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P: Outros produtos no mercado têm várias xilanases ou uma combinação de outras enzimas. Isso os torna um produto 
melhor do que o Xylamax?

R: Mais nem sempre significa melhor, o equilíbrio entre os nutrientes disponíveis para os animais é fundamental e o efeito 
de várias enzimas nem sempre é positivo. A combinação errada de enzimas, como qualquer coisa, pode ser prejudicial 
para os animais. O Xylamax superou outras xilanases, combinações de enzimas e outros produtos aditivos disponíveis no 
mercado, mesmo aqueles que contêm várias enzimas, xilanases ou outras combinações, em testes de desempenho de 
crescimento. Uma enzima sem atividade adequada para degradação de xilano pode resultar em desequilíbrio de 
nutrientes, especialmente quando um valor de nutriente é dado a tal produto, também conhecido como valores de matriz. 
Esse desequilíbrio de nutrientes terá um impacto negativo no desempenho animal e permitirá que bactérias patogênicas 
dominem o intestino. Portanto, ao selecionar um produto, escolha um produto que seja seguro, econômico e com 
desempenho comprovado como o Xylamax. 

P: Como o Xylamax se compara aos concorrentes principais? 

R: O Xylamax é formulado exclusivamente pensando no ambiente intestinal das aves e o processo de fabricação de 
ração. Xylamax é termoestável e o mais ativo em sua classe de xilanases no ambiente intestinal encontrada naturalmente 
em uma ave. Em outras palavras, o Xylamax pode suportar a alta temperatura de peletização e funciona em uma ampla 
faixa de pH. A atividade do Xylamax começa no duodeno e é maximizada na seção do jejuno/ílio do intestino delgado, onde 
a maioria dos nutrientes é digerida e absorvida. Isso permite que as aves recebam mais nutrientes e os utilizem para a 
produção de carne ou ovos. 

P: Ouvi dizer que o Xylamax tem uma excelente taxa de ativação de pH, o que isso significa?

R: O intestino da ave tem uma ampla faixa de pH de 3 a 8. As fibras são quebradas conforme a alimentação passa pelo trato 
digestivo. No entanto, a digestão das fibras ocorre principalmente no intestino delgado, onde esta seção do intestino tem um 
pH neutro/baixo-alcalino de 6 a 7,5. Portanto, um produto enzimático eficaz deve sobreviver à dramática mudança de pH e 
demonstrar atividade máxima no intestino delgado, onde ocorre a digestão. O Xylamax demonstra sua atividade máxima nos 
níveis de pH encontrados no jejuno e íleo, onde a atividade é cerca de 35 por cento maior do que as xilanases GH11 regulares 
e 80 por cento maior do que o Coquetel de xilanase GH10 típico. O que indica a capacidade do Xylamax em liberar nutrientes 
nos segmentos ideais do intestino das aves e leva a uma maior disponibilidade de nutrientes para as aves.

P: Por que a atividade em uma determinada temperatura é tão importante quando falamos sobre enzimas?

R: Cada enzima tem uma faixa de temperatura onde a enzima é ativa e onde sua atividade é otimizada. Quando uma enzima está presente em 
um ambiente com temperatura fora de seu alcance, a enzima não está ativa ou está sendo desnaturada. Aves têm temperatura corporal média 
entre 40,6 e 41,7 graus centígrados. Portanto, uma enzima eficaz para aves deve ter atividade ótima na temperatura corporal do animal. O 
Xylamax foi projetado pensando nas aves. Portanto, a faixa de temperatura ideal para o Xylamax se sobrepõe à temperatura corporal das aves, 
o que permite uma ótima atividade, liberando nutrientes disponíveis para as aves.

P: Isso significa que o Xylamax funciona melhor com pH ou temperatura?

R: As enzimas são biocatalisadores ou proteínas bioativas e suas atividades são reguladas pela temperatura e pH. Tanto a temperatura quanto o 
pH são essenciais para o funcionamento adequado de uma enzima. O Xylamax é um produto projetado especificamente para atuar em aves, onde 
a atividade da xilanase é ótima na temperatura corporal interna da ave e no nível de pH no intestino delgado, onde ocorre a digestão das fibras.  

P: O Xylamax parece bom na teoria, mas como se sai em testes de produção?

R: A BRI se dedica a entender como o Xylamax funciona não apenas no laboratório, mas também em sistemas de produção comerciais em 
todo o mundo. Concluímos mais de 50 testes para investigar vários níveis de inclusão, resultado de desempenho em comparação com produtos 
concorrentes e suplementação em cenários de produção com ou sem problemas de doenças. Os resultados variaram com base em diferentes 
circunstâncias, objetivos de produção e aplicação do produto. A BRI incentiva os produtores a trabalharem com seus parceiros de serviço técnico 
para encontrar a melhor opção para sua organização e deixar que os resultados falem por si.

P: O Xylamax é uma enzima termoestável e resiste ao processo de peletização?

R: O Xylamax demonstrou ser termoestável na maioria das temperaturas e condições de peletização. Sua estrutura única permite que a enzima 
ativa permaneça estável e não desnature, mesmo sob altas temperaturas e fricções durante a peletização. 

P: Tudo isso torna o Xylamax muito mais caro do que as enzimas alternativas?

R: Todos os produtos não são criados igualmente. Quando comparado aos produtos dos concorrentes, o Xylamax fornece uma matriz 
energética mais alta e é 34 a 85 por cento mais competitivo em termos de custo (dependendo da região e da comparação de produtos 
competitivos) do que outras xilanases no mercado. Isso significa pagar menos por kcal e obter um produto mais eficiente, o que significa que o 
retorno do investimento é muito maior. 

P: Tudo isso parece ótimo na teoria, mas o que isso significa para mim?

R: O Xylamax foi cientificamente comprovado como sendo mais eficiente no pH e na temperatura de uma ave, maior eficácia do que outras 
xilanases, bem como eficiência de custo para as operações do cliente. A reformulação das dietas para incluir o Xylamax em comparação com o 
produto competitivo resultará em economia de custos de ração e aumento da uniformidade do lote. Se usado em uma aplicação em cima, pode 
melhorar as taxas de conversão alimentar em até 4-5 pontos e fornecer um ganho de peso corporal significativo. Isso foi demonstrado em muitos 
testes com clientes. 

P: Existem outros benefícios do Xylamax?

R: Como o Xylamax atinge o pico de atividade na parte mais benéfica do intestino, onde os nutrientes são normalmente digeridos e absorvidos, 
ele melhora significativamente a digestibilidade e o desempenho do animal. O xilamax divide os xilanos em cadeias de açúcar mais curtas 
chamadas xilo-oligossacarídeos (XOS). Esses XOS de cadeia curta alimentam as bactérias benéficas e os XOS menores serão passados para 
o intestino grosso, de modo que as bactérias patogênicas são incapazes de usá-los como fonte de nutrientes e, portanto, não podem crescer e 
se multiplicar. Isso é claramente demonstrado por um aumento na contagem total de bacilos (bactérias benéficas) no ceco, e contagens mais 
baixas de clostrídios e outros patógenos no ceco. Como um impacto direto na redução do conteúdo de xilano no intestino, o Xylamax diminui a 
viscosidade da digesta nas dietas de milho e trigo, o que também ajuda na prevenção do crescimento de bactérias patogênicas. Com toda a 
capacidade mencionada, o Xylamax fornece um efeito prebiótico refletido pela estabilização da microbiota intestinal saudável e contribuindo para 
a boa forma gastrointestinal geral das aves.
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Todo o material vegetal usado nas dietas avícolas contém fibras. A fibra não é necessariamente indigesta para os 
pássaros, pois alguns tipos de fibra são solúveis e alguns são mais complexos do que outros. As fibras complexas são 
indigeríveis. Uma dieta típica de milho-SBM é considerada altamente digestível, com apenas 88-90 por cento de 
digestibilidade de energia. A energia indigerível de 10 a 20 por cento da dieta consiste em moléculas de fibra ou 
nutrientes aprisionados por essas fibras, principalmente fitatos e Polissacarídeos Sem Amido (NSP). Existem vários 
tipos de NSPs. O tipo mais comum de NSPs são classificados como xilanos. Os xilanos constituem até 43 porcento 
dos NSPs indigestos aprisionados.

Os NSPs estão presentes em duas formas: solúvel em água e insolúvel em água. Dependendo do tipo de grão usado 
na dieta, 1 a 38 por cento dos xilanos são xilanos solúveis e 62 a 99 por cento são xilanos insolúveis. Grãos 
comumente usados em dietas animais, como trigo e milho, bem como outros ingredientes como Farelo de soja, 
contêm concentrações mais altas de xilanos insolúveis; até 99 por cento dos xilanos na dieta. Para utilizar totalmente 
a energia da ração, é essencial formular dietas para incluir uma enzima com a atividade necessária para decompor 
os xilanos solúveis e insolúveis. Xylamax®, uma Endo-xilanase GH11 modificada, foi projetada com esse objetivo em 
mente, onde degrada os dois tipos de xilanos, liberando energia adicional (kcals) e disponibilizando-os para as aves. 
Por isso, Xylamax é compatível com uma grande variedade de ingredientes, o que a torna a melhor xilanase para 
dietas animais. O Xylamax também degrada os substratos de xilano em xilo-oligossacarídeos de 2 a 5 unidades 
(XOS), cadeias de carboidratos mais curtas, que são usadas como nutrientes por bactérias benéficas no intestino, 
privando as bactérias patogênicas no intestino inferior de se alimentarem das cadeias maiores de carboidratos. O 
Xylamax cria um ambiente intestinal simbiótico enquanto otimiza o desempenho animal.
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