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ASSOCIAÇÃO DE XILANASE, PROTEASE E DOIS NÍVEIS DE FITASE EM DIETAS 

DE FRANGOS 

 

RESUMO: Dois experimentos foram conduzidos na Escola de Veterinária e Zootecnia/ UFG 

para avaliar a associação da xilanase, da protease e dois níveis de fitase em dietas de frangos de 

1 a 42 dias de idade. O delineamento experimental, de ambos os experimentos, foi o inteiramente 

casualizado em arranjo fatorial 2x2x2, sendo os tratamentos constituídos por duas inclusões de 

fitase (750 FTU e 1500 FTU), xilanase (com e sem xilanase) e protease (com e sem protease). 

No primeiro experimento foram alojados 1536 pintos machos da linhagem Ross 308AP, criados 

em galpão de piso com cama, com duração de 42 dias, composto de 8 tratamentos, 6 repetições 

de 32 aves. No segundo experimento, foram alojados 480 pintos machos da linhagem Cobb 500, 

criados em baterias até os 42 dias, submetidos a 8 tratamentos, 6 repetições de 10 aves (1 a 21 

dias) e nas demais fases (22 a 42 dias) com 8 tratamentos, 5 repetições de 4 aves. No primeiro 

experimento, o uso da xilanase ou protease em dietas com 750 FTU de fitase melhorou a 

conversão alimentar dos frangos aos 42 dias. O uso da xilanase promoveu maior rendimento de 

peito de frangos aos 42 dias. O uso de 1500 FTU de fitase resultou em maior rendimento de coxa 

e sobrecoxa. As dietas contendo xilanase e protease proporcionaram maior rendimento de asas. 

O uso de 750 FTU de fitase e protease na dieta levou a menor deposição gordura abdominal. A 

xilanase e a protease nas dietas contendo maiores níveis de fitase induziram maior teor de matéria 

seca e proteína no peito dos frangos. O aumento da dosagem de fitase promoveu um incremento 

na matéria mineral no peito da aves. Houve efeito da protease na dieta no aumento do teor de 

potássio. O uso da fitase e da xilanase aumentou o teor de zinco no peito. A inclusão das enzimas 

não influenciou na metabolizabilidade da dieta aos 21 dias. No segundo experimento, o uso de 

1500 FTU de fitase associado com a protease na ração promoveu melhoria na conversão 

alimentar de pintainhos aos 7 dias. A inclusão de 1500 FTU com a xilanase na dieta aumentou o 

ganho de peso em frangos aos 41 dias. As dietas contendo 750 FTU de fitase contendo a xilanase 

ou a protease, apresentaram aumento no coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio  de 

frangos aos 21 dias de idade. O aumento do nível de fitase contendo a protease na dieta promoveu 

aumento da energia metabolizável aparente. O aumento no rendimento de coxa+sobrecoxa de 

frangos aos 42 dias, foi observado nas dietas com fitase contendo a protease na dieta. Houve 

incremento dos aminoácidos na composição química do peito de frangos aos 21 dias, observado 

em aves alimentadas com 1500 FTU de fitase. Efeito observado também aos 42 dias, com a 

inclusão de 1500 FTU de fitase e a protease na dieta. Nos níveis bioquímicos séricos dos frangos 

aos 21 dias de idade, o aumento da dosagem de fitase associada com a xilanase e protease 

influenciaram nos níveis séricos de globulina, proteínas totais, cálcio total e iônico e fósforo. Nos 

níveis séricos dos frangos aos 42 dias de idade, as aves alimentas com 750 FTU de fitase contendo 

a xilanase influenciou no incremento de albumina, Ca iônico e P. A xilanase e a protease 

contribuíram para melhorar as características ósseas dos frangos alimentados com crescente 

níveis de fitase aos 21 e 42 dias de idades.  

 

Palavras-chave: avicultura, enzimas, nutrição, conversão alimentar. 
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ASSOCIATION OF XYLANASE, PROTEASE AND TWO LEVELS OF PHYTASE IN 

CHICKEN DIETS 

 

ABSTRACT: Two trial were conducted at the School of Veterinary and Animal Science / UFG 

to evaluate the combination of xylanase, protease and two levels of phytase in diets of chickens 

from 1 to 42 days old. The experimental design of both experiments was completely randomized 

in a 2x2x2 factorial arrangement, with two inclusions of phytase (750 FTU and 1500 FTU), 

xylanase (with and without xylanase) and protease (with and without protease). In the first trial, 

1536 male Ross 308AP chicks were housed, raised in a floor shed with litter, until 42 days, 

consisting of 8 treatments, 6 replications of 32 birds. In the second experiment, 480 male chicks 

Cobb500 strain were housed, reared in batteries up to 42 days old, subjected to 8 treatments, 6 

replications of 10 birds (1 to 21 days) and in the other phases (22 to 42 days) by 8 treatments, 5 

replications of 4 birds. In the first trial, the use of xylanase or protease in diets with 750 FTU of 

phytase influenced the improvement in feed conversion of chickens at 42 days old. The use of 

xylanase promoved a higher chicken breast at 42 days. The use of 1500 FTU of phytase obtained 

higher thigh and drumstick yields. Diets containing xylanase and protease obtained higher wing 

yield. The use of 750 FTU of phytase and protease in the diet showed lower abdominal fat. 

Xylanase and protease in diets containing higher levels of phytase showed a higher content of 

dry matter and protein in the chicken breast. The increase in phytase dosage promoted an increase 

in mineral matter in the birds' breasts. There was an effect of protease in the diet in increasing 

the potassium content. The use of phytase and xylanase increased the zinc content in the breast. 

The inclusion of enzymes did not influence the metabolizability of chickens at 21 days. In the 

second experiment, the use of 1500 FTU of phytase associated with protease in the feed promoted 

improvement in the feed conversion of chicks at 7 days. The inclusion of 1500 FTU with xylanase 

in the diet increased weight gain in chickens at 41 days. Diets containing 750 FTU of phytase 

containing xylanase or protease showed an increase in the nitrogen metabolizability coefficient 

of chickens at 21 days. The highest level of phytase with protease in the diet promoted an increase 

in apparent metabolizable energy. The increase in the yield of chicken thigh + drumstick at 42 

days was observed in diets with phytase containing protease in the diet. There was an increase in 

amino acids in the chemical composition of chicken breast at 21 days, observed in birds fed 1500 

FTU of phytase. Effect also observed at 42 days, with the inclusion of 1500 FTU of phytase and 

protease in the diet. In the serum biochemical levels of chickens at 21 days of age, the increase 

in the dosage of phytase associated with xylanase and protease influenced the serum levels of 

globulin, total proteins, total and ionic calcium and phosphorus. In the serum levels of chickens 

at 42 days of age, birds fed 750 FTU of phytase containing xylanase influenced the increase in 

albumin, Ca ionic and P. Xylanase and protease contributed to improve bone characteristics of 

chickens fed with increasing levels phytase at 21 and 42 days of age. 

 

Keywords: poultry, enzymes, nutrition, feed conversion 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 Polissacarídeos não amiláceos, ácido fítico e seus efeitos antinutricionais 

 

As rações para frangos são constituídas basicamente por ingredientes de origem 

vegetal, a base de milho e farelo de soja, sendo que o milho compõe cerca de 60% a 70% da 

ração final. Mesmo sendo ingredientes muito ricos em nutrientes e importantes na alimentação 

das aves, apresentam fatores antinutricionais, que podem aumentar o custo da ração pela 

necessidade de adição de outros ingredientes, pois interferem no processo de digestão e absorção 

dos nutrientes, resultando na redução do crescimento, piora na conversão alimentar, alterações 

hormonais e possíveis lesões nos órgãos da ave1,2,3. Dentre os fatores antinutricionais presentes 

nos ingredientes vegetais utilizados em rações de frango de corte estão, em especial, os 

polissacarídeos não amiláceos (PNAs) e o ácido fítico.  

Os PNA são encontrados principalmente nos grãos de cereais e oleaginosas (trigo, 

girassol, soja, arroz, milho, sorgo) e o ácido fítico, também estão presentes nesses ingredientes, 

mas observado em quantidades importantes no farelo de soja e derivados do arroz4,5.  

Os componentes da fração fibra que constituem a parede celular são formados 

principalmente por PNA, tanto solúveis como insolúveis em água, e as aves não possuem 

enzimas endógenas eficientes para digeri-los. 

Os PNA solúveis, também se caracterizam por compor a fração fibra dietética 

solúvel, e podem causar problemas nutricionais, pois possuem alta capacidade de retenção de 

água e de formação de gel viscoso no intestino, sendo fermentada pelos microrganismos no 

intestino delgado, fato que pode prejudicar  a digestão e a absorção dos nutrientes6. As fibras 

solúveis são compostas por pectinas, gomas e, principalmente, pela fração hemicelulose, que são 

representados pelos arabinoxilanos, β-glucanos, D-mananos, galactomananos, xiloglucanos, 

substâncias pécticas7. Sendo que as maiores concentrações de β-glucanos estão presentes na 

cevada e aveia. Já os arabinoxilanos concentram-se no trigo, centeio e farelo de arroz4. O milho 

e o sorgo contém arabinoxilanos e β-glucanos em concentrações menores, mas é considerável, 

devido a quantidade de inclusão nas dietas de frangos5. 

Como mencionado acima, dentre os efeitos causados pelos PNA solúveis pode-se 

destacar a capacidade de se ligarem com grandes quantidades de água, aumentando o consumo 
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de água e deixando as camas dos aviários mais úmidas. A formação de gel viscoso no conteúdo 

digestivo, tornam os nutrientes menos disponíveis para a digestão, resultando em depleção da 

digestão de gorduras, proteínas, carboidratos e outros micronutrientes4. O encapsulamento dos 

nutrientes ligados nas estruturas da parede celular dos cereais, como o amido, lipídeos, proteínas 

e aminoácidos (causa que se chama de efeito prisão, jaula ou gaiola), reduzindo a digestibilidade 

dos nutrientes8,9. Essa situação leva à diminuição da velocidade de trânsito da digesta, 

modificando a interação com a microbiota intestinal, causando aumento da fermentação no 

intestino delgado, com aumento de populações bacterianas em meio anaeróbico, ocasionado pela 

baixa concentração de oxigênio10.11,12. 

Já os PNA caracterizados como insolúveis ou componentes da fração fibra dietética 

insolúvel em água, resultam em volume e fezes macias de fácil eliminação13,14,15. As frações de 

fibra caracterizadas como celulose, ligninas e algumas hemiceluloses, mais representados pelas 

xiloses e os xilanos, possuem como características uma tendência de possuir maior insolubilidade 

em suas frações2.  

Outro fator antinutricional conhecido é o fitato que é a principal forma de 

armazenamento de fósforo (P) nas sementes e estima-se que aproximadamente 66% do fósforo 

disponível nos cereais estão presentes sob a forma de ácido fítico ou fitato16. Isso gera a 

necessidade de maior quantidade de fósforo inorgânico na dieta para atender às exigências do 

animal.  

A molécula do ácido fítico tem alto potencial quelante, indisponibilizando os 

nutrientes para as aves5. O fitato é uma molécula polianiônica com potencial para quelatar 

nutrientes positivamente carregados. A formação desses complexos com os nutrientes (íons ou 

moléculas), como os minerais catiônicos (Ca2+, Zn2+, Co2+ , Mn2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+), no 

qual o pH do meio pode influenciar diretamente a taxa de formação dos complexos fitato-

nutrientes, a afinidade do fitato é maior com o aumento do pH, como é o caso do Ca2+, formado 

principalmente em pH de 5,0 a 8,517. Já em pH ácido, os minerais tendem a estar mais solúveis, 

independentemente do tipo de éster de fitato. É imprescindível que uma fitase de alta afinidade 

com seu substrato e de ação rápida esteja numa faixa de pH de 2-618,19. 

O fitato pode também indisponibilizar proteínas, aminoácidos e amido presentes na 

dietas, pela formação de complexos proteína-ácido fítico ou proteína-mineral ácido fítico, Os 

fosfatos do ácido fítico podem formar complexos por meio dos grupos amino, como a lisina, 

histidina e arginina, e também dos grupos carboxila dos aminoácidos com a participação dos 

minerais20. O ácido fítico pode complexar-se com o amido, reduzindo o conteúdo de energia 
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metabolizável das dietas, com a ligação direta com o amido, como também pela enzima α-amilase 

ou proteínas de acoplamento21. 

O molécula do ácido fítico é um mioinositol hexafosfato (IP6), um anel de inositol 

com seis ligações éster de fosfato, sintetizado em diferentes etapas de fosforilação. O processo 

de hidrólise do ácido fítico ocorre pela ação de fitases endógenas, mas principalmente por atuação 

das enzimas exógenas. Este composto pode ser parcialmente desfosforilado e gerar compostos 

pentafosfato (IP5), tetrafosfato (IP4), trifosfato (IP3) e em condições especiais chegar a formação 

do inositol difosfato (IP2) e monofosfato (IP1) e inositol livre22. 

É importante conhecer a concentração destes compostos formados pela 

desfosforilação do fitato, pois tanto o IP6 como o IP5 possuem a capacidade de formar complexos 

insolúveis com minerais, proteínas e amidos, impedindo sua absorção no trato digestório da 

ave23. Por sua vez,  IP4 e IP3, têm capacidade reduzida (em relação ao IP6) para quelar e 

indisponibilizar o Ca2+, e maiores concentrações de Ca e P ficam potencialmente disponíveis 

para serem absorvidas ao passar pelo intestino delgado24. Bedford & Walk25 consideraram que 

somente por meio da remoção do IP4 e IP3, na condição de antinutrientes, da mesma maneira 

que o IP6, maiores benefícios da superdosagem de fitase podem ser observados.  

 

 

1.2 Enzimas exógenas 

 

O conhecimento do substrato de atuação das enzimas é primordial na suplementação 

enzimática, a enzima adicionada na ração deve ser específica para o ingrediente utilizado. O uso 

de enzimas exógenas deve ser direcionada em fases específicas da vida do animal que contenham 

quantidade de substrato passível de atuação, proporcionando melhora no aproveitamento dos 

alimentos,  alterando as características intestinais e favorecendo a absorção dos nutrientes, como 

os minerais5.   

Estudos com a utilização da combinação das enzimas xilanase, protease e fitase em 

dietas de frangos podem se constituir em excelente ferramenta para minimizar os efeitos dos 

fatores antinutricionais e permitir ganhos na disponibilização de nutrientes promovidos pelas 

enzimas, intensificando os efeitos extra-fosfóricos26,27,28,29,30. 

Dos Santos et al.29 observaram a interação da xilanase, protease com 1500 FTU de 

fitase nas dietas de frangos a base de sorgo, e pondera que os efeitos benéficos dessa combinação 
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de enzimas no desempenho dos frangos não foram aditivos em seu trabalho, possivelmente 

devido a limitação da ave em responder a adições sucessivas de enzimas. 

Cowieson et al.31  observaram a eficácia da protease monocomponente em  dietas a 

base de milho, trigo e soja contendo xilanase e altas doses de fitase, e elucidaram os efeitos 

benéficos substancias dessa interação das enzimas como melhoria da digestibilidade das 

proteínas e aminoácidos.  

 

 

1.2.1 Xilanase 

 

A xilanase é uma carboidrase com ação a uma fração dos PNA de participação em 

dietas a base de milho e farelo de soja, sendo decompostos em pequenas frações destas fibras, 

chamadas de arabinoxilo-oligômeros ou apenas AXOS, perdendo assim a capacidade de retenção 

de água, redução da viscosidade intestinal e liberação dos nutrientes indisponíveis encapsulados 

nas estruturas da parede celular, como o amido, lipídeos, proteínas e aminoácidos antes ligados 

a fração fibrosa do alimento, havendo melhora na digestibilidade dos nutrientes11,12.  

O uso da xilanase pode promover o melhor aproveitamento do conteúdo energético 

dos alimentos e a redução dos custos na ração. Embora em dietas à base de milho e farelo de 

soja, a quantidade de PNA e a viscosidade intestinal da aves alimentadas é considerada baixa, 

comparada a outros ingredientes como o farelo de trigo, farelo de arroz, centeio, cevada e 

triticale. Sabe-se que em dietas a base de milho e farelo soja, cerca de 400 a 450kcal de energia 

por kg de dieta não podem ser aproveitados pelas aves, e com a suplementação enzimática ocorre 

melhoria dos valores de energia metabolizável1,2. 

Williams et al.32 realizaram experimento com redução de energia na ração, sendo 

uma dieta-controle positivo e duas dietas controle negativo (-66 e -132 kcal / kg) com a inclusão 

de 2 níveis de xilanase (60 e 100 g/ ton), e observaram melhora na conversão alimentar dos 

frangos com a inclusão de xilanase comparado aos frangos alimentados com dietas energéticas 

adequadas. 

A ação enzimática da xilanase no conteúdo intestinal se torna mais eficiente, havendo 

melhora na capacidade de digestão dos nutrientes, promovendo aumento na velocidade de 

trânsito intestinal e redução da quantidade de água nas fezes, o que proporciona redução da 

umidade da excreta, e consequentemente a melhora  na qualidade de cama nos aviários33,34. Foi 

observado por Choct et al.34 que existem diferenças na capacidade de redução da umidade da 
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excreta entre diferentes tipos de xilanases em dietas de frangos à base de trigo, sendo 

denominadas xilanases A, B e C, com afinidade por PNA solúveis e insolúveis, PNA insolúveis 

e PNA solúveis, respectivamente. A xilanase A reduziu de 77% para 73% a umidade da excreta, 

enquanto as xilanases B e C reduziram a umidade somente para 75 e 75,5%, respectivamente. 

Considerando o tempo que a fibra fica no trato gastrointestinal sem ser degradada, e 

em virtude da viscosidade da digesta, esta serve de substrato para bactérias patogênicas, como o 

Clostridium perfringens, que pode produzir toxinas altamente deletérias no organismo da ave. 

Com a inclusão da enzima xilanase pode ser alternativa no sentido de prevenir o aparecimento 

de distúrbios digestórios, melhorar a condição de saúde intestinal da ave, reduzindo a ação de 

bactérias patogênicas resultado da maior degradação dos PNA, e que pode implicar no 

incremento da população de bactérias benéficas no trato gastrointestinal11. Mathlouthi et al.35 

suplementaram as dietas à base de trigo e cevada em frangos com xilanase e β-glucanase, e 

perceberam que houve redução importante no crescimento de bactérias anaeróbicas facultativas, 

como a Escherichia coli  no ceco de frangos. 

A utilização de enzimas do tipo PNA pode inibir a fermentação no íleo e estimular a 

fermentação nos cecos. A redução da fermentação no intestino delgado é benéfica para o 

organismo da ave, pois o amido e proteínas não digeridos contidos na digesta fermentada nesta 

região, passam a serem hidrolisados e absorvidos. E com a ação enzimática da xilanase, os xilo-

oligossacarídeos (XOS) resultantes da degradação dos PNA podem ter um efeito prebiótico no 

ceco, atuando como substrato para a proliferação de bactérias benéficas, e também como elas 

podem atuar como moléculas sinalizadoras para estimular o microbioma a se tornar mais ativo 

no ataque às fibras alimentares6,19,36,37. 

De Maesschalck et al.38 verificaram em seu estudo que com administração de XOS 

em dieta de frangos à base de trigo / centeio, melhorou significativamente a taxa de conversão 

alimentar. O XOS aumentou o comprimento das vilosidades no íleo, e foram fermentados pela 

microflora no intestino grosso (cecos) havendo incremento na produção dos ácidos graxos 

voláteis (AGV’s), em especial de butirato, tornando-se fonte de energia e responsável pela 

melhoria da função gastrointestinal e pela modulação do sistema imune no controle de bactérias. 

Este trabalho é um indicativo dos benefícios da presença dos XOS nos cecos, independente da 

fonte insolúvel ou solúvel da cadeia. 
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1.2.2 Protease 

 

A enzima protease tem o potencial de melhorar a digestibilidade da proteína dos 

ingredientes utilizados nas dietas para frangos, promovendo a redução da quantidade de proteína 

e o uso racional dos aminoácidos sintéticos, formuladas no conceito de proteína ideal e mantendo 

os níveis de aminoácidos dietéticos, garantindo o máximo de utilização da proteína dos 

alimentos39. As matérias-primas utilizadas na formulação das dietas de frangos, tais como o 

farelo de soja e os aminoácidos disponíveis comercialmente para a alimentação animal  que são 

a metionina, a lisina, a treonina e o triptofano, oneram o custo final da dieta.  

As protease são enzimas que degradam proteínas, produzidas de forma endógena 

pelos animais e de forma exógena por microrganismos. As proteases são classificadas como 

exopeptidases e endopeptidades. As exopeptidases liberam os aminoácidos individualmente, 

agindo na porção carboxil terminal da molécula proteica. Já as endopeptidades, mais utilizadas 

na nutrição animal, quebram as cadeias de peptídeos em segmentos menores, limitando seu 

ataque a ligações dentro da molécula proteica e são divididas em serinas proteases, cistina 

proteases e aspártico proteases11,40 . 

O farelo de soja é a principal fonte proteica nas dietas de frangos. Este possui fatores 

antinutricionais que pioram a digestibilidade da proteína e da gordura, reduzindo a absorção de 

nutrientes, principalmente de aminoácidos sulfurados, que são os inibidores de tripsina e 

quimiotripsina e as lectinas, encontrados no grão cru de soja e muitas vezes presentes na ração 

por falhas de processamento de tostagem do grão11,41. Os inibidores da tripsina e quimiotripsina 

podem inibir a digestão proteica ao bloquear a enzima tripsina, reduzindo a quebra das proteínas 

no intestino delgado, enquanto que as lectinas são proteínas que se ligam aos açúcares, deixando-

os indisponíveis41.  

O uso das proteases exógenas podem até contribuir para redução dos efeitos causados 

pelos fatores antinutricionais da soja, mas as falhas de processamento, indicadas pelo índice de 

urease, sendo o ideal abaixo de 0,05, não devem  ser toleradas, diante as tecnologias existentes. 

O intuito principal da protease é incrementar a digestibilidade da proteína e melhorar a utilização 

do nitrogênio, sendo uma ferramenta para o nutricionista diante os custos com os ingredientes, 

pois a suplementação enzimática visa diminuir a inclusão da proteína da dieta não afetando o 

desempenho zootécnico da frango11,42.   



23 
  

 
 

Uma alternativa de ingrediente proteico é o uso de subprodutos de origem animal na 

dieta de frangos, visando reduzir os custos da ração, além de ser uma fonte proteica com boa 

digestibilidade43,44,45. 

Atualmente as proteases nas dietas são encontradas em complexos enzimáticos ou 

Blends, com as xilanases, as glucanases, as amilases e as fitases, raramente estão sozinhas, para 

atuarem sobre as proteínas e amido, na degradação da fibra dietética2. 

 

1.2.3 Fitase 

 

A enzima fitase tem a função de hidrolisar as ligações fosfato-éster da molécula de 

fitato presente nas células vegetais dos ingredientes e liberar o fósforo hidrolisado para ser 

aproveitado pelas aves46.  

A atividade da enzima fitase é expressa em FTU, sendo a quantidade de enzima 

necessária para liberar um micromol de fósforo inorgânico em um minuto em substrato de sódio 

fitato a temperatura de 37oC e pH 5,5. A recomendação de fitase para as aves é de 500 FTU/kg 

de ração, pesquisas com maiores níveis de fitases que são descritas como “superdosagem” da 

enzima fitase nas rações de frangos em dietas de origem vegetal, tem o objetivo de maior 

liberação de fósforo decorrente da fitase, como também nos efeitos “extra-fosfóricos”, maior 

disponibilidade de minerais, proteínas, aminoácidos e de energia nos ingredientes26,27,28,29,30,47,48. 

Os autores relataram que a quantidade de substrato pode depender da capacidade da fitase em 

hidrolisar o fitato presente em determinado alimento, havendo melhora na fisiologia digestiva da 

ave e na digestibilidade dos nutrientes. 

Dos Santos et al.29 avaliaram a interação da xilanase, protease com a superdosagem 

de fitase (1500 FTU) nas dietas de frangos, e verificaram que a inclusão de 1500 FTU de fitase 

aumentou o tempo de trânsito quando incluída em uma dieta contendo xilanase.  

A digestão e absorção dos nutrientes no trato gastrointestinal (TGI) da ave precisa 

ser mais eficiente, pois a taxa de passagem do alimento é rápida comparada a outras espécies 

animais. De acordo com Bedford et al.49, a fase gástrica da digestão em pintos dura apenas 20 a 

45 minutos, tempo extremamente rápido, o que resulta na absorção deficiente de nutrientes no 

organismo da ave que interfere no potencial de crescimento da ave, além dos prejuízos 

decorrentes do incremento no volume de nutrientes excretados no ambiente. A enzima xilanase  

pode melhorar a ação da fitase no organismo da ave, pois a suplementação com xilanase aumenta 

a permeabilidade celular, melhorando o acesso ao ácido fítico e aos nutrientes encapsulados, 
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promovendo menor excreção de fósforo no ambiente e maior economia de fósforo 

inorgânico26,27,28.  

A inclusão de fitase nas dietas de frangos propicia vantagens como redução nos 

custos da ração, pois o uso de fósforo inorgânico na condição de recurso natural não-renovável, 

representa um dos ingredientes mais caros da ração50. A deposição de P em excesso no ambiente 

podem provocar diversos impactos negativos, como a eutrofização de rios, o aumento da 

quantidade de nutrientes na água podem estimular o crescimento de algas e plantas, e estes, 

consumir todo o oxigênio, tornando a água impropria para consumo51. 

O fósforo é um mineral bastante importante nas funções vitais do organismo do 

animal, participa da formação e manutenção da estrutura óssea juntamente com o cálcio; está 

presente em vários processos metabólicos, como a formação da molécula de adenosina trifosfato 

(ATP), responsável pela energia produzida e consumida nas reações bioquímicas do organismo 

do animal52. 

O Ca e o P na dieta estão associados com o metabolismo da absorção dos nutrientes52. 

O excesso ou a redução de cálcio e de fósforo na dieta podem interferir na disponibilidade de 

outros minerais, podendo causar deficiências. Os níveis elevados de cálcio podem prejudicar a 

absorção não apenas desse mineral, mas também a disponibilidade de outros minerais como o 

fósforo, zinco e manganês28,53,54. No processo de absorção do P é necessário o equilíbrio entre 

os íons cálcio e fósforo no trato intestinal, que convencionalmente é chamado de relação 

Ca:Pdisp, sendo de 2:1 na alimentação de frangos de corte55.  

O uso de elevadas relações de Ca:Pdisp com ou sem a inclusão de fitase podem afetar 

negativamente o consumo de ração e o ganho de peso das aves. Altas dosagens de cálcio afeta a 

eficiência de fitase, devido a possível presença do fitato de cálcio, que precipita e não pode ser 

hidrolizado pela fitase5,47.  

Amerah et al.56 investigaram o efeito do Ca dietético sobre a relação Ca:Pdisp na 

suplementação de fitase com a degradação do fitato ileal e digestibilidade de nutrientes em 

frangos, sendo 4 relações de Ca:Pdisp (1,43, 2,14, 2,86 e 3,57) e 2 níveis de fitase (0 e 1.000 

FTU / kg de fitase), e concluíram que a inclusão de 1000 FTU/kg de fitase melhorou a degradação 

do fitato e a digestibilidade de P e AA em todas as relações Ca:Pdisp avaliadas no estudo, e 

considerou que com aumento da proporção de Ca:Pdisp na dieta apesar de degradar o fitato, 

houve diminuição na digestibilidade do P.  

As dietas com altas dosagens de fitase (superdosagem), são constituídas das inclusões 

de fitase a partir de 1.500 FTU/ kg e  podem responder de forma satisfatória quando os níveis de 
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cálcio e fósforo disponível na dieta são reduzidos de preferência  mantendo-se a relação de 

Ca:Pdisp de 2:128,57,58. Estudos realizados utilizando altas dosagens de fitase podem promover 

melhorias na taxa de conversão alimentar e na digestibilidade de nutrientes, e são atribuídas à 

destruição do fitato e ao fornecimento de inositol, produto final da desfosforilação do ácido 

fítico28,58,59. 

O uso de fontes de cálcio inorgânico na ração, como o calcário calcítico, deve ser 

avaliado além do nível adequado de inclusão do nutriente, pois seu excesso pode influenciar na 

absorção do próprio Ca como de outros minerais como o fósforo, zinco e manganês28,53,54. E 

também reduzir a atividade da fitase53,60. É comum acontecer esse erro, por se tratar de um 

nutriente barato, é usado em demasia na dietas de frangos. Autores em seus estudos com a 

utilização de fitase em dietas de frangos de corte formuladas com ingredientes de origem vegetal, 

têm evidenciado alta eficiência da fitase na liberação do cálcio e fósforo fítico em doses cada vez 

mais baixas de Ca, sendo utilizado matrizes mais ajustadas de fitase. A valorização do cálcio e 

fósforo na matriz da fitase deve ser utilizada como uma ferramenta que tem reduzido o custo com 

formulação e aumentado o desempenho zootécnico das aves. 

Vários estudos relataram que a fitase pode melhorar a digestibilidade do amido, da 

proteína, e dos aminoácidos com consequente aumento do conteúdo de energia metabolizável 

dos alimentos, melhorando o desempenho das aves61,62. Lelis et al.16 observaram que a 

suplementação de enzima fitase nos níveis de 250 e de 500 FTU/kg de dieta melhorou os valores 

energéticos das dietas, que aumentaram, em média, 36 e 54 kcal/kg de MS, respectivamente. 

Na busca de estratégias para combater os efeitos causados pela alteração muscular 

no peito da ave conhecido como peito amadeirado “Wooden Breast”, a suplementação 

enzimática, como a enzima fitase, pode proporcionar a liberação de nutrientes necessários para 

servir de aporte nutricional e antioxidante reduzindo a incidência e a severidade da alteração 

muscular de peito. O uso de superdoses de fitase pode melhorar a oxigenação tecidual que pode 

estar relacionado com as alterações musculares de peito, e a inclusão de fitase na dieta de frangos 

pode incrementar esse maior aporte de Se e Fe, sendo minerais participantes da status 

antioxidante da ave e da produção de hemoglobinas que melhora a oxigenação tecidual63. 

 

 

1.3 Alterações musculares de peitos em frangos 
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1.3.1 Caracterização da alteração muscular  

 

O peito amadeirado (Wooden Breast) se constitui em uma lesão no músculo do peito 

(Pectoralis major) do frango de corte que se caracteriza pela aparência pálida, enrijecimento ao 

toque, protuberâncias na região apical e caudal, podendo ocorrer em graus mais severos a 

presença de líquido viscoso transparente a turvo, pequenas hemorragias. Na avaliação 

microscópica, podem ser constatadas a fragmentação das fibras musculares, a hialinização, 

inflamações e edema intracelular das miofibrilas, infiltração de macrófagos e substituição das 

fibras musculares por degenerações, necroses, fibroses (alta deposição de colágeno) e formação 

de tecido adiposo64,65. As bordas endurecidas do peito são resultado da degeneração muscular 

que envolve as fibras adjacentes à fáscia muscular. As condenações de carcaça nos frigoríficos 

têm aumentado em decorrência desta alteração muscular de peito, causando redução na qualidade 

da carne e prejuízos econômicos. A lesão é detectada manualmente, por meio da palpação, e 

acomete as aves a partir de 3 semanas de idade, podendo afetar mais de 50% de um lote66. 

A lesão começa focalmente e se espalha para formar uma lesão difusa e mais grave. 

As principais lesões do músculo ocorrem a partir dos 35 dias de idade e geralmente são detectadas 

em estado post-mortem. Dentre os efeitos relatados, estão a miodegeneração crônica da fibra com 

regeneração de edema intersticial, podendo surgir fibroses na região, e com a evolução do quadro 

ocorre a substituição das fibras musculares por tecido conjuntivo. Essa mudança de tecido e 

excesso de fibrose pode explicar a dureza do músculo67. 

Radaelli et al.68 observaram que o início das alterações histológicas na fibra muscular 

no peito da ave pode ser precoce, iniciando por volta dos 14 dias, no qual , foi constatado o 

aparecimento de degeneração das fibras em 18,8% das aves, mas a frequência maior de 

aparecimento está entre 21 dias e 28 dias. Já com 35 a 46 dias todos os peitos examinados 

histologicamente mostraram degeneração das fibras, o que mostra a situação preocupante. 

Sihvo et al.67 observaram que entre 10 e 18 dias de idade os frangos começaram a 

aparecer a lesões usuais de consistência endurecida do músculo e sua cor pálida de forma leve, 

enquanto que as aves quando aproximam à idade de abate apresentam uma lesão mais grave e 

difusa.  

A precocidade das linhagens de frango para crescimento rápido, associada à nutrição 

e a ambiência, propiciou a redução da idade ao abate do frango, obtendo incrementos no ganho 

de peso e rendimento de carcaça, principalmente de peito. Este, que é o corte mais nobre da carne 
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de frango, vêm sofrendo alterações musculares no desenvolvimento normal do musculo peitoral 

das aves, causando impactos na qualidade da carne64,68,69,70,71.  

Existem três alterações musculares que são de extrema importância: as estrias 

brancas (“White striping”), carne espaguete (“Spaghetti meat”) e peito amadeirado (“Wooden” 

ou “Woody breast”), ambas identificadas no músculo pectoralis major do frango71.  

Mudalal et al.69 observaram que frangos com peitos com a presença de Wooden 

breast geralmente apresentam maior peso e espessura de peito e concluíram que as aves com 

maior incremento do músculo do peito são mais propensas a alterações musculares. 

Em casos extremos de lesão de peito as alterações musculares “White striping” e 

“Wooden breast” podem ocorrer juntas64. A lesão descrita como peito amadeirado, é 

caracterizada pelo enrijecimento e palidez do músculo peitoral, ocorrendo a rejeição pelo 

consumidor levando à modificação da aparência visual72.  

 

 

1.3.2 Etiologia da alteração muscular  

 

O peito amadeirado foi descrito na literatura por Sihvo et al.64 sendo caracterizada 

macroscopicamente pelo enrijecimento ao toque do músculo peitoral maior (área mais afetada 

do músculo), com protuberâncias na região apical e caudal, podendo ser detectadas as lesões 

através de exame clínico por palpação manual a partir de três semanas de idade. Nos graus mais 

elevados, a aparência visual do músculo apresenta coloração pálida, com presença de pequenas 

hemorragias e presença de líquido viscoso transparente a turvo sobre o peito afetado66,67. 

Estudos prévios sugerem a relação da ocorrência das alterações musculares do peito 

com o aumento do peso do peito e com a idade da ave68,69. Também, há indícios de hipóxia 

localizada e estresse oxidativo em aves acometidas66. 

Acredita-se que a seleção genética da ave ao promover incrementos sistemáticos no 

desempenho e no rendimento de carcaça e cortes comerciais, principalmente no peito, quando 

associada a dietas de altos níveis nutricionais e energéticos, desencadeiam esta alteração65. Além 

disso, o crescimento acelerado da ave e o rendimento do peito, tem sido evidenciado hipóxia, 

pelo insuficiente fluxo sanguíneo nas fibras musculares hipertróficas para retirar os resíduos do 

metabolismo e prover oxigênio66. Outro fator é o estresse oxidativo que é o resultado de um 

desequilíbrio entre a formação de compostos oxidantes e a atuação dos sistemas de defesa 

antioxidante do organismo do animal, no qual a formação dos radicais livres se sobrepõe66. Aves 
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de linhagem com alto rendimento de peito, machos, dietas com alta energia e aves mais pesadas 

ao abate são fatores que favorecem o agravamento dessas lesões73,74,75.  

Esta alteração muscular ocorre em meio asséptico, não foi detectada nenhuma 

participação de organismos patogênicos ou infecciosos, tais como bactérias ou parasitas, como 

agente desta condição, não trazendo risco de saúde pública, descartando a hipótese inicial 

relacionada que o consumo da carne acometida pela alteração muscular poderia trazer 

comprometimento da saúde pública64. 

Segundo as empresas de genética de frango de corte, o Wooden breast  não é uma 

condição que possa ser resolvida rapidamente. Sabe-se que a ocorrência desta alteração muscular 

é sazonal, no inverno ocorre um aumento da frequência. Selecionadores treinados usam da 

técnica de palpação no peito em aves vivas e identificam os indivíduos com peito amadeirado. E 

as famílias (pedigrees) de alta incidência de WB são completamente eliminadas.   

A precocidade das linhagens para crescimento rápido pode ter relação direta com a 

alteração muscular Wooden breast em frangos, devido a redução da idade da ave ao abate 

alterando o desenvolvimento normal do músculo peitoral maior das aves. Radaelli et al.68 

avaliaram diferentes idades (14, 21, 28, 35 e 46) utilizando duas linhagens genéticas de frangos 

(rendimento de peito padrão ou alto), com ambos os sexos e com alimentação a vontade ou 

restrita (durante 13 a 21 dias de idade), e observaram que as linhagens (genótipo) e o sexo das 

aves não influenciaram na degeneração da fibra muscular, enquanto houve diferença na idade e 

no programa alimentar. Os autores relataram que aos 14 dias de vida iniciaram as lesões em todos 

os tratamentos, aos 21 dias de idade somente as aves com a restrição alimentar foram eficazes no 

controle e na redução da degeneração da fibra muscular, mas este efeito foi somente enquanto as 

aves estiveram sob restrição, não influenciando as demais idades. E aos 28 dias houve um 

aumento de aves com degenerações das fibras musculares. Com 46 dias de idade foi encontrado 

lesão histológica em quase todos os animais do experimento.  

 

 

1.3.3 Legislação 

 

No RIISPOA (Decreto 9.013, de 29/03/2017)76 que dispõem sobre a inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal, a categoria específica de miopatias em 

carcaças de frangos era subjetivo, ficando a critério da inspeção, a redação inicial do artigo 

175 definia, nos incisos I e II, que: 
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I. quando as lesões forem restritas a uma parte da carcaça ou somente a um órgão, 

apenas as áreas atingidas devem ser condenadas; ou 

II. quando a lesão for extensa, múltipla ou houver evidência de caráter sistêmico, as 

carcaças e os órgãos devem ser condenados. 

Normalmente, a condenação é parcial, quando as lesões forem restritas a parte da 

carcaça, apenas as áreas atingidas devem ser condenadas, enquanto as porções sem lesões 

poderão ser comercializadas como carne in natura. Em casos de extrema lesão no peito podem 

ser enquadradas por aspecto repugnante e o destino final dessa carcaça é como matéria prima 

para o preparo de produtos não comestíveis76.  

Recentemente a publicação do Ofício-Circular nº 1777 atualizou as definições e 

classificações de miopatias do artigo 175 do RIISPOA76. No qual os incisos I e II passam a valer 

apenas para os casos de miopatia peitoral profunda e miopatia dorsal cranial, quando as carcaças 

e as partes delas apresentarem aspecto repugnante.  

Segundo esta alteração, as estrias brancas (White striping) e o peito amadeirado 

(Wooden breast), por sua vez, deixam de ser considerados miopatias e passam a ser avaliados 

como alteração muscular. Nos graus de severidade ou escores do peito amadeirado “leve”, o 

frigorífico será orientado a seguir o fluxo normal do processo, com possibilidade de 

comercialização da carne in natura. No escore “moderado”, a porção sem lesão poderá ser 

comercializada como carne in natura e as partes com lesões deverão ser removidas e destinadas 

como matéria prima para a industrialização. Já no escore “severo”, toda a parte afetada deverá 

ser direcionada para produção de produtos não comestíveis. Enquanto o melhoramento genético 

e/ou estudos que reduzam os efeitos causados por esta alteração, a quantidade de peito normal 

vem reduzindo. 

 

 

1.3.4 Qualidade da carne de frango 

 

O consumo da carne de peito de frango com a presença do peito amadeirado não traz 

nenhum risco ao consumidor, mas podem causar repudio devido o aspecto do músculo. Peitos 

com maiores graus de degeneração muscular podem apresentar maior teor de lipídios e 

diminuição do teor de proteína na carne, afetando o valor nutricional do alimento78,79,80. Lesões 

severas de peito amadeirado tem impactos negativos na qualidade da carne de frango, 

especialmente na dificuldade de retenção de água, durante o processamento, atributos como 
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marinado e perda de água por cozimento72 e também a tendência para a separação de feixes de 

fibras musculares, que ocorre devido à imaturidade do tecido conjuntivo intramuscular81.  

Mudalal et al.65 avaliaram a qualidade de filés de peito amadeirado de frango e 

observaram que a qualidade da carne de frango com a presença da alteração muscular foram 

reduzidas tanto sobre a qualidade da carne crua ou marinada, pela menor retenção de água no 

alimento. 

Tasoniero et al.82, avaliando parâmetros de qualidade da carne de frango, 

determinaram o perfil mineral (Ca, Fe, Na, K e P) do músculo peitoral maior com ocorrência de 

lesões de peito amadeirado e estria branca ocorrendo ao mesmo tempo, comparado ao peito 

normal, e observaram maiores valores para ferro e sódio. No entanto, houve redução dos níveis 

de potássio e fósforo, sugerindo que as deficiências dos minerais na composição do peito podem 

ter repercutido nas possíveis falhas na absorção dos minerais na presença da alteração muscular.  

O uso da técnica de espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) na 

qualidade da carne tem permitido reunir informações quantitativas e qualitativas sobre o perfil 

de aminoácidos e metabólitos livres na carne do tecido muscular, pesquisas estão sendo 

realizadas em frangos com intuito do melhor entendimento sobre o efeito que as alterações 

musculares podem causar na composição do peito83,84. 

 

 

1.3.5 Hipóxia e estresse oxidativo 

 

A causa da degeneração da fibra muscular do peito amadeirado ainda não é 

completamente conhecida; e relatos recentes indicam que o quadro se caracteriza pela falha nos 

processos de neovascularização, quadros de vasculites (inflação dos vasos sanguíneos) com 

infiltrações perivasculares de linfócitos na tentativa de conter a inflamação e também indicativos 

de hipóxia celular (baixo teor de oxigênio) devido ao tamanho dos capilares serem insuficientes 

para fornecer oxigênio suficiente para o músculo. Trabalhos com expressão gênica mostram o 

aumento da hipóxia nestes casos66,67,85.  

A degeneração da fibra muscular do peito da ave afetada com a alteração muscular 

de peito amadeirado pode estar associada a um dano oxidativo. O uso de compostos antioxidantes 

como o selênio e a vitamina E, que em situações de deficiência no organismo do animal são 

responsáveis por patologias como a encefalomalácia, diátese exsudativa e miopatias; combatem 

os radicais livres e com isso podem prevenir ou minimizar a oxidação celular86. 
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O estresse oxidativo procede de um desequilíbrio entre a formação de compostos 

oxidantes e a atuação dos sistemas de defesa antioxidante do organismo do animal, no qual a 

formação dos radicais livres se sobrepõe87. A glutationa peroxidase é uma enzima dependente de 

selênio e muito importante para o organismo animal, sendo a enzima principal no combate do 

estresse oxidativo. Impede, com isso, que compostos tóxicos causem danos a célula, reduzindo 

H2O2 e peróxidos orgânicos em água e álcoois, respectivamente; impedindo que estes formem 

espécies reativas de oxigênio (ROS). Portanto, é necessário que a dieta contenha selênio em 

quantidade adequada, pois no quadro de deficiência deste mineral, a enzima glutationa 

peroxidase deixa de ser produzida pelo organismo em quantidade suficiente para reverter o 

processo34,66,88. Sihvo et al.67 testando o efeito da redução de selênio na dieta na ocorrência de 

peito amadeirado verificaram que a restrição de selênio na dieta de frangos não afetou a 

ocorrência da alteração muscular.  

Abasht et al.89 caracterizaram o perfil metabólico de peitos de frangos acometidos 

pelo peito amadeirado ou não, utilizando frangos de duas linhagens geneticamente distintas 

(linhagem 1 e 2) e frangos de corte comerciais (CB). Os autores observaram alterações no 

metabolismo da glicose e de outras vias metabólicas em peitos acometidos pelo peito madeira, o 

que pode contribuir para a ocorrência do estresse oxidativo.  

Avaliando a nutrição sobre os parâmetros de crescimento da ave e desenvolvimento 

da doença do peito amadeirado, Cruz et al.90 conduziram dois experimentos com frangos de corte 

alimentados com níveis crescentes de lisina digestível e observaram que aumentando os níveis 

de lisina digestível na dieta melhorou o desempenho e o rendimento de carcaça dos frangos, 

entretanto induziu a ocorrência e a gravidade das lesões de peito amadeirado. Os autores 

ressaltaram que o ganho de peso e a taxa de crescimento são resultados diretamente 

proporcionais, o aumento dos níveis de lisina digestíveis não estão associados com a alteração 

muscular e sim com o ganho de peso da ave. Com isso, se demonstra a intensa relação da nutrição 

e a genética das aves podendo expressar todo seu potencial genético para o crescimento rápido, 

com aves mais pesadas. É preciso encontrar maneiras de evitar ou reduzir a incidência do peito 

amadeirado.  

Com base no exposto, objetivou-se avaliar o efeito da associação de xilanase, 

protease e dois níveis de fitase em dietas para frangos durante o período de 1 a 42 dias de idade 

sobre o desempenho, metabolizabilidade dos nutrientes, rendimento de carcaça, qualidade de 

carne, parâmetros sanguíneos e padrões ósseos. 
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CAPÍTULO 2 – ASSOCIAÇÃO DE XILANASE, PROTEASE E DOIS NÍVEIS DE 

FITASE EM DIETAS DE FRANGOS: DESEMPENHO, RENDIMENTO 

DE CARCAÇA E QUALIDADE DE PEITO  

 

RESUMO: O experimento foi conduzido para avaliar a combinação de xilanase, protease e dois 

níveis de fitase no desempenho, no rendimento de carcaça, na incidência de peito amadeirado, 

na avaliação bromatológica de peito e na metabolizabilidade de nutrientes de frangos aos 42 dias 

de idade. Um total de 1536 pintos machos de um dia, Ross 308 AP, foram alojados em boxes e 

distribuídos em delineamento inteiramente casualizado e em arranjo fatorial 2x2x2, com oito 

tratamentos, seis repetições e 32 aves cada. Os tratamentos foram constituídos por duas inclusões 

de fitase (750 FTU e 1500 FTU), xilanase (presença ou ausência) e protease (presença ou 

ausência). O uso da xilanase ou protease em dietas com 750 FTU de fitase influenciaram  na 

melhoria da conversão alimentar dos frangos aos 42 dias. O uso da xilanase promoveu maior 

rendimento de peito de frangos aos 42 dias. O uso de 1500FTU de fitase obtiveram maior 

rendimento de coxa e sobrecoxa. As dietas contendo xilanase e protease obtiveram maior 

rendimento de asas. Os frangos que se alimentaram de dietas contendo 750 FTU de fitase e com 

protease apresentaram menor gordura abdominal.  O uso de protease em dietas combinadas com 

1500 FTU de fitase, embora não ter apresentado diferença (P>0,05), houve uma tendência de 

redução da incidência de peito amadeirado. A xilanase e a protease nas dietas contendo maiores 

níveis de fitase apresentaram maior teor de matéria seca, proteína no peito dos frangos. O 

aumento da dosagem de fitase promoveu um incremento na matéria mineral no peito da aves. No 

aumento do teor de potássio, houve efeito da protease na dietas. O uso da fitase e da xilanase 

aumentou o teor de zinco no peito, foram observados maiores de teores de zinco no peito.  A 

inclusão das enzimas não influenciaram na metabolizabilidade dos frangos aos 21 dias.  

 

Palavras-chave: ácido fítico, fibra solúvel, peito amadeirado  
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CHAPTER 2 - ASSOCIATION OF XYLANASE, PROTEASE AND PHYTASE TWO 

LEVELS IN CHICKEN DIETS: PERFORMANCE, CARCASS YIELD 

AND BREAST QUALITY 

 

ABSTRACT: The experiment was carried out to evaluate the combination of xylanase, protease 

and two levels of phytase in performance, carcass yield, woody breast incidence, bromatological 

evaluation of breast and metabolizability of nutrients in chickens at 42 days of age. A total of 

1536 one-day-old male chicks, Ross 308 AP, were housed in boxes and distributed in a 

completely randomized design and in a 2x2x2 factorial arrangement, with eight treatments, six 

replications and 32 birds each. The treatments consisted of two inclusions of phytase (750 FTU 

and 1500 FTU), xylanase (presence or absence) and protease (presence or absence). As for the 

incidence of woody chest, the data were submitted to the Kruskal-Wallis test, with Bonferroni 

adjustment. The use of xylanase or protease in diets with 750 FTU of phytase influenced the 

improvement in feed conversion of chickens at 42 days. The use of xylanase promoted higher 

yield of broilers at 42 days. The use of 1500FTU of phytase obtained higher yield of thigh and 

drumstick. Diets containing xylanase and protease obtained higher wing yield. Chickens that fed 

diets containing 750 FTU of phytase and with protease showed lower abdominal fat. The use of 

protease in diets combined with 1500 FTU of phytase, although there was no difference (P> 

0.05), there was a tendency to reduce the incidence of woody breasts. Xylanase and protease in 

diets containing higher levels of phytase showed higher content of dry matter, protein in the 

chicken breast. The increase in the dosage of phytase promoted an increase in mineral matter in 

the birds' breasts. In the increase of the potassium content, there was an effect of the protease in 

the diets. The use of phytase and xylanase increased the content of zinc in the chest, higher levels 

of zinc in the chest were observed. The inclusion of enzymes did not influence the 

metabolizability of chickens at 21 days. 

 

 

Keywords: phytic acid, soluble fiber, wooden breast  
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2.1 Introdução 

 

As dietas de frangos são constituídas basicamente por ingredientes de origem vegetal, a 

base de milho e farelo de soja. Os fatores antinutricionais presente nestes alimentos interferem no 

processo de digestão e absorção dos nutrientes, aumentando o custo da ração e acarretando piora de 

desempenho animal, redução do crescimento e possíveis lesões nos órgãos1,2,3. Os fatores 

antinutricionais mais importantes na avicultura são os PNA (polissacarídeos não amiláceos) 

encontrados nos grãos de cereais (trigo, girassol, soja, arroz, milho, sorgo) e o ácido fítico também 

presentes nesses ingredientes, mas observado em quantidades importantes no farelo de soja e 

derivados do arroz4,5.  

As aves não contém enzimas endógenas eficientes para digerir esses componentes da 

fração fibra dos ingredientes que constituem a parede celular, que é formada principalmente por 

PNA solúveis ou fibra dietética solúvel. Estes podem causar problemas nutricionais, pois 

possuem alta capacidade de retenção de água e de formação de gel viscoso no intestino, reduzindo 

o velocidade intestinal sendo fermentada por microrganismos no intestino delgado, fato que pode 

prejudicar a digestão e a absorção dos nutrientes6. 

Outro fator antinutricional conhecido é o ácido fítico, que é a principal forma de 

armazenamento de fósforo (P) nas sementes, estima-se que 66% do fósforo disponível nos cereais 

estão presentes sob a forma de ácido fítico7. Isso gera a necessidade de maior quantidade de 

fósforo inorgânico na dieta para atender às exigências do animal. O fitato é uma molécula 

polianiônica com potencial para quelatar nutrientes positivamente carregados, indisponibilizando 

os nutrientes como minerais, proteína e amido  para as aves2,5,8,9. O pH do meio pode influenciar 

diretamente na taxa de formação dos complexos fitato-nutrientes, a afinidade do fitato aumenta 

com o aumento do pH, como é o caso do Ca2+, formado principalmente em pH de 5,0 a 8,59. Já 

em pH ácido, os minerais tendem a estar mais solúveis, independentemente do tipo de éster de 

fitato. É imprescindível que uma fitase de alta afinidade com seu substrato e de ação rápida esteja 

numa faixa de pH de 2-610,11. 

A enzima fitase pode aumentar a retenção do alimento na porção gástrica do trato 

gastrointestinal auxiliado pela xilanase, aumentando o tempo de ação da fitase no organismo da 

ave, promovendo menor excreção de fósforo no ambiente e maior economia de fósforo 

inorgânico12,13,14.  
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Dos Santos et al.15 observaram a interação da xilanase, protease com a superdosagem 

de fitase (1500 FTU) nas dietas de frangos, os resultados mostraram que a inclusão de 1500 FTU 

de fitase aumentou o tempo de trânsito quando incluída a xilanase na dieta.  

O uso das enzimas pode ser útil na melhoria da qualidade da carne de frangos. As 

condenações de carcaça nos frigoríficos têm aumentado em decorrência das alterações 

musculares de peito causando redução na qualidade da carne e prejuízos econômicos16,17,18,19,20. 

De acordo com York et al.21, a superdose de fitase pode reduzir o estresse oxidativo e 

proporcionar incremento na oxigenação tecidual do peito do frango, aumentando a liberação e a 

solubilidade dos minerais responsáveis pelos compostos antioxidantes e pela produção de 

hemoglobina. 

Estudos com a utilização da combinação das enzimas xilanase, protease e fitase em 

dietas de frangos podem se constituir em excelente ferramenta para minimizar os efeitos dos 

fatores antinutricionais e permitir ganhos na disponibilização de nutrientes intensificados pelos 

efeitos extra-fosfóricos12,13,14. E servir de aporte nutricional e antioxidante na redução da 

incidência e a severidade da alteração muscular de peito amadeirado21. 

Objetivou-se, com isso, avaliar a combinação de xilanase, protease e níveis 

crescentes de fitase no desempenho, no rendimento de carcaça, na incidência de peito 

amadeirado, na avaliação bromatológica de peito e na metabolizabilidade de nutrientes de 

frangos aos 42 dias de idade. 

 

 

2.2 Material e métodos 

 

O experimento foi conduzido no aviário da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás – Goiânia com duração de 42 dias. Todos os procedimentos neste 

estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA)  da 

Universidade Federal do Goiás, sob o número 010/2017. 

Foram alojados 1536 pintos machos de um dia de vida, da linhagem Ross 308 AP 

(AP95), adquiridos de incubatório industrial (São Salvador Alimentos S/A, Itaberaí, Goiás, 

Brasil), em 48 boxes moveis de cano PVC medindo 1,80 x 1,60m (2,88m2) cada, com densidade 

de 32 aves por unidade experimental, montados na área central do galpão comercial de 125 x 

12m, muretas laterais de alvenaria de 0,40 m e tela de arame de 2,80 m de altura, pé direito de 

3,20 m, na orientação leste-oeste. O Galpão de tipo pressão negativa com sete exaustores, sistema 
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de nebulização, entrada de ar com placa evaporativa e com cama nova de casca de arroz. Cada 

boxe continha bebedouro tipo nipple e comedouro tubular. As aves foram vacinadas no 

incubatório contra a doença de Marek e Bronquite infecciosa, e aos 14 dias de idade foram 

vacinadas contra a doença de Gumboro, via água de bebida.  

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado (DIC),  com 

arranjo fatorial 2x2x2, correspondendo a interação da fitase (750 FTU e 1500 FTU), xilanase 

(com e sem xilanase) e protease (com e sem protease); sendo 8 tratamentos, 6 repetições com 32 

aves por box, totalizando 48 parcelas experimentais.  

As dietas experimentais foram formuladas de acordo com as tabelas brasileiras, e 

suplementadas com xilanase (60g/ton), protease (500g/ton) e fitase (75, 150g/ton). As rações 

experimentais à base de milho e farelo de soja, suplementos vitamínico e mineral foram 

formuladas de acordo com os níveis nutricionais recomendados por Rostagno et al.22. Para a 

exigência de cálcio, fósforo disponível e energia metabolizável na dieta, foi considerada a valorização 

da matriz da fitase para liberação de cálcio, fósforo e energia na suplementação de fosfato para 

atendimento da exigência nutricional para a fase pré-inicial (Tabela 1), inicial (Tabela 2), crescimento 

(Tabela 3) e fase final (Tabela 4).  O amido foi adicionado como material de substituição nas dietas 

não suplementadas com xilanase, protease e em relação aos níveis de fitase. A fitase e xilanase 

utilizada no experimento foram obtidas da empresa AB Vista Feed Ingredients - Reino Unido, 

com seus respectivos nomes comerciais, Quantum Blue e Econase XT 25; e a protease, uma 

serina-protease, adquirida da empresa NOVUS Internacional, nome comercial Cibenza DP-100. 

Foram coletadas amostras das rações experimentais que foram embaladas e identificadas para 

análise bromatológica de seus componentes, segundo a metodologia descrita por Detmann et 

al.23. 
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Tabela 1 - Composição das dietas experimentais da fase pré-inicial (1-7 dias) 

Ingredientes 

750 FTU fitase 1500 FTU fitase 

750 

FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+ xilanase 

+ protease 

1500 

FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+ xilanase 

+ protease 

Milho grão 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 

F. Soja 33,51 33,51 33,51 33,51 33,51 33,51 33,51 33,51 

FCO1 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Calcário2 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Sal comum 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Bicarb. Sódio 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

DL-Metionina 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Lisina Líquida 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Treonina 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Cloreto Colina 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Acidificante 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Gord. Aves 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

F. Vísceras 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Amido 0,425 0,419 0,375 0,369 0,418 0,412 0,368 0,362 

Xilanase 0 0,006 0 0,006 0 0,006 0 0,006 

Protease 0 0 0,05 0,05 0 0 0,05 0,05 

Fitase 0,008 0,008 0,008 0,008 0,015 0,015 0,015 0,015 

Sulf. Cobre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Promotor 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Antioxidante 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Adsorvente 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Premix Vit3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Premix Min4 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Total 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional  

EM (kcal/kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Prot. Bruta (%) 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Lisina Dig. 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

Met. + Cis Dig. 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Treonina Dig. 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Triptofano Dig. 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Cálcio 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Fósforo Disp. 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
1FCO: Farinha de carne e ossos 
2 Calcário calcítico 
3Premix vitamínico (composição por kg do produto): pré-inicial e inicial (vitamina A - 20.000.000 UI, 

vitamina D3 - 5.000.000 UI, vitamina E - 50.000 UI, vitamina K3 - 4.000 mg, vitamina B1 - 5.000 mg, 

vitamina B2 - 13 g, vitamina B6 - 7.000 mg - vitamina B12 - 36 mg, ácido nicotínico - 84 g, 

Ácido pantotênico - 30 g, ácido fólico - 2.400 mg, biotina - 160 mg e selênio - 600 mg).  

4Premix mineral (composição por kg do produto): cobre - 16,25 g; ferro - 100 g; iodo - 2.000 mg, manganês - 150 

g, zinco - 125,00 g. 
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Tabela 2 - Composição das dietas experimentais da fase inicial (8-21 dias) 

Ingredientes 

750 FTU 1500 FTU 

750 

FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+ xilanase 

+ protease 

1500 

FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+ xilanase 

+ protease 

Milho grão 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 

F. Soja 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 

FCO1 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Calcário2 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Sal comum 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Bicarbonato 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

DL-Metionina 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Lisina Líquida 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Treonina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Cloreto Colina 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Acidificante 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Gord. Aves 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

F. Vísceras 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Amido 0,430 0,424 0,380 0,374 0,422 0,416 0,372 0,366 

Xilanase 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 

Protease 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,050 0,050 

Fitase 0,008 0,008 0,008 0,008 0,015 0,015 0,015 0,015 

Sulf. Cobre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Promotor 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Anticoccidiano 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Antioxidante 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Adsorvente 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Premix Vit3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Premix Min4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Total 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional  

EM (kcal/kg) 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 

Prot. Bruta (%) 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Lisina Dig. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Met+Cis Dig. 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Treonina Dig. 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Triptofano Dig. 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Cálcio 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Fósforo Disp. 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
1FCO: Farinha de carne e ossos 
2Calcário calcítico 
3Premix vitamínico (composição por kg do produto): pré-inicial e inicial (vitamina A - 20.000.000 UI, 
vitamina D3 - 5.000.000 UI, vitamina E - 50.000 UI, vitamina K3 - 4.000 mg, vitamina B1 - 5.000 mg, 
vitamina B2 - 13 g, vitamina B6 - 7.000 mg - vitamina B12 - 36 mg, ácido nicotínico - 84 g, 
Ácido pantotênico - 30 g, ácido fólico - 2.400 mg, biotina - 160 mg e selênio - 600 mg).    

4Premix mineral (composição por kg do produto): cobre - 16,25 g; ferro - 100 g; iodo - 2.000 mg, manganês - 150 

g, zinco - 125,00 g. 
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Tabela 3 - Composição das dietas experimentais da fase crescimento (22-35 dias) 
 750 FTU 1500 FTU 

Ingredientes 
750  

FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+ xilanase 

+ protease 

1500 

FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+ xilanase 

+ protease 

Milho grão 67,01 67,01 67,01 67,01 67,01 67,01 67,01 67,01 

F. Soja 24,62 24,62 24,62 24,62 24,62 24,62 24,62 24,62 

FCO1 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Calcário2 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Sal comum 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Bicarbonato 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

DL-Met. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Lisina Líq. 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Treonina 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Cl. Colina 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Acidificante 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Gord. Aves 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

F. Vísceras 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 

Amido 0,571 0,565 0,521 0,515 0,563 0,557 0,513 0,507 

Xilanase 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 

Protease 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,050 0,050 

Fitase 0,008 0,008 0,008 0,008 0,015 0,015 0,015 0,015 

Sulf. Cobre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Promotor 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Anticoccidiano 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Antioxidante 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Premix Vit4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Premix Min5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Total 100,0 100,00 100,00 100,0 100,0 100,00 100,00 100,0 

Composição nutricional  

EM (kcal/kg) 3150,72 3150,72 3150,72 3150,72 3150,72 3150,72 3150,72 3150,72 

Prot. Bruta (%) 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 

Lisina Dig. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Met+Cis Dig. 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Treonina Dig. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Triptofano Dig. 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Cálcio 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Fósforo Disp. 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
1FCO: Farinha de carne e ossos 
2 Calcário calcítico 
3Premix vitamínico (composição por kg do produto): crescimento (vitamina A - 16.000.000 UI, vitamina D3 - 

3.800.000 UI, vitamina E - 40.000 UI, vitamina K3 - 3.600 mg, vitamina B1 - 3.600 mg, vitamina B2 - 11 g, Ácido 

pantotênico - 26 g, vitamina B6 - 5.200 mg, vitamina B12 - 30.000 mcg, Ácido nicotínico - 70 g, ácido fólico - 1.800 

mg, biotina - 100 mg, selênio - 600 mg). 

4Premix mineral (composição por kg do produto): cobre - 16,25 g; ferro - 100 g; iodo - 2.000 mg, manganês - 150 

g, zinco - 125,00 g. 
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Tabela 4 - Composição das dietas experimentais da fase final (36-42 dias) 
 750 FTU 1500 FTU 

Ingredientes 
750  

FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+ xilanase 

+ protease 

1500 

 FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+ xilanase 

+ protease 

Milho grão 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 

F. Soja 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 

FCO1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Calcário2  1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Sal comum 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Bicarb. Sódio 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Met. líquida  0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Lisina Líquida 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Treonina 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Cloreto Colina 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Acidificante 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Gord. Aves 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

F. Vísceras 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F. Penas 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Amido 0,595 0,589 0,545 0,539 0,587 0,581 0,537 0,531 

Xilanase 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 

Protease 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,050 0,050 

Fitase 0,008 0,008 0,008 0,008 0,015 0,015 0,015 0,015 

Promotor 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Antioxidante 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Premix Vit3  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Premix Min4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Total 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional  

EM (kcal/kg) 3208,17 3208,17 3208,17 3208,17 3208,17 3208,17 3208,17 3208,17 

Prot. Bruta (%) 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 

Lisina Dig. 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Met+Cis Dig. 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Treonina Dig. 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Triptofano Dig. 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Cálcio 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Fósforo Disp. 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
1FCO: Farinha de carne e ossos 
2 Calcário calcítico 
3Premix vitamínico (composição por kg do produto): final (vitamina A -8.000.000 UI, vitamina D3 - 1.600.000 UI, 

vitamina E - 16.000 UI, vitamina K3 - 2.000 mg, vitamina B1 - 2.000 mg, vitamina B2 - 6.000  mg, Ácido 

pantotênico - 18 g, vitamina B6 - 3.000 mg, vitamina B12 - 14.000 mcg, Ácido nicotínico - 50 g, ácido fólico - 900 

mg, biotina - 40 mg; selênio - 400 mg).   

4Premix mineral (composição por kg do produto): cobre - 16,25 g; ferro - 100 g; iodo - 2.000 mg, manganês - 150 

g, zinco - 125,00 g. 
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As aves e as rações fornecidas foram pesadas no primeiro dia para a distribuição dos 

animais nas unidades experimentais, e realizadas pesagens semanais das aves e rações para 

avaliação do desempenho, que consiste no ganho de peso, conversão alimentar e consumo de 

ração aos 7, 14, 21, 28, 35 e aos 42 dias de idade, conforme a descrição abaixo: 

– Ganho de peso: calculado pela diferença entre os pesos médios das aves obtidos pelas pesagens, 

dentro das fases e no período total; 

– Consumo de ração: obtido pela diferença entre os valores de ração oferecida no início e as 

sobras ao final de cada fase, sendo contabilizado o número das aves mortas nos intervalos como 

critério para correção dos valores de consumo; 

– Conversão alimentar: valor obtido pela relação entre o ganho de peso e o consumo de ração, 

sendo utilizado como critério de correção o peso das aves mortas nas diferentes fases e no período 

total. 

Aos 14 dias de vida, 4 aves por parcela experimental foram transferidas para baterias 

metabólicas para serem realizadas a análise de coleta total de excretas (no período de 17 a 21 

dias). As coletas de excretas foram realizadas duas vezes ao dia, durante quatro dias e 

acondicionadas em sacos plásticos identificados e congeladas em freezer à -20oC para 

conservação, para posteriores análises bromatológicas de matéria seca (MS), nitrogênio total das 

excretas e das rações, realizado no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de 

Zootecnia da EVZ/UFG. As análises foram realizadas em duplicata de acordo com o método 

preconizado por Detmann et al.23. Foi determinado o nitrogênio total pelo método micro-Kjeldahl 

pelo destilador de nitrogênio/proteína Tecnal TE-0364. A partir desses dados, foram 

determinados o balanço de nitrogênio, coeficientes de metabolizabilidade do nitrogênio e da 

matéria-seca, retenção do nitrogênio. 

No 42o dia de idade, 2 aves/ parcela, totalizando 96 aves, foram anilhadas e após 

jejum de aproximadamente 8 horas, foram pesadas, abatidas e processadas. Os cortes obtidos 

foram: carcaça eviscerada (sem cabeça, pescoço e pés), peito desossado, pernas (coxa + 

sobrecoxa), asas e gordura abdominal. Para o cálculo de rendimento da carcaça eviscerada, foi 

tomado como base o peso vivo, obtido individualmente antes do abate, para o rendimento de 

partes da carcaça quente e gordura abdominal, foi considerado como base o peso da carcaça 

eviscerada. Foi acatada como gordura abdominal, a gordura presente na região da cloaca e a 

aderida à moela.  

Das aves abatidas, 48 frangos foram coletados amostras de peito para serem 

analisadas quanto à umidade, proteína, gordura, cinzas, cálcio, fósforo, sódio, potássio, zinco e 
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selênio. Para determinação da umidade, cinzas, gordura e proteína foi utilizado as metodologias 

proposta por AOAC24. A gordura total foi determinada por extração etérea pelo método de 

Soxhlet, utilizando extrator marca Tecnal, modelo TE-044-8/50. A análise de proteína bruta foi 

através do método Micro-Kjedahl, sendo utilizado o destilador da marca Tecnal, modelo 

TE03/03 com o fator de correção de 6,25. A análise de cálcio, fósforo, sódio, potássio, zinco e 

selênio foi realizada em matéria seca através de espectrofotometria de absorção atômica. 

A avaliação de peito amadeirado (“Wooden breast”) foi realizada no Aviário escola 

da EVZ e no abatedouro da empresa São Salvador Alimentos, foram abatidos 96 e 200 frangos 

respectivamente. As aves foram analisadas visualmente e por meio de toque aplicado ao peito 

quanto a dureza do músculo e determinado escores da gravidade da alteração muscular (Figura 

1), conforme metodologia utilizada por Sihvo et at.25, sendo: escore 0 = peito normal, sem 

endurecimento do músculo do peito; escore 1 = lesão moderada, com endurecimento no músculo 

do peito na parte caudal ou cranial, com possível presença de petéquias localizadas; escore 2 = 

lesão severa, endurecimento de toda musculatura do peito (parte caudal e cranial), com presença 

de hemorragias e fluído amarelado, a alteração muscular White Striping pode estar acompanhada, 

apresentando um aspecto repugnante (Figura 1). 

 

Escore 0                                    Escore 1                            Escore 2 

 
Figura 1 – Escores de peito amadeirado (“Wooden Breast”) 

 

A análise dos dados do experimento foi realizada utilizando-se o procedimento de 

análise de variância (ANOVA), os dados quando estatisticamente diferentes a 5% de 

significância, foram comparados pelo teste de Scott-Knott. Para os escores de peito amadeirado, 

os dados foram submetidos ao teste de Kruska-Wallis e com ajuste de Bonferroni (P <0,05). Foi 

utilizado o software de estatística R Development Core Team26. 
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3. 3 Resultados e Discussão 

 

Na avaliação de ganho de peso dos pintainhos no período de 1 a 7 dias de idade não 

houve diferença entre as dietas experimentais (tabela 5). Para o consumo de ração e a conversão 

alimentar das aves foi observado interação (P<0,05) para as enzimas fitase,  e protease presentes 

nas dietas. No desdobramento das interações (Tabela 5), as aves alimentadas com 750 FTU de 

fitase contendo protease apresentaram menor consumo de ração e melhor conversão alimentar. 

 

Tabela 5 - Desempenho de frangos na fase pré-inicial (1-7 dias) alimentados com xilanase e 

protease em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 148 154 1,028 

1500 FTU 150 155 1,025 

Inclusão de xilanase 

Com Xilanase 148 153 1,037 

Sem Xilanase 150 155 1,017 

Inclusão de protease 

Com Protease 149 154 1,021 

Sem Protease 149 155 1,033 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,127 0,504 0,784 

Xilanase 0,292 0,298 0,103 

Protease 0,846 0,684 0,317 

Fit x xil 0,525 0,141 0,840 

Fit x prot 0,631 0,003 0,02 

Xil x prot 0,377 0,077 0,899 

Fit x xil x prot 0,121 0,549 0,281 

CV (%) 3,71 3,06 3,64 

Desdobramento da interação 

Consumo de ração (g) 

 Com Protease Sem Protease 

750 FTU 151 Bb 156 a 

1500 FTU 157 A 153 

Conversão alimentar (kg/kg) 

 Com Protease Sem Protease 

750 FTU 1,008 b 1,049 a 

1500 FTU 1,034 1,016 
Prot: Protease; Xil: Xilanase; Fit: Fitase. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na 

linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

Dos Santos et al.15 avaliaram a interação da xilanase, protease com a superdosagem 

de fitase (1500 FTU) nas dietas de frangos e observaram que a inclusão de protease melhorou a 

conversão alimentar das aves durante a fase inicial.  
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Na avaliação de ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar dos frangos 

alimentados com as dietas experimentais na fase inicial (8 a 21 dias de idade) (Tabela 6) não 

houve diferenças estatística (P>0,05) com a inclusão das enzimas.   

 

Tabela 6 - Desempenho de frangos na fase inicial (8-21 dias) alimentados com xilanase e 

protease em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 914 1251 1,397 

1500 FTU 910 1255 1,400 

Inclusão de xilanase 

Com Xilanase 909 1249 1,397 

Sem Xilanase 915 1257 1,401 

Inclusão de protease 

Com Protease 921 1261 1,397 

Sem Protease 903 1245 1,401 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,725 0,657 0,814 

Xilanase 0,564 0,424 0,750 

Protease 0,060 0,085 0,726 

Fit x Xil 0,570 0,910 0,410 

Fit x Prot 0,517 0,126 0,443 

Xil x Prot 0,424 0,800 0,711 

Fit x Xil x Prot 0,517 0,068 0,067 

CV (%) 3,48 2,62 3,18 
Prot: Protease; Xil: Xilanase; Fit: FitaseAs médias seguidas de letras diferentes diferem pelo teste de Scott-Knott 

(P<0,05). 

 

Na avaliação de ganho  de peso e conversão alimentar dos frangos no período de 1 a 

21 dias de idade (Tabela 7) alimentados com as dietas contendo fitase, xilanase e protease não 

houve diferença estatística (P>0,05). No consumo de ração ocorreu interação (P<0,05) com as 

aves que se alimentaram com as enzimas fitase e protease. No desdobramento da interação foi 

observado que as aves que alimentaram com 1500 FTU de fitase na dieta experimental, sem a 

inclusão de protease, apresentaram menor consumo de ração (P<0,05), sendo mais eficientes. 

Gehring et al.12 observaram que a inclusão da xilanase em dietas de frangos com 

fitase não houve interação e não afetou nenhuma das variáveis de desempenho, possivelmente 

devido à quantidade de substrato e pela idade das aves (aos 14 e 25 dias de idade), não 

proporcionar um desafio microbiano. No entanto, os dados obtidos no seu experimento 

demonstraram efeitos extra-fosfóricos na utilização dos nutrientes para a melhora do desempenho 

em frangos alimentados com dietas suplementadas com 1000 FTU / kg de fitase e  concentrações 

mais altas de fitase. 
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Dos Santos et al.15 mostraram que as aves alimentada com a superdosagem da fitase 

promoveram incremento no consumo de ração e no ganho de peso aos 21 dias de idade. 

 

Tabela 7 - Desempenho de frangos aos 21 (1-21 dias) alimentados com xilanase e protease em 

associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 1058 1406 1,339 

1500 FTU 1061 1408 1,339 

Inclusão de xilanase 

Com Xilanase 1055 1405 1,337 

Sem Xilanase 1064 1409 1,340 

Inclusão de protease 

Com Protease 1068 1421 1,341 

Sem Protease 1051 1393 1,336 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,792 0,788 0,979 

Xilanase 0,339 0,614 0,762 

Protease 0,070 0,004 0,548 

Fit x Xil 0,769 0,317 0,854 

Fit x Prot 0,357 0,017 0,147 

Xil x Prot 0,529 0,700 0,450 

Fit x Xil x Prot 0,469 0,061 0,144 

CV (%) 2,90 2,18 2,16 

Desdobramento da interação 

Consumo de ração (g) 

 Com Protease  Sem Protease 

750 FTU 1408 1403 

1500 FTU 1434 a 1383 b 
Prot: Protease; Xil: Xilanase; Fit: Fitase; As médias seguidas de letras diferentes na linha diferem pelo teste de 

Scott-Knott (P<0,05). 

 

Na avaliação de desempenho da fase crescimento dos frangos (22 a 35 dias de idade) 

(Tabela 8), o ganho de peso e o consumo de ração dos frangos não houve diferença estatística 

(P>0,05). Já na conversão alimentar das aves, observou-se interação com as enzimas fitase, 

xilanase e protease (P<0,001). No desdobramento da interação, tiveram menor conversão 

alimentar as aves que se alimentaram com as dietas contendo 750FTU com xilanase ou protease.  

Este resultado está de acordo com Amerah et al.27, que realizaram um estudo para 

avaliar o desempenho de frangos em dietas suplementados com xilanase, amilase e protease 

isoladas ou combinadas em Blend, todas dietas contendo fitase e observaram que os frangos 

alimentados com a xilanase e com o blend apresentaram menor conversão alimentar.  
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Tabela 8 - Desempenho de frangos na fase crescimento (22-35 dias) alimentados com xilanase 

e protease em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 1528 1861 1,209 

1500 FTU 1517 1854 1,231 

Inclusão de xilanase 

Com Xilanase 1513 1839 1,215 

Sem Xilanase 1533 1876 1,226 

Inclusão de protease 

Com Protease 1526 1871 1,223 

Sem Protease 1520 1844 1,218 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,510 0,752 0,012 

Xilanase 0,258 0,070 0,217 

Protease 0,736 0,189 0,553 

Fit x Xil 0,981 0,977 0,612 

Fit x Prot 0,185 0,720 0,696 

Xil x Prot 0,870 0,493 0,980 

Fit x Xil x Prot 0,249 0,483 <0,001 

CV (%) 3,82 3,61 2,40 

Desdobramento da interação 

Conversão alimentar (kg/kg) 

 Com Xil+Prot Com Xilanase Sem Xil e Sem Prot Com Protease 

750 FTU 1,227 a 1,185 Bb 1,225 a 1,199Bb 

1500 FTU 1,208 b 1,240 Aa 1,221 b 1,257Aa 
Prot: Protease; Xil: Xilanase; Fit: Fitase. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

Na avaliação de desempenho dos frangos aos 35 dias (1 a 35 dias de idade) (Tabela 

9), não houve diferença para o ganho de peso e o consumo de ração dos frangos (P>0,5). Na 

conversão alimentar das aves foi observado interação (P<0,05) com as enzimas fitase,  xilanase 

e protease, na qual, os frangos apresentaram menor conversão alimentar nas dietas que possuíam 

750FTU de fitase com xilanase ou protease, como também, somente 1500FTU de fitase ou 

contendo xilanase e protease nas dietas experimentais. 

Esses resultados estão de acordo com Walk et al.28 que observaram a suplementação 

de dietas em frangos com redução Ca, P, EM e aminoácidos com fitase + xilanase ou fitase + 

xilanase + protease foi capaz de melhorar o ganho de peso e a conversão alimentar comparadas 

a uma dieta adequada de nutrientes. 
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Tabela 9 -  Desempenho de frangos aos 35 (1-35 dias) alimentados com xilanase e protease em 

combinação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 2441 3250 1,265 

1500 FTU 2420 3255 1,279 

Inclusão de xilanase 

Com Xilanase 2422 3232 1,270 

Sem Xilanase 2439 3273 1,274 

Inclusão de protease 

Com Protease 2439 3270 1,275 

Sem Protease 2422 3235 1,269 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,331 0,825 0,026 

Xilanase 0,436 0,138 0,532 

Protease 0,433 0,185 0,353 

Fit x Xil 0,939 0,733 0,651 

Fit x Prot 0,334 0,434 0,883 

Xil x Prot 0,442 0,596 0,729 

Fit x Xil x Prot 0,122 0,639 <0,001 

CV (%) 3,08 2,83 1,69 

Desdobramento da interação 

Conversão alimentar (kg/kg) 

 Com Xil+Prot Com Xilanase Sem Xil e sem Prot Com Protease 

750 FTU 1,282 a 1,247 Bb 1,278 a 1,253 Bb 

1500 FTU 1,267 b 1,285  Aa 1,267 b 1,299 Aa 
Prot: Protease; Xil: Xilanase; Fit: Fitase. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha 

diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

Na avaliação de desempenho dos frangos na fase final (36 a 42 dias de idade) (Tabela 

10), não foram encontrados diferenças para o consumo de ração e a conversão alimentar nas 

aves que se alimentaram com as dietas experimentais (P>0,05). No ganho de peso das aves, 

houve interação (P<0,05) com as enzimas xilanase e protease, no qual, as aves alimentadas de 

protease e xilanase de forma isolada, apresentaram incremento no ganho de peso. 
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Tabela 10 - Desempenho de frangos na fase final (36-42 dias) alimentados com xilanase e 

protease em combinação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 710 1548 2,166 

1500 FTU 702 1546 2,210 

Inclusão de xilanase 

Com Xilanase 701 1536 2,169 

Sem Xilanase 711 1558 2,207 

Inclusão de protease 

Com Protease 707 1555 2,205 

Sem Protease 705 1539 2,171 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,697 0,951 0,250 

Xilanase 0,651 0,383 0,325 

Protease 0,935 0,522 0,380 

Fit x Xil 0,826 0,630 0,112 

Fit x Prot 0,213 0,871 0,660 

Xil x Prot 0,022 0,112 0,479 

Fit x Xil x Prot 0,954 0,986 0,062 

CV (%) 9,15 5,18 5,30 

Desdobramento da interação 

Ganho de peso (g) 

 Com Protease Sem Protease 

Xilanase 675 B 726 A 

Sem xilanase 738 A 683 B 
Prot: Protease; Xil: Xilanase; Fit: Fitase; GP: ganho de peso, PF: peso final, CR: consumo de ração, CA: conversão 

alimentar. As médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

Na avaliação de ganho de peso e do consumo de ração dos frangos aos 42 dias (1 a 

42 dias de idade) não foram encontradas diferenças (P>0,05) (tabela 11). Houve interação 

(P<0,001) na variável conversão alimentar sobre os níveis de fitase, xilanase e protease (tabela 

11). No desdobramento da interação foi observado que a aves que se alimentaram das dietas 

contendo xilanase ou protease associado a 750 FTU de fitase promoveram melhoria na conversão 

alimentar. Williams et al.29  realizaram experimento com redução de energia na ração, sendo uma 

dieta-controle positivo e 2 dietas controle negativo (-66 e -132 kcal / kg) com a inclusão de 2 

níveis de xilanase, e observaram melhora na conversão alimentar dos frangos com a inclusão de 

xilanase comparado aos frangos alimentados com dietas energéticas adequadas. 

Dos Santos et al.15 observaram a interação da xilanase, protease com a superdosagem 

de fitase (1500 FTU) nas dietas de frangos, os resultados mostraram que as aves alimentadas com 

a superdosagem da fitase aumentaram o ganho de peso e o consumo de ração aos 42 dias de idade 

e as aves alimentadas com xilanase melhoraram a conversão alimentar. 



55 
  

 
 

Cowieson et al.30 relataram que as dietas de frangos com inclusão de carboidrases, 

de protease e de fitase exógenas podem ser usadas com sucesso em dietas de baixa densidade de 

nutrientes estrategicamente formulada para manter o desempenho de aves alimentadas com uma 

dieta nutricionalmente adequada. 

 

Tabela 11 - Desempenho de frangos aos 42 (1-42 dias) alimentados com xilanase e protease em 

combinação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 3284 4787 1,461 

1500 FTU 3244 4788 1,477 

Inclusão de xilanase 

Com Xilanase 3258 4768 1,465 

Sem Xilanase 3271 4807 1,474 

Inclusão de protease 

Com Protease 3268 4802 1,472 

Sem Protease 3260 4772 1,466 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,193 0,983 0,026 

Xilanase 0,681 0,364 0,211 

Protease 0,786 0,490 0,409 

Fit x Xil 0,903 0,958 0,981 

Fit x Prot 0,526 0,439 0,383 

Xil x Prot 0,763 0,659 0,544 

Fit x Xil x Prot 0,161 0,819 <0,001 

CV (%) 3,19 3,06 1,67 

Desdobramento da interação 

Conversão alimentar (kg/kg) 

 Com Xil+Prot Com Xilanase Sem xil e sem Prot Com Protease 

750 FTU 1,471 a 1,441 Bb 1,481 a 1,450 Bb 

1500 FTU 1,468 b 1,478 Ab 1,465 b 1,499 Aa 
Prot: Protease; Xil: Xilanase; Fit: Fitase. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

A análise de rendimento de carcaça dos frangos aos 42 dias de idade não foram 

encontradas diferenças significativas (P>0,05) (Tabela 12).  
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Tabela 12 - Rendimento de carcaça, cortes nobres e gordura abdominal de frangos aos 42 dias de 

idade alimentados com xilanase e protease em combinação com dois níveis de fitase 

 Carcaça 

(%) 

Peito 

(%) 

Coxa+sobrecoxa 

(%) 

Asas 

(%) 

Gordura 

 abdominal (%) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 83,71 28,51 29,79 10,12 1,90 b 

1500 FTU 83,33 28,10 30,06 10,07 2,04 a 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 82,96  28,47 29,72 10,12 1,98 

Sem xilanase 84,08 28,15 30,13 10,08 1,95 

Inclusão de protease 

Com protease 83,91 28,11 29,5815 10,11 1,85 b 

Sem protease 83,13 28,50 30,2752 10,09 2,08 a 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,609 0,168 0,334 0,611 0,016 

Xilanase 0,136 0,280 0,150 0,663 0,628 

Protease 0,302 0,189 0,014 0,865 <0,001 

Fit x Xil 0,229 0,082 0,034 0,123 0,148 

Fit x Prot 0,162 0,667 0,534 0,518 0,116 

Xil x Prot 0,550 0,031 0,201 0,023 0,119 

Fit x Xil x Prot 0,534 0,592 0,368 0,201 0,490 

CV (%) 4,39 4,86 4,54 4,73 13,47 

Desdobramento da interação 

Peito (%) 

 Com protease Sem protease 

Com xilanase 27,95 28,99 A 

Sem xilanase 28,28 28,02 B 

Coxa+sobrecoxa (%) 

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 29,89 29,70 B 

1500 FTU 29,56 30,56 A 

Asas (%) 

 Com protease Sem protease 

Com xilanase 10,24 a 9,97 b 

Sem xilanase 10,00 10,18 
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

  

Já para o rendimento de peito foi observada interação (P<0,05) com as enzimas 

xilanase e protease. No desdobramento da interação, as aves que se alimentaram com a dieta 

contendo xilanase obtiveram maior rendimento de peito. No rendimento de coxa e sobrecoxa foi 

encontrada interação (P<0,05) na combinação das enzimas fitase e xilanase, sendo que as aves 

que se alimentaram com 1500 FTU de fitase obtiveram maior rendimento de coxa e sobrecoxa. 

Para o rendimento de asas, foi encontrada interação na suplementação das enzimas xilanase e 

protease (P<0,05). No desdobramento da interação, as aves que se alimentaram com dietas 

contendo xilanase e protease obtiveram maior rendimento de asas. Observou-se diferença no 
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rendimento de gordura abdominal nas aves alimentadas com dietas fitase e protease de forma 

independente, no qual, os frangos que se alimentaram de dietas contendo 750 FTU de fitase e 

com protease apresentaram menor gordura abdominal.   

Dos Santos et al.15 observaram a interação da xilanase, protease com a superdosagem 

de fitase (1500 FTU) nas dietas de frangos, os resultados mostraram que as aves alimentadas com 

dietas contendo a xilanase e a  alta dosagem fitase influenciaram positivamente o rendimento de 

carcaça e o de peito, respectivamente.  

Nas análises de escore de lesões de peito amadeirado de frangos aos 42 dias de idade 

realizados na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e no 

Abatedouro São Salvador não foram observadas diferenças significativa (P> 0,05) para os 

escores de peito amadeirado. No entanto, foram encontradas 24,24% de lesões de peito 

amdeirado. 

Cruz et al.31 conduziram dois experimentos com frangos de corte alimentados com 

níveis crescentes de lisina digestível e observaram que aumentando os níveis de lisina digestível 

na dieta melhorou o desempenho e o rendimento de carcaça dos frangos, entretanto induziu a 

ocorrência e a gravidade das lesões de peito amadeirado, sendo 85,9% no Exp. 1 e 89,2% no 

Exp. 2. No presente experimento, a maior prevalência encontrada foi de 33,33% nas aves 

alimentadas com somente 750 FTU de fitase . Segundo Mutryn et al.32  a prevalência de “Wooden 

breast” em qualquer grau de severidade pode afetar  até 50% de um lotes comerciais de frangos. 

Quando os níveis de fitase foram considerados separadamente, a ocorrência de peito 

amadeirado do escore 0, foi de 71,43% e 80,3%; escore 1, de 18,8% e 15,5% e escore 2, de 

9,77% e 4,54%, para 750 e 1500 FTU, tenha respectivamente (Figura 2). Embora não ter 

apresentado diferença significativa (P>0,05), no nível de fitase de 1500FTU houve uma 

tendência de redução da incidência de peito amadeirado.  
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Figura 2 – Efeito da inclusão de fitase na incidência de peito amadeirado (%) em frangos aos 

42 dias de idade 

 

Na inclusão de protease, quando analisada separadamente (Figura 3), a ocorrência de 

peito amadeirado no escore 0, foi de 72,73% e 78,95%; no escore 1, de 18,18% e 15,79% e no 

escore 2, de 9,09% e 5,26% para ausência e presença de protease, respectivamente. Embora não 

apresentando diferença, observa-se uma tendência de redução no grau severo. 

A combinação de enzimas como a superdosagem fitase e a protease nas dietas existe 

uma tendência de redução do peito amadeirado em frangos. De acordo com York et al.21, a 

superdose de fitase pode reduzir o estresse oxidativo e proporcionar um incremento na 

oxigenação tecidual do peito do frango, aumentando a liberação e a solubilidade dos minerais 

responsáveis pelos compostos antioxidantes e pela produção de hemoglobina.  

 

 

Figura 3 – Efeito da inclusão de protease na incidência de peito amadeirado (%) em frangos 

aos 42 dias de idade 
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Na inclusão de xilanase, quando analisada separadamente (Figura 4), a ocorrência de 

peito amadeirado no escore 0, foi de 78,79% e 72,93%; no escore 1, de 15,15% e 18,80% e no 

escore 2, de 6,06% e 8,27% para ausência e presença de xilanase, respectivamente.  

 

 

Figura 4 –  Efeito da inclusão de xilanase na incidência de peito amadeirado (%) em frangos aos 

42 dias de idade 

 

Na avaliação bromotológica do peito de frango alimentados com xilanase e protease 

em combinação com níveis crescente de fitase (tabelas 13 e 14), não foram observados diferenças 

para extrato etéreo, cálcio, fósforo e selênio (P>0,05). Na matéria seca foi observada interação 

da utilização das enzimas xilanase e protease (P<0,05), e no desdobramento da interação, 

constatou-se que as aves que se alimentaram com xilanase e protease de forma conjunta 

apresentaram maior teor de matéria seca no peito.  

Para o teor de proteína no peito dos frangos houve interação com a fitase e protease. 

No desdobramento da interação, as aves que se alimentaram com 1500FTU contendo protease 

apresentaram maior teor de proteína no peito dos frangos. O teor de matéria mineral no peito, foi 

observado influência da fitase de forma independente, as aves que se alimentaram com as dietas 

contendo 1500 FTU de fitase apresentaram maiores teores de matéria mineral no peito.  
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Tabela 13 - Avaliação bromatológica de peito de frangos alimentados com xilanase e protease em combinação com dois níveis de fitase 

Tratamentos MS (%) PB (%) EE (%) MM (%) Ca (ppm) P (ppm) Na (ppm) K (ppm) Zn (ppm) Se (ppm) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 24,17 20,63 2,06 1,12 B 0,01 0,22 0,09 0,32 7,14 0,08 

1500 FTU 24,89 21,23 2,21 1,19 A 0,01 0,22 0,07 0,32 6,86 0,07 

Inclusão de xilanase 

Com Xilanase 24,80 20,72 2,14 1,15 0,01 0,22 0,08 0,32 6,84 0,07 

Sem Xilanase 24,26 21,14 2,13 1,16 0,01 0,22 0,07 0,33 7,17 0,08 

Inclusão de Protease 

Com Protease 24,75 21,02 2,02 1,17 0,01 0,22 0,07 B 0,33 A 6,84 0,07 

Sem Protease 24,31 20,84 2,24 1,14 0,01 0,22 0,08 A 0,31 B 7,16 0,07 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,196 0,033 0,515 0,030 0,342 0,431 <0,001 0,452 0,282 0,130 

Xilanase 0,329 0,128 0,954 0,707 0,342 0,244 0,336 0,152 0,206 0,100 

Protease 0,419 0,518 0,355 0,301 0,342 0,244 <0,001 0,012 0,218 0,764 

Fit x Xil 0,491 0,067 0,974 0,372 0,342 0,832 0,034 0,098 0,001 0,695 

Fit x Prot 0,846 0,035 0,218 0,07 0,342 0,832 0,639 0,078 0,489 0,325 

Xil x Prot 0,023 0,635 0,203 0,954 0,342 0,802 0,336 0,771 0,720 0,596 

Fit x Xil x Prot 0,053 0,787 0,245 0,328 0,342 0,477 0,394 0,152 0,664 0,872 

CV 7,66 4,38 31,38 8,33 16,49 6,49 13,09 7,36 11,65 14,88 
MS: Matéria seca; PB: proteína bruta; EE: extrato etéreo; MM: Matéria mineral; Ca: Cálcio; P: fósforo; Na: Sódio, K: potássio, Z:zinco; Se: Selênio; Prot: Protease; Xil: 

Xilanase; Fit: Fitase; GP: ganho de peso, PF: peso final, CR: consumo de ração, CA: conversão alimentar As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna diferem 

pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 
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Tabela 14 - Desdobramento das interações da avaliação bromatológica de peito de frangos 

aos 42 dias 

Desdobramento das interações 

 Zn (ppm)  

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 7,43 A 6,85 

1500 FTU 6,24 Bb 7,48 a 

 Na (ppm)  

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 0,09 Aa 0,08Ab 

1500 FTU 0,06 B 0,07 B 

 PB (%)  

 Com protease Sem protease 

750 FTU 20,42 B 20,84 

1500 FTU 21,62 Aa 20,84b 

 MS (%)  

 Com protease Sem protease 

Com xilanase 25,66 Aa 23,94 b 

Sem xilanase 23,84 B 24,68 
MS: Matéria seca; PB: proteína bruta; Na: Sódio, Zn: zinco. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula 

na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

Para o teor de potássio no peito foi encontrado uma influência da protease de forma 

independente, no qual, as aves que se alimentaram com a protease em suas dietas, obtiveram 

maiores teores de potássio. A avaliação do teor de zinco no peito, foi observado interação com 

a fitase e xilanase (P<0,05), em que as dietas contendo 750FTU com xilanase e somente 

1500FTU foram observados maiores de teores de zinco no peito.   

Tasoniero et al.33, avaliando parâmetros de qualidade da carne de frango, 

determinaram o perfil mineral (Ca, Fe, Na, K e P) do músculo Pectoralis major com ocorrência 

de lesões de peito amadeirado e estrias brancas ao mesmo tempo comparado ao peito normal,  

observaram maiores valores para ferro e sódio. No entanto, houve redução dos níveis de 

potássio e fósforo, sugerindo que as deficiências dos minerais na composição do peito são 

importantes, e podem repercutir possíveis falhas na absorção destes minerais.  

Ao avaliar a metabolizabilidade das dietas oferecidas aos frangos aos 21 dias de 

idade (Tabela 15), não se observou diferença no balanço de nitrogênio e coeficiente de 

metabolizabilidade do nitrogênio (P>0,05). Houve influência de forma independente para a 

enzima fitase, as aves que consumiram 1500FTU em suas dietas obtiveram maiores coeficientes 

de metabolizabilidade da matéria seca. 
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Cowieson et al.34 avaliaram um complexo enzimático contendo xilanase, amilase, 

protease e fitase em dietas de frangos, a base milho e soja, e observaram melhora na 

digestibilidade da matéria seca, nitrogênio, lipídios, aminoácidos, energia, Ca e P.  

Amerah et al.27 realizaram estudo para avaliar a digestibilidade dos nutrientes em 

frangos alimentados com dietas a base milho e  suplementadas com xilanase, amilase e protease 

como atividades únicas ou combinadas em Blend, todas dietas contendo fitase, e observaram 

que somente o blend das enzimas houve incremento na energia metabolizável (AMEn). Houve 

um incremento na digestibilidade do N na energia digestível ileal aparente nas aves alimentada 

com a xilanase, amilase ou o blend com as enzimas. Os frangos alimentados com protease e o 

blend obtiveram melhor retenção de N. Os autores relataram que foi observado efeito sinérgico 

entre a xilanse, a amilase e protease na digestibilidade dos nutrientes. 

 

Tabela 15 – Coeficientes de metabolizabilidade de frangos aos 21 dias alimentados com 

xilanase e protease em combinação com dois níveis de fitase 

Tratamentos BN CMN CMMS RetN 

Inclusão de fitase 

750 FTU 41,14 68,81 77,83 B 32,56 

1500 FTU 41,82 69,61 79,97 A 32,93 

Inclusão de xilanase 

Xilanase 41,60 69,20 79,42 33,35 

Sem Xil. 41,37 69,21 78,38 32,15 

Inclusão de protease 

Protease 40,58 68,48 78,53 31,93 B 

Sem Prot. 42,38 69,94 79,27 33,57 A 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,580 0,487 <0,001 0,595 

Xilanase 0,849 0,992 0,072 0,093 

Protease 0,148 0,210 0,193 0,025 

Fit:Xil 0,560 0,835 0,327 0,328 

Fit:Prot 0,421 0,246 0,212 0,784 

Xil:Prot 0,569 0,665 0,550 0,710 

Fit:Xil:Prot 0,473 0,640 0,993 0,794 

CV (%) 9,67 5,59 2,34 6,89 
CMMS: Coeficiente de Metabolizabilidade da Matéria Seca, CMN: Coeficiente de Metabolizabilidade do 

Nitrogênio, BN: Balanço de Nitrogênio, RET N: Nitrogênio retido (mg de nutrientes/grama de ganho de peso). 

As médias seguidas de letras diferentes  na coluna diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 
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3.4 Conclusões 

 

O uso de dietas com 750 FTU de fitase combinada com xilanase melhora a 

conversão alimentar e a porcentagem de sódio e de zinco no peito de frangos aos 42 dias, e seu 

uso isolado também aumenta a porcentagem de rendimento de peito.  

A combinação de xilanase e protease aumenta a porcentagem de asa e maior 

concentração de matéria seca no peito de frangos aos 42 dias.  

O uso da protease isolada diminui a porcentagem de gordura abdominal, aumenta 

porcentagem de potássio no peito e combinada com 750 FTU melhora a conversão alimentar 

de frangos aos 42 dias.  

Quando se aumenta a dosagem para 1500 FTU, melhora a porcentagem de coxa e 

sobrecoxa, a porcentagem de matéria mineral e zinco no peito e o coeficiente de 

metabolizabilidade da matéria seca para frangos. Essa alta dosagem combinada com protease 

também aumenta a porcentagem de proteína no peito de frangos aos 42 dias.  
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CAPÍTULO 3 - ASSOCIAÇÃO DE XILANASE, PROTEASE E DOIS NÍVEIS DE 

FITASE EM DIETAS DE FRANGOS: METABOLIZABILIDADE DE 

NUTRIENTES, QUALIDADE DE PEITO, PARÂMETROS 

SANGUINEOS E PADRÕES ÓSSEOS  

 

RESUMO: O experimento foi conduzido para avaliar a combinação de xilanase, protease e 

dois níveis de fitase no desempenho, na metabolizabilidade de nutrientes, no rendimento de 

carcaça e cortes, na composição química do músculo peitoral, no desenvolvimento 

histopatológico de peito, nos níveis séricos e na caracterização óssea de frangos aos 42 dias de 

idade. Foram alojados 400 pintos machos da linhagem Cobb 500 em baterias de aço 

galvanizado até os 42 dias. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado,  

com arranjo fatorial 2x2x2, correspondendo a interação da fitase (750 FTU e 1500 FTU), 

xilanase (com e sem xilanase) e protease (com e sem protease); com 8 tratamentos e 5 repetições 

de 10 aves na fases inicial e de 8 tratamentos com 5 repetições de 4 aves na fase crescimento-

final (22 a 42 dias). A inclusão de 1500 FTU de fitase contendo a protease na ração promoveu 

melhoria na conversão alimentar de pintainhos aos 7 dias. O uso de 1500 FTU com a inclusão 

de xilanase na dieta aumentou o ganho de peso em frangos aos 41 dias. Na metabolizabilidade 

dos nutrientes de frangos aos 21 dias, as dietas contendo 750 FTU de fitase com a xilanase ou 

a protease, apresentaram aumento no coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio das 

excretas. O aumento do nível de fitase contendo a protease na dieta promoveu aumento da 

energia metabolizável aparente. No rendimento de coxa+sobrecoxa de frangos aos 42 dias, foi 

observado aumento do rendimento nas dietas contendo 1500 FTU de fitase ou 750 FTU 

contendo protease na dieta. A composição química do peito de frangos aos 21 dias, observou-

se que as aves alimentadas com 1500 FTU de fitase, promoveu incremento dos aminoácidos 

fenilalana, glicina, glutamina, beta-alanina, alanina, isoleucina, valina e leucina. Já nos frangos 

aos 42 dias, o uso de 1500 FTU de fitase contendo a protease na dieta ocorreu esse mesmo 

incremento nos aminoácidos no peito.  Nos níveis bioquímicos séricos dos frangos aos 21 dias 

de idade, o aumento da dosagem de fitase associada com a xilanase e protease influenciaram 

nos níveis séricos de globulina, proteínas totais, cálcio total e iônico e fósforo. Nos níveis 

séricos dos frangos aos 42 dias de idade, as aves alimentas com 750 FTU de fitase contendo a 

xilanase influenciou no incremento de albumina, Ca iônico e P. A xilanase e a protease 

contribuíram para melhorar as características ósseas dos frangos alimentados com crescente 

níveis de fitase aos 21 e 42 dias de idades.  

 

 

Palavras-chave: fitato, inositol, superdose 
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CHAPTER 3 - ASSOCIATION OF XYLANASE, PROTEASE AND TWO LEVELS 

OF PHYTASE IN CHICKEN DIETS: METABOLIZABILITY OF 

NUTRIENTS, BREAST QUALITY, BLOOD PARAMETERS AND 

BONE PATTERNS 

 

ABSTRACT: The experiment was carried out to evaluate the combination of xylanase, 

protease and two levels of phytase on performance, nutrient metabolizability, carcass and cut 

yield, chemical composition of the pectoral muscle, histopathological development of the 

breast, serum levels and bone characterization of chickens at 42 days old. It were housed 400 

male Cobb 500 chicks in galvanized steel batteries up to 42 days old. The experimental design  

was completely randomized, with a 2x2x2 factorial arrangement, corresponding to the 

interaction of phytase (750 FTU and 1500 FTU), xylanase (with and without xylanase) and 

protease (with and without protease); by 8 treatments and 5 replications of 10 birds in the initial 

phase and 8 treatments with 5 replications of 4 birds in the growth-final phase (22 to 42 days). 

The inclusion of 1500 FTU of phytase containing the protease in the feed promoted an 

improvement in the feed conversion of chicks at 7 days. The use of 1500 FTU with the inclusion 

of xylanase in the diet increased weight gain in chickens at 41 days. In the metabolizability of 

the nutrients of chickens at 21 days, diets containing 750 FTU of phytase with xylanase or 

protease, showed an increase in the nitrogen metabolizability coefficient of excreta. The 

increase in the level of phytase containing the protease in the diet promoted an increase in the 

apparent metabolizable energy. In the yield of thigh + chicken drumstick at 42 days, an increase 

in yield was observed in diets containing 1500 FTU of phytase or 750 FTU containing protease 

in the diet. The chemical composition of the chicken breast at 21 days, it was observed that the 

birds fed with 1500 FTU of phytase, promoted an increase in the amino acids phenylalan, 

glycine, glutamine, beta-alanine, alanine, isoleucine, valine and leucine. In chickens at 42 days, 

the use of 1550 FTU of phytase containing the protease in the diet occurred with the same 

increase in amino acids in the breast. In the serum biochemical levels of chickens at 21 days of 

age, the increase in the dosage of phytase associated with xylanase and protease influenced the 

serum levels of globulin, total proteins, total and ionic calcium and phosphorus. In the serum 

levels of chickens at 42 days of age, birds fed 750 FTU of phytase containing xylanase 

influenced the increase in albumin, ionic Ca and P. Xylanase and protease contributed to 

improve the bone characteristics of chickens fed with increasing levels phytase at 21 and 42 

days of age. 

 

 

Keywords: phytate, inositol, overdose 
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3.1 Introdução 

 

As enzimas são proteínas que atuam como catalisadoras dos processos biológicos. 

O uso de enzimas exógenas em dietas de frangos possibilita um melhor aproveitamento dos 

alimentos no trato gastrointestinal, facilitando a digestão e a absorção dos nutrientes, mediante 

aos fatores antinutricionais existentes nos grãos. Para ocorrer boa ação enzimática, é necessário 

que nas dietas contenham uma quantidade de substrato passível de atuação e direcionada em 

fases específicas da vida da ave1.   

As aves não contém enzimas endógenas eficientes para digerir os componentes da 

fração fibra dos ingredientes vegetais que constituem a parede celular, formada principalmente 

por polissacarídeos não amiláceos (PNA) solúveis ou insolúveis, que podem causar problemas 

de digestão e absorção dos nutrientes, pois possuem alta capacidade de retenção de água e de 

formação de gel viscoso no intestino, alterando o tempo de trânsito intestinal2. A fibras solúveis 

são compostas principalmente pelos arabinoxilanos e β-glucanos3. A fermentação destas fibras 

podem ocorrer no intestino delgado por microrganismos patogênicos, como o Clostridium 

perfrigens, que pode produzir toxinas altamente deletérias no organismo da ave4,5. 

A inclusão da enzima xilanase pode ser uma alternativa no sentido de prevenir o 

aparecimento de distúrbios digestórios e melhorar a condição de saúde intestinal da ave, 

reduzindo a ação de bactérias patogênicas4,5. Os xilo-oligossacarídoes (XOS), resultado da 

degradação dos arabinoxilanos (PNA) pela ação da xilanase, são fermentados pela microflora 

no intestino grosso (cecos) havendo um incremento na produção dos ácidos graxos voláteis 

(AGV’s), em especial de butirato, tornando-se fonte de energia e responsável pela melhoria da 

função gastrointestinal e pela modulação do sistema imune no controle de bactérias6. 

A enzima protease tem o potencial de melhorar a digestibilidade da proteína dos 

ingredientes utilizados nas dietas para frangos, promovendo a redução da quantidade de 

proteína e o uso racional dos aminoácidos sintéticos7.  

Nas dietas a base de milho e soja para frangos, a inclusão das fitases exógenas se 

tornaram prática rotineira nas fábricas de ração para minimizar os efeitos negativos dos fatores 

antinutricionais, visto o benefício proporcionado na desfosforilação da molécula de fitato 

presente nas células vegetais dos ingredientes em disponibilizar o fósforo e outros minerais, 

proteínas, aminoácidos, amido, nas dietas das aves8. Ocorre também a liberação de inositol, que 

é posteriormente absorvido e utilizado em várias funções biológicas dentro do animal, 

promovendo melhora no desempenho animal9,10,11. A inclusão de fitase nas dietas de frangos 
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propicia vantagens como redução nos custos da ração, pelo menor uso de fósforo inorgânico 

que se constitui em recurso natural não-renovável, e é um dos ingredientes mais caros da 

ração12. 

De acordo com York et al.13, a superdose de fitase pode melhorar a qualidade da 

carne de frangos em decorrência da alteração muscular de peito amadeirado, reduzindo o 

estresse oxidativo e proporcionando um incremento na oxigenação tecidual do peito do frango, 

aumentando a liberação e a solubilidade dos minerais responsáveis pelos compostos 

antioxidantes e pela produção de hemoglobina. As alterações musculares de peito são uma das 

causas da redução na qualidade da carne ocasionando prejuízos econômicos14,15,16,17,18. 

Estudos com a utilização da combinação das enzimas xilanase, protease e fitase em 

dietas de frangos podem se constituir em excelente ferramenta para minimizar os efeitos dos 

fatores antinutricionais e permitir ganhos na disponibilização de nutrientes intensificados pelos 

efeitos extra-fosfóricos19,20,21. E servir de aporte nutricional e antioxidante na redução da 

incidência e a severidade da alteração muscular de peito amadeirado13. 

Dos Santos et al.22  observaram a interação da xilanase, protease com 1500 FTU de 

fitase nas dietas de frangos a base de sorgo, os resultados mostraram que as aves alimentadas 

com a superdosagem da fitase aumentou o ganho de peso e o consumo de ração aos 42 dias de 

idade e as aves aves alimentadas com xilanase melhoraram a conversão alimentar. 

Objetivou-se avaliar a combinação de xilanase, protease e níveis crescentes de 

fitase no desempenho, na metabolizabilidade de nutrientes, no rendimento de carcaça e corte 

nobres, na composição química do músculo peitoral, no desenvolvimento histopatológico de 

peito, nos níveis séricos e  na caracterização óssea de frangos aos 42 dias de idade. 

 

 

3.2 Material e métodos 

 

O experimento foi conduzido no aviário experimental da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Todos os procedimentos neste estudo 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA)  da Universidade 

Federal do Goiás, sob o número 010/2017. 

Foram alojados 400 pintos machos da linhagem Cobb 500® com um dia de idade, 

adquiridos de incubatório comercial, devidamente vacinados. Foram criados em baterias de aço 

galvanizado até os 42 dias. As gaiolas metabólicas para criar as aves até 21 dias foram 
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compostas de cinco andares, com bebedouro e comedouro linear por parcela (unidade 

experimental) e sistema de aquecimento com lâmpadas incandescentes.  E após os 21 dias de 

vida foram transferidos para gaiolas metabólicas para aves adultas, composta de 3 andares, com 

bebedouro e comedouro linear por parcela (unidade experimental). 

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado (DIC),  com 

arranjo fatorial 2x2x2, correspondendo a interação da fitase (750 FTU e 1500 FTU), xilanase 

(com e sem xilanase) e protease (com e sem protease); com 8 tratamentos e 5 repetições de 10 

aves – totalizando 400 pintos para a fase inicial e 8 tratamentos com 5 repetições de 4 aves – 

totalizando 160 frangos para as fases crescimento-final (22 a 42 dias). 

As dietas experimentais foram formuladas de acordo com as tabelas brasileiras, e 

suplementadas com xilanase (60g/ton), protease (500g/ton) e fitase (75, 150g/ton). As rações 

experimentais à base de milho e farelo de soja, suplementos vitamínico e mineral foram 

formuladas de acordo com os níveis nutricionais recomendados por Rostagno et al.22. Para a 

exigência de cálcio, fósforo disponível e energia metabolizável na dieta, foi considerada a 

valorização da matriz da fitase para liberação de cálcio, fósforo e energia na suplementação de 

fosfato para atendimento da exigência nutricional para a fase pré-inicial (Tabela 1), inicial (Tabela 

2), crescimento (Tabela 3) e fase final (Tabela 4).  O amido foi adicionado como material de 

substituição nas dietas não suplementadas com xilanase, protease e em relação aos níveis de 

fitase. A fitase e xilanase utilizada no experimento foram obtidas da empresa AB Vista Feed 

Ingredients - Reino Unido, com seus respectivos nomes comerciais, Quantum Blue e Econase 

XT 25; e a protease, uma serina-protease, adquirida da empresa NOVUS Internacional, nome 

comercial Cibenza DP-100. As rações foram isentas de promotores de crescimento e 

anticoccidiano, Foram coletadas amostras das rações experimentais que foram embaladas e 

identificadas para análise bromatológica de seus componentes, segundo a metodologia descrita 

por Detmann et al.23. 

As aves e as rações fornecidas foram pesadas no primeiro dia para a distribuição 

dos animais nas unidades experimentais, e realizadas pesagens semanais das aves e rações sobra 

de ração e registrado a mortalidade diária com o peso das aves mortas, para avaliação do 

desempenho. 
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Tabela 1 - Composição das dietas experimentais da fase pré-inicial (1-7 dias) 

 750 FTU fitase 1500 FTU fitase 

Ingredientes 
750  

FTU 

+  

xilanase 

+  

protease 

+ xilanase 

+ protease 

1500 

FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+ xilanase 

+ protease 

Milho 47,74 47,74 47,74 47,74 47,74 47,74 47,74 47,74 

Farelo de Soja 41,62 41,62 41,62 41,62 41,62 41,62 41,62 41,62 

Óleo de soja 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Far. glúten 60% 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Fosfato1  1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 

Calcário2 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Sal comum 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Dl-metionina 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

L-lisina hcl 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

L-Treonina 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Bicarb. sódio 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Amido 0,200 0,194 0,150 0,144 0,193 0,187 0,143 0,137 

Xilanase 0,00 0,006 0,00 0,006 0,00 0,006 0,00 0,006 

Protease 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,050 0,050 

Fitase  0,008 0,008 0,008 0,008 0,015 0,015 0,015 0,015 

Min e Vit4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Total 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional 

EM (kcal/kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Prot. bruta (%) 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 

Lisina Dig. (%) 1,364 1,364 1,364 1,364 1,364 1,364 1,364 1,364 

Met+Cis Dig. (%) 0,989 0,989 0,989 0,989 0,989 0,989 0,989 0,989 

Treonina Dig. (%) 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 

Cálcio (%) 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 

Fósforo Disp. (%) 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 
1 Fosfato bicálcico 
2Calcário calcítico 
3Premix mineral e vitamínico(quantidade\kg produto): Vitamina A- 2.000.000,00UI; Vitamina D3- 600.000,00UI; 

Vitamina E- 5.000UI; Vitamina K- 450mg; Vitamina B1- 500mg; Vitamina B2- 1.500mg; Vitamina B6- 700mg; 

Vitamina B12- 2.500mcg; Ácido pantotênico- 3.500; Ácido Nicotínico- 9.000mg; Ácido fólico- 250mg; Biotina- 

15mg; Colina- 80g; Cobre- 2.500mg; Ferro- 10g; Manganês- 20g; Iodo- 250 mg; Zinco-18g; Selênio- 75mg; 

Virginiamicina- 4.125mg; Nicarbazina- 10g; Maduramicina 937,5mg. 
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Tabela 2 - Composição das dietas experimentais da fase inicial (8-21 dias) 

 750 FTU fitase 1500 FTU fitase 

Ingredientes 
750 

 FTU 

+  

xilanase 

+  

protease 

+ xilanase  

+ protease 

1500 

FTU 

+ xilanase  

+ protease 

+  

protease 

+ xilanase 

+ protease 

Milho 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 

F.  Soja 38,20 38,20 38,20 38,20 38,20 38,20 38,20 38,20 

Óleo soja 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 

Far. glúten 60% 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Fosfato1 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

Calcário2 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Sal comum 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

DL-metionina 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

L-lisina  0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

L-treonina 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Bicarbonato 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Amido 0,200 0,194 0,150 0,144 0,193 0,187 0,143 0,137 

Xilanase 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 

Protease 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,050 0,050 

Fitase  0,008 0,008 0,008 0,008 0,015 0,015 0,015 0,015 

Min e Vit4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Total 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional 

EM (kcal/kg) 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

Prot. bruta (%) 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 

Lisina Dig. (%) 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 

Met+Cis Dig. (%) 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 

Treonina Dig. (%) 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 

Cálcio (%) 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 

Fósforo Disp. (%) 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 
1 Fosfato bicálcico 
2Calcário calcítico 
3Premix mineral e vitamínico(quantidade\kg produto): Vitamina A- 2.000.000,00UI; Vitamina D3- 600.000,00UI; 

Vitamina E- 5.000UI; Vitamina K- 450mg; Vitamina B1- 500mg; Vitamina B2- 1.500mg; Vitamina B6- 700mg; 

Vitamina B12- 2.500mcg; Ácido pantotênico- 3.500; Ácido Nicotínico- 9.000mg; Ácido fólico- 250mg; Biotina- 

15mg; Colina- 80g; Cobre- 2.500mg; Ferro- 10g; Manganês- 20g; Iodo- 250 mg; Zinco-18g; Selênio- 75mg; 

Virginiamicina- 4.125mg; Nicarbazina- 10g; Maduramicina 937,5mg. 
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Tabela 3 - Composição das dietas experimentais da fase crescimento (22-35 dias) 

 750 FTU fitase 1500 FTU fitase 

Ingredientes 
750 

 FTU 

+  

xilanase 

+  

protease 

+ xilanase 

+ protease 

1500 

FTU 

+  

xilanase 

+ 

protease 

+xilanase 

+protease 

Milho 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 

Farelo de Soja 35,57 35,57 35,57 35,57 35,57 35,57 35,57 35,57 

Óleo de soja 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 

Far. glúten 60% 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Fosfato1 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

Calcário2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Sal comum 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Dl-metionina 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

L-lisina 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

L-treonina 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Bicarbonato 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Amido 0,200 0,194 0,150 0,144 0,193 0,187 0,143 0,137 

Xilanase 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 

Protease 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,050 0,050 

Fitase 0,008 0,008 0,008 0,008 0,015 0,015 0,015 0,015 

Min e Vit4  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional 

EM (kcal/kg) 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

Prot. bruta (%) 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 

Lisina Dig. (%) 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 

Met+Cis Dig. (%) 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 

Treonina Dig. (%) 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 

Cálcio (%) 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 

Fósforo Disp. (%) 0,615 0,615 0,615 0,615 0,615 0,615 0,615 0,615 
1 Fosfato bicálcico 
2Calcário calcítico 
3Premix mineral e vitamínico(quantidade\kg produto): Vitamina A- 1.750.000,00UI; Vitamina D3- 500.000,00UI; 

Vitamina E- 3.000UI; Vitamina K- 375mg; Vitamina B1- 400mg; Vitamina B2- 1.250mg; Vitamina B6- 750mg; 

Vitamina B12- 2.500mcg; Ácido pantotênico- 3.250; Ácido Nicotínico- 8.000mg; Ácido fólico- 250mg; Biotina- 

15mg; Colina- 80g; Cobre- 2.500mg; Ferro- 10g; Manganês- 20g; Iodo- 250 mg; Zinco- 18g; Selênio- 75mg; 

Virginiamicina- 4.125mg; Salinomicina sódica- 16,5g. 
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Tabela 4 - Composição das dietas experimentais da fase final (36-42 dias) 

 750 FTU fitase 1500 FTU fitase 

Ingredientes 
750 

FTU 
+ xilanase + protease 

+xilanase 

+protease 

1500 

FTU 

+ 

xilanase 

+ 

protease 

+xilanase 

+protease 

Milho 60,49 60,49 60,49 60,49 60,49 60,49 60,49 60,49 

Farelo Soja 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 

Óleo de soja 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 

Fosfato1 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Calcário2 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Sal comum 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Dl-metionina 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

L-lisina 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

L-valina 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

L-treonina 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Amido 0,200 0,194 0,150 0,144 0,193 0,187 0,143 0,137 

Fitase  0,008 0,008 0,008 0,008 0,015 0,015 0,015 0,015 

Xilanase 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,006 

Protease 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,050 0,050 

Min e Vit4  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional 

EM (kcal/kg) 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 

Prot. bruta (%) 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 

Lisina Dig. (%) 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 

Met+Cis Dig. (%) 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Treonina Dig. (%) 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 

Cálcio (%) 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 

Fósforo Disp. (%) 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 
1 Fosfato bicálcico 
2Calcário calcítico 
3Premix mineral e vitamínico (quantidade\kg produto): Vitamina A- 1.500.000,00UI; Vitamina D3- 350.000,00UI; 

Vitamina E- 3.500UI; Vitamina K- 350mg; Vitamina B1- 250mg; Vitamina B2- 1.250mg; Vitamina B6- 250mg; 

Vitamina B12- 2.500mcg; Ácido pantotênico- 4.000; Ácido Nicotínico- 11g; Ácido fólico- 400mg; Biotina- 15mg; 

Colina- 150g; Cobre- 4.500mg; Ferro- 20g; Manganês- 30g; Iodo- 400 mg; Zinco- 25g; Selênio- 100mg. 

 

As medidas de desempenho consistiram em determinar o ganho de peso, o consumo 

de ração e o índice de conversão alimentar aos 7, 14, 21, 28, 35 e aos 42 dias de idade, conforme 

a descrição abaixo: 

– Ganho de peso: calculado pela diferença entre os pesos médios das aves obtidos pelas 

pesagens, dentro das fases e no período total; 

– Consumo de ração: obtido pela diferença entre os valores de ração oferecida no início e as 

sobras ao final de cada fase, sendo contabilizado o número das aves mortas nos intervalos como 

critério para correção dos valores de consumo; 
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– Conversão alimentar: valor obtido pela relação entre o ganho de peso e o consumo de ração, 

sendo utilizado como critério de correção o peso das aves mortas nas diferentes fases e no 

período total. 

Foi realizado ensaio de metabolismo na fase inicial (17-21 dias de idade) pelo 

método da colheita total de excretas24. A coleta de excretas foi realizada duas vezes ao dia, 

durante quatro dias e acondicionadas em sacos plásticos identificados, congelados para 

conservação e posteriores análises bromatológicas. 

As análises bromatológicas das amostras dos ingredientes da dieta experimental e 

das excretas foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de 

Zootecnia da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. As análises 

foram realizadas em duplicata de acordo com o método preconizado por Detmann et al.25, e 

foram determinadas a matéria seca, nitrogênio total e energia bruta. A energia bruta foi 

determinada em bomba calorimétrica adiabática PARR (modelo 6400) e o nitrogênio total pelo 

método micro-Kjeldahl pelo destilador de nitrogênio/proteína Tecnal TE-0364. 

A partir desses dados, foram determinados o balanço de nitrogênio, coeficientes de 

metabolizabilidade do nitrogênio e da matéria-seca, retenção do nitrogênio; e os valores de 

energia metabolizável aparente (EMA), energia metabolizável aparente corrigida para retenção 

de nitrogênio (EMAn), utilizando-se as equações descritas por Matterson et al.26. 

Aos 7 e 21 dias de idade, 6 aves por tratamento, totalizando 54 aves, foram contidas 

para coleta de 5 mL de sangue por meio de punção cardíaca (7 e 21 dias), utilizando-se seringas 

esterilizadas. As aves com 7 e 21 dias de idade foram eutanasiadas e depois foi realizado a 

punção cardíaca. As amostras sanguíneas foram devidamente identificadas em tubos com 

ativador de coagulação e foram encaminhadas para o Laboratório Multiusuário do Programa de 

Pós-Graduação da Escola de Veterinária e Zootecnia, sendo centrifugadas por cinco minutos a 

1.500 rpm para separação do soro, que será imediatamente congelado à -20ºC para posterior 

análise das concentrações séricas de cálcio total e ionizável, fósforo, sódio e potássio. 

Na avaliação de desenvolvimento histológico do peito dos frangos com 14, 21, 28 

e 35 dias de idade, as aves foram eutanasiadas por meio de deslocamento cervical, sendo 

coletados fragmentos do peito de 1cm2 na porção apical e distal do músculo Pectoralis major 

por meio de bisturi em 2 aves por repetição e colocados em potes identificados contendo formol 

tamponado a 10% por 24 horas. Posteriormente, o material foi lavado em álcool 70% para que 

não ocorra a desidratação. As amostras foram diafanizadas em xilol e incluídas em blocos de 
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parafina, e em seguida, as lâminas foram coradas pelo método de Hematoxilina e Eosina (HE) 

seguindo a metodologia descrita por Luna27.  

As lâminas confeccionadas foram analisadas por meio de microscópio óptico, e 

foram observadas as alterações ocorridas na célula muscular do peito de acordo com as lesões 

histológicas de “Wooden Breast” como: degeneração, necrose, infiltrado inflamatório 

mononuclear, infiltrado inflamatório macrofágico, infiltrado inflamatório polimorfonuclear, 

hiperemia/congestão; hemorragia; fibrose e edema; recebendo escores de 1 a 3 de acordo com 

a severidade das lesões, onde o escore 1 – normal/discreto ( pequenas alterações) , escore 2 – 

moderado e escore 3 – severo. 

No 42o dia de idade, 2 aves/ parcela, totalizando 96 aves, foram identificadas e após 

jejum de aproximadamente 8 horas, foram pesadas, abatidas e processadas. Os cortes obtidos 

foram: carcaça eviscerada (sem cabeça, pescoço e pés), peito desossado, pernas (coxa + 

sobrecoxa), asas e gordura abdominal. Para o cálculo de rendimento da carcaça eviscerada, foi 

tomado como base o peso vivo, obtido individualmente antes do abate, para o rendimento de 

partes da carcaça quente e gordura abdominal, foi considerado como base o peso da carcaça 

eviscerada.  

Para determinar a composição química do músculo do peito, foi utilizado a análise 

de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H no Laboratório de RMN do Instituto de 

Química da Universidade Federal de Goiás, utilizando um espectrômetro Bruker Avance III 

500.  Foram coletados 0,2 g de peito e homogenizados em um equipamento Fast-Prep (7,5 

msec/sec; 15 segundos) com 1,2 mL de água destilada. Transferiu-se 1 mL da solução para um 

tubo que foi centrifugado (8 minutos, 10.000 rpm). Posteriormente, 500 µL do sobrenadante foi 

transferido para um novo tubo e foram adicionados 571 µL de clorofórmio. As amostras foram 

homogeneizadas manualmente e então centrifugadas (2 minutos, 10.000 rpm). Uma alíquota do 

sobrenadante (357 µL) foi transferida para o tubo de RMN e foram adicionados 200 µL de 

solução D2O / DSS / Azida de sódio. Os espectros foram adquiridos usando a sequência de 

pulsos noesygppr1d_d1_split com supressão do sinal dos hidrogênios do solvente, usando os 

seguintes parâmetros: tamanho do FID de 32 k, número de espectros (scans) de 16, número de 

dummy scans de 16, tamanho da janela espectral de 12 ppm, tempo de aquisição de 2,28 

segundos e tempo de espera (d1) de 5 segundos. Os espectros de RMN foram processados, 

ajustados e quantificados usando o software Topspin 3.1, e para quantificação e calibração do 

espectro foi utilizado o sinal do DSS (δ 0.00). Os aminoácidos quantificados da carne de peito 

foram: fenilalanina, glicina, glutamina, B-alanina, alanina, isoleucina, valina e leucina. 
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As aves abatidas foram retiradas as tíbias direitas que foram descarnadas e 

identificadas em sacos plásticos e congeladas a -20ºC. Para a realização das análises, as tíbias 

foram descongeladas e foram retirados os resíduos de carne e cartilagem. Os parâmetros ósseos 

avaliados foram: peso, comprimento, espessura, índice Seedor, resistência óssea e 

densitometria mineral óssea. 

Para determinar o peso das tíbias, foi utilizado uma balança analítica de 0,01g; as 

medidas de comprimento e espessura mediana, por meio de paquímetro digital de precisão de 

0,02mm. O índice de Seedor et al.28 foi obtido pela seguinte fórmula: peso do osso 

(mg)/comprimento do osso (mm). Posteriormente estes ossos foram utilizados para análise de 

densitometria óssea.   

Para a determinação da  DMO (densitometria mineral óssea), as tíbias dos frangos  

foram radiografadas no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia (UFG) com 

auxílio de um residente em diagnóstico por imagem do hospital. As tíbias direitas foram 

radiografadas juntamente com uma escala de alumínio (phantom), utilizado como referencial 

densitométrico, constituída de 12 degraus, tendo o primeiro degrau a espessura de 0,5 mm, 

variando a seguir de 0,5 mm de um degrau para outro até o décimo segundo degrau. A técnica 

radiográfica utilizada foi 40kv, 100mA, 2,00mAs e  tempo de 0,020s, com distância foco filme 

de 90cm.  

Posteriormente, estas imagens foram tratadas pelo software Photoshop® e lidas no 

software Athena Cromox ®,  o qual, forneceu o valor relativo da densidade mineral óssea, sendo 

expressa em milímetros de alumínio (mm Al) de cada tíbia analisada. Estes valores 

densitométricos obtidos foram convertidos para valores em espessura pelo computador, 

utilizando-se a metodologia descrita por Louzada et al.29. Posteriormente as tíbias foram 

utilizadas para a avaliação de resistência óssea (RO). 

As análises de resistência óssea foram realizadas na Escola de Engenharia de 

Alimentos da Universidade Federal de Goiás – UFG em Goiânia, Goiás, Brasil. Em seguida, as 

tíbias direitas foram utilizadas em provas biofísicas de resistência óssea, com auxílio do 

analisador universal de ensaios, Instron, série 3367, Grove City, EUA. As tíbia foram dispostas 

em sentido horizontal no equipamento, exercendo a força até a ruptura da tíbia, na região central do 

osso; sendo analisando a força máxima (CM), força na ruptura e deflexão na força máxima, 

obtendo-se a curva força x deslocamento, determinada por meio de programa computacional. 

As variáveis foram medidas em ensaio de flexão de três pontos com distância de vão de apoio 
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de 70 mm, célula de carga 500 kgf e ensaio tipo estático (2mm/min). O momento da ruptura do 

osso foi registrado em quilograma força (kgf). 

A análise dos dados de desempenho, coeficientes de metabolizabilidade do 

experimento foram realizadas utilizando-se o procedimento de análise de variância (ANOVA), 

os dados quando estatisticamente diferentes a 5% de significância, serão comparadas pelo Teste 

de Scott-Knott. Os escores obtidos com as análises histológicas dos peitos de frangos foram 

submetidas ao teste de Kruskal-Wallis (P <0,05). Foi utilizado o software de estatística R 

Development Core Team30. 

 

 

3.3 Resultados e discussão 

 

O ganho de peso e o consumo de ração dos pintainhos de corte na fase pré-inicial 

(1 a 7 dias) alimentados com as dietas contendo os níveis de fitase, xilanase e protease foram 

observados as interações com as enzimas fitase e xilanase nas aves alimentas com as dietas 

experimentais (Tabela 5). Já na conversão alimentar das aves a interação foi observada com as 

três enzimas. No desdobramento das interações foram observados que tanto o ganho de peso e 

o consumo de ração das aves, obteve maiores valores com a inclusão de 750 FTU de fitase sem 

a associação de enzimas; com a inclusão da xilanase foi observado maior valor com 1500 FTU 

de fitase. A conversão alimentar das aves, o menor valor encontrado foi com a inclusão de 750 

FTU sem inclusão de outras enzimas e utilizando 1500FTU de fitase e protease. 

Cowieson et al.31 relataram que em dietas iniciais à base de milho e soja para 

frangos no conceito de redução de energia, diminuindo a gordura, deve-se aplicar com 

moderação, pois o efeito das carboidrases pode ter um efeito deletério sobre o desempenho, 

principalmente na conversão alimentar e na digestibilidade dos nutrientes ileais de frangos 

jovens.  

Em relação ao desempenho dos frangos na fase inicial (8 a 21 dias), não foram 

observados diferenças para o ganho de peso e a conversão alimentar (P>0,05) (Tabela 6). No 

consumo de ração das aves houve interação com uso das enzimas fitase e xilanase, e as aves 

obtiveram menor consumo com o uso combinado de 750FTU com xilanase e com 1500 FTU 

de fitase. 
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Tabela 5 - Desempenho de frangos na fase pré-inicial (1-7 dias de idade) alimentados com 

xilanase e protease em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 137 136 0,999 

1500 FTU 140 138 0,982 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 136 137 0,993 

Sem xilanase 140 138 0,987 

Inclusão de protease 

Com protease 138 138 0,998 

Sem protease 139 137 0,983 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,152 0,281 0,145 

Xilanase 0,019 0,624 0,623 

Protease 0,607 0,75 0,197 

Fit x Xil 0,045 0,014 0,618 

Fit x Prot 0,422 0,568 0,819 

Xil x Prot 0,208 0,434 0,924 

Fit x Xil x Prot 0,206 0,704 0,015 

CV (%) 3,70 4,08 3,50 

Desdobramento da interação 

Ganho de peso (g) 

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 133 Bb 141 a 

1500 FTU 139 A 140 

Consumo de ração (g) 

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 133 Bb 139 a 

1500 FTU 140 A 136 

Conversão alimentar (kg/kg) 

 Com Xil+Prot Com Xilanase Sem Xil e sem Prot Com Protease 

750 FTU 0,992 a 1,005 a 0,975 b 1,023 Aa 

1500 FTU 1,008 0,967 0,984 0,968 B 
Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 
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Tabela 6 - Desempenho de frangos na fase inicial (8 a 21 dias de idade) alimentados com 

xilanase e protease em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 753 968 1,283 

1500 FTU 755 975 1,285 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 756 974 1,283 

Sem xilanase 752 969 1,284 

Inclusão de protease 

Com protease 751 970 1,286 

Sem protease 757 973 1,282 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,809 0,424 0,921 

Xilanase 0,658 0,615 0,942 

Protease 0,554 0,795 0,7081 

Fit x Xil 0,297 <0,001 0,611 

Fit x Prot 0,423 0,609 0,898 

Xil x Prot 0,496 0,599 0,726 

Fit x Xil x Prot 0,667 0,051 0,303 

CV (%) 4,09 2,63 2,96 

Desdobramento da interação 

Consumo de ração (g) 

 Com xilanase Sem xilanase 

750FTU 955 Bb 982 Aa 

1500FTU 993 Aa 957 Bb 
Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knot (P<0,05). 

 

Ao analisar o ganho de peso e a conversão alimentar dos frangos alimentados com 

as dietas experimentais no período de 1 a 21 dias não foram encontradas diferenças (P>0,05) 

(Tabela 7). No consumo de ração das aves houve interação com uso das enzimas fitase,  xilanase 

e protease, e as aves obtiveram menor consumo com o uso combinado de 750 FTU com xilanase 

mais protease e com 1500 FTU de fitase com a inclusão de protease. 

Esses resultados concordam nas afirmações de Amerah et al.32 que avaliaram o 

desempenho de frangos alimentados com dietas a base milho e farelo de soja suplementadas 

com xilanase, amilase e protease utilizadas de forma isolada ou combinadas formando um 

“blend” de enzimas, sendo que todas as dietas continham 1000 FTU de fitase, e observaram 

que aves alimentadas com xilanase e o “blend” enzimático apresentaram incremento no ganho 

de peso e os frangos alimentados com o blend  melhoraram a conversão alimentar comparado 

a uma dieta controle negativa durante a fase inicial. Os autores concluíram que existem efeitos 

sinérgicos das enzimas testadas na melhoria do desempenho de frangos. 



81 
  

 
 

Tabela 7 - Desempenho de frangos aos 21 (1 a 21 dias) alimentados com xilanase e protease 

em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar(kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 890 1105 1,240 

1500 FTU 895 1112 1,237 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 893 1109 1,240 

Sem xilanase 892 1108 1,237 

Inclusão de protease 

Com protease 889 1107 1,241 

Sem protease 896 1110 1,237 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,674 0,404 0,818 

Xilanase 0,980 0,947 0,813 

Protease 0,492 0,745 0,708 

Fit x Xil 0,182 <0,001 0,607 

Fit x Prot 0,535 0,906 0,969 

Xil x Prot 0,615 0,970 0,665 

Fit x Xil x Prot 0,536 0,016 0,102 

CV (%) 3,59 2,35 2,68 

Desdobramento da interação 

Consumo de ração (g) 

 Com xil+prot Com xilanase Sem xil e sem prot Com protease 

750 FTU 1075 Bb 1099 a 1113 a 1133 Aa 

1500 FTU 1140 Aa 1122 a 1106 a 1081 Bb 
Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

Quanto ao desempenho dos frangos na fase de crescimento (22 a 35 dias de idade) 

alimentados com as dietas experimentais (Tabela 8) não foram observados diferença para o 

consumo de ração.  Já para o ganho de peso foram encontrados interações com as enzimas 

xilanase e protease, e para a conversão alimentar, a interação da fitase e protease. 

No desdobramento da interação  do ganho de peso, a inclusão da xilanase sem a 

associação da protease resultou em maiores valores. No desdobramento da conversão alimentar 

a inclusão de 1500FTU sem a adição de protease na dieta promoveu melhora na conversão 

alimentar. 

Cowieson et al.33 observaram que aves alimentadas com protease monocomponente 

apresentaram incremento no ganho de peso e redução na conversão alimentar e um aumento na 

digestibilidade dos aminoácidos e amido aos 24 a 30 dias. 
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Tabela 8 - Desempenho de frangos na fase crescimento (22 a 35 dias de idade) alimentados 

com xilanase e protease em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 1484 2123 1,251 

1500 FTU 1480 2082 1,249 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 1496 2122 1,239 

Sem xilanase 1468 2084 1,261 

Inclusão de protease 

Com protease 1485 2126 1,255 

Sem protease 1479 2080 1,244 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,876 0,135 0,917 

Xilanase 0,236 0,164 0,197 

Protease 0,822 0,094 0,492 

Fit x Xil 0,220 0,474 0,075 

Fit x Prot 0,145 0,670 0,031 

Xil x Prot 0,028 0,336 0,654 

Fit x Xil x Prot 0,634 0,100 0,481 

CV (%) 4,94 3,81 3,83 

Desdobramento da interação 

Ganho de peso (g) 

 Com xilanase Sem xilanase 

Com protease 1472 1498 

Sem protease 1521 a 1437 b 

Conversão Alimentar (kg/kg) 

 Com protease Sem protease 

750 FTU 1,237 1,264 

1500 FTU 1,274 a 1,224 b 
Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

No desempenho dos frangos aos 35 dias alimentados com as dietas contendo níveis 

crescentes de fitase, xilanase e protease não foram observados diferenças no consumo de ração 

e na conversão alimentar (P>0,05) (Tabela 9). Houve interação (P<0,05) com as enzimas 

protease e xilanase referente ao ganho de peso das aves, sendo que no desdobramento da 

interação, as aves que consumiram a xilanase sem associação da protease nas dietas obtiveram 

maior ganho de peso.  
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Tabela 9 - Desempenho de frangos aos 35 dias (1 a 35 dias) alimentados com xilanase e 

protease em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 2381 3229 1,359 

1500 FTU 2373 3213 1,369 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 2388 3230 1,355 

Sem Xilanase 2367 3212 1,373 

Inclusão de protease 

Com protease 2369 3243 1,372 

Sem  protease 2385 3199 1,356 

Probabilidade 

Fitase 0,763 0,6366 0,436 

Xilanase 0,391 0,5548 0,184 

Protease 0,528 0,1692 0,255 

Fit x Xil 0,117 0,5449 0,223 

Fit x Prot 0,207 0,7094 0,060 

Xil x Prot 0,020 0,382 0,451 

Fit x Xil x Prot 0,936 0,2031 0,684 

CV (%) 3,17 3,06 3,00 

Desdobramento da interação 

Ganho de peso (g) 

 Com xilanase Sem xilanase 

Com protease 2350 B 2389 

Sem protease 2426 Aa 2344 b 
Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

O desempenho dos frangos na fase final (36 a 41 dias) alimentados com as dietas 

experimentais não foram observados diferenças  no ganho de peso, no consumo de ração e na 

conversão alimentar (P>0,05) (tabela ).  

 

Tabela 10 - Desempenho de frangos na fase final (36 a 41 dias) alimentados com xilanase e 

protease em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 628 1142 1,768 

1500 FTU 617 1137 1,773 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 630 1147 1,823 

Sem xilanase 615 1132 1,717 

Inclusão de protease 

Com protease 639 1152 1,714 

Sem protease 607 1127 1,826 

Probabilidade estatística 
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Fitase 0,499 0,787 0,923 

Xilanase 0,363 0,453 0,064 

Protease 0,068 0,204 0,052 

Fit x Xil 0,880 0,478 0,064 

Fit x Prot 0,693 0,284 0,420 

Xil x Prot 0,750 0,074 0,351 
Fit x Xil xProt 0,422 0,695 0,386 

CV (%) 7,48 5,25 7,83 
 Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

No período de 1 a 41 dias de idade das aves, o consumo de ração e a conversão 

alimentar não obtiveram diferenças significativas (P>0,05) (tabela 11). No ganho de peso das 

aves, houve interação (P<0,05) com a utilização das enzimas fitase e xilanase na dieta. No 

desdobramento dessa interação, o ganho de peso apresentaram maiores valores com a adição 

de 750 FTU de fitase e também na inclusão de 1500 FTU com a inclusão de xilanase. Cowieson 

et al.34 observaram a suplementação com as carboidrases glucanase ou xilanase em dietas de 

frangos a base de milho e soja com nível de energia reduzido houve melhora na taxa de 

conversão alimentar das aves. 

Walk et al.35 relataram que, em dietas a base de milho e soja, os benefícios da fitase 

e a xilanase são aditivos, pois as enzimas podem atuar independentemente em diferentes 

substratos. Para a protease, o efeito é discreto, pois é dependente da digestibilidade dos 

aminoácidos da dieta. Já Amerah et al.32 constataram efeito sinérgico entre a xilanase, a amilase 

e protease no desempenho e na digestibilidade dos nutrientes, quando combinados com 1000 

FTU de fitase.  

 

Tabela 11 - Desempenho de frangos aos 41 (1 a 41 dias) alimentados com xilanase e protease 

em associação com dois níveis de fitase 

 Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (kg/kg) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 3014 4369 1,444 

1500 FTU 3003 4352 1,438 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 3032 4379 1,435 

Sem xilanase 2985 4341 1,447 

Inclusão de protease 

Com protease 3017 4397 1,445 

Sem protease 3000 4323 1,438 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,747 0,727 0,717 

Xilanase 0,166 0,443 0,431 
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Protease 0,608 0,138 0,661 

Fit x Xil 0,006 0,487 0,057 

Fit x Prot 0,303 0,851 0,177 

Xil x Prot 0,245 0,188 0,925 

Fit x Xil x Prot 0,342 0,353 0,413 

CV (%) 3,33 3,35 3,29 

Desdobramento da interação 

Ganho de peso (g) 

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 2989 3038 A 

1500 FTU 3074 a 2932 Bb 
Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

Com relação a metabolizabilidade dos nutrientes das dietas dos frangos aos 21 dias 

de idade não houve diferença para coeficiente de metabolizabilidade de matéria seca (P>0,05) 

(tabela 12). Observou-se interação (P<0,05) para balanço de nitrogênio, coeficiente de 

metabolizabilidade de nitrogênio, nitrogênio retido, energia metabolizável aparente e energia 

metabolizável aparente corrigida (Tabela 12 ).  

 

Tabela 12 - Metabolizabilidade de frangos aos 21 dias alimentados com xilanase e protease 

em associação com dois níveis de fitase 

Tratamentos BN CMN CMMS RetN EMA EMAn 

Inclusão de fitase 

750 FTU 64,06 44,30 61,32 22,67 3000,75 3001,65 

1500 FTU 65,23 42,33 61,23 23,30 2996,12 2996,12 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 62,63 42,37 61,10 22,38 2995,35 2995,35 

Sem Xilanase 66,66 44,26 61,44 23,58 3001,52 3001,42 

Inclusão de protease 

Com Protease 71,16 40,28 60,99 21,25 2979,20 2979,20 

Sem Protease 58,13 46,34 61,55 24,72 3017,67 3017,57 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,637 0,129 0,887 0,457 0,860 0,8631 

Xilanase 0,111 0,143 0,596 0,158 0,814 0,817 

Protease <0,001 <0,001 0,385 <0,001 0,149 0,1504 

Fit x Xil 0,898 0,609 0,600 0,616 0,745 0,7483 

Fit x Prot 0,066 0,024 0,071 0,289 0,011 0,011 

Xil x Prot <0,001 <0,001 0,557 0,001 0,061 0,0604 
Fit x Xil x Prot 0,038 0,139 0,774 0,024 0,276 0,2741 

CV (%) 11,60 8,76 3,26 10,73 2,70 2,70 

Desdobramento da interação 

BN 

 Com Xil+Prot Com xilanase Sem Xil e sem Prot Com protease 

750 FTU 50,46 b 73,95 a 62,52 Bb 69,31 a 

1500 FTU 51,94 b 74,17 a 73,98 Aa 60,82 b 
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CMN 

  Com protease Sem protease 

750 FTU 42,77 A 45,83 

1500 FTU 37,79 Bb 46,86 a 

CMN 

  Com protease Sem protease 

Com xilanase 36,93 Bb 47,80 a 

Sem xilanase 43,64 A 44,89 

RetN 

 Com Xil+Prot Com Xilanase Sem Xil e sem Prot Com Protease 

750 FTU 18,11 b 25,61 a 22,30 b 24,67 a 

1500 FTU 20,23 b 25,58 a 25,38 a 22,00 b 

EMA 

 Com protease Sem protease 

750 FTU 3016,7 A 2984,80 

1500 FTU 2941,7 Bb 3050,55 a 

EMAn 

 Com protease Sem Protease 

750 FTU 3016,7 A 2984,60 

1500 FTU 2941,7 Bb 3050,55 a 
BN: Balanço de nitrogênio; CMN: coeficiente de metabolizabilidade de nitrogênio, RetN: Nitrogênio retido, 

CMMS: Coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca; EMA: energia metabolizável aparente; EMAn: 

Energia metabolizável aparente corrigida; Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras 

diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

No balanço de nitrogênio das excretas, houve interação com todas as enzimas 

presentes na dieta, as aves que consumiram as dietas contendo 750FTU de fitase com a xilanase 

e com a protease não associados, como também com a inclusão de 1500FTU de fitase e com a 

xilanase obtiveram maiores valores (Tabela 12). 

Para o coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio verificou-se interação 

(P<0,05) para a s combinações de fitase com protease e xilanase com protease. Ao avaliar o 

desdobramento da interação com a fitase e protease, foi observado maior valor de CMN com a 

inclusão na dieta contendo 750FTU de fitase com a  protease e 1500FTU de fitase isolado. E o 

desdobramento da interação com xilanase e protease, foi notado maiores valores de CMN com 

o uso da xilanase e da protease não associados (Tabela 12 ). 

Para o conteúdo de nitrogênio retido nas excretas de frangos aos 21 dias de idade, 

foi encontrada interação tripla (P<0,05) com as enzimas utilizadas nas dietas de frangos. No 

desdobramento da interação, foi constatado maiores ganhos de nitrogênio retido, utilizando a 

inclusão de 750FTU de fitase com a xilanase e a protease não associados e com a inclusão de 

1500FTU de fitase, a associação com a xilanase e somente a fitase.    

Cowieson et al.33 observaram que os frangos alimentados com a protease 

monocomponente houve incremento nos valores de energia metabolizável aparente (AME) e 
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digestibilidade dos aminoácidos e amido em dietas contendo xilananse e altas doses de fitase 

aos 24 a 30 dias. Schramm et al.36 observaram incremento do coeficiente de metabolizabilidade 

da matéria seca e energia metabolizável aparente de frangos em dietas completas a base de 

milho e soja contendo a xilanase e a fitase, promovendo maior liberação de energia.  

No presente trabalho, foi observada interação das enzimas fitase e protease (P<0,05) 

sobre a energia metabolizável aparente. O aumento do nível de fitase e com 750 FTU contendo 

a protease na dieta promoveu aumento da EMA. Pode-se perceber o reflexo da participação da 

xilanase no balanço de nitrogênio, pois houve efeito da interação da xilanase, protease e fitase. 

No rendimento de carcaça e cortes (peito, asas e coxa + sobrecoxas) de frangos aos 

42 dias de idade alimentados com níveis crescentes de fitase, xilanase e protease não houve 

diferenças para peito desossado e asas (P>0,05) (Tabela 13 ). Houve interação (P<0,05) com as 

enzimas fitase, xilanase e protease referente ao rendimento de carcaça dos frangos, no qual, foi 

observado que a inclusão da xilanase com 750 FTU na dieta influenciou negativamente o 

rendimento. 

No rendimento de coxa+sobrecoxa, houve interação da combinação dietética de 

fitase e protease (P<0,05). No desdobramento da interação, observou-se aumento do 

rendimento nas aves alimentadas com 1500 FTU de fitase ou 750 FTU com protease na dieta. 

 

Tabela 13 - Rendimento de carcaça e cortes nobres de frangos aos 42 dias alimentados com 

xilanase e protease em associação com dois níveis de fitase 

Tratamentos Carcaça (%) Peito (%)  Coxa + sobrecoxa (%) Asas (%) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 73,73 32,27 33,60 11,42 

1500 FTU 72,88 33,16 33,50 11,59 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 72,95 32,53 33,64 11,64 

Sem xilanase 73,67   32,90 33,46 11,37 

Inclusão de protease 

Com protease 73,41 32,95 33,05 11,54 

Sem protease 73,21 32,48 34,05 11,47 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,095 0,076 0,795 0,438 

Xilanase 0,153 0,463 0,632 0,217 
Protease 0,691 0,333 0,008 0,758 

Fit x Xil 0,567 0,766 0,967 0,943 

Fit x Prot 0,726 0,453 0,005 0,048 

Xil x Prot 0,687 0,229 0,597 0,157 

Fit x Xil x Prot 0,045 0,268 0,059 0,094 

CV (%) 2,09 4,62 3,20 5,33 
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Desdobramento da interação 

Carcaça (%) 

 Com Xil+Prot Com xilanase Sem Xil e sem Prot Com protease 

750 FTU 73,854 a 72,604 b 74,835 Aa 73,632 a 

1500 FTU 72,440 72,896 72,504 B 73,702 

Coxa + sobrecoxa (%) 

 Com protease Sem protease 

750 FTU 33,64 A 33,55 

1500 FTU 32,45 Bb 34,55 a 
Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

Os resultados de composição química do peito de frangos aos 21 dias de idade 

(Tabela 14), observou-se que as aves alimentadas com a superdose de fitase sem a inclusão de 

xilanase e protease, promoveu incremento dos aminoácidos fenilalanina, glicina, glutamina, 

beta-alanina, alanina, isoleucina, valina e leucina.  

Em relação aos resultados de composição química do peito de frangos aos 42 dias 

de idade (Tabela 15), os dados das aves alimentadas com 1500 FTU de fitase não foram 

submetidos à análise de RMN. Observou-se que as aves alimentadas com 1500 FTU de fitase 

com a inclusão de protease promoveu incremento dos aminoácidos fenilalanina, glicina, 

glutamina, beta-alanina, alanina, isoleucina, valina e leucina.  

A liberação de aminoácidos encontrados na quantificação do músculo do peito de 

frangos, pode ser atribuído aos processos degenerativos de peitos de frangos acometidos com a 

alteração muscular, no qual, essas fibras musculares sofrem catabolismo proteico e também 

corrobora com a hipótese de vascularização insuficiente do tecido muscular37,38. De acordo com 

Soglia et al.39, esse aumento no conteúdo de aminoácidos livres pode representar a tentativa do 

tecido muscular de superar a necrose e reparar as fibras danificadas durante o processo de 

regeneração das fibras musculares. 

Na análise histopatológica do peito de frangos (Tabela 16) não foram observados 

diferenças significativas nos escores das lesões inflamatórias nas fibras celulares do peito nas 

idades avaliadas (14, 21, 28 e 35 dias de idade). O aparecimento concreto das lesões pode ser 

observado após 21 dias, embora a amostragem tenha sido pequena e ao acaso. Aos 28 e 35 dias 

foi observado as alterações de degeneração e de necrose nas fibras musculares predominante 

nos tratamentos o escore 2 (lesões moderadas). Aos 35 dias foi observado um aumento da 

proliferação de tecido conjuntivo (fibrose), possivelmente uma tentativa do tecido se 

regenerar40. 
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Sihvo et al.40 relataram que a lesão começa focalmente e se espalha para formar 

uma lesão difusa e mais grave, ocorrendo as principais lesões do músculo a partir dos 35 dias 

de idade e geralmente são detectadas em estado post-mortem. Dentre os efeitos relatados, estão 

a miodegeneração crônica da fibra com regeneração de edema intersticial, podendo surgir 

fibroses na região, e com a evolução do quadro ocorre a substituição das fibras musculares por 

tecido conjuntivo. Essa mudança de tecido e excesso de fibrose pode explicar a dureza do 

músculo. 

Foi observada que na maioria das lâminas histológicas analisadas 

independentemente da idade, já possuíam uma pequena alteração histológica nas fibras 

musculares atribuídas aos peito amadeirado, como observado por outros pesquisadores41,42. 

Devido a isso, o escore inicial teve o nome de ausente ou discreto.   
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Tabela 14 - Composição química do músculo peitoral de frangos aos 21 dias alimentados com xilanase e protease em associação com dois níveis 

de fitase 

Tratamentos Fenilalanina Glicina Glutamina B-alanina Alanina Isoleucina Valina Leucina 

750FTU 10,11 D 9,52 C 7,22 D 13,56 B 14,53 C 1,872 C 3,61 C 5,70 D 

750FTU+Xil 17,26 C 17,17 B 17,96 C 16,18 B 39,90 B 8,30 B 13,45 B 18,15 C 

750FTU+Prot 23,58 C 23,02 A 20,14 C 14,78 B 37,93 B 8,18 B 13,06 B 16,75 C 

750FTU+Xil+Prot 31,93 B 24,97 A 40,27 A 22,94 A 47,13 A 13,97 A 20,29 A 25,65 B 

1500FTU 42,51 A 24,79 A 44,26 A 23,79 A 55,56 A 15,92 A 23,23 A 30,58 A 

1500FTU+Xil 19,56 C 22,89 A 31,93 B 27,46 A 51,03 A 13,45 A 20,25 A 25,99 B 

1500FTU+Prot 26,20 B 18,96 B 26,68 C 23,09 A 34,97 B 8,63 B 13,83 B 17,95 C 

1500FTU+Xil+Prot 27,57 B 15,48 B 25,16 C 22,59 A 39,00 B 12,25 A 17,64 A 23,09 B 

Valor de P <0,001 0,0032 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

CV (%) 19,69 24,28 24,50 21,32 17,89 22,80 20,48 19,36 

FTU: Unidade de fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 
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Tabela 15 - Composição química do músculo peitoral de frangos aos 42 dias alimentados com xilanase e protease em associação com dois níveis 

de fitase 

Tratamentos Fenilanina Glicina Glutamina B.alanina Alanina Isoleucina Valina Leucina 

750FTU 27,80 C 23,64 B 33,47 D 29,38 B 42,60 C 9,53 C 14,96 C 20,36 C 

750FTU+Xil 25,33 C 25,47 B 36,07 D 24,77 B 48,19 C 12,65 C 18,74 B 22,90 C 

750FTU+Prot 34,75 C 37,47 A 48,61 B 18,94 B 56,79 B 14,42 B 21,14 B 28,07 B 

750FTU+Xil+Prot 29,67 C 21,75 B 33,82 D 30,580 B 44,79 C 10,66 C 16,36 C 21,49 C 

1500FTU+xil 30,54 C 26,90 B 44,31 C 27,72 B 44,63 C 12,13 C 17,93 C 23,47 C 

1500FTU+Prot 48,65 A 38,99 A 67,66 A 45,928 A 73,71 A 17,87 A 27,35 A 34,66 A 

1500FTU+Xil+Prot 40,69 B 32,66 A 54,96 B 28,43 B 57,52 B 14,52 B 21,23 B 28,01 B 

Valor de P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

CV 16,14 18,53 13,03 21,06 11,41 17,91 15,70 15,14 

FTU: Unidade de fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 
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Tabela 16 – Avaliação de análise histopatológica do músculo do peito por escores em frangos 

com 14, 21, 28 e 35 dias alimentados com xilanase e protease em associação com 

dois níveis de fitase 
Tratamentos DEG NEC IMON IPOL HIP HEM FIB EDE 

14 dias 

750 FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

X+750FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

P+750 FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

X+P+750FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

X+1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

P+1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

X+P+1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valor de P 0,159 0,709 0,433 0,606 0,271 0,45 0,45 0,545 

21 dias 

750 FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

X+750FTU 2 1 1 1 1 1 1 1 

P+750 FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

X+P+750FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

X+1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

P+1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

X+P+1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valor de P 0,192 0,521 0,429 0,521 0,429 0,429 0,429 0,545 

28 dias 

750 FTU 2 1 1 1 1 1 1 1 

X+750FTU 2 2 1 1 1 1 1 1 

P+750 FTU 1 2 1 1 1 1 1 1 

X+P+750FTU 2 2 1 1,5 1 1 1 1 

1500FTU 2 2 1 2 1 1 2 1 

X+1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

P+1500FTU 2 2 1 1 1 1 2 1 

X+P+1500FTU 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valor de P 0,170 0,325 0,355 0,587 0,617 0,517 0,113 0,517 

35 dias 

750 FTU 3 3 1 3 1 1 3 1 

X+750FTU 2 1 1 1 1 1 1 1 

P+750 FTU 2,5 2,5 1 2,5 1 1 2 1 

X+P+750FTU 2 1 1 2 1 1 2 1 

1500FTU 2 1 2 2 1 1 1 1 

X+1500FTU 2 3 2 1 1 1 3 1 

P+1500FTU 2 3 1 2 1 1 2 1 

X+P+1500FTU 2 2 2 1 1 1 3 1 

Valor de P 0,654 0,361 0,646 0,338 0,450 0,052 0,155 0,083 
X: xilanase; P: protease; DEG: Degeneração; NEC: Necrose; IMON: Infiltrado inflamatório mononuclear; IPOL: 

Infiltrado inflamatório polimorfonucleares; HIP: hiperemia; HEM: Hemorragia; FIB: fibrose (Proliferação de 

Tec. Conjuntivo); EDE: Edema. 

Scores: 1 – normal/discreto (pequenas alterações) ;  2 – moderado e  3 – severo. 
*Medianas seguidas por letras diferentes diferem entre sí (p<0,07) pelo teste Kruskal-Wallis com ajuste 

de Bonferroni. 
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Radaelli et al.17 observaram que o início das alterações histológicas na fibra 

muscular no peito da ave pode ser precoce, iniciando por volta dos 14 dias, no qual, foi 

constatado o aparecimento de degeneração das fibras em 18,8% das aves, mas a frequência 

maior de aparecimento está entre 21 dias e 28 dias. Já com 35 a 46 dias todos os peitos 

examinados histologicamente mostraram degeneração das fibras, o que mostra a situação 

preocupante. 

Com o avançar da idade das aves, praticamente todos os peitos coletados possuíam 

o escore moderado para severo principalmente na degeneração e  acumulo de tecido conjuntivo 

intersticial ou fibrose, o que comprova a literatura15,43. 

Em relação à avaliação dos níveis bioquímicos séricos dos frangos aos 21 dias de 

idade alimentados com as dietas experimentais (Tabela 17) foi observado efeito negativo da 

protease sobre o nível sérico de albumina, as aves que consumiram a protease na dietas 

apresentaram diminuição do nível sérico albumina (P<0,05).  

Houve interação (P<0,05) com a globulina, proteínas totais, cálcio iônico, cálcio 

total e fósforo total. O nível sérico de globulina da aves aos 21 dias de idade, foi observado 

duas interações, fitase com protease e xilanase com protease (P<0,05). No desdobramento da 

interação, foi observado que as aves alimentadas com a associação de 1500FTU com a protease 

e xilanase com protease, obtiveram aumento de globulina no sangue 

Com relação do nível sérico de proteínas totais das aves, houve interação das 

enzimas fitase e protease (P<0,05), o incremento no nível sérico de proteínas totais foi 

constatado no sangue das aves com a utilização de 1500FTU de fitase contendo a protease na 

dieta. 

No nível sérico de cálcio total e iônico foi encontrada interação tripla (P<0,05), da 

suplementação de fitase, xilanase e protease (P<0,05). Nos desdobramento dessa interação, em 

ambos os níveis, o aumento foi observado nas dietas contendo 750FTU de fitase e/ou na 

presença de xilanase ou protease; encontrado também com 1500 FTU ou com a associação de 

xilanase e protease. 

Foi observado também a interação do nível sérico de fósforo com a xilanase e a 

protease, as que consumiram as dietas de fitase contendo o uso associado de xilanase e protease 

como também somente a fitase na dieta promoveram aumento na concentração sérica de 

fósforo.  
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Tabela 17 - Níveis séricos de albumina, globulina, proteínas totais, cálcio iônico, cálcio total, 

fósforo total de frangos aos 21 dias de idade alimentados com dietas contendo 

xilanase e protease com dois níveis de fitase  
 Albumina 

(mg/dL) 

Globulina 

(mg/dL) 

Proteínas 

Totais 

(mg/dL) 

Cálcio 

Iônico 

(mg/dL) 

Cálcio 

Total 

(mg/dL) 

Fósforo Total 

(mg/dL) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 1,39 1,34 2,73 7,45 9,88 7,19 

1500 FTU 1,44 1,48 2,87 7,28 9,63 6,76 

Inclusão de xilanase 

Com xil. 1,43 1,42 2,82 7,44 9,81 7,06 

Sem xil. 1,39 1,40 2,78 7,29 9,70 6,89 

Inclusão de protease 

Com prot. 1,38 B 1,48 2,81 7,33 9,67 6,59 

Sem prot. 1,45 A 1,34 2,79 7,41 9,84 7,37 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,143 0,016 0,027 0,099 0,096 0,066 

Xilanase 0,280 0,697 0,551 0,161 0,459 0,460 

Protease 0,037 0,029 0,764 0,422 0,260 0,002 

Fit x Xil 0,156 0,377 0,656 0,023 0,006 0,200 

Fit x Prot 0,173 <0,001 0,017 0,003 <0,001 0,114 

Xil x Prot 0,154 0,009 0,583 <0,001 <0,001 0,023 

Fit x Xil x Prot 0,798 0,279 0,936 <0,001 0,008 0,056 

CV (%) 7,20 11,65 5,98 4,11 4,47 9,45 

Desdobramento da interação 

Globulina (mg/dL) 

 Com protease Sem protease 

750 FTU 1,29 B 1,38 

1500 FTU 1,66 Aa 1,31 b 

Globulina (mg/dL) 

 Com protease Sem protease 

Com xilanase 1,57 Aa  1,27 b 

Sem xilanase 1,38 B 1,41 

Proteínas Totais (mg/dL) 

 Com protease Sem protease 

750 FTU 2,66 B 2,80 

1500 FTU 2,96 A 2,79 

Cálcio Iônico (mg/dL) 

 Com Xil+Prot Com xilanase Sem Xil e sem Prot Com protease 

750 FTU 7,26 Bb 7,55 Aa 7,77 a 7,23 Ab 

1500 FTU 8,04 Aa 6,91 Bb 7,40 a 6,78 Bb 

Cálcio Total (mg/dL) 

 Com Xil+Prot Com xilanase Sem Xil e sem Prot Com protease 

750 FTU 9,46 B 9,98 Ab 10,61 Aa 9,47 b 

1500 FTU 10,72 Aa 9,08 Bb 9,69 Ba 9,03 b 

Fósforo (mg/dL) 

 Com protease Sem Protease 

Com xilanase 6,95 A 7,18 

Sem xilanase 6,24 Bb 7,55 a 
Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 
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Nos níveis séricos dos frangos aos 42 dias de idade (Tabela 18), não foram 

encontradas diferenças nos níveis séricos de globulina e de proteínas totais (P>0,05). Houve 

interação na albumina, cálcio iônico, cálcio total e fósforo total. No nível sérico da albumina 

das aves, foi observado a interação da fitase e xilanase, no qual, as aves alimentas com 750 

FTU de fitase contendo a xilanase influenciou no incremento de albumina.  

Sobre o nível sérico de cálcio iônico e cálcio total foram observados a interação da 

fitase com a protease, sendo observado incremento na concentração sérica de Ca iônico e total 

com a dieta de 750FTU (P<0,05). 

No nível sérico de P total houve interação tripla (P<0,05) para a utilização das 

enzimas na dieta das aves, sendo observado incremento nos níveis séricos de P nos frangos 

alimentados com 750FTU e associações da enzimas xilanase e fitase. Já com a inclusão de 

1500FTU, somente a fitase ou com a associação da enzimas apresentou incrementos (P<0,05).  

Na preservação da homeostase, os limites de Ca e P séricos são sensíveis e devem 

ser mantidos em concentrações constantes, devido a isso, relacionam-se com órgãos como o 

intestino, os rins e os ossos, que são controlados pelo sistema hormonal, garantindo a absorção, 

a excreção e o metabolismo ósseo44. O hormônio da paratireóide (PTH) tem a função de regular 

a absorção de Ca através da participação da vitamina D nos rins. Outro hormônio importante é 

a calcitonina, que controla a quantidade de cálcio que circula na corrente sanguínea, quando a 

concentração sérica de Ca está alta, ela age na diminuição da absorção de cálcio pelo trato 

gastrointestinal e no aumento da excreção pelos rins44,45,46. No presente experimento, a inclusão 

de 1500 FTU de fitase na dieta promoveu a manutenção dos níveis séricos de Ca e P. 

Observou-se efeito das enzimas no peso, comprimento, espessura, resistência  e 

densidade óssea nas características ósseas de frangos aos 21 dias (P<0,05) (Tabela 19). Houve 

interação no peso sobre as enzimas fitase, xilanase e protease; no desdobramento, foi observado 

que as aves que consumiram a dieta com xilanase e 1500FTU de fitase obtiveram peso maiores 

de tíbia. No comprimento, ocorreu uma interação sobre a xilanase e a protease, no qual, as aves 

que consumiram somente a xilanase ou a protease obtiveram maiores medidas. Na espessura 

do osso, as aves que não consumiram a xilanase ou a protease apresentaram maiores medidas.    

Na análise de resistência óssea, houve uma interação sobre a dose de fitase e a 

xilanase, sendo que no desdobramento, observou-se que as  dieta com 750FTU de fitase e a 

inclusão de 1500FTU com a xilanase, as aves apresentaram maior resistência óssea. 
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Na análise de densitometria óssea, houve uma interação sobre todas as enzimas. No 

desdobramento da interação, as aves que consumiram as dietas contendo somente 750FTU de 

fitase e a inclusão de 1500FTU de fitase com a protease, apresentaram maior densidade óssea. 

Corroborando com os resultados do presente estudo, vários estudos observaram que 

a inclusão da fitase pode haver incremento nos parâmetros ósseos como a digestibilidade do 

fósforo, resistência e densidade mineral óssea47,48,49,50.  

 

Tabela 18 - Níveis bioquímicos séricos de albumina, globulina, proteínas totais, cálcio iônico, 

cálcio total, fósforo total de frangos aos 42 dias de idade alimentados com dietas 

contendo xilanase e protease com dois níveis de fitase 
Tratamentos Albumina 

(mg/dL) 

Globulina 

(mg/dL) 

Prot. 

Totais 

(mg/dL) 

Cálcio 

Iônico 

(mg/dL) 

Cálcio 

Total 

(mg/dL) 

Fósforo 

Total 

(mg/dL) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 1,38 1,73 2,98 6,80  8,95 5,76 

1500 FTU 1,33 1,65 2,90 6,25  8,13 5,56 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 1,37 1,62 2,89 6,60 8,43 5,64 

Sem xilanase 1,33 1,76 2,99 6,44 8,65 5,68 

Inclusão de protease 

Com protease 1,44 A 1,65 2,97 6,32 8,32 5,60 

Sem protease 1,27 B 1,73 2,90 6,72 8,76 5,71 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,259 0,282 0,369 <0,001 <0,001 0,118 

Xilanase 0,280 0,061 0,294 0,144 0,133 0,736 

Protease <0,001 0,308 0,437 0,002 0,004 0,376 

Fit x Xil 0,020 0,821 0,141 0,343 0,861 0,018 

Fit x Prot 0,944 0,073 0,655 <0,001 <0,001 0,523 

Xil x Prot 0,156 0,375 0,799 0,311 0,102 0,011 

Fit x Xil x Prot 0,383 0,377 0,9105 0,720 0,123 <0,001 

CV (%) 8,58 12,64 8,28 4,62 4,6 6,24 

Desdobramento da interação 

Albumina (mg/dL) 

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 1,45 Aa 1,30 b 

1500 FTU 1,30 B 1,36 

Cálcio iônico (mg/dL) 

 Com protease Sem protease 

750 FTU 6,32 b 7,27 Aa 

1500 FTU 6,32 6,17 B 

Cálcio total (mg/dL) 

 Com protease Sem protease 

750 FTU 8,37 b 9,53 Aa 

1500 FTU 8,268 7,99 B 

Fósforo total (mg/dL) 

 Com Xil+Prot Com xilanase Sem Xil e sem Prot Com protease 

750 FTU 5,74 a 6,05 Aa 5,50 Bb 5,74 Aa 

1500 FTU 5,76 a 5,00 Bb 6,31 Aa 5,16 Bb 
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Fit: fitase; Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula 

na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

 

Tabela 19 – Características ósseas de frangos aos 21 dias de idade alimentados com dietas 

contendo xilanase e protease com dois níveis de fitase 

Tratamentos Peso 

(g) 

Comprimento 

(mm) 

Índice 

 Seedor 

Espessura 

(mm) 

RO 

(Kgf) 

DMO 

(mmAl) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 5,87 71,85 80,61 6,28 B 12,99 1,59   

1500 FTU 5,80 73,80 81,91   6,54 A 14,51 1,57 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 5,99 72,09 82,76 6,35 13,07 1,43 

Sem xilanase 5,68 73,57 79,76 6,47 14,43 1,73 

Inclusão de protease 

Com protease 5,77 72,59 80,56 6,36 13,25 1,56 

Sem protease 5,90 73,06 81,96 6,45 14,25 1,61 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,656 0,001 0,529 <0,001 0,002 0,752 

Xilanase 0,040 0,009 0,149 0,096 0,006 <0,001 

Protease 0,372 0,390 0,497 0,216 0,034 0,339 

Fit x Xil 0,324 0,574 0,686 0,191 0,021 0,118 

Fit x Prot 0,480 0,260 0,525 0,611 0,126 0,005 

Xil x Prot 0,519 0,040 0,734 <0,001 0,114 0,211 

Fit x Xil x Prot 0,007 0,006 0,098 0,385 0,126 <0,001 

CV (%) 6,55 2,21 7,54 2,98 8,68 8,90 

Desdobramento da interação 

Peso (g) 

 Com Xil+Prot Com xilanase Sem Xil e sem Prot Com protease 

750 FTU 6,03 5,74 B 5,90 5,55 

1500 FTU 5,73 b 6,45 Aa 5,51 b 5,78 b 

Comprimento (mm) 

 Com protease Sem protease 

Com xilanase 71,28 Bb 72,89 a  

Sem xilanase 73,90 A 73,23 

Espessura (mm) 

 Com protease Sem protease 

Com xilanase 6,45 6,25 B 

Sem xilanase 6,29 b 6,65 Aa 

Resistência óssea (Kgf) 

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 11,75 Bb 14,22 a 

1500 FTU 14,39 A 14,64 

DMO (mmAl) 

 Com Xil+Prot Com xilanase Sem Xil e sem Prot Com protease 

750 FTU 1,43 c 1,34 c 2,02 Aa 1,51 b 

1500 FTU 1,45 b 1,51 b 1,56 Bb 1,84 a 
 RO: Resistência óssea; DMO: Densidade mineral óssea, Xil: xilanase; Prot: protease As médias seguidas de letras 

diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 
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Nas características ósseas de frangos aos 42 dias de idade (Tabela 20), houve efeito 

das enzimas no peso, comprimento, índice de Seedor, espessura e resistência óssea (P<0,05). 

No peso das tíbias, foi encontrada interação estatística para a combinação de fitase e xilanase e 

a também no uso de xilanase e protease (P<0,05). Nos desdobramentos das interações, as aves 

que consumiram as dietas contendo apenas 750FTU de fitase e contendo 1500FTU de fitase 

com xilanase apresentaram maiores pesos (P<0,05).  

Pekel et al.51 também utilizaram a fitase e a xilanase nas dietas de frangos e 

observou que apenas a fitase contribuiu para o aumento do peso da tíbia aos 21 dias de idade. 

Já no presente estudo houve efeito positivo da interação da xilanase e fitase no peso das tíbias 

(P<0,05) aos 21 e 42 dias de idade. 

No comprimento ósseo de frangos aos 42 dias, houve interação (P<0,05) com a 

combinação das enzimas fitase e xilanase, e no desdobramento dessa interação, foi observado 

maior medida de comprimento na dieta contendo 750FTU de fitase com xilanase. Na espessura 

do osso, houve interação (P<0,05) com a suplementação das enzimas xilanase e protease, em 

que no desdobramento da interação, revelou-se que a dieta contendo xilanase e protease 

apresentou maior medida de espessura (P<0,05). Quanto ao índice de Seedor, houve interação 

com as doses fitase e protease (P<0,05). No desdobramento dessa interação foi observado que 

as aves que consumiram apenas a dieta contendo 1500FTU apresentaram maior valor (P<0,05). 

Na análise de resistência óssea, houve interação tripla (P<0,05) com todas as 

enzimas utilizadas na experimento. No desdobramento da interação, foi observado que as aves 

que consumiram as dietas contendo apenas 750FTU, 1500FTU com xilanase e 1500FTU com 

protease, apresentaram maiores valores de resistência óssea. 

Conte et al.3 avaliaram a interação das enzimas fitase e xilanase nos parâmetros 

ósseos e concluíram que a xilanase  não afetou os parâmetros de cinza e deposição óssea nas 

tíbias das aves. Já no presente estudo, a xilanase e a protease contribuíram para melhorar as 

características ósseas dos frangos alimentados com crescente níveis de fitase aos 21 e 42 dias 

de idades, no qual, pode-se associar que a quebra dos PNA solúveis no alimento proporcionado 

pela xilanase e com efeito sinérgico da protease na melhoria da digestibilidade das proteínas 

contribuindo para maior liberação e absorção de minerais, entre outros nutrientes. A resistência 

óssea do frango está relacionada com as medidas morfométricas e a densidade radiográfica52. 
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Tabela 20 - Características ósseas de frangos aos 42 dias de idade alimentados com dietas 

contendo xilanase e protease com dois níveis de fitase 

Tratamentos Peso (g) Comprimento 

(mm) 

Índice 

Seedor 

Espessura 

(mm) 

RO 

(Kgf) 

DMO 

(mmAl) 

Inclusão de fitase 

750 FTU 18,81  113,07 162.69 10,15 33,63 B 1,612 

1500 FTU 20,12  112,48 178.55 9,83 40,35 A 1,618 

Inclusão de xilanase 

Com xilanase 18,82 111,43 168,84 10,08 38,09 1,616 

Sem Xilanase 20,12 114,13 172,40 9,89 35,97 1,614 

Inclusão de protease 

Com protease 19,29 112,83 171,47 10,12 35,61 1,609 

Sem protease 19,64 112,73 169,77 9,85   38,37 1,622 

Probabilidade estatística 

Fitase 0,008 0,524 <0,001 0,065 <0,001 0,889 

Xilanase 0,009 0,006 0,3574 0,251 0,187 0,956 

Protease 0,447 0,911 0,6586 0,110 0,081 0,753 

Fit x Xil 0,027 0,027 0,5973 0,330 0,701 0,776 

Fit x Prot 0,087 0,062 0,0182 0,091 0,166 0,434 

Xil x Prot 0,007 0,641 0,127 0,003 0,508 0,753 

Fit x Xil x Prot 0,375 0,552 0,5411 0,133 0,011 0,087 

CV (%) 6,31 2,47 6,56 4,85 10,96 7,45 

Desdobramento da interação 

Peso (g) 

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 17,63 Bb 20,00 a 

1500 FTU 20,01 A 20,24 

Peso (g) 

 Com protease Sem protease 

Com xilanase 19,32 18,32 B 

Sem xilanase 19,27 b 20,97 Aa 

Comprimento (mm) 

 Com xilanase Sem xilanase 

750 FTU 10,33 A 9,97 

1500 FTU 9,84 B 9,81 

Índice Seedor 

 Com protease Sem protease 

750 FTU 168,32 157,06 B 

1500 FTU 174,62 182,48 A 

Espessura (mm) 

 Com protease Sem protease 

Com xilanase 10,49 Aa 9,68 b 

Sem xilanase 9,76 B 10,02 

Resistência (Kgf) 

 Com Xil+Prot Com xilanase Sem Xil e sem Prot Com protease 

750 FTU 34,49 b 34,24 Bb 37,94 a 27,86 Bc 

1500 FTU 39,80 43,53 A 37,76 40,30 A 
RO: Resistência óssea; DMO: Densidade mineral óssea, Xil: xilanase; Prot: protease. As médias seguidas de 

letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 
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3.4 Conclusões  

 

A inclusão de 1500FTU de fitase contendo a protease na ração promoveu melhoria 

na conversão alimentar de pintainhos aos 7 dias. O uso de 1500FTU com a inclusão de xilanase 

na dieta aumentou o ganho de peso em frangos aos 41 dias. 

Na metabolizabilidade dos nutrientes de frangos aos 21 dias, as dietas contendo 750 

FTU de fitase com a xilanase ou a protease, apresentaram aumento no coeficiente de 

metabolizabilidade do nitrogênio (CMN) das excretas. O aumento do nível de fitase contendo 

a protease na dieta promoveu aumento da energia metabolizável aparente.    

No rendimento de coxa+sobrecoxa de frangos aos 42 dias, foi observado aumento 

do rendimento nas dietas contendo 1500 FTU de fitase ou 750 FTU contendo protease na dieta. 

As aves alimentadas com 1500 FTU de fitase contendo protease promoveu 

incremento dos aminoácidos na composição química do peito de frangos. 

Nos níveis bioquímicos séricos dos frangos aos 21 dias de idade, o aumento da 

dosagem de fitase associada com a xilanase e protease influenciaram nos níveis séricos de 

globulina, proteínas totais, cálcio total e iônico e fósforo. Nos níveis séricos dos frangos aos 42 

dias de idade, as aves alimentas com 750 FTU de fitase contendo a xilanase influenciou no 

incremento de albumina, Ca iônico e P.    

A combinação de 1500 FTU de fitase com xilanase contribuíram para melhorar a 

qualidade óssea de frangos. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização simultânea de diferentes enzimas, como a realizada neste experimento 

com xilanase, protease e fitase em dietas de frangos, podem minimizar os efeitos dos PNA e 

do ácido fítico no organismo da ave,  permitindo a liberação  e a disponibilização dos nutrientes 

que estavam aprisionados na fração da fibra solúvel ou quelados em complexos com o ácido 

fítico. 

O incremento na dosagem de fitase com a associação da xilanase e protease pode 

representar efeito sinérgico das enzimas que podem ainda ser intensificados pelos efeitos extra-

fosfóricos, promovendo melhora no desempenho de frangos aos 42 dias e na 

metabolizabilidade dos nutrientes. Como também, promover melhora nas características ósseas 

e  nos parâmetros sanguíneos dos frangos aos 21 e 42 dias de idade. 

A combinação das enzimas em dietas de frangos pode ser útil na melhoria do 

rendimento e da qualidade da carne. A superdosagem de fitase associada à protease nas dietas 

é sugestiva de redução da incidência de peito amadeirado, sendo possível comprovar a 

liberação de nutrientes no peito de frango proporcionados pela combinação das enzimas, 

embora requer novas pesquisas sobre a temática. 

Nesse segmento, novos estudos podem ser realizados utilizando-se nas dietas de 

frangos maiores dosagens de fitase associadas a diferentes proteases existentes no mercado, na 

perspectiva de uma maior digestibilidade dos ingredientes na dieta promovendo um incremento 

na liberação de nutrientes e uma melhor taxa de oxigenação tecidual no peito da ave. Como 

também, novos estudos relacionados a superdosagem de fitase combinadas com as 

carboidrases utilizadas sozinha ou em conjunto (alfa-galactosidase, galactomananase, beta-

glucanase, xilanase) com intuito de acelerar a degradação da fibra dietética e verificar a 

possível produção de ácidos graxos voláteis proporcionados pela fermentação nos cecos do 

frango, visando ganhos de energia e melhoria da função gastrointestinal. 
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