Moela. Digestão nas Aves
Moela x Digestão: Como ocorre a digestão nas aves?
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A função da moela é massagear
mecanicamente e triturar o
alimento, reduzindo seu tamanho
e aumentando a área de
absorção.
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Por este motivo, não há necessidade de
complementar a dieta com areias ou grits
minerais.

A moela, muitas vezes, serve para selecionar os
componentes do alimento para que o material
indigesto possa ser regurgitado para não
atrapalhar a digestão no intestino delgado. A
moela dos carnívoros, piscívoros e insetívoros
serve como uma armadilha para fragmentos de
ossos, cartilagem, penas, pelo e quitina, que
são transformados em pequenos pellets e
regurgitados.

Sendo um órgão muscular, o tamanho da
moela pode ser modificado com a dieta. Em
muitas aves este órgão segue um ritmo sazonal,
como por exemplo, nos facultativos granívorosinsetívoros, que possuem o músculo da moela
bastante desenvolvido no inverno, quando
comem muitas sementes, mas no verão,
quando consomem muitos insetos, que são
mais
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a
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aproximadamente para metade do tamanho. A
porção posterior da moela se une, na maioria
das espécies, ao intestino delgado, que tem
função de digestão enzimática e absorção dos
produtos finais da digestão.

Como literatura complementar, indicamos o
livro Comparative Avian Nutrition, de Kirk. C.
Klasing, editora: Cab International.

