 3,556 2,185 3.069

8% (O) f 0.015 "tO, 181 f 0,157 !0.089 i O,314 f 0,185 "tO, 160 1:.0• 147
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6.13 - Oomentárt~ôbre os dados da tabela XII

Quanto ao total médto de res(duo mtnera1 jtzo

(ct~sa), nas jeses e1tmtnadas pelos ratos, não obttvemos

dtjerenças estat18ttcamente stgntjtcattvas, quando comp~

ramos os resultados das médtas obttdas entre os grupos A

e B, B e O e A e O, no perfodo expertmenta1. Entretan

to, quando comparamos os resultados do per.(odo oontrô1e

oom o per(odo expertmenta1, vertjtcamos, nêste últtmo, U5

aumento stgntjtcattvo, no total de ctnsa eltmtnada nas j~

ses.



T A. B E L A. XIII

Total médto de cálcio(g) nas fezes eliminadas pelos ratos.

PERIODOS

GRUPOS
C-I C-lI C-III MEDIA. E-I E-lI E-III llEDIA.

Sabugo 0,612 0,476 0,563 0,551 0,741 0,947 0,463 0,717

2% (A. ) t.0,089 t.0,034 t.0,086 !0,028 !0,097 !0,086 "tO, 071 i O,041
,

Sabugo 0,550 0,417 0,343 0,437 0,962 1,158 0,688 0,936

4% (B) "tO, 082 -:'0,058 "tO, 027 + + t.0,090 "tO, 095 "tO, 053-0,027 -0,118

Sabugo 0,663 0,530 0,560 0,585 1,304 1,134 0,706 1,048

8% (C) to, 045 "to, 045 "to, 068 "to, 022 i o,030 "to, 073 "to, 056 to, 058
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6.14 - Oomentárioo sôbre os d~do~_4~ TaQe1a XII~

Pelos dados desta tabela podemos vertJicar au

mento na quantidade de cálcio excretado no per!odo experl

mental, aumento êste dtretamente proporcional à quantida

de de Jtbra extstento na raçio.,

Pela análtse estat!sttca dos dados. podemos ob

servar apenas uma dtJerença stgntJtcattva, quando compar~

mos as médtas dos grupos A e B, no per!odo experimtal.



T A _~_-L'['_ A xI V

Total médio de f6sforo(g) nas fezes eliminadas pelos ratos.

PERIODOS

GRUPOS
C-I C-IJ C-III MEDIA E-I E-lI E-III MEDIA

Sabugo 0,473 0,357 0,421 0,417 0,682 0,664 0,396 0,581

2% (A) i o,049 i O,D30 7:.0,017 7:.0,018 i o,059 io,059 + i O,029-0,035

Sabugo 0,381 0,348 0,390 0,373 0,669 0,701 0,471 0,615

4% (B) 7:.0,069 7:. 0,035 iO,044 7:.0,023 iO,082 io,058 iO,049 i o,036

Sabugo 0,435 0,337 0,441 0,404 0,497 0,728 0,494 0,664

8% (C) + 7:.0,026 7:.0,045 7:.0,021 io,061 7:.0,045 7:.0,039 7:.0,0.31-0,023
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6.15 - Comentártos sôbre os dados da Tabela XIV

Analtsando os dados referentes ao total médio

de f6sforo, nas feses eltmtnadas pelos ratos, podemos ve

rtftcar que, no pertodo contrôle, êste permaneceu pràttc~

mente constante e, no per{odo experimental, houve uma pe

quena variação, de acôrdo com o aumento da quantidade de

fibra na dieta.

Comparando, porém, as médias aritméticas dos

grupos A e B, B e C e A e B, no per{odo experimental,

não obttvemos diferenças significativas.



TABELA XV

Relação percentual média entre a fibra ingerida e a eliminada nas fezes pe
los ratos.

P E R I O DOS

GRUPOS
C-I C-lI C-III MEDIA E-I E-lI E-III MEDIA

Sabugo 39,855 45,346 24,670 30,913 67,205 59,020 68,865 65,026

2% (A) 7:.8,666 ~12,866 7:.4,338 7:.4 ,288 7:.3,071 7:.3,278 7:.2,888 +-1,576

Sabugo 75,830 32,630 61,460 58,462 79,080 59,708' 66,821 73,416

4% (B) 7:.17,981 ff. 7:.8,195 7:.2,388 10,755 i3,755 7:.6,033 7:.3,585~18,590

Sabugo 46,450 21,760 56,040 39,532 59,255 60,616 66,821 62,231

8% (C) ::'14,131 If- 7:.1,436 ::'6,666 ::'3,966 i2,721 ::'2,920 ::'1,506.,..25,666
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6.16 - Cornentrfrtoo s_ôbre os. dadQ.s da Tabela. XV

Os resultados médtos da relação entre ftbra tn

gerida e ftbra eltmtnada, no per(odo expertmental, não

mostrara. dtferenças ~tgn1ftcattvas, quando comparamos os

grupos ~ e B, B e C e ~ e C. Quando comparamos os re

sultados obttdos entre o per(odo contrôle e o per(odo ex

pertmental respecttvo, notamos, sistemattcamente, um au

mento na relação, aumento este signtftcativo em todos os

casos.



T .J B E L.J XVI

Relação percentual média entre o resíduo mineral fixo(g) ingerido e o elimina

do nas fezes.

PERIODOS

GRUPOS
C-I C-IJ C-III MEDIA. E-J E-lI E-III MEDIA.

Sabugo 65,236 60,606 62,578 62,800 76,630 78.305 81,493 78,809

2% (A) 7:.1,.865 7:.1,931 i4.711 -:1,570 -:3.365 7:.1,385 -:4.503 -:1.354

Sabugo . 68,420 60,460 66,461 66,450 83.351 85.763 82,813 83,976

4% (B) 7:.3,541 7:.1,380 + !1,180 + 7:.2,206 -:3.366 7:.1 ,410-2,381 -4,915

Sabugo 66,671 60,135 69,120 65,308 76,391 83,745 85,185 81,773

8% (C) i2,838 + + !1,785 -:2,633 -:2.601 7:.2,595 -:1,461-2,990 -3.411
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6•.17 - Comentárto~ sôbrB os dados da Tabela XVI

Pelos dados da tabela XVI podemos observar, pe

la análise estat(stica, que apenas foram significativas

as comparaçôes feitas entre as médias obtidas no per(odo

contrâle e no per{odo experimental.



T A B E L A XVII

Relação percentual média entre o cá1cio(g) ingerido e o eliminado nas fe-

zes pelos ratos.

PERIODOS

GRUPOS
C-I C-lI C-III MEDIA E-I E-lI E-III MEDIA

Sabugo 53,711 50,168 53,038 52,306 77,391 88,551 77,260 78,848

2% (A) -:'3,603 -:'4,888 "!-5,758 !6,433 !8,511 !3,810 !14,288 !4,762

Sabugo 64,526 4ó,85ó 37,368 47,555 98,555 107,268 91,936 99,253

4% (B) + + -:'2,046 !7,783 !6,626 !3,358 !6,548 !2,648-5,410 -2,401

Sabugo 65,411 58, 715 56,126 60,084 96,961 88,793 91,223 92,329

8% (C) !4,270 !2,96ó !5,811 !7,316 !6,270 !3,858 !4,621 +-2,184
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6.18 - ~~~tácios sôbre os dados da Tabela XVII

Pelos dados apresentados na Tabela XVII, pod~

mos veriftcar que, no período expertmental, houve aumento

stgntftcattvo da relação percentual médta entre o cálcio

tngertdo e o eliminado, quando aumentamos a quantidade de

sabugo de 2% para 4%, o mesmo nao acontecendo quando a

quanttdade de sabugo adicionada na dteta dos animais foi

de 8%.

Podemos verificar também, pela análise estatís

tica, que houve diferença significativa quando comparamos

as médias dos coeftcientes de digestibilidade, no período

contrô1e e no período experimental.



Relação percentual média entre o fósforO(J) ingertdo e o eliminado nas fe

zes pelos ratos.

XVIIITABELA.

PERIODOS
GRUPOS

C-I C-lI C-III MEDIA. E-I E-II E-III MEDIA

Sabugo 62,881 61,401 61,483 61,922 73, 77~ 69,81C 73,42C 72,335

2% (A) + "t1,685 + + + "t1•43 + +-2,538 -2.088 -0.831 -4,44.1 -6.563 -2,187

Sabugo 68,108 60,985 63,401 64,165 80,13t. 76,65C 74,880 72,645

4% (B) "t.3,878 "t.1 ,266 + "t.1,292 + "t.2,063 "t.2,97é !1,868-2,466 -5,041

Sabugo 66,218 57,641 67,448 63,769 67,74( 67,981 76,39C 70.706

8% (C} !4,506 "t.3,33ó !5,038 !2,386 "!.~.67t -:2,56C !2,84; "!.1,313
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6.19 - Oomentdrt~~_~~º~_os dados da tabela XYIII

1 aná1tse da Tabela IYIII nos mostra aumento

stgntftcattvo na relação percentual midta,entre o f6sforo

tngertdo e o e1tmtnado, quando comparamos os resultados

obttdos no per!odo contrâ1e e per!odo ezpertmenta1. Po

rim, quando aumentamos a concentração de sabugo na rDçõo

de 2% .para 4% e dêste para 8%, não vertftcamoB dtferenças

stgntftcattvas, mesmo quando o aumento fot de 2 para 8%.
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7 - D I S CUS S I O

No presente trabalho, procuramos estudar as corr

sequencias da introdução de sabugo de milho dessecado e

pu1veriaado em rações de ratos, como fonte de fibra. O s~

bugo apresenta, em sua composição, cêrca de 30% de fibra

(vide Quadro 11), o que tornava interessante para o fim

visado, mas era necessário verificar sua influên~ia sôbre

alguns nutrientes de uma dieta normal balanceada.

O sabugo não tnterferiu no consumo de ração pe

los ratos. Como verificamos pela Tabela I, tanto no pe

r{odo contrôle quando os animais receberam ração sem adt

ção de sabugo, quanto nos per{odos experimentais, em que

os ratos receberam rações com dtferentes concentrações de

sabugo (2, 4 e 8%), não houve diferenças no consumo das

mesmas.

O consumo médio de fibra, evidentemente, variou

em função da qua 71 t idade prese nte nas rações. Qua 71 to ao

consumo dos demais nutrientes, por n6s ensaiados no pre

sente trabalho, quais sejam: res{duo mineral fixo(ctnaa),

cdle'io e f6sforo, as eventua is al terações observadas par§..

cem dever-se exclusivamente ao teor dos mesmos nas raçoe4

uma vea que o consumo destas pelos animais não foi dife

rente nos diversos grupos ,experimentais.
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Pelos dados anal(ticos apresentados na Tabela

VI podemos observar que a adição de sabugo às rações in

flui diretamente na quantidade de fezes eliminadas pelos

animais. Essa influência fala em favor da adição de sa

bugo no preparo de rações para ratos, quando procurarmos

realizar balanços metab6licos.

Oom o aumento ponderal da quantidade de ,fezes,

houue também aumento percentual da fibra eliminada, fato

êste perfeitamente Justificado, se considerarmos que a

quantidade de fibra eliminada depende da quantidade contl

da na raçao. Pelos resultados obtidos podemos verificar

que o aumento da quantidade de fibra eliminada nas fezes

não foi proporcional ao aumento da quantidade de fezes

eliminad~'oque nos leva a admitir que §ste aumento não é

devido, apenas, à ingestão de fibra.

Esse fato poderá ser melhor visualiaado se ana

lisarmos os resultados obtidos para o total de fibra eli

minada nas fezes, nos diferentes grupos experimentais. S~

não vejamos: no per(odo contrôle, (em que os animais nao

receberam fibra ddicionada à ração), o total de fibra el1

minada pelas fezes foi da ordem de 0,030 g; no per(odo e~

perimental, quando os animais receberam 2% de sabugo adi

cionado à ração, o total de fibra eliminada foi da ordem

de 0,380 g. Tivemos, portanto, aumento de 0,350 g. Ago

ra, observando os dados da Tabela VI, verificamos que os

animais, no per(odo contrôle, eliminaram cêrca de 4,30 g

de fezes; quando receberam ração com 2% de sabugo, o tQ

tal de fezes eliminadas foi da ordem de 6,95 g, números
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qu~ demonstra~ ter havtdo aumento de 2~65 g, ou seja, um

aumento 7,5 vêzes supertor ao aumento de ftbra nas fezes.

Fato semelhante foi observado com os antmais que recebe

ram, com a dieta, 4% e 8% de sabugo, como se pode obser

var no quadro IV.

QUJDRO Ir

K
.4 "lIen to .4 ".en to

Total Total no to tal naa Coe'lo .-
,uu .1i '.bra .1i d/J fibra fe.lJtl .nte d.

r(~ •• nada. , •• nada El.llItnado El1/11tnado au•• rato
ao ( g) (g)

,
Oontr~l' 4,JO 0,020 -,- -,-

2ft 6,95 0,J78 0,J50 2,65 2.65 !7,5
0,J50

4ft 8,OJ5 0,61J 0,590 J,7J J.73 +6 J=- ,
0,590

8ft 10,813 1,50J 1,480 6,51 6'.51 +4 J...- ,
1,480
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o quadro IV demonstra também que o aumento da

quantidade de fezes não é proporcional ao aumento da quan

tidade de fibra eliminada.

Se analisarmos agora os resultados apresentados

na tabela XV_ verificaremos que a relação entre a fibra

ingerida e a eliminada não sofreu alterações significati

vas_ com a adição de sabugo à ração dos animais_ havendo

bastante diferença entre os per!odos_ contrôle e experi

mental. Este fato vem_ mats uma vez_ falar em favor da

eltminação de outros e1ementos_ juntamente com a ftbra_

para aumentar o bô10 fecal.

Evidentemente_ não poderemos pensar que no pre

sente caso o aumento se devesse a um teor mais elevado de

água_ uma vez que tivemos o cuidado de eliminar êsse fa

tor de êrro_ utilizando os resultados de fezes sêcas.

Pareceu-nos necessário estudar alguns outros f~

tôres que poderiam_ de algum modo_ interferir no aumento

da massa fecal.

A literatura nos mostra que a celulose e a heml

celulose por:em interferir na absorção intestinal do cál

cio_ diminuindo-a; como a utilização do cálcio parece_ sf!..

gundo alguns autores (6) (12) ser dependente do teor de

f6sforo_ e como êstes elementos são os constituintes maiQ

res da parte mineral de uma dieta balanceada_ o seu estu

do_ assim como o do total de minerais (cinza) eliminados

nas fezes_ merece uma discussão pormenorizada.

Como Já foi dito_ a ingestão dos minerais em

ques tão vartou em função ,do teor dos mesmos na ração.
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~o anal tsarmos a Tabela VIII.I vertftcamos que a

percentagem de mtnerats totats (ctnsa) nas fezes decres

ceu em função da quanttdade de ftbra presente na ração.

Isto condtz com uma possível dtlutção dos mtnerats no vo~

lume fecal, o que pode ser conftrmado na Tabela XII, onde

podemos ve r tftca r que o to tal de c t nsa e1 tm t nada pel as fe

aes não fot alterado, quando aumentamos o teor de sabugo

na ração de 2 para 4% e 8%; todavia, nos períodos contrô

le o total de mtnerats eltmtnados foi mats baixo.

Para melhor esclarecer o assunto, pesqutsamos a

suposta dtgestibtltdade dos mtnerats totais, relacionando

percentualmente a quantidade ingerida com a eltminada. Os

resultados apresentados na Tabela XVI demonstram que a

não inclusão de fibra à ração promove uma dimtnutção na

eliminação percentual de cinzas, comparativamente aos an!

mais que receberam raçao com 2% de sabugo, e que a adtção

de 2%, 4% ou 8% de sabugo à ração, pràttcamente, não alt~

rou o aparente coeficiente de dtgesttboltdade dos mtne

rais.

Como ttvemos oportuntdade de diser no inícto

dêste capítulo, a ingestão de cálcio pelos antmats varta

segundo teor dêste elemento na raçao, uma vez que o seu

consumo não fot alterado.

Dtferentemente dos mtnerats totats, o teor de

cál ct o nas fezes dos an tma ts subme t tdos à nossa expe r i 

mentação não vartou de maneira conSistente para que pude~

semos atributr um paraleltsmo entre êsses dots aspectos

encarados. Todavta, o total de cálcto eltminadopelas
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fezes dos animais dos diversos grupos, nos diferentes pc

r!odos experimentais, demonstrou claramente ser maior a

eliminação de cálcto quanto há aumento da concentração de

fibra da ração. Comprova-se, assim, que a quantidade de

cálcto excretada nas fezes é diretamente proporcional à

quanttdade de feses eliminada. Sob êste aspecto, BRONNER

e colaboradores (2) demonstraram que o volume do ali

mento, assim como a concentração de cálcio no bôlo alime~

tar estão relacionados com a absorção intestinal do cál

cio; dêsse modo, um bôlo alimentar maior, desfavorece a

absorção do cálcio, e uma elevada concentração de cá~cio

no bôlo alimentar, também desfavorece sua absorção pelo

intestino.

Analisando os resultados apresentados na Tabela

XIII, constatamos ser verdadeira a observação apresentada

na literatura (2), de que o volume alimentar influi na

eliminação do cálcio, uma vez que a quantidade de fezes

eliminada foi diretamente proporcional à quantidade de

fibra na ração, e que a excreção do cálcio total cresce

com o aumento da quantidade de fezes eliminada. A asse~

tiva de que a concentração de cálcio no alimento influi

ria na sua absorção intestinal não foi testada no presen

te experimento, em vista de termos procurado manter cons

tante o teor de cálcio na ração dos animais.

Quanto ao aparente coeficiente de digestibilid~

de do cálcio, podemos verificar que é influenciado quando

a ração apresenta teores baixos de sabugo (0,2% e 4%); p~

rece que o aumento do teor de sabugo de 4 a 8% não influi
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de manetra proporctonal nesse aspecto do metaboltsmo do

cálcto_ uma vez que a Tabela IVII demonstra que cêrca de

55% do cálcto tngertdo é eltmtnado nas jezes dos antmats

que não receberam sabugo adtctonado à ração. Oom a adt

ção de 2% de sabugo_ e8Se !ndtce subtu a cêrca de 79% e a

adtção de 4% aumentou para 99%. enquanto o aumento para

8% nos mostrou um !ndtce de c§rca de 92%.
Estes resultados podem ser melhor vtsualtzados

no grájtco I:
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E necessário sal tentar, aqui, que trabalhamos

com animais adultos e não em fase de crescimento; n§les

podemos melhor observar os fenômenos e aproveitamento biQ

l6gico do cálcio, uma ves que não nos interessava verifi

car a retenção dêste elemento, assim como a do f6sforo,p~

lo organiamo, mas unicamente verificar a el~minação pro

porcional m/dia dos mesmos.

Oom relação a percentagem ds fósforo sliminada

nas fess dos animais, veriftcamos fato semelhantes ao

ocorrido com os minerais totats, ou seja, o aumento pond~

ral da quantidade de fibra ingerida promove diminuição no

tsor percentual desse ~lemento, o que nos leva a pensar

na possibilidade de diluição do material, no volume fecal.

Para umvisualisação conjunta do fenômeno, en 

globamos o~ diversos achados num gráfico único. (Gráfi

co II).

o gráfico II nos mostra a percentagem, nas fe

ses, de uma maneira conjunta, de ftbra, minerais totais,

cálcio e f6sforo. Podemos visualisar bem o oomportamen

to diferente da fibra, a relação inversa entre a percent~

gem de minerais totais e a relativa de f6sforo e de cál

cio nas feRes.
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A observação é interessante, uma ves que a par-

tir dêsses resultados podemos admitir que o teor percen

tual médio de cálcio, nas fezes de animais que receberam

sabugo adicionado, em diferentes teores à ração~ não é aI

terado grandemente pela tntrodução dessa subst~ncia na r~

ção, ao passo que os minerais totais o são.

Quanto à quantidade de f6sforo eltminada, ape

nas notamos diferenças signtficativas quando o aumento

ponderal de sabugo na ração foi de O a 2% e de 2% a 8%,

como demonstraram os resultados apresentados na Tabe-
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la XIV.

A ~ltminação proporcional média do fósforo fot

influenciada pela quantidade de sabugo na ração porém nao

vartou proporcionalmente à concentração adicionada de sa

bugo como demonstram os dados expostos na Tabela XVIII.

A correlação posslvelmente extst~nte entre a

quantidade total de ftbra eliminada pelas feses dos ani

mats ~ a quantidads total média ds cálcio, fósforo e cin

sa, pode ser vtsta no gráfico 111.
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Pela aná1tse do gráftco 111 podemos observar

que a quanttdade total de ctnza eltmtnada nas feses dos

antmats ! a que sofre mats a tnfluencta da presença da fi

bra na ração. O cá1cto e f6sforo pràttcamente não sao

attngtdos.

No gráftco IV podemos vertftcar que apenas quan

do fazeuos vartar de O a 2% o teor de sabugo na ração_ o

aparente coeftctente de dtgesttbtltdade dos dtversos e1e-

mentos por n6s ensatados sofre vartações bem acentuada,s.

Nos outros casos essas vartações não são tão notávets.
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Este fato fala em favor da possibilidade da in

trodução do sabugo de milho dessecado e pulverizado em r~

ções granuladas para ratos, com a finalidade de rea1isar

estudos metab61icos de certos nutrientes; essa introdução

pode ser feita pelo menos até o nível de 8%, percentagem

máxima por n6s ensaiada, e que apresentou o. maior rendi

mento em feses, com pequena alteração no coeficiente de

digestibi1idade aparente dos minerais totais.

J falta de correlação existente entre a fibra

ingerida e o volume de feses eliminadas não é difícil de

ser explicada se admitirmos que cêrca de JO% do volume !e

cal são constituidos de bactérias da flora intestinal no~

mal (8). Podemos admitir, em princípio, que êsse au

mento tenha sido devido a um aumento na eliminação de ba~

térias, porém, uma conclusão definitiva sôbre o assunto

necessita de um trabalho planejado, com a finalidade es

pec (fica.
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8 - OONOLUSrJES

Pelo exposto, podemos acettar que nas condtções

expertmentats em que trabalhamos,

a) a adtção de sabugo de mtlho às rações não alterou seu

consumo pelos ratos;

b) a adtção de sabugo às rações de ratos aumentou a quan

ttdade de feses eltmtnadas pelos antmats;

c) o aumento da quanttdade de sabugo adtctonado às raçoes

produstu aumento nroporctonal na quanttdade de ftbra

eltmtnada nas feses;

d) a percentagem de ftbra eltmtnada nas feses dos antmats

tnflutu nas percentagens de mtnerats totats, e de .fós-

foro no mesmo matertal, dtmtnutnda-as, não parecendo

tnflutr na percentagem de cdlcto excretado;

e) a tntrodução de quanttdade tguats ou supertDres a 2~~

sabugo às rações de ratos modtftcou stgntftcattvamente

a relação entre o cdlcto, o lósforo e os mtnerats to

tats tngertdos, e os eltmtnados.

Em vtsta dtsso, podemos acettar que hd convent

§ncta no uso do sabugo de mtlho dessecado e pulvertsado,

como fonte de ftbra, em rações de antmais de laboratório.
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