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Resumo 

PELISSARI, P. H. Avaliação de um complexo enzimático na alimentação 
de porcas. [Appraisal of an enzyme complex in sow's diet]. 2017. 48 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da adição de um complexo 

multi-enzimático de carboidrolases enriquecido em xilanases e 

arabinofuranosidases em dietas de porcas gestantes e lactantes e seu efeito na 

progênie. Utilizaram-se cento e vinte fêmeas T20 (Topigs Norsvin) distribuídas 

em um delineamento em blocos casualizados, com dois tratamentos: T1, dieta 

controle; T2, dieta de controle com a adição do complexo multi-enzimático. As 

dietas experimentais foram formuladas à base de milho e farelo de soja, sendo 

que o complexo multi-enzimático foi adicionado na ração de forma on top 

através de pré misturas fornecida  às porcas no terço final da gestação e 

durante o período de lactação. A composição nutricional das dietas 

experimentais foi igual entre os tratamentos, de modo que não foi considerado 

o complexo multi-enzimático um valor nutricional. O desmame dos leitões 

ocorreu aos 21 dias de idade. Os seguintes parâmetros de desempenho 

avaliados foram: consumo de ração, perda de peso das porcas durante a 

lactação, número de leitões nascidos vivos, tamanho e peso da leitegada ao 

nascimento e ao desmame e ganho de peso médio dos leitões. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste T 

de student. Os animais alimentados com o complexo multi-enzimático tiveram 

maior número de leitões nascidos vivos (14 x 13 leitões; P = 0,0017), peso ao 

nascimento (19,8 x 17,8 kg; P = 0,0014), ao desmame (69,7 x 64,9 kg; P = 

0,0109), e consumo da fêmea em relação ao ganho de peso da leitegada (1,85 

x 2,09 kg; P = 0,0339) de animais alimentados com a dieta controle, 

respectivamente. A adição do complexo carboidrase multi-enzimático na dieta 

para as porcas, durante o período de gestação e lactação, melhora os 

parâmetros da progênie no nascimento e desmama aos 21 dias. 

Palavras-chave: Desempenho, enzimas, índice zootécnico, leitões. 
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ABSTRACT 

PELISSARI, P. H. Appraisal of an enzyme complex in sow's diet. [Avaliação 

de um complexo enzimático na alimentação de porcas]. 2017. 48 p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 

 

This study aimed to evaluate the effect of adding a multi-enzyme complex 

enriched with xylanases and arabinofuranosidases in diets of pregnant and 

lactating sows and their effects on the progeny. One-hundred-and-twenty T20 

females (Topigs Norsvin) were allotted in a randomized block design with two 

treatments: T1, control diet; T2, control diet with the addition of the multi-

enzyme complex. Diets were based on corn and soybean meal and the addition 

of enzyme complex was performed on top by the premixes. The experimental 

diets were offered in the late gestation and throughout lactation. The nutritional 

composition of the experimental diets was equal between treatments, so that 

was not considered the nutritional value of multi-enzyme complex. Piglets were 

weaned at 21 days of age. Feed intake, weight loss of sows during lactation, 

number of piglets born alive, size and weight of the litter, litter weight at weaning 

and average weight gain of the piglets were assessed. Data were submitted to 

analysis of variance and means were compared using the Student t test. The 

animals fed the multi-enzyme complex diet had higher number of piglets born 

live (14 x 13 pigles; P = 0,0017), litter weight at birth (19,8 x 17,8 kg; P = 

0,0014) and at weaning (69,7 x 64,9 kg; P = 0,0109), and feed intake of female 

in relation to the litter weight gain (1,85 x 2,06 kg; P = 0,0339) than animals fed 

control diet, respectively. The addition of dietary multi-enzyme carbohydrolase 

complex for sows, during the period of gestation and lactation, improves 

performance traits of progeny, at birth and weaning at 21 days. 

 

 

Keywords: enzymes, performance, piglets, productivity rate. 
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1. Introdução 

O crescimento agropecuário brasileiro tem atraído vários investidores em 

especial no setor de produção de suínos, já que a conquista no mercado é uma 

meta que o país tem alcançado com a adaptação as exigências impostas pelos 

mercados nacional e internacional, atualmente o país se encontra em quarto 

lugar como produtor e exportador de carne suína (Associação brasileira de 

proteína animal, 2016).  

Nos próximos anos, estimasse um grande aumento na demanda de 

proteína animal, com isso, cresce também a necessidade de ingredientes 

utilizados para formulação de dietas, indústrias e consumo humano. O Milho é 

um dos principais ingredientes utilizados na nutrição animal. Estimasse que 

58% do milho produzido no Brasil é direcionado ao consumo animal 

(Associação brasileira das industrias do milho, 2016).  

A alimentação representa em média 70% do custo total da produção de 

animais monogástricos (Rocadembosch et al., 2016). Os grãos de cereais são 

a base para a formulação de ração, e tem por característica um alto teor de 

carboidratos, (Andriguetto et al., 2002). Já o farelo de soja, possuí excelente 

balanço de aminoácidos, sendo uma das mais importantes fontes proteicas na 

nutrição de monogástricos (Thomaz, 1996). 

Uma das alternativas utilizadas para minimizar os custos e melhorar os 

índices zootécnicos no setor produtivo é a formulação de ração com enzimas, 

as quais proporcionam um melhor aproveitamento de nutrientes dos alimentos 

mesmo não sendo este de alta qualidade. O milho é uma excelente fonte de 

carboidratos (amido e açucares), entretanto detém cerca de 8% de 

polissacarídeos não amiláceos (PNAs), em que 6% está na forma insolúvel e 

predominantemente de arabinoxilanos.  

A soja contêm PNAs, oligossacarídeos (rafinose, estaquínose e 

verbascose), fitato, entre outros fatores antinutricionais que causam problemas 

digestivos como a não degradação e não absorção dos nutrientes ingeridos, o 

que resulta no aumento do impacto ambiental negativo e retarda o 

desenvolvimento do animal (Penz JR., 1998;  Xavier, 2003; Xavier et al., 2005). 



14 
 
 

 
‘ 

Segundo Sheppy (2001), o processo de digestão é realizado através da 

presença de algumas enzimas produzidas pelo próprio animal e 

microrganismos presentes no trato digestório, entretanto, os monogástricos não 

possuem um processo de digestão eficiente, pois suas enzimas endógenas 

não têm capacidade de degradar a totalidade do alimento consumido. Os PNAs 

alteram o tempo do trânsito intestinal, modificam a estrutura da mucosa e 

promovem mudança na regulação hormonal (Vahouny, 1980; citado por 

Mourinho, 2006). 

Segundo Kim (2002); De Souza, (2003) e Kim et al., (2006), a utilização 

de enzimas exógenas na nutrição convencional (à base de milho e farelo de 

soja) tem efeito no aumento da digestibilidade dos nutrientes com melhor 

absorção e desempenho animal. A adição de enzimas em dietas pré-iniciais 

dos leitões lactentes é aconselhável já que suas enzimas endógenas não 

possuem capacidade de degradar PNAs (Xavier et al., 2005).  

O uso de enzimas exógenas na nutrição de fêmeas gestantes e seus 

efeitos na progênie ainda não é totalmente difundido. Como hipótese, sugere-

se que a utilização de um complexo multi-enzimático carboidrolase na nutrição 

de porcas, apresente efeito na melhor condição corporal pós desmame e no 

desenvolvimento da progênie durante a lactação, assim como na eficiência do 

uso dos nutrientes dietéticos.    
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2. Revisão Bibliográfica  

2.1. Características gestacionais da matriz suína 

O melhoramento genético das fêmeas suínas trouxe um crescimento no 

número de leitões nascidos/parto/ano, consequência de uma alta taxa de 

ovulação, influenciado pela nutrição, manejo e genética. Com este avanço, 

estas fêmeas apresentaram maior desgaste corporal na gestação e lactação 

(Ferrari, 2013). 

As necessidades nutricionais das fêmeas modernas e a disponibilidade 

de nutrientes da dieta, ainda são pouco conhecidas, se comparadas ao 

conhecimento geral da suinocultura, principalmente nas fases de crescimento e 

terminação. A produtividade das fêmeas aumentou de forma considerável nos 

últimos anos, entretanto os requerimentos nutricionais estimados são 

representados para um grupo médio de animais, e não representa a 

variabilidade de exigências entre animais (National Research Council-NRC, 

2012). 

Os nutrientes disponibilizados nas dietas das porcas, não são 

direcionados somente a mantença e crescimento, mas também no 

desenvolvimento do útero, placenta, feto e glândulas mamárias, entretanto o 

consumo da gestação deve ser limitado, pois esta relacionado com a lactação 

e consequentemente na parte reprodutiva da próxima gestação, sem 

mencionar que o consumo acima das necessidades pode alterar o metabolismo 

e comprometer a transferência de nutrientes da fêmea para o feto (Silva, 2010).  

Fêmeas hiperprolíficas ou modernas apresentam características como 

elevado número de leitões nascidos, alta produção de leite, baixo consumo 

voluntário, menor reserva de gordura e alta capacidade de deposição de tecido 

magro, com isso, necessitam também de elevadas exigências nutricionais e um 

programa de nutrição diferenciado, durante toda sua vida, desde marrã, até o 

final de sua vida reprodutiva (Fontes, 2010).  

Aliado a exigência, o consumo geralmente é baixo, e a fêmea demanda 

uma grande quantidade de energia, resultando em perda de peso corporal em 

um estado de catabolismo que se estende além do desmame Ferguson et al., 

(2003), chamado de balanço energético negativo, no qual a fêmea metaboliza 



16 
 
 

 
‘ 

reservas corporais para produção de leite (Mellagi et al., 2010). O aumento da 

prolificidade das fêmeas fez com que a quantidade de nutrientes disponíveis 

para o feto fosse limitado, decorrente da competição fetal que reflete no 

aumento da variação do peso ao nascimento e a diminuição do peso médio ao 

nascimento (Silva, 2014).  

Estima-se que o feto suíno é 40% superior do que há 40 anos (Sung, 

2010). O mesmo autor qualificou a necessidades nutricionais de porcas em 

gestação, e demonstrou que aminoácidos são mais importantes no crescimento 

fetal e desenvolvimento de glândulas mamárias até 70 dias. Assim, se a 

alimentação não fornecer qualidade e quantidade suficiente de proteína, a 

fêmea pode entrar em processo de catabolismo e a induz a metabolizar 

proteína e gordura do seu próprio tecido, que pode refletir diretamente na 

qualidade dos leitões nascidos (Dourmad et al., 2008). 

Um dos principais obstáculos na eficiência reprodutiva em fêmeas 

suínas, é a condição intra-uterina desfavoráveis para desenvolvimento 

satisfatório do feto. Portanto, o fornecimento de nutrientes de boa qualidade e 

quantidades apropriadas de aminoácidos é vital para desenvolvimento das 

fêmeas e suas glândulas mamárias no período gestacional, Wu (2004 apud 

Fontes, 2010). 

A nutrição da fêmea possuem grandes desafios, já que a cada estado 

gestacional suas exigências são alteradas, por isso a adequação das 

exigências em cada fase é necessária, pois o alimento é fornecido de forma 

restrita e o não cumprimento destas exigências, reflete diretamente no peso 

dos leitões nascidos e no desenvolvimento da fêmea (Close & Cole, 2001), o 

que leva o comprometimento do desenvolvimento e sobrevivência destes 

leitões no período pós-natal (Pettigrew, 1981). 

A fase inicial de gestação é caracterizada pela ligação embrio-maternal 

com formação da placenta e anexos fetais, que exige menor necessidade de 

ganho de peso e condições corporais para reserva energética. Uma 

alimentação com déficit de nutriente leva a uma menor síntese de óxido nítrico 

e poliaminas, que resulta em uma menor vascularização placentária e 

transferência de nutrientes da mãe ao feto, e causa uma subnutrição fetal que 

compromete o crescimento do feto (Wu, et al; 2004). 
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A supernutrição, principalmente antes dos 21 dias de gestação, pode ser 

prejudicial para sobrevivência embrionária. O consumo elevado de alimento faz 

com que a concentração de progesterona plasmática diminua, devido ao 

aumento do fluxo sanguíneo e do catabolismo hepático deste hormônio (Pupa 

e Barroca, 2000). Nas primeiras 48 e 78 duas horas de gestação são onde 

compreende o período crítico para sobrevivência embrionária, pois a 

progesterona influencia as atividades secretórias do útero e oviduto (Foxcroft, 

2000). 

A fase intermediária compreende dos 22 a 75 dias de gestação, é onde 

ocorre a recuperação das reservas corporais, mobilizadas na lactação anterior. 

A composição alimentar após o período crítico, estabelece a condição corporal 

de fêmea e o número de fibras musculares nos fetos (DA COSTA E MOREIRA, 

2014). 

No terço final de gestação há uma necessidade de ganho e reserva 

energética maior, pois há um crescimento fetal intenso. Assim, o aumento do 

consumo proteico neste período influenciará diretamente no peso dos leitões 

nascidos. O cuidado em não exceder estes limites de energia se faz necessário 

para não afetar o desenvolvimento mamário e produção de leite durante a 

lactação (CABRAL et al., 2016). 

A mortalidade e desenvolvimento do leitão estão diretamente associados 

a nutrição da fêmea e desgaste corporal, com isso, a matriz necessita de uma 

melhor condição corporal durante a lactação, influenciado pelo consumo de 

ração (CR), geralmente limitado nesta fase (De Souza, 2003). 

2.2. Caracterização dos leitões lactantes 

A redução na idade do desmame tornou-se uma estratégia para 

maximizar a eficiência produtiva e reprodutiva dos plantéis. Entretanto, um dos 

pontos mais críticos na vida do suíno é o desmame, troca abrupta de alimento 

líquido para sólido, ausência da mãe e o estresse social, isso faz com que o 

animal fique em estresse fisiológico, uma vez que o sistema digestivo está 

adaptado à produção de enzimas para digestão do leite materno que é rico em 

gorduras, lactose e caseína, que são de fácil digestibilidade (MARTINS et al., 

2007). 
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Segundo Easter (1993) e Bertol (2000), o sistema imunológico dos 

leitões desmamados precocemente não tem desenvolvimento completo, com 

isso, a produção de ácido clorídrico e enzimas digestíveis ainda não são 

suficientes para total degradação do alimento ingerido, tendo digestão 

insatisfatória. A exposição aos substratos específicos, juntamente com a idade, 

é o que condiciona a produção de enzimas endógenas de leitões recém-

nascidos (Lovatto,2002).  

Segundo Roppa, (1998), o baixo consumo e a troca brusca de alimento 

líquido para sólido são os principais fatores que contribuem para uma 

considerável redução da altura das vilosidades e aumento na profundidade das 

criptas, isto faz com que ocorra uma diminuição da capacidade digestiva e 

absortiva do intestino delgado. A superfície das vilosidades encontra-se curta 

densa e lisa por um período de sete dias pós-desmame, após, o leitão começa 

a se adaptar ao novo alimento e as alturas das vilosidades começam a 

aumentar novamente (NABUURS et al., 1994).  

De acordo com Martins et al. (2007), o desmame é um dos períodos 

mais críticos na vida do suíno, pois esta passando por inúmeros estresses, e 

isso faz com que os leitões não se alimentem de forma adequada. A troca 

abrupta de alimento líquido para sólido também influencia no consumo, pois 

passa de um alimento de extrema digestibilidade e palatabilidade para um não 

tão digestível e palatável.  

Sua dieta nesta fase é composta basicamente de leite, com 96% de 

digestibilidade. Neste período, os leitões apresentam capacidade limitada de 

produção de enzimas como lipase, protease, maltase e amilase, tendo 

dificuldade para degradar proteína de origem animal ou vegetal, os quais 

passam intactos pelo intestino delgado e propicia uma condição ideal para 

incidência de diarreias, fator que afeta o desempenho do animal (Aumaitre, 

2000).  

As dietas pré-iniciais são desenvolvidas para melhorar a digestibilidade 

dos leitões e leva em consideração o amadurecimento do trato gastrintestinal 

(Bertol et al., 2000). O período entre 7 e 14 dias pós-desmame, é visto como a 

fase de baixa digestibilidade e baixo consumo de ração, o que acarreta 
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deficiência energética e problemas do desenvolvimento do suíno (SANTOS; 

MASCARENHAS; OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Silva (2002), a produção qualitativa e quantitativa de enzimas 

no trato gastrointestinal dos leitões pode estar relacionada ao baixo 

desenvolvimento pós-desmame, já que os nutrientes ingeridos podem não ser 

potencialmente degradados pelas enzimas ali presentes. Araújo et al. (2003) 

relata que a secreção limitada de enzimas endógenas pode estar relacionada 

com o desenvolvimento do leitão através da baixa capacidade de absorção e 

menor ingestão de água e ração. Problemas de baixa digestibilidade e má 

absorção foram um dos fatores iniciais para o desenvolvimento de estratégias 

com objetivo de aumentar a digestibilidade dos ingredientes e melhorar o 

desempenho produtivo dos leitões. 

Martinez (2012), relata que as alterações morfológicas estão diretamente 

associadas à qualidade de alimento utilizados nas dietas, do que à fase em que 

o animal se encontra. As características dos alimentos empregados na nutrição 

marcam o momento do desmame e a necessidade de nutrientes que 

restabeleçam a estrutura do trato digestório para proporcionar uma taxa de 

crescimento semelhante ao obtido durante a amamentação (Trindade Neto et 

al. 1994). Com isso á adição de enzimas exógenas na ração pode melhorar a 

eficiência da digestão (Hannas & Pupa, 2003). 

As enzimas têm a capacidade de reduzir a viscosidade do digesto além 

de enfraquecer a parede celular de cereais (Oliveira e Moraes, 2007). Os 

mesmos autores relatam que a utilização deste complexo em suínos, é de 

grande relevância, pois o tempo de permanência no trato gastrintestinal permite 

maior ação sob a parede celular.  

Para fêmeas suínas lactantes, o uso de xilanase provocou melhor 

digestibilidade de nutrientes, entretanto o mesmo resultado não foi apresentado 

em fêmeas gestantes (De Souza et al., 2007). No período de gestação e 

lactação a exigência da fêmea por nutrientes é muito grande, pois a fêmea 

passa de matriz gestante não lactante para matriz lactante não gestante, nesta 

fase, ocorre a mobilização da reserva corporais, e a alta produção de leite, 

requer uma maior quantidade de nutrientes, entretanto, o consumo de ração é 
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limitado e não atende a demanda energética para apoiar a produção de leite 

(Lawlor & Lynch, 2007). 

Uma boa nutrição é de suma importância na fase de gestação e 

lactação, pois os requerimentos nutricionais nestas fases são muito altos para 

comportar seu desenvolvimento, mantença, desenvolvimento embrionário e 

produção de leite, um desbalanço nessas fases, afetaria não somente o leitão, 

mas também a fêmea (PANZARDI, et al 2009). 

2.3. Enzimas 

Segundo Briggs e Haldane (1925), os primeiros relatos sobre a utilização 

das enzimas se deu no ano de 1925. Porém, até meados da década de 80 

realizaram-se poucas publicações na área. Entre 1980 a 1990 foram 

encontradas 25 referências com utilização de enzimas (fitase e glucanase). Já 

no período de 1991 até 2000 houve grande utilização de enzimas em trabalhos 

publicados, ultrapassando 2000 artigos. Cresceu também o número de 

enzimas estudadas, principalmente lipase e protease. Já, enzimas como 

mananase só passaram a ser estudadas a partir de 2003 juntamente com a 

fitase, utilizadas até hoje em grande escala na nutrição animal (Krabbe & 

Lorandi, 2014). 

As enzimas não possuem função nutricional direta, mas auxiliam no 

processo digestivo, agem como catalisadores biológicos que aumenta a 

velocidade das reações químicas no organismo e não altera suas próprias 

características. Cada substrato possui sua enzima especifica responsável pela 

quebra e liberação dos produtos. Está ação ocorre sobre condições ótimas de 

umidade e temperatura. (Champe & Harvery, 1989; Penz Júnior, 1998). 

As carboidrolases são conhecidas por realizarem a degradação dos 

carboidratos, estes, ligado ao valor nutricional dos grãos, entretanto, os PNAs 

limitam essa degradação, pois são associados a lignina, formando um 

“complexo dietético de fibra” o que não permite a absorção dos nutrientes 

presentes nos grãos e leva consigo os nutrientes geradores de energia, o que 

afeta o conteúdo de energia da dieta (Padridge, 1996). 

A grande quantidade de PNAs solúveis presente no trato digestório do 

animal levam o aumento da viscosidade do quimo que dificulta a digestão e a 
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absorção de proteínas, lipídios e vitaminas lipossolúveis (Padridge, 1996). 

Propiciando a fermentação com produção de substancias vasopressora e 

aminas toxicas (Harper, 1968).  

Fireman (1998), demonstrou que quatro fatores influenciam os efeitos 

das enzimas exógenas: a concentração do seu substrato na dieta, a categoria 

animal, o antagonismo e a concentração da enzima. Segundo Zanella (2001), 

existiam três tipos de enzimas no mercado: para alimentos com alta 

viscosidade como aveia, farelo de arroz, trigo, triticale, centeio e cevada; para 

alimento com baixa viscosidade: soja, milho e sorgo; e para degradar acido 

fítico dos grãos vegetais. 

De modo geral, as principais enzimas utilizadas na alimentação animal 

são as carboidrases, (xilanase, mananases, amilases, β-glucanases e α-

galactosidases), proteases e as fitases. Entre as enzimas utilizadas a fitase é a 

que tem maior aceitação, pois melhora a eficiência na utilização do fósforo dos 

vegetais da dieta e minimiza o impacto ambiental com a redução de sua 

excreção (Henn, 2002). Ingredientes com baixo coeficiente de digestibilidade, 

fração de PNAS estruturais e/ou fatores anti-antinutricionais que não são 

hidrolisados pelas enzimas digestiva dos suínos, necessitam de enzimas 

exógenas para melhor degradação (Furlan et al., 1997). 

A utilização de enzimas na nutrição beneficia a digestão e absorção, 

removem e destroem fatores antinutricionais e melhora a digestibilidade de 

PNAs, o que possibilita um melhor espaço para ajuste na formulação de ração, 

redução do custo e maximização do aproveitamento de nutrientes na produção 

animal Angelo, (2013).  

Os esforços na produção animal estão direcionados em aumentar os 

índices zootécnicos como: maior número de leitões nascidos vivos; peso ao 

nascimento; ao desmame e dentro destes, a alimentação é um dos pontos 

relevantes, já que representa 70% do custo total da produção (Rocadembosch 

et al., 2016). A redução do custo de produção de aves e suínos sem afetar o 

desenvolvimento dos animais, vem de encontro aos resultados de pesquisas 

que consolida o uso de enzimas na formulação da dieta.  

O uso de enzimas exógenas na nutrição animal possibilita uma melhor 

digestibilidade dos nutriente e favorece o aproveitamento de fósforo, cálcio, 
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aminoácidos e energia, com redução significativa no custo da ração pois 

intensifica o aproveitamento de nutrientes presentes na dieta, já que promovem 

um aumento na velocidade da reação bioquímica (Angelo, 2013). 

As enzimas são proteínas globulares de estrutura terciária ou 

quaternária que agem como catalizadores biológicos, podendo conter 

substâncias como vitaminas e minerais como cofatores, as quais estão 

envolvidas em todo o processo metabólico e têm capacidade de melhorar o 

aproveitamento do alimento consumido pelo animal (Fireman, 1998). 

As enzimas têm a capacidade de potencializar o aproveitamento dos 

nutrientes ingeridos na alimentação. Mesmo que a dieta possuir alto valor 

nutricional, muitas vezes o animal não tem o perfil enzimático desejado para 

absorção dos nutrientes. Os ingredientes mais utilizados na nutrição de suínos 

são milho e farelo de soja, os quais apresentam média de 10,3% e 19,1% de 

polissacarídeos não amiláceos (PNAs) em sua composição, especialmente na 

parte celular (Classen, 1996; Knudsen, 1997).  

A composição dos PNAs é basicamente de celulose, hemicelulose e 

pectina, e sua degradação somente ocorrera através de fermentação de fungos 

e protozoários no intestino grosso ou da adição de enzimas especificas na 

dieta como celulase e pectinase. A presença destes polissacarídeos no 

intestino animal faz que ocorra a inibição de lipase e protease pancreáticas, o 

que dificulta a digestibilidade da dieta (Almirall et al., 1995). Os PNAs reduzem 

a digestibilidade de nutrientes e fazem o encapsulamento da proteína com 

aumento da viscosidade da digesta (Kim et al., 2005). A adição de enzimas 

carboidrolases é uma estratégias para aumentar o valor nutricional das dietas 

ricas em fibras. 

A xilanase é uma carboidrolase responsável pela degradação da 

hemicelulose, que é encontrada em grande quantidade em plantas, madeiras, 

cereais. Este polissacarídeo é encontrado diretamente com lignina e celulose, 

formando os polissacarídeos estruturais das plantas (Krabbe e Lorandi, 2014). 

Os mesmos autores relatam que os PNAs contidos nos alimentos não podem 

ser digeridos pelos monogástricos, o que negativamente na absorção de outros 

nutrientes, pois as fibras têm capacidade de formar substancias gelatinosas 

(viscosa) devido a grande capacidade de retenção de água. 
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A hemicelulose forma 30-35% da parede celular de gramíneas e cereais, 

15-30% de madeiras e 7-10% de plantas resinosas (Paloheimo et al., 2001). A 

xilanase é oriunda da fermentação de fungos, dentre eles Aspergillus e 

Trichoderma. Esta fermentação ocorrerá com um ambiente propício (pH e 

temperatura) e substrato necessário (minerais e carbono), com a purificação 

desta enzima é gerado o produto (Sorio et al., 2012). 

A digestibilidade dos PNAs dos alimentos como cevada, trigo, centeio e 

aveia, tem aumento considerável depois que a enzima hidrolisa os PNAs, já 

que as fibras destes alimentos aumentam a viscosidade intestinal e prejudicam 

a ação das enzimas na absorção e distribuição de nutrientes no intestino 

(Krabbe & Lorandi, 2014). 

A beta-glucanase também é uma carboidrolase. Os beta-glucanos são 

polímeros de glicose com ligações beta-1,4 e beta-1,3, as quais rompem a 

linearidade da molécula que inibe a formação de fibrilas (Rios, 2014).  As beta-

glucanase são sintetizadas por leveduras, fungos ou bactérias. Entretanto, 

essa síntese gera uma porção de enzimas de diferentes propriedades 

químicas. A beta-glucanase só é determinada a partir da purificação e 

determinação da atividade enzimática, que se dá através da adição de 

substratos (fonte de carbono) e inóculo (cepas de fungos/bactérias) no 

biorreatores (Sorio et al., 2012). 

A mananase está presente em inúmeros ingredientes utilizados na 

alimentação animal correspondendo um dos componentes presentes na parece 

celular da planta, como polissacarídeos de reserva. Os PNAs presente nas 

plantas podem possuir compostos denominados mananas na forma de 

glucogalactomanana, galactomanana e glucomanana (Bedford; Partridge, 

2010). Segundo Krabbe e Lorandi, (2014) os beta-mananos provoca o aumento 

da viscosidade gastrointestinal, por estar ligada a porção fibrosa dos alimentos, 

esse aumento traz uma má utilização de nutrientes e retardo do esvaziamento 

gástrico.  

A protease aumenta a digestibilidade de aminoácidos e auxilia na 

metabolização de energia da dieta, pois possui capacidade de hidrolisar as 

frações proteicas com fatores antinutricionais, como exemplo, inibidores de 

tripsina e a lectina (Krabbe & Lorandi, 2014).  A protease é usada para reduzir 
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os níveis de inibidores de tripsina e lectina, o que permite uma melhor absorção 

de proteína (BARLETTA, 2010). 

Como já mencionado, a adição de enzimas exógenas em dietas tem por 

objetivo melhorar a digestão de nutrientes, o desenvolvimento e o crescimento 

dos suínos (Yin et al., 2000). Também é sabido que um dos fatores que 

influenciam o consumo de ração das matrizes é influenciado pela temperatura 

e umidade relativa do ambiente, e que este consumo tem sido mais satisfatório 

quando a fêmea permanece próximo ao seu conforto térmico, com isso o pouco 

alimento consumido deve apresentar grande taxa de aproveitamento, para 

compensar a ração não consumida devido a fatores externos como a alta 

temperatura. 

3. Justificativa 

Devido limitada informação na literatura sobre o uso de enzimas na 

alimentação de porcas, resolveu-se investigar o uso deste complexo na 

alimentação de porcas gestantes e lactantes e os resultados na sua progênie. 

4. Objetivos  

4.1. Gerais 

O trabalho teve por objetivo verificar a utilização do complexo multi-

enzimático carboidrolase no período do terço final de gestação até o final da 

lactação de fêmeas suínas. 

4.2. Específicos  

Analisar efeitos na adição do complexo enzimático da nova geração de 

carboidrolase na nutrição de 120 fêmeas suínas, com avaliação na espessura 

de toucinho no ponto P2 no início, meio e final do experimento, perda de peso 

durante a lactação e número de leitões nascidos vivos, bem como o peso 

médio ao nascimento, peso médio ao desmame e seu desenvolvimento no 

período de lactação. 
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5. Material e Métodos  

5.1. Local e instalações  

O experimento foi conduzido em uma unidade produtora de leitões 

(UPL), localizada no oeste do Paraná, no período de janeiro a abril de 2016.  

5.2. Gestação 

Durante a gestação as fêmeas foram alojadas em galpão do tipo 

convencional com ventiladores distribuídos por toda sua extensão de maneira a 

formar uma ventilação com pressão positiva. Possuía estrutura de gaiolas 

individuais com 2/3 do piso compacto e 1/3 vazado, (1,80 m de comprimento, 

1,1 m de altura x 0,60 m de largura) (Figura 1). Os comedouros eram tipo calha 

e cada fêmea possuía seu sistema semiautomático de alimentação (drop’s). 

 

Figura 1: Visão das gaiolas internas da sala de gestação. 

Fonte: (Do autor, 2016). 

5.3. Maternidade 

Na maternidade as fêmeas foram alojadas em celas individuais de 

parição (2,20m de comprimento e 1,90m de largura). As celas estavam 
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dispostas em salas equipadas com sistema de resfriamento (Pad cooling) por 

ventilação mecânica, que forçava o ar a passar pelos painéis evaporativos que 

levava este por tubos flexíveis até o dorso das fêmeas (Figura 2). Cada baia 

era equipada com sistema semiautomático de alimentação, onde a fêmea 

recebia a quantidade necessária de alimento, estipulada pelo seu próprio 

consumo. 

 

Figura 2: Imagem interna da sala de maternidade com ventilação mecânica. 

Fonte: (Do autor, 2016). 

5.4. Delineamento experimental e tratamentos 

Os animais foram distribuídos em delineamento em blocos casualizados, 

sendo este definido com base na idade gestacional da fêmea, com dois 

tratamentos experimentais (T1-Tratamento controle; T2-Tratamento controle + 

carboidrolase1). Foram utilizadas fêmeas da linhagem T20 (Topigs Norsvin), 

selecionadas de acordo com sua ordem de parto (OP) e dias gestacionais, 

                                            
1
 Rovabio Advance, (Endo-1.4 β-xylanase, β-xylosidase; Endo-1.3 1.4 β-glucanase, 

Laminarinase; α-arabinofuranosidase, α-glucuronidase, Ferulic acid esterase; Endo-1.4 β-

glucanase, Cellobiohydrolase, β-glucosidase; Polygalacturonase, Pectin esterase, Endo-1.5 α-

arabinanase, α-galactosidase, Rhamnogalacturonase; Aspartic protease, Metallo protease; 

Endo-1.4 β-mannanase, β-manosidase ) 
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sendo todas elas com prenhez confirmada ao 80º dia de gestação. As fêmeas 

foram divididas em números iguais para os dois tratamentos e eliminava-se 

animais com alto histórico de natimortos, abortos e mumificados. A distribuição 

das fêmeas e os tratamentos são apresentados na Tabela 1. 

Cada fêmea recebeu uma ficha de identificação, a qual continha todos 

seus dados, como número da fêmea, transferência da gestação para 

maternidade, peso da porca na entrada e saída da maternidade, espessura de 

toucinho, peso dos leitões ao nascimento e desmame, consumo de ração, 

nascidos vivo e número de leitões desmamados. 

Tabela 1: Relação das distribuições das fêmeas e tratamento. 

O. P Tratamento 
carboidrolase 

Controle Total de 
animais 

Nulíparas 6 6 12 

Primíparas 6 6 12 

2º 11 11 22 

3º 8 8 16 

4º 10 10 20 

5º 10 10 20 

60 9 9 18 

Total 60 60 120 

 

As características avaliadas durante o experimento foram a espessura 

de toucinho no ponto P2, peso das fêmeas na entrada a maternidade e ao 

desmame, número de leitões nascidos vivos, peso da leitegada e médio ao 

nascimento e ao desmame  

O complexo multi-enzimático de carboidrolase foi fornecido a partir do 

terço final de gestação até o final da lactação, com total de dois meses de 

experimento. A dieta foi a base de milho e farelo de soja, sendo que a adição 

do complexo enzimático foi feita (on top) na dosagem de 50 g/ton.  

Antes do fornecimento da enzima para os animais, a mesma foi diluída 

em duas pré misturas para garantir que o animal ingerisse a quantidade de 

enzima determinada. Na primeira fase, foram misturados 2 kg de ração 

farelada com 30g da enzima carboidrolase durante 4 minutos, com auxílio de 
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um misturador manual (Figura 3). Na segunda fase, a primeira pré-mistura foi 

homogeneizada com mais 13 kg de ração farelada por 13 minutos. 

 

Figura 3: Misturador utilizado no experimento. 

Fonte: (Do autor, 2016). 

 

5.5. Alimentação 

Durante a realização do experimento a alimentação foi dividida em duas 

fases, gestação e lactação, as quais são apresentadas nas Tabelas 2 e 3, 

respectivamente. A alimentação das fêmeas na gestação foi disponibilizada de 

forma controlada, com consumo de 3 kg/animal/dia. Os drop’s eram liberados 

todos os dias em torno das sete horas da manhã e diariamente verificava-se o 

consumo do alimento, limpeza do comedouro e recarga dos drop’s deixando-os 

preparados para o dia seguinte.  

Na maternidade, as porcas iniciaram com 3 kg de ração no primeiro dia 

pós parto. Posteriormente houve um aumento progressivo de 0,5 kg por dia até 

a porca atingir sua capacidade de consumo. Com aumento gradativo do 

consumo, aumentou-se também a pré-mistura adicionada nos comedouros das 
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fêmeas (Tabela 4). Nesta fase, os animais eram alimentados duas vezes ao 

dia, e a adição da enzima ocorreu da mesma forma, sendo metade em cada 

refeição. 

 

Tabela 2: Composição alimentar da dieta de gestação. 

Alimento 
Quantidade 

(Kg) 

Milho 65,5 

Farelo de Soja 45% 16,0 

Casca de Soja 15,0 

Calcário Fino 1,0 

Fosfato Monobicálcico 1,0 

Sal Comum 0,5 

Sup.Vitamínico/Mineral* 1,0 

Total 100 

Níveis Nutricionais  

EM (Kcal/KG)  3.007 

PB (%)  14,42 

Lisina Dig (%) 0,64 

Treonina Dig (%)  0,46 

Met+Cis Dig (%)  0,43 

Triptofano Dig (%)  0,14 

Ca (%)  0,87 

Pd (%)  0,41 

*Vitamina A 1.5259,059 UI; Vitamina D3 2400,441 UI; Vitamina E 106,931 MG; 
Vitamina K3 4,927 MG; Vitamina B1 3,626 MG; Vitamina B2 10,2494 MG; Vitamina B6 
5,3429 MG; Vitamina B12 42 MCG; Colina 1380,615 MG; Sódio 0,2106 %; Ferro 
257,7066 MG; Ferro Orgânico 160 MG; Cobre 31,5333 MG; Cobre Orgânico 10,05 
MG; Manganês 84,9714 MG; Manganês Orgânico 20,025 MG; Cobalto 0,6233 MG; 
Cromo Orgânico 0,4 MG; Iodo 1,4635 MG; Selênio 0,5339 MG; Zinco 177,1419 MG; 
Zinco Orgânico 50,025 MG; Niacina (B3) 44,3068 MG; Acido Pantotênico (B5) 36,1814 
MG; Biotina (H) 0,5221 MG; Acido Fólico (B9) 2,1839 MG; Virginiamicina 5,5 MG. 
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Tabela 3: Composição alimentar da dieta de lactação. 

Alimento 
Quantidade 

(Kg) 

Milho  61,1 

Farelo de Soja 45% 27,0 

Casca de Soja 1,0 

Calcário fino 0,9 

Açúcar 5,0 

Fosfato Monobicálcico 1,5 

Sal Comum 0,5 

Óleo de Soja 2,0 

Sup.Vitamínico/Mineral* 1,0 

Total 100 

Níveis Nutricionais  

EM (Kcal/KG) 3.353 

PB (%)  19,28 

Lisina Dig (%) 1,06 

Treonina Dig (%)  0,68 

Met+Cis Dig (%)  0,56 

Triptofano Dig (%)  0,20 

Ca (%)  0,95 

Pd(%)  0,41 

* Vitamina A (Retinol) 12732,983 UI; Vitamina D3 2000,7611 UI; Vitamina E  89,6608 
MG; Vitamina K3 4,1122 MG; Vitamina B1 3,8626 MG; Vitamina B2 9,0466 MG; 
Vitamina B6 5,5673 MG; Vitamina B12 35 MCG; Colina 1498,3329 MG; Niacina (B3) 
42,849 MG; Biotina (H) 0,4887 MG/KG; Valina Dig. Suínos 0,77%; Arginina Dig. 
Suínos 1,1661%; Sódio 0,2122 %; Ferro 209,797 MG; Ferro Orgânico MG; Cobre 
22,9171 MG; Cobre Orgânico 10,05 MG; Manganês 86,5566 MG; Manganês Orgânico 
20,025 MG; Cobalto 0,6512 MG; Cromo Orgânico 0,4 MG; Iodo 1,4561 MG; Selênio 
0,4972 MG; Zinco 175,2721 MG; Zinco Orgânico 50,025 MG; Acido Pantotênico (B5) 
32,828 MG; Acido Fólico (B9) 2,0075 MG; Virginiamicina 5,5 MG. 
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Tabela 4: Concentração da enzima no consumido gradativo de ração na 
maternidade e quantidade da pré-mistura consumida pela fêmea. 

Consumo/ração/fêmea 
(Kg) 

Consumo/pré-mistura 
(Kg) 

Concentração 
enzima/pré-mistura (g) 

3,0 0,075 0,150 

3,5 0,087 0,175 

4,0 0,100 0,200 

4,5 0,112 0,225 

5,0 0,125 0,250 

5,5 0,137 0,275 

6,0 0,150 0,300 

6,5 0,162 0,325 

7,0 0,175 0,350 

7,5 0,187 0,375 

 

 

5.6. Fêmeas 

O manejo dos animais foi conduzido de acordo com o preconizado pela 

granja de forma a não interferir com fluxo de trabalho dos funcionários. O 

experimento iniciou na fase de gestação com a definição dos tratamentos, 

identificação e divisão das fêmeas, distribuídas aleatoriamente ao longo do 

galpão de gestação com eliminação das fêmeas que apresentaram algum 

problema em partos anteriores. Como a inclusão do complexo enzimático era 

baixa optou-se pela realização de uma pré-mistura, de forma que a ração era 

pesada e distribuída on top uma vez ao dia pelo período da manha na gestação 

e duas vezes ao dia na maternidade. 

No início do experimento, as fêmeas foram submetidas à análise de 

espessura de toucinho, que é medida na ultima costela, na região de inserção 

da última vértebra torácica com a primeira lombar a seis centímetros da linha 

média de corte da carcaça (ponto P2)(Bridi & Silva 2009). Na transferência das 

fêmeas para as salas de maternidade, os animais passaram por uma balança 

para verificação de seu peso corporal, sendo posteriormente direcionadas para 

as salas de maternidade e distribuídas de forma aleatória em celas de parição 
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(Figura4). Todas as fêmeas foram transferidas em um período entre 0 e 5 dias 

que antecedia a data prevista ao parto. 

 

Figura 4: Pesagem das fêmeas. 

Fonte: (Do autor, 2016). 

Cada ficha de marcação das fêmeas permitiu o acompanhamento diário 

e individual das fêmeas, de onde foram coletadas as informações analisadas.    

Próximo ao parto o consumo voluntário dessas fêmeas diminuiu devido 

ao desconforto abdominal, pois a grande quantidade de fetos diminui o espaço 

interno do animal pressionando o estômago. No pós-parto, as fêmeas 

receberam ração de forma gradativa, a qual, no dia do parto, não houve 

consumo e a cada dia que sucedeu o parto aumentou-se o consumo 

gradativamente, até ser a vontade. 

Após desmame, as fêmeas foram pesadas e transferidas para sala de 

gestação, onde receberam ração de lactação e flushing alimentar, que é um 

acréscimo de energia na ração. Nesta fase não foi disponibilizado o complexo 

enzimático.  
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5.7. Leitões 

Ao término de cada parto, realizou-se a pesagem de suas leitegadas 

(Figura 6). Esses leitões foram divididos em grandes, médios e pequenos, 

distribuídos em fêmeas de mesmo tratamento e mesmos dias de parição, 

sendo que estas fêmeas passaram por uma avaliação para verificar quantas 

filhotes de leitão teriam capacidade de amamentar, avaliando-se as mamas 

funcionais, histórico de leitões desmamados e qualidade dos tetos (Figura 5). 

Todo manejo dos leitões preconizado na granja como, aplicação de ferro, 

castração, corte de cauda e vacinação, foi realizado sem alteração do fluxo de 

trabalho da unidade. O alimento seco foi disponibilizado a todos os leitões com 

12 a 15 dias de vida. 

 

Figura 5: Leitegadas após a distribuição em seus respectivos tratamentos. 

Fonte: (Do autor, 2016). 

 

O desmame dos leitões ocorreu no período médio de 21 dias de 

lactação. Cada leitegada foi pesada na noite que antecedia o desmame, estes 

leitões foram separados por sexo e transferidos para a unidade de creche. As 
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fêmeas que não voltariam para a gestação por idade avançada ou por 

problemas de cascos ou articulações foram pesadas e destinadas ao setor de 

descarte. 

 

Figura 6: Pesagem dos leitões recém nascidos e ao desmame. 

Fonte: (Do autor, 2016). 

 

5.8. Avaliação estatística 

Os dados paramétricos foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas através do teste de t de student. 
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6. Resultados e discussões  

As medidas de espessura de toucinho (ET) realizadas no ponto P2 não 

apresentaram valor significativo, ao final da gestação (p=0,3243) e final da 

lactação (p=0,1184), (Tabela 5) Isso pode ter acontecido pelo fato de que ao 

utilizarmos o complexo multi-enzimático no terço final de gestação, não houve 

tempo necessário para provocar alterações na ET nesta fase. Já na lactação o 

complexo multi-enzimático pode ter inibido os fatores antinutricionais e 

melhorado a digestão dos PNAs, que aumentou a disponibilidade e a absorção 

dos nutrientes pelas fêmeas, direcionados à produção de leite e mantença. 

Desta forma os tratamentos não foram eficientes em alterar a ET. Vale 

ressaltar que a mensuração da energia necessária para manutenção e 

produção depende muito do peso corporal da fêmea, condição ambiental e 

composição do leite, embora essas exigências forem de difícil mensuração.  

 
Tabela 5: Efeitos do uso de carboidrolase sobre o ponto P2 nas fêmeas em 
lactação e gestação e sobre a perda de peso na lactação.  

 Espessura de 
toucinho – final da 

gestação 

Espessura de 
toucinho – final 

da lactação 

Perda de peso 
na lactação 

 (mm) (mm) (%) 

Controle 20,92 19,08 5,64 

C+Carboidrolase  21,55 20,05 5,51 

Pvalor 0,3243 0,1184 0,7307 
Letras diferentes significam diferenças entre os tratamentos pelo Teste de T (P<0,05) 

 

Outra característica avaliada que também não apresentou diferença 

significativa (p=0,7307) foi a perda de peso das fêmeas durante a lactação 

(Tabela 5). Uma possível explicação seria que a perda de peso durante a 

lactação esta ligada a condição corporal da fêmea na gestação. Como a adição 

do complexo multi-enzimático foi terço final de gestação, não houve tempo uma 

ação das enzimas sobre a perda de peso das fêmeas, uma vez que grande 

parte dos nutrientes absorvidos são direcionados para a produção de leite.  

Para que haja continuidade na produção de leite, a fêmea mobiliza reservas 

corporais permitindo com certa independência o fornecimento de nutrientes 
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para a leitegada amamentada, principalmente se esta não apresentar 

suprimento adequado de alimento (Mellagi et al., 2010).  

 O número de leitões nascidos vivos (NV) apresentou diferença 

significativa para o tratamento com complexo-multi-enzimático (p=0,0017) com 

um aumento de 4,17%, quando comparado com o grupo controle (13,65 x 

13,08, respectivamente) (Tabela 6). Essa característica é de baixa 

herdabilidade, e está diretamente relacionada com fatores ambientais e 

nutricionais.  

O aumento no número de leitões nascidos trouxe consigo maior 

competição fetal, que limitou a quantidade de nutrientes disponíveis aos fetos, 

com isso, a fêmea não atende a totalidade de suas exigências que pode incidir 

no número de leitões NV (Silva, 2014). Com isso, essa melhora pode ter 

ocorrido graças à ação das enzimas na quebra de fatores antinutricionais, que 

proporcionou maior disponibilidade de nutrientes e redução na sua excreção, 

devido ao seu melhor aproveitamento e absorção pelas fêmeas (Angelo, 2013).  

Ao longo dos tempos, a intensidade nos trabalhos de melhoramento 

genético proporcionou um maior número de leitões nascidos/parto/ano, 

entretanto esse aumento exponencial trouxe consigo alguns problemas como a 

desuniformidade do peso dos leitões nascidos e a diminuição do PMN (Ferrari, 

2013).  

 

Tabela 6: Efeitos do uso de carboidrolase sobre a leitegada ao nascimento 

 Média de 
leitões 

nascidos 
vivos 

Peso médio dos 
leitões ao 

nascimento (kg) 

Peso da leitegada 
ao nascimento (kg) 

Controle 13,08b 1,366b 17,839b 
C+Carboidrolase 13,65a 1,452a 19,776a 

Pvalor 0,0017 0,0447 0,0014 
Letras diferentes na mesma coluna, apresentam diferenças entre os tratamentos pelo Teste de T (P<0,05) 

 

Houve diferença significativa para o peso da leitegada ao nascimento 

(PLN) e peso médio ao nascimento (PMN), a favor dos animais oriundos de 

porcas suplementadas com adição do complexo multi-enzimático na dieta, 

17,839 x 19,776kg (p=0,0014) e 1,366 x 1,452kg (p=0,0447). Com a adição de 



37 
 
 

 
‘ 

complexo multi-enzimático, o alimento consumido pela fêmea tornou-se mais 

biodisponível, o que favoreceu a absorção de energia e vários nutrientes.  

Na fase de gestação, a fêmea necessita um grande aporte de energia, 

pois há uma alta intensidade de crescimento fetal, e a adição do complexo 

proporciona uma disposição de energia mais facilitada, o que resulta em 

melhor transferência de nutrientes ao feto via placenta (WU et al., 2006). Por 

outro lado uma suplementação de nutrientes que não atende as exigências das 

fêmeas, afeta o peso ao nascimento de 15 a 20% (Sung, 2010).  

Uma supernutrição neste período altera a concentração de progesterona 

circundante e modifica o desenvolvimento do endométrio e sua atividade 

secretora, afeta também a composição dos fluidos alantóicos que é 

responsável por fornecer nutrientes ao feto essa alteração trás efeitos 

negativos para os leitões, diminuindo o número total de NV, NT, diminuição do 

peso ao nascimento, aumento da mortalidade e diminuição da uniformidade da 

leitegada (Cerisuelo, et al., 2008). 

Ellery et al. (2012), demonstram que o PLN e a uniformidade têm 

influência direta com a sobrevivência do leitão no período de lactação, uma vez 

que o baixo peso ao nascimento prejudica  a habilidade na seleção de tetos e 

trás baixos índices de reserva energética, que compromete o desenvolvimento 

do leitão. Ferrari (2013) relata que o ganho de peso diário do leitão e 

mortalidade dos leitões pré-desmame estão diretamente relacionada á ingestão 

de colostro.  

Segundo Fraga et al. (2007), quanto maior o PMN, menor será a taxa de 

mortalidade. Furtado (2007) relata que leitões nascidos com peso médio entre 

600 e 900g, apresentam mortalidade superior se comparado a leitões com 

peso de nascimento entre 901 e 1200g. O baixo peso ao nascimento tende a 

refletir diretamente no peso ao desmame, já que um leitão fisicamente inferior 

não possui capacidade adequada necessária para uma boa alimentação. 

O peso médio dos leitões ao desmame (PMD) e o peso da leitegada ao 

desmame (PLD) apresentaram diferenças significativas (64,882 - 69,740kg; 

p=0,0109 e 5,25 - 5,531; p=0,0157) respectivamente a favor do grupo tratado 

com a enzima (Tabela 7). Esses dados estão de acordo com aqueles 

encontrados por Lopes et al. (2009), que utilizaram a enzima carboidrolase na 
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dieta de fêmeas em gestação e observaram efeito significativo para peso médio 

e da leitegada ao desmame. Este aumento no PLD e PMD podem ter ocorrido 

graças a maior digestibilidade de energia bruta (De Souza, 2003) o que gerou 

uma maior produção de leite e consequentemente um leitão mais pesado.  

Um aumento de peso ao nascimento reflete diretamente no setor de 

terminação da granja, pois esses leitões que nascem mais pesados atingem o 

peso ao desmame antes dos 21 dias, e se estes forem transferidos para a 

creche antes, consequentemente alcançarão peso desejado antes da data 

prevista para o abate.  Esta pequena diferença pode alterar o sistema produtivo 

da unidade, uma vez que se o suíno for abatido antes da data prevista, 

economiza espaço, alimentação, aperfeiçoa o setor produtivo com melhores 

índices zootécnicos, aumenta o número de partos/fêmea/ano e número de 

leitões desmamados/fêmea/ano, que é considerado um dos índices essenciais 

no processo de produção suinícola. 

Houve diferença significativa para o ganho de peso diário dos leitões 

(GPD) do nascimento ao desmame (180,772 – 193,229 g/dia) (p=0,0185) 

(Tabela 7) a favor do grupo que receberam a enzima. Essa característica tem 

ligação direta com o peso do leitão nascido e com a produção de leite durante 

a lactação. O ganho de peso é bastante relacionado ao colostro ingerido. 

Quanto mais cedo o recém-nascido ingerir colostro, Ferrari (2013) trata que a 

ingestão de colostro influência diretamente no GPD e, consequentemente, no 

PMD com produção de leitões mais pesados e viáveis para a creche.  

 

Tabela 7: Efeitos do uso de carboidrolase sobre a leitegada ao desmame 

 Média de 
leitões 

desmamados  

Peso médio 
dos leitões ao 
desmame (kg) 

Peso da 
leitegada ao 

desmame (kg) 

GPD leitão 
(g/leitão/dia) 

Controle 12,31 5,251b 64,882b 180,772b 
C+Carboidrolase 12,63 5,531a 69,740a 193,229a 

Pvalor 0,1363 0,0157 0,0109 0,0185 
Letras diferentes nas colunas significam diferenças entre os tratamentos pelo Teste de T (P<0,05) 

 

O colostro assim como o leite são os principais alimentos dos recém-

nascidos, o qual é a via de transferência e absorção da imunidade passiva da 

porca para o leitão, necessário para sua sobrevivência e desenvolvimento, 
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(Devillers et al., 2011). O GPD pode ter sido influenciado devido a ação do 

complexo enzimático nos PNAs presentes nos alimentos o que proporcionou 

uma melhor disponibilidade de energia que esta diretamente ligada a produção 

e qualidade do leite produzido que favoreceu o leitão com maior consumo de 

leite, GPD e PMD. 

A média de leitões desmamados (MLD) não apresentou significância 

para o grupo de fêmeas alimentadas com complexo multi-enzimático, 12,63 

contra 12,31 para o grupo controle (tabela 7).  

A relação CR fêmea: GP leitegada apresentou diferença significativa 

(P=0,0339) para as fêmeas alimentadas com complexo multi-enzimático  

(1,846 kg x 2,059 kg) (Tabela 8).  Na fase de lactação todos os nutrientes 

dietéticos são direcionados para a mantença e a produção de leite. Com a 

adição do complexo multi-enzimático, a fêmea conseguiu equacionar esse 

aporte energético extra para a produção de leite e sua mantença, com isso ela 

não consumiu tanto alimento quanto as fêmeas controle. 

O balanço de massa corporal não demonstrou significância para as 

fêmeas alimentadas com a adição do complexo multi-enzimático (219,8g) se 

comparada as fêmeas controle (144,8g)(tabela 8).  

 

Tabela 8: Efeitos do uso de carboidrolase sobre a matriz e suas leitegadas. 

 Relação CR fêmeas : GP 
leitegada  

Balanço diário de 
massa¹ 

Controle 2,059b 144,8 
C+Carboidrolase 1,846a 219,4 

P valor 0,0339 0,5458 
Letras diferentes significam entre colunas diferenças entre os tratamentos pelo Teste de T (P<0,05) 
¹Balanço diário de massa (desmama - nascimento; leitegada + porca; g/dia) 

 

A produção de leite aumenta de forma gradual e considerável durante as 

três primeiras semanas de lactação. Este aumento esta diretamente 

relacionado a condição corporal da fêmea, mesmo ela metabolizando 

nutrientes para dar continuidade a produção de leite, responsável pelo 

desenvolvimento e tamanho da leitegada (National Research Council-NRC, 

2012). Com o início da lactação, a prioridade na utilização energética é 
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direcionada para as glândulas mamárias em virtude do grande aumento na 

produção de leite (BUTLER. 2005). 
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7. Conclusão 

Conclui-se que a adição do complexo multi-enzimático na alimentação 

de fêmeas durante o período de gestação e lactação, melhora os parâmetros 

de desempenho da progênie, ao nascimento e desmame aos 21 dias. O 

complexo multi-enzimático é uma alternativa para melhorar a utilização de 

nutrientes na alimentação de porcas e este efeito melhora o desempenho da 

progênie. 
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