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RESUMO 

 
QUEIROZ, LSB. Enzimas exógenas na alimentação de frangos de corte. 
[Exogenous enzymes in broiler diet]. 2017. 108 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 
 

O objetivo do estudo foi avaliar a inclusão de enzimas exógenas nas 

rações sobre o desempenho, rendimento de carcaça e cortes, digestibilidade de 

nutrientes, peso relativo do pâncreas, atividade endógena de enzimas e 

expressão de RNA mensageiro de enzimas pancreáticas de frangos de corte 

alimentados com dietas contendo enzimas exógenas, no período de 1 a 42 dias 

de idade. Para tanto, foram conduzidos dois experimentos, o primeiro com a 

utilização da protease e o segundo, com o uso da α-amilase exógenas. No 

primeiro experimento, foram utilizados quatro tratamentos com níveis crescentes 

de inclusão da protease monocomponente à dieta: 0, 50%, 100%, 150% da 

inclusão recomendada pelo fornecedor. As formulações foram a base de milho e 

farelo de soja e formuladas de acordo com as recomendações nutricionais 

sugeridas por Rostagno et al. (2011). Não foram observados efeitos significativos 

da adição da enzima sobre os parâmetros de desempenho, rendimento de 

carcaça e de cortes, digestibilidade de nutrientes e sobre o peso relativo do 

pâncreas de frangos de corte. O uso da protease exógenas não alterou (P>0,05) 

a atividade da tripsina pancreática nas idades avaliadas (21 e 42 dias), porém 

observou-se o aumento (P<0,05) da expressão de RNA mensageiro da tripsina 

pancreática em aves aos 42 dias de idade, em função do aumento da inclusão da 

enzima na dieta. A produção da tripsina pancreática foi maior (P<0,05) nas aves 

aos 42 dias do que nas aves jovens (21 dias de idade). No segundo experimento, 

foram utilizados quatro tratamentos com o uso da α-amilase exógena, sendo o 

controle sem o uso de enzimas, 2 tratamentos com a inclusão de α-amilase (50% 

e 100% da dosagem recomendada pelo fornecedor) e um tratamento com a 

inclusão da amilase exógena (100% da dosagem recomendada) combinada com 

o uso de 500 FTU de fitase por quilograma de ração. As formulações foram a 

base de milho e farelo de soja e formuladas de acordo com as recomendações 



nutricionais sugeridas por Rostagno et al. (2011). Não foram observados efeitos 

significativos da adição da α-amilase sobre os parâmetros de desempenho, 

rendimento de carcaça e de cortes, digestibilidade de nutrientes e sobre o peso 

relativo do pâncreas de frangos de corte. A suplementação de α-amilase nas 

rações aumentou (P<0,05) a atividade da amilase pancreática e reduziu (P<0,05) 

a atividade da tripsina endógena em frangos na fase inicial (1 a 21 dias de idade). 

A expressão de RNA mensageiro da amilase e tripsina pancreática não foram 

alteradas com o uso das enzimas nas rações. Com o avançar da idade, observou-

se o aumento significativo da atividade e da expressão do RNA mensageiro da 

amilase pancreática, sendo maior aos 42 dias do que aos 21 dias de idade da 

ave. 

 
 
 
Palavras-chave: Amilase. Atividade enzimática. Frango de corte. Expressão 
gênica.  
       Protease. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

QUEIROZ, LSB. Exogenous enzymes in broiler diet. [Enzimas exógenas na 

alimentação de frangos de corte]. 2017. 108 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

 

The objective of the study was evaluate the inclusion of exogenous 

enzymes on performance, carcass yield and commercial cuts, nutrient digestibility, 

relative weight of pancreas, endogenous activity of enzymes and mRNA 

expression of pancreatic enzymes of broilers fed with diets containing exogenous 

enzymes, from 1 to 42 days of age. To this end, two experiments were conducted, 

the first with the use of protease and the second, with the use of exogenous α-

amylase. In the first experiment, four treatments with increasing levels of inclusion 

of single-component protease were used in the diet: 0, 50%, 100%, 150% of the 

inclusion recommended by the supplier. The formulations were based on corn and 

soybean meal and formulated according to the nutritional recommendations 

suggested by Rostagno et al. (2011). Significant effects were not observed on the 

addition of enzyme on performance, carcass yield and commercial cuts, 

digestibility of nutrients and on the relative weight of the pancreas of broilers. The 

use of exogenous protease did not change (P > 0.05) the activity of pancreatic 

trypsin in evaluated ages (21 and 42 days), however the increase was observed 

(P < 0.05) in mRNA expression of pancreatic trypsin in 42-days-old birds, due to 

the increased inclusion of the enzyme in the diet. Pancreatic trypsin production 

was higher (P <0.05) in 42-days birds than the young birds (21 days of age). In the 

second experiment, four treatments with the use of exogenous α-amylase were 

used, being the control without the use of enzymes, 2 treatments with the inclusion 

of α-amylase (50% and 100% of the dosage recommended by the supplier) and a 

treatment with the inclusion of exogenous amylase (100% of recommended 

dosage) combined with the use of 500 FTU of phytase per kilogram of feed. The 

formulations were based on corn and soybean meal and formulated according to 

the nutritional recommendations suggested by Rostagno et al. (2011). Significant 



effects were not observed on the addition of α-amylase on performance, carcass 

yield and commercial cuts, digestibility of nutrients and on the relative weight of 

the pancreas of broilers. The α-amylase supplementation in feed increased (P < 

0.05) the activity of amylase and reduced (P < 0.05) the activity of endogenous 

trypsin in initial phase chickens (1 to 21dias). mRNA expression of amylase and 

pancreatic trypsin have not changed with the use of enzymes in feed. As the age 

increased, there was a significant increase in activity and expression of mRNA of 

pancreatic amylase, being higher at 42 days than at 21 days of age of the bird.  

 

Keywords: Amylase. Broiler. Enzyme activity. Gene expression. Protease. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos maiores objetivos da cadeia de produção animal tem sido o de oferecer 

alimentos de alta qualidade a um custo competitivo. Neste contexto, o Brasil se destaca 

mundialmente como um dos principais fornecedores de carne de frango, sendo 

responsável por atender mercados externos cada vez mais exigentes. O sucesso da 

cadeia avícola não seria possível se não fosse pelo desenvolvimento tecnológico e 

científico do setor, percebidos através da evolução genética das aves, do 

desenvolvimento de novas técnicas de manejo que auxiliam na maximização do 

desempenho, do aumento com a preocupação da condição sanitária dos lotes, da 

disponibilidade de mão de obra especializada e dos avanços expressivos no 

conhecimento e aplicação de ferramentas nutricionais disponíveis para a maximização 

do desempenho das aves. 

Considerando os avanços obtidos na nutrição animal, destaca-se o uso dos 

aditivos enzimáticos nas rações, os quais tem sido amplamente utilizados na avicultura, 

como uma importante ferramenta na otimização dos resultados zootécnicos. Os aditivos 

enzimáticos não possuem função nutricional direta, mas auxiliam o processo digestivo 

melhorando a digestibilidade dos nutrientes presentes na dieta (CAMPESTRINI; SILVA; 

APPELT, 2005). 

Entre os principais objetivos buscados com a utilização de enzimas nas rações, 

está a promoção da quebra de compostos pouco utilizáveis pelas aves, como por 

exemplo, o ácido fítico e os polissacarídeos não amiláceos; o de auxiliar ou 

suplementar a capacidade digestiva de enzimas endógenas que apresentam funções 

iguais ou parecidas com algumas enzimas exógenas utilizadas nas rações de frangos 

de corte e a diminuição na excreção de compostos nitrogenados e fosfatos no meio 

ambiente, diminuindo o potencial poluidor das excretas das aves (FISCHER et al., 

2002; CAMPESTRINI; SILVA; APPELT, 2005; DOURADO; BARBOSA; SAKOMURA, 

2014). 

O aumento da digestibilidade dos nutrientes da dieta é uma preocupação 

constante entre os nutricionistas da área avícola, favorecendo os ganhos em 
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desempenho e garantindo a competitividade através da redução do custo da ração. 

Neste sentido, o uso de enzimas nas rações de frangos de corte tem sido uma 

importante ferramenta nutricional utilizada por profissionais em todo o mundo. Porém, é 

necessário ressaltar que durante os estudos com a suplementação de enzimas nas 

dietas, é de grande importância conhecer o comportamento fisiológico da ave diante da 

ingestão de enzimas exógenas similares aquelas produzidas pelo próprio organismo. 
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2. HIPÓTESE 

 

 

Como a maioria das enzimas digestivas é substrato dependente, ou seja, a 

produção e secreção enzimática dependem da quantidade de substrato na luz intestinal 

e considerando ainda que a ação de enzimas digestivas exógenas irá diminuir a 

quantidade de substrato disponível, é esperado que a adição de enzimas nas rações de 

frangos de corte altere a produção e secreção de enzimas digestivas endógenas.  

Com a inclusão de enzimas nas dietas, é esperado que haja um incremento na 

digestibilidade dos nutrientes ingeridos o que, consequentemente, poderia melhorar o 

desempenho das aves. 
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3. OBJETIVO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi o de avaliar o efeito da adição de enzimas 

exógenas nas rações de frangos de corte sobre o desempenho, digestibilidade de 

nutrientes, assim como seus efeitos sobre a atividade de enzimas pancreáticas e a 

expressão de genes relacionados a enzimas digestivas endógenas.  
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 Enzimas Endógenas 

 

Praticamente todas as reações no corpo são mediadas por enzimas, as quais 

são proteínas catalisadoras que aumentam a velocidade das reações, sem sofrerem 

alterações no processo global. Dentre as muitas reações biológicas que são 

energeticamente possíveis, as enzimas seletivamente canalizam reatantes (chamados 

substratos) para rotas úteis. As enzimas direcionam assim, todos os eventos 

metabólicos (CHAMPE et al., 2006). 

Bioquimicamente, as enzimas podem ser divididas em classes (oxidorredutases, 

transferases, hidrolases, liases, isomerases, ligases), entretanto, na nutrição animal, 

utilizam-se exclusivamente as hidrolases, como fosfatases, glicosidases e proteases 

(DOURADO et al., 2014).  

Entre as principais características das enzimas estão a alta especificidade pelo 

substrato, catalisando apenas um tipo de reação química e a presença de uma região 

específica chamada de sítio ativo, o qual possui cadeias laterais de aminoácidos que 

criam uma superfície tridimensional complementar ao substrato. A concentração do 

substrato, a temperatura e o pH estão entre os fatores que podem afetar a velocidade 

das reações enzimáticas.  

No trato digestivo das aves as enzimas são produzidas a fim de facilitar a 

digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos. Tanto as enzimas endógenas quanto as 

exógenas são proteínas catalisadoras que apresentam as mesmas características 

estruturais e modo de ação em condições semelhantes de umidade, temperatura e pH 

(FISHER et al., 2002). 

Entre as principais enzimas proteolíticas presentes no trato gastrintestinal, estão 

a pepsina, tripsina, quimotripsina, carboxi-peptidases e aminopeptidases, que possuem 

a função de digerir proteínas e atuam em regiões específicas do trato gastrointestinal. 

Conforme descrito por Champe et al. (2006), a digestão das proteínas começa no 

estômago, o qual secreta o suco gástrico – uma solução contendo ácido clorídrico e a 
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pró-enzima pepsinogênio. O pepsinogênio é ativado produzindo pepsina, a qual libera 

peptídeos e uns poucos aminoácidos livres a partir das proteínas da dieta. Ao entrar no 

intestino delgado, os grandes polipeptídeos produzidos no estômago pela ação da 

pepsina são clivados por um grupo de proteases pancreáticas, resultando em 

oligopeptídeos e aminoácidos. Por sua vez, os oligopeptídeos sofrerão a ação da 

enzima aminopeptidase na superfície luminal do intestino, produzindo aminoácidos 

livres e peptídeos menores. 

As enzimas digestivas do proventrículo e pâncreas iniciam a digestão, mas uma 

completa digestão de certos peptídeos e carboidratos depende da atividade de enzimas 

localizadas na superfície da mucosa intestinal (TARVID, 1995). 

A secreção pancreática possui um pH entre 6,4 e 6,8 em frangos, incluindo uma 

fase aquosa contendo água e íons bicarbonatos e uma fase enzimática (DENBOW, 

2000). As enzimas digestivas pancreáticas encontradas em frangos de corte e aquelas 

secretadas pelos intestinos, estão descritas nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 1-  Enzimas digestivas pancreáticas 

Enzima ou precursor   % do Total 
Tripsinogênio 10,0 
Quimotripsinogênio (A, B, C) 20,0 
Inibidor de Tripsina 11,3 
Amilase 28,9 
Procarboxipeptidase (A e B)     29,8 

Denbow, 2000 
 

Tabela 2-  Enzimas secretadas pelos intestinos 

Enzima   Substrato   Produto   
Maltase Maltose Glicose 
Isomerase Dextrina Glicose 
Sacarase Sacarose Glicose, Frutose 
Enteroquinase Tripsinogênio Tripsina 
Lipase Monoglicerídeos Glicerol, Ácidos Graxos 
Peptidases Di e Tripeptídeos Aminoácidos 

Denbow, 2000 
 

Porém, Macari et al. (1994) salientaram que a eficácia da digestão proteica 

depende da característica física da proteína ingerida e do tempo de permanência no 
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proventrículo-moela, pois a hidrólise péptica cessa quando o pH do quimo é aumentado 

no duodeno. 

A digestão de carboidratos ocorre tanto no lúmen do intestino delgado quanto na 

membrana da borda em escova dos enterócitos. A enzima amilase pancreática hidrolisa 

o amido da dieta em oligossacarídeos (maltose e maltotriose) e dextrinas. A digestão 

final destes produtos, bem como a hidrólise dos dissacarídeos (sacarose, trealose e 

lactose) ocorre na membrana dos enterócitos pelas dissacaridases (CHOTINSKY et al., 

2001). 

Essa capacidade de digestão dos carboidratos, como o amido, é observada logo 

após a eclosão. A amilase pancreática já pode ser encontrada em aves a partir do 18º 

dia de incubação, e sua máxima atividade específica ocorre quatro dias após a eclosão. 

A atividade específica das enzimas maltase e sacarase aumenta rapidamente entre 19 

e 21 dias de incubação, enquanto que, após a eclosão, a atividade destas enzimas 

continua a aumentar até o abate das aves (CHOTINSKY et al., 2001). 

A adaptação de pintos à alimentação exógena está associada ao aumento de 

peso do trato digestório e das atividades de enzimas digestivas. A rápida transição do 

sistema digestório de absorção embrionária do ovo para alimentos exógenos é 

fundamental para maximizar o crescimento precoce (MONTEIRO, 2004), sendo que o 

rápido crescimento do intestino atinge um pico entre 3 e 7 dias e declina em seguida 

(MURAKAMI et al.; 1992). Durante a primeira semana de vida dos pintos de corte, o 

pâncreas e o intestino delgado aumentam quatro vezes e o fígado duas vezes mais do 

que o peso do corpo sendo que o peso do pâncreas pode representar mudanças na 

capacidade digestiva da ave, devido à alta correlação entre o peso do mesmo com a 

atividade das enzimas digestivas pancreáticas (SORBARA, 2003) 

Sakomura et al. (2004), ao estudar o efeito da idade de frangos de corte sobre a 

atividade de enzimas pancreáticas, observaram o aumento da amilase e da tripsina 

pancreáticas com o aumento da idade da ave, assim como o crescimento alométrico do 

pâncreas. Os autores também verificaram que o maior aumento da atividade das 

enzimas pancreáticas ocorreu na segunda semana de idade das aves.  

Moraes et al. (2009) avaliando o perfil de enzimas pancreáticas em frangos de 

corte de 1 a 21 dias de idade, puderam observar o aumento do peso absoluto do 
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pâncreas, fígado e intestino delgado com o avançar da idade, mas com uma redução 

do peso relativo do pâncreas e do intestino delgado aos 21 dias de idade. O estudo 

demonstrou ainda que a atividade específica (UI/mg proteína) de α-amilase e lipase 

pancreáticas foram maiores no 1º dia, sofrendo uma redução de atividade no 7º dia e 

alcançando um pico máximo no 14º dia. Porém, não houve efeito da idade das aves (1 

a 21 dias) sobre a atividade da tripsina pancreática. 

 

 

4.2 Aditivos Enzimáticos 

 

No trato digestivo das aves as enzimas são produzidas a fim de facilitar a 

digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos. Tanto as enzimas endógenas quanto as 

exógenas são proteínas catalisadoras que apresentam as mesmas características 

estruturais e modo de ação em condições semelhantes de umidade, temperatura e pH 

(FISHER et al., 2002). 

Todos os animais utilizam as enzimas durante a digestão dos alimentos, essas 

enzimas são produzidas pelo próprio animal, ou por microrganismos presentes no 

intestino. No entanto, o processo digestivo não é 100% eficiente. Suínos e aves não 

podem digerir cerca de 15 a 25% dos alimentos que consomem, devido aos 

ingredientes da ração possuírem fatores antinutricionais não digestíveis que interferem 

no processo digestivo e/ou devido a esses animais não produzirem enzimas capazes 

de quebrar certos componentes do alimento (BEDFORD E PARTRIDGE, 2011). Desta 

forma, as enzimas são utilizadas nas rações de frangos de corte com o intuito de 

melhorar o processo de digestão e absorção de nutrientes. Segundo Bedfordand e 

Partridge (2011), os benefícios observados com o uso de enzimas são: promoção da 

quebra de fatores antinutricionais dos alimentos, aumentando a eficiência digestiva; 

auxílio ao meio ambiente, através da redução do volume de excretas e minimização da 

excreção de nitrogênio e fósforo; redução da variação nutricional dos ingredientes, 

resultando em maior uniformidade de desempenho e auxílio na manutenção da saúde 

intestinal (através do aumento da digestibilidade, menos nutrientes estariam disponíveis 

no intestino do animal para o potencial desenvolvimento de bactérias patogênicas).  
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De acordo como a Instrução Normativa aprovada em novembro de 2004 

(Instrução Normativa nº 13, de 30/11/2004), as enzimas exógenas são classificadas 

como aditivos zootécnicos, pertencentes ao grupo funcional dos aditivos zootécnicos 

digestivos, estando assim voltada para a melhoria do processo de digestão e absorção 

de nutrientes. No Brasil, a Instrução Normativa nº 13 controla o uso de aditivos e propõe 

os procedimentos básicos que devem ser adotados para avaliação de segurança de 

uso, registro e comercialização dos aditivos utilizados nos produtos destinados à 

alimentação animal. 

Monteiro e Silva (2009) caracterizam o mercado de enzimas dividindo-as em 

industriais (enzimas técnicas, para indústria de alimentos e enzimas para ração animal) 

e as especiais (enzimas para fins terapêuticos, diagnóstico, química quiral e pesquisa), 

se destacando as enzimas para fins industriais, as quais representam mais de 60% do 

mercado mundial de enzimas. 

Os aditivos enzimáticos são incorporados na ração através do suplemento 

vitamínico e mineral (pré misturas comercializadas pela indústria, contendo vitaminas e 

minerais, podendo ainda conter enzimas entre outros aditivos adicionados) ou pela 

adição direta na fábrica, na forma granular, pó ou líquida. A escolha da forma de adição 

das enzimas deve priorizar a qualidade da mistura final, considerando que muitos 

destes aditivos possuem uma baixa inclusão na ração e a sua ação ficará 

comprometida caso falte eficiência na mistura destes ingredientes. Na Tabela 3 estão 

apresentadas as principais enzimas utilizadas na alimentação de monogástricos. 

Ao se utilizar enzimas exógenas, duas estratégias podem ser adotadas pelos 

nutricionistas. A primeira, denominada adição on top, consiste em adicionar o complexo 

enzimático a uma formulação já existente, que supostamente atenda às exigências 

nutricionais, com o objetivo de melhorar a eficiência, o desempenho e o custo do 

frango. A segunda opção é modificar a formulação alimentar, de modo a promover a 

redução nos níveis nutricionais. Segundo Pessôa et al. (2012), a adição de enzimas 

exógenas melhora o aproveitamento nutricional do alimento, o que poderá levar ao 

desempenho normal dos animais, em situações de redução de níveis. Com isso, a 

produção é a mesma, porém os custos alimentares são reduzidos, mesmo quando o 

custo da enzima for incluído. 
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Tabela 3-  Principais enzimas utilizadas em rações de aves   
Enzima Substrato Efeitos       
Amilase Amido Suplementação das enzimas endógenas e 

degradação mais eficiente do amido 
Fitase Ácido Fítico Melhor utilização do fósforo dos vegetais e 

degradação do ácido fítico 
Galactosidase Galactosídeos Remoção de galactosídeos 
B-Glucanase B-Glucanos Redução da viscosidade da ração e menor 

umidade da cama  

Lipase 
Lipídeos e Ácidos 
Graxos 

Melhor utilização de gorduras animais e 

 
vegetais  

Protease Proteínas Suplementação das enzimas endógenas e 
degradação mais eficiente de proteínas 

Xilanase Arabinoxilanos Redução da viscosidade da ração 
Fonte: CLEÓPHAS et al. (1995) – Adaptado 

 

 

Após a suplementação, uma série de fatores poderão alterar a ação das enzimas, 

como a concentração da enzima e do substrato nas dietas, umidade, temperatura, pH, 

presença de co-enzimas e inibidores enzimáticos. Segundo Dourado et al. (2014), se a 

enzima não for protegida, principalmente para temperatura e pH, o seu uso será 

limitado principalmente por que ocorrerá alteração significativa na estrutura da enzima 

ativa, resultado em perda de atividade. A termoestabilidade da enzima é outro fator que 

altera a sua ação catalítica, pois depende do tipo de microrganismo que a produz, 

sendo menos resistente (até 75°C) aquelas produzidas por fungos, e mais resistentes 

(80 a 90°C) as produzidas por bactérias (OFFICER, 2000). Além disso, outros fatores 

podem alterar a ação enzimática, como a idade animal que poderá afetar a 

disponibilidade dos nutrientes pela ação das enzimas, devido a diferença na maturidade 

do trato digestório e na produção de enzimas endógenas; estado sanitário dos animais, 

relação entre os nutrientes da dieta, temperatura ambiental, forma física, manejo e 

processamento térmico da ração (DOURADO et al., 2014). 

 

 

4.3 Carboidrase 

 

As rações para frangos de corte são constituídas de alimentos de origem vegetal, 

principalmente milho e farelo de soja. A utilização dos nutrientes do milho e da soja 
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pelas aves é considerada alta, mas nem todo conteúdo nutricional desses ingredientes 

é aproveitado em sua totalidade. Esses alimentos podem apresentar em sua 

composição substâncias antinutricionais como, por exemplo, os polissacarídeos não 

amiláceos - PNAs (CARDOSO et al., 2011).  

Os PNAs são resistentes à hidrólise no trato gastrintestinal dos animais não 

ruminantes, causando alteração do tempo de trânsito intestinal, modificação na 

estrutura da mucosa intestinal e mudança na regulação hormonal (MOURINHO, 2006), 

além de aumentar a viscosidade do conteúdo intestinal e alterar a interação destes 

polissacarídeos com a microbiota intestinal. Segundo Malathi e Devegowda (2001), o 

milho e farelo de soja possuem 9,32 e 29,02% de PNAs totais, respectivamente. Dierick 

e Decuypere (1994), citado por Ruiz et al. (2008), reportaram valores próximos a 9,7 e 

10,3% de PNAs para o milho e de aproximadamente 20% de polissacarídeos 

estruturais para o farelo de soja. Desta forma, embora as dietas a base de milho e 

farelo de soja possuam elevada digestibilidade, estes ingredientes possuem fatores anti 

nutricionais passíveis de serem degradados pelas enzimas exógenas. Na Tabela 4 

estão apresentados os valores de celulose, pectina e pentosanas para diferentes 

ingredientes utilizados na nutrição animal.  

 

 

Tabela 4-  Total de Pentosanas, Celulose, Pectinas e Polissacaríderos Não Amiláceos (PNA) de 
ingredientes 

Ingrediente   
Pentosanas 
totais (%) 

Celulose 
(%) 

Pectinas 
(%) 

PNA 
total 
(%) 

Milho 5,35 3,12 1,00 9,32 
Sorgo 2,77 4,21 1,66 9,75 
Milheto 3,31 3,03 1,76 9,40 
Farelo de Arroz* 10,65 15,2 7,25 59,97 
Farelo de Soja 4,21 5,75 6,16 29,02 
Farelo de Girassol 11,01 22,67 4,92 41,34 
Fonte:  Malathi e Devegowda (2001). Adaptado   
*Farelo de Arroz Desengordurado 

 

 

Os polissacarídeos não amiláceos podem representar uma barreira ao acesso de 

enzimas endógenas e dificultar a absorção de nutrientes no intestino, alterando a 

viscosidade da dieta e comprometendo o valor nutricional do alimento ingerido. Fatores 
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como estes fazem com que os PNAs tenham importância nutricional e despertem a 

atenção dos profissionais da área de nutrição. Com esta finalidade, Malathi e 

Devegowda (2001), avaliaram a adição de diferentes combinações de carboidrases 

(xilanase e celulase, adicionadas ou não de pectinase e β-glucanase) sobre a 

digestibilidade in vitro do farelo de soja e do farelo de girassol. Neste estudo, a 

combinação de xilanase e celulase foi responsável pela menor viscosidade e maior 

liberação de açucares do farelo de girassol, enquanto que o uso combinado das 

enzimas xilanase, celulase, pectinase e β-glucanase se mostrou mais efetiva para o 

farelo de soja, promovendo a menor viscosidade in vitro. 

Entre os carboidratos não estruturais, o principal polissacarídeo em dietas para 

frangos de corte é o Amido, estando presente em grande quantidade em grãos cereais.  

Bertechini (2006) descreve o amido como um polímero de glicose em ligações α-

glicosídicas, possuindo dois constituintes principais, que são a amilose (15-30%) e a 

amilopectina (70-85%). O amido de milho comum, por exemplo, apresenta 28% em 

amilose e 72% de amilopectina. A amilase pancreática de aves e suínos tem 

especificidade para ligações α-1,4, no entanto, a velocidade de digestão da 

amilopectina (α-1,4 e α-1,6) é maior devido principalmente a conformação da cadeia, 

com grande número de ramificações, aumentando a possibilidade de ataque enzimático 

no processo digestivo intestinal. Segundo Dourado (2008), a relação 

amilose/amilopectina afeta a digestibilidade do amido, pois a amilose tende a formar 

estruturas secundárias que são difíceis de degradar, sendo necessárias enzimas mais 

eficientes a fim de melhorar o processo de digestão. Segundo descrito por Rostagno 

(1994), a digestão do amido se inicia no papo das aves pela ação fermentativa de 

microrganismos com produção de ácido lático e ácido acético. A quantidade produzida 

é pequena, contribuindo com aproximadamente 3% da mantença do animal. Assim a 

digestão dos carboidratos realmente acontece quando o bolo alimentar entra em 

contato com a α-amilase pancreática no duodeno da ave, as quais representam de 5 a 

30% do suco pancreático, atacando os remanescentes das moléculas de amido, 

convertendo-o a maltose e glicose. 

Nas rações de frangos de corte, o milho é responsável por aproximadamente 

60% da contribuição energética, sendo a matéria prima mais rica em amido nas dietas a 



28 
 

base de milho e soja. Na literatura, há registros de diferentes valores de digestibilidade 

do amido, podendo estas diferenças estarem relacionadas, segundo Minafra (2007), 

com a genética do milho, com a safra (local, ano e eventos climáticos antes da colheita) 

e com o tratamento pós-colheita (secagem, armazenamento e processamento). 

Também, teores de fibra, proteína e gordura do milho podem influenciar o 

aproveitamento da energia do amido pelas aves. Desta forma, o amido presente no 

milho pode ser caracterizado com base na taxa e no grau de sua digestão em: amido 

rapidamente digerido, lentamente digerido ou amido resistente. Aproximadamente 15% 

do amido presente no milho pode ser classificado como amido resistente e não é 

aproveitado pelas aves. O amido resistente, por sua vez, pode ainda ser classificado 

como fisicamente inacessível, grânulos de amido resistente ou ainda, por amido 

retrogradado (WALTER et al., 2005). 

A amilase exógena é produzida a partir de diferentes microrganismos, como 

fungos e bactérias (principalmente do gênero Bacillus). Segundo Costa et al. (2004), a 

amilase do Bacillus subtilis é dirigida para trabalhar na região anterior do trato 

gastointestinal do animal, para corrigir a digestão incompleta do amido do endosperma. 

Existe certa dificuldade, segundo Minafra et al. (2010) para avaliar o efeito da 

aplicação de α-amilase sobre a disponibilidade de nutrientes na dieta, pois a maioria 

das pesquisas utilizam complexos enzimáticos, dificultando mensurar a ação de cada 

enzima. Gracia et al. (2003) ao avaliarem dietas isonutritivas, formuladas de acordo 

com as recomendações pelo NRC (1994), adicionadas ou não da enzima α-amilase (40 

ppm) produzida por Bacillus amyloliquefaciens, verificaram que a adição da enzima 

aumentou o consumo de ração e o ganho de peso, porém, não houve efeito sobre a 

conversão alimentar. Já Sorbara et al. (2009), ao adicionarem um complexo enzimático 

contendo α-amilase, xilanase e β-glucanase em uma dieta com níveis adequados de 

nutrientes (adição “on top”), não observaram efeito positivo da adição da enzima sobre 

a conversão alimentar e ganho de peso, no período de 1 a 21 dias de idade.  

Oliveira (2012), trabalhando com a suplementação de alfa-amilase em dietas 

para frangos de corte, com dietas a base de milho e soja, utilizou 5 tratamentos sendo 

um controle positivo formulado de acordo com as recomendações de Bertechini (1998), 

um controle negativo com redução de 50 kcal de EM para a fase de 1-21 dias e de 90 
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kcal para a fase 22-42 dias de idade, ambos os tratamentos sem adição de enzima; os 

demais tratamentos avaliados consistiram na adição de diferentes inclusões da alfa-

amilase ao tratamento negativo (200, 400 e 600 g/ton). No período de 1 a 21 dias de 

idade, foi observado o aumento do consumo de ração nas aves que receberam a 

suplementação de amilase e no período de 22 a 42 dias e no período total avaliado (1-

42 dias de idade), o menor consumo de ração e melhor conversão alimentar foram 

observados nas aves que receberam o controle positivo sem enzima. Na avaliação da 

energia metabolizável das dietas, os tratamentos com suplementação da enzima 

apresentaram uma energia maior do que o controle negativo, porém inferior ao controle 

positivo, apontando uma limitação da enzima em suprir o déficit energético praticado 

neste trabalho. 

Brum et al. (2007), ao trabalhar com alfa-amilase, obtida de cultura específica de 

Aspergillus oryzae (1210 AZ/g), em dietas com valorização superestimadas em energia 

para o milho (3, 5, 7 e 9%) e suplementadas com 45 g da enzima por ton de ração, não 

encontraram diferenças significativas entre os tratamentos para as variáveis consumo 

de ração e ganho de peso, observando porém, uma piora na conversão alimentar com 

o aumento da valorização da energia do milho, sem efeito da adição da enzima. Estes 

resultados foram divergentes dos apresentados pelos mesmos autores (BRUM et al, 

2006), em condições experimentais semelhantes (tipo e inclusão da enzima e 

valorização da energia do milho), melhorou o ganho de peso e peso corporal. Porém, 

esta diferença de resultados pode ser explicada pela modificação da atividade das 

enzimas, com 1210 AZ/g para o primeiro estudo e de 1728 AZ/g no segundo estudo 

citado. 

Algumas pesquisas têm demonstrado que a associação de diferentes enzimas 

em dietas para aves promove melhores resultados de desempenho, pois elas atuam de 

forma sinérgica, de maneira que algumas enzimas degradam componentes dos 

alimentos, que sofrerão posteriormente ação de outras enzimas adicionadas no 

complexo, ou até mesmo das enzimas endógenas, melhorando o aproveitamento geral 

dos nutrientes pela ave (DOURADO, 2008). Condizente com esta informação estão os 

resultados encontrados por Opalinski et al. (2006), que ao trabalhar com a adição on 

top de um complexo enzimático (xilanase, glucanase, mananase, pectinase e protease) 
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em dietas isonutritivas para frangos de corte de 1 a 42 dias de idade, verificaram o 

aumento de 3% no consumo de ração e de 2,5% no ganho de peso das aves, quando 

comparadas as aves que consumiram a ração sem a suplementação de enzimas. 

Ao estudar a associação das enzimas fitase, amilase, xilanase e protease em 

rações para frangos de corte, considerando uma dieta referência com níveis nutricionais 

adequados (controle positivo), formulado de acordo com as recomendações de 

Rostagno et al. (2005), e outra com a redução de níveis (controle negativo – redução de 

4,3 e 4,5% de energia metabolizável, 16,7 e 17,7% de cálcio e 35 e 42,7% de fósforo, 

nas fases inicial e de crescimento, respectivamente), Barbosa (2009) encontrou efeito 

positivo da adição das enzimas nas dietas com redução de níveis. A adição das 

enzimas melhorou a energia e a proteína digestível e restabeleceu o desempenho das 

aves, quando comparadas ao grupo que receberam as rações com redução de níveis e 

sem a adição de enzimas. Porém, as aves que receberam as rações que atendiam as 

exigências nutricionais, a presença ou não do complexo enzimático não influenciou 

nenhum parâmetro produtivo, aos 21 e aos 42 dias. Esses resultados estão de acordo 

com os encontrados por Cowieson e Adeola (2005), que observaram o efeito positivo 

do uso de um complexo enzimático (xilanase, protease e amilase) associado com fitase, 

na restituição do desempenho das aves, quando estas foram alimentadas com a dieta 

controle negativo (redução de energia, cálcio e fósforo) com a adição das enzimas.   

Também utilizando a amilase associada as enzimas protease e xilanase, Tejedor 

et al. (2001) encontraram maior digestibilidade de proteína bruta para aves que 

receberam suplementação com o complexo enzimático em relação ao grupo controle 

(sem enzima), mas o mesmo não foi observado na digestibilidade da matéria seca 

ingerida bem como na energia bruta. Resultados semelhantes foram observados por 

Zanella et al. (1999), onde a digestibilidade da proteína bruta e do amido foram maiores 

para as aves que receberam dietas contendo enzimas exógenas (carboidrases).  

Zanella et al. (1999) também avaliaram a utilização do complexo enzimático 

composto por amilase, protease e xilanase em rações à base de milho e farelo de soja 

para frangos de corte sobre os parâmetros produtivos de frango de corte. Em um 

primeiro experimento, com dietas isonutritivas, a adição do complexo enzimático 

promoveu melhora nos parâmetros de ganho de peso e conversão alimentar aos 45 
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dias e não influenciou a mortalidade, rendimento de carcaça e peito. No segundo 

experimento os autores reduziram os níveis energéticos das dietas suplementadas com 

o complexo, havendo resultados de desempenho similares aos obtidos no primeiro 

experimento (sem redução de níveis).  

Porém, alguns experimentos que objetivaram a avaliação de carboidrases na 

alimentação de frangos de corte, tem demonstrado resultados divergentes dos expostos 

acima, não demonstrando efeitos positivos sobre o desempenho de frangos de corte 

com o uso de carboidrases nas rações, conforme exposto por Fischer et al. (2002), 

Cardoso et al. (2011), Neto (2016). Nota-se que grande parte destes trabalhos 

disponíveis na literatura foram com o uso de complexos enzimáticos, envolvendo 

diversos fatores que contribuem para a variação dos resultados, como o tipo e perfil dos 

complexos enzimáticos utilizados nas dietas experimentais, concentração de cada 

enzima dentro destes complexos, a composição das rações utilizadas, concentração 

dos substratos para a atuação das enzimas e a forma de suplementação destes 

aditivos às dietas (uso “on top” ou com a enzima valorizada).  

 

 

4.4 Protease 

 

 As proteases estão disponíveis comercialmente para serem utilizadas como 

aditivos nas rações de animais, se tratando também de uma enzima endógena, 

normalmente produzida pelo organismo para a digestão das proteínas dietéticas.  

As proteases são classificadas quanto a sua forma de ação em endopeptidases 

e exopeptidases. Ambos os tipos de enzimas atacam ligações peptídicas de proteínas e 

polipeptídeos. A diferença entre elas é que as endopeptidases limitam seu ataque a 

ligações dentro da molécula proteica, quebrando grandes cadeias de peptídeos em 

segmentos de polipeptídeos menores, já as exopeptidases (carboxipeptidases), que 

agem na porção carboxil terminal, liberam os aminoácidos individualmente (CHAMPE; 

HARVEY, 2006). 

A adição de proteases exógenas aumenta o potencial desejável para a 

inativação de fatores antinutricionais, como lectinas, proteínas antigênicas e inibidores 
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de tripsina, presentes, particularmente nas leguminosas, podendo também auxiliar na 

atividade proteolítica das enzimas endógenas em animais jovens (DOURADO et al., 

2014). Os inibidores de tripsina podem inibir a digestão de proteínas através do 

bloqueio da enzima tripsina, secretada pelo pâncreas. As lectinas são proteínas ligadas 

à açucares que também tem demonstrado reduzir a digestibilidade. Embora seja prática 

comum o uso do processamento térmico da soja com a finalidade de reduzir os 

inibidores de tripsina e lectinas, o aquecimento excessivo irá reduzir a disponibilidade 

de aminoácidos, em particular a lisina. Desta forma, para a otimização do 

processamento, o farelo de soja conterá níveis residuais de fatores antinutricionais, 

podendo as proteases ser utilizadas para reduzir os níveis de inibidores de tripsina e 

lectinas, melhorando a digestibilidade das proteínas do farelo de soja (BARLETTA, 

2010). Além de auxiliar na inativação de fatores proteicos antinutritivos, as proteases 

podem degradar proteínas do farelo de soja, especificamente as de armazenamento, 

como conglicina, β-conglicina e kafirina (COSTA et al., 2004; DOURADO et al., 2014). 

Segundo Barletta (2010), as sementes de leguminosas, particularmente da soja, 

possuem altas concentrações de proteínas de armazenamento, que são proteínas 

geradas principalmente durante a produção de sementes e armazenadas na semente 

como fonte de nitrogênio para o desenvolvimento do embrião durante a germinação. 

Estas proteínas de armazenamento podem se ligar ao amido e as proteases podem 

auxiliar na quebra destas proteínas, liberando o amido que poderá ser digerido pelo 

animal.  

A limitação natural na digestibilidade existente entre as várias frações 

nutricionais nos alimentos é outro fator de oportunidade para o uso de enzimas 

combinadas em dietas para frangos de corte. Além da reduzida utilização dos 

polissacarídeos não amídicos, este também é o caso do amido, da proteína e de alguns 

oligossacarídeos. No caso da proteína, também estão incluídos os ingredientes de 

origem animal, que tem limitações extras quando submetidos a processamentos 

inadequados (VIEIRA, 2010). Na Tabela 5 estão apresentadas a digestibilidade da 

fração proteica de ingredientes comumente utilizados na dieta de aves. 
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Tabela 5.  Digestibilidade da fração proteica de ingredientes utilizados na alimentação de aves 

Ingrediente     Proteína Bruta (PB,%) Digestibilidade PB (%) 

Milho 7,8 87,0 

Farelo de Soja 45,0 91,0 

Sorgo 9,0 88,0 

Soja Integral Extrusada 36,4 90,0 

Farelo de Trigo 15,6 77,0 

Farinha de Carne e Ossos 45,9 79,5 

Farinha de Penas 74,9 72,4 

Farinha de Vísceras de Aves   57,7 82,0     

Fonte: dados de Rostagno et al. (2011) 
 

 

Porém, estudos utilizando complexos enzimáticos contendo proteases em dietas 

para frangos de corte apresentam, em alguns casos, resultados inconsistentes e 

conforme relatado por Vieira (2010), a interpretação de resultados a partir de estudos 

publicados com proteases é confundida pela existência de mais de uma atividade 

enzimática em um único tratamento, mas também pela diversidade de ingredientes e 

tipos de proteases usadas nos mesmos. Assim, resultados inconsistentes e variáveis 

são frequentemente encontrados. Por outro lado, produtos que possuem apenas 

atividade de protease permitem uma interpretação mais fácil dos resultados a nível 

experimental, ainda que estes sejam mais escassos na literatura.  

Recentemente, a suplementação de dietas iniciais para frangos de corte 

contendo proteases ou queratinases tem levado a aumentos no ganho de peso das 

aves (WANG et al., 2006). Esta afirmação está em acordo com Odetallah et al. (2003), 

que observaram que aves suplementas na fase inicial com protease em dietas com 

redução proteica (CP 21,4% PB e CN 18% PB), apresentaram conversão alimentar 

semelhante ao grupo controle positivo sem adição de enzimas, assim como os 

resultados obtidos por Rosa et al. (2009), que constataram que a suplementação de 

200 g/ton de uma protease monocomponente atenuou perdas de ganho de peso de 

frangos de corte no período de 1 a 21 dias de idade, quando reduções de 3 e 6% na 

proteína bruta das dietas foram feitas.  

Angel et al. (2011) avaliaram o efeito da utilização da enzima protease em 

frangos de corte na fase inicial (7 a 22 dias de idade) sobre os parâmetros de 
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desempenho e metabolizabilidade dos nutrientes, considerando dietas a base de milho 

e soja. Para isso, foram utilizados um tratamento controle positivo (22,5% proteína 

bruta) e um tratamento controle negativo com redução de proteína bruta (20.5%). Às 

rações de baixa proteína foram adicionadas diferentes inclusões da enzima (100, 200, 

400 e 800 mg de protease por kg de ração). As aves que receberam o tratamento 

controle (sem redução de níveis e sem adição da enzima) foram 7,5% mais pesadas 

que as que aves que receberam o controle negativo sem adição da enzima. As aves 

alimentadas com dietas de baixa proteína contendo protease, independente da 

concentração, obtiveram ganho de peso semelhante às aves do controle positivo. A 

conversão alimentar das aves que receberam os tratamentos com redução de níveis e 

com a suplementação de 200 a 800 mg de protease por kg de ração foi semelhante ao 

grupo controle (sem redução de níveis). A digestibilidade da proteína foi maior no grupo 

alimentado com as dietas com baixos níveis suplementadas com enzima, independente 

da concentração de inclusão. 

Dois experimentos foram conduzidos por Freitas et al. (2011) para determinar o 

efeito da adição de protease exógena nas dietas de frangos de corte à base de milho, 

farelo de soja e farinha de carne e ossos. Os tratamentos foram: controle positivo, 

formulado de acordo com as recomendações de níveis propostas por Rostagno et al. 

(2005); controle negativo, formulado com redução de 4,4% na energia metabolizável e 

proteína bruta em comparação com as dietas do controle positivo; e outros 5 

tratamentos relativos ao controle negativo adicionado de diferentes inclusões da 

enzima: 100, 200, 400, 800 e 1600mg/kg de ração. Foi observado que os frangos de 

corte alimentados com dieta controle obtiveram melhor ganho de peso e conversão 

alimentar do que aqueles alimentados com dieta controle negativo, independentemente 

da suplementação enzimática. A utilização da enzima não alterou os parâmetros 

avaliados de rendimento de carcaça. O experimento II foi realizado em arranjo fatorial 

2x2x2, sendo dois níveis de proteína (diferença de 7% do grupo controle), dois níveis 

de energia (diferença de 3% na energia metabolizável), e duas inclusões de protease (0 

e 200mg/kg). Foi observado que os frangos de corte alimentados com dietas de alta 

proteína e energia obtiveram melhor desempenho do que aqueles alimentados com 

dietas com baixos níveis protéicos e energéticos, sem no entanto, que a suplementação 
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enzimática afetasse significativamente o ganho de peso e consumo de ração. No 

entanto, a suplementação de protease melhorou a conversão alimentar bem como a 

digestibilidade da gordura e da proteína, independentemente do nível de proteína e 

energia da dieta. 

Trabalhando com reduções de níveis nutricionais e diferentes inclusões de 

protease em dietas para frangos de corte, Zotesso (2015) observou efeito positivo da 

inclusão da enzima sobre a conversão alimentar até os 28 dias apenas, não 

estendendo este efeito até os 42 dias de idade. O uso da enzima não afetou 

significativamente o ganho de peso, consumo de ração e rendimento de cortes de 

frangos de corte. Neste estudo, as dietas foram formuladas a base de milho e farelo de 

soja, sendo os níveis nutricionais do controle positivo formulado de acordo com as 

recomendações de Rostagno et al. (2005) e as demais dietas de mesma composição e 

níveis nutricionais entre si, porém reduzidas nutricionalmente quando comparadas ao 

controle positivo (redução de 2 vezes a matriz nutricional recomendada pelo fornecedor 

da enzima). À estes tratamentos reduzidos nutricionalmente foram adicionadas 

diferentes inclusões da protease: 125, 250, 375 e 500 g/ton de ração. 

Matias (2012), avaliou o uso da protease em dietas para frangos de corte através 

de um experimento em esquema fatorial 2x2: dietas com e sem a adição de protease 

0.05% e duas valorizações da matriz nutricional (matriz nutricional da enzima valorizada 

ou não). Tanto na fase inicial (1 a 21 dias) quanto na fase de crescimento (22 a 38 

dias), melhores ganho de peso e conversão alimentar foram obtidos com as aves que 

receberam dietas sem a valorização da matriz nutricional, independente da adição da 

enzima. Na fase de crescimento, houve efeito da adição da enzima sobre o ganho de 

peso e consumo de ração, independente da valorização, não havendo, porém, efeito da 

enzima sobre a conversão alimentar nesta fase de criação. Os melhores resultados 

para metabolizabilidade da proteína bruta e do extrato etéreo foram obtidos para as 

dietas valorizadas e sem enzima e dietas não valorizadas com enzima (“on top”). 
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4.5 Fitase 

 

No Brasil, as rações para frangos de corte são formuladas principalmente 

baseadas em milho e farelo de soja, onde representam cerca de 90% da dieta, 

contribuindo substancialmente para satisfazer as necessidades em energia, proteínas, 

minerais e vitaminas de acordo com as tabelas e recomendações das empresas 

fornecedoras das linhagens existentes no mercado (COSTA et al. 2007). Porém, 

ingredientes como o milho e o farelo de soja apresentam fatores antinutricionais que 

fazem com que os nutrientes sejam pouco aproveitados pelas aves. Aproximadamente 

2/3 do fósforo contido nos ingredientes de origem vegetal estão numa forma 

indisponível para os animais, porque ele se encontra ligado ao inositol, formando a 

molécula do ácido fitico ou hexafosfato de inositol, molécula esta que pode formar 

complexos orgânicos com minerais nutricionalmente importantes, como o cálcio, zinco, 

manganês, cobre e ferro, representando um dos principais fatores antinutricionais que 

afetam a disponibilidade desses minerais (BERTECHINI, 2006; SCOTTÁ, 2014). Além 

de se ligar aos minerais, o ácido fítico tem a habilidade de se ligar à proteínas. Outra 

possível interação do ácido fítico é com enzimas endógenas, como tripsina, 

quimiotripsina e amilase do trato gastrointestinal, inibindo a atividade destas enzimas 

(LIGEIRO, 2007). 

 Quanto maior é o grau de fosforilação do mio-inositol, maior é o seu poder de 

complexação com nutrientes, pois o número de cargas iônicas influencia a capacidade 

complexante e a desprotonação dos grupos fosfatos está intimamente ligada ao pH no 

qual a molécula se encontra. A maioria das fitases comerciais atuam em baixo pH, em 

virtude de sua eficiência de atuação sobre o substrato livre (fitato não complexado) e 

porque a afinidade do fitato com íons ou moléculas aumenta com o aumento do pH de 

5,0 a 8,5 no trato digestório das aves (OH, 2006; citado por MENEGHETTI, 2013) 

Como grande parte do fósforo dos vegetais se encontra ligado ao ácido fítico na 

forma de fitato, este mineral se torna pouco disponível aos animais monogástricos, pois 

estes não possuem quantidade suficiente da enzima fitase para aproveitá-lo. Uma outra 

preocupação gerada pelo baixo aproveitamento do fósforo fítico está no excesso de 

excreção de fósforo no meio ambiente. Desta forma, a utilização de enzimas também 
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contribui com fatores socioambientais, levando a um maior aproveitamento do fósforo 

dietético com consequente redução da excreção de fósforo e da poluição ambiental.  

Desde a década de 80, a enzima fitase tem atraído especial atenção de 

cientistas e empresários da área de nutrição, de meio ambiente e de biotecnologia. 

Porém, a primeira fitase comercial foi lançada no mercado em 1991. Mesmo que 

potenciais aplicações da fitase tenham sido inicialmente relatadas na indústria 

alimentícia ou na produção de fármacos, a fitase tem sido principalmente, se não 

exclusivamente, utilizadas como aditivos alimentares em dietas para suínos e aves 

(GREINER; KONIETZNY, 2010) 

As enzimas fitases são fosfatases capazes de hidrolisar um ou mais grupos de 

fosfato da molécula de fitato, sua atividade varia em função do pH, da umidade, da 

temperatura, da presença de certos minerais como o cálcio e de outras enzimas, além 

do tempo de passagem da digesta. Sua atividade é expressa em FTU ou U/kg, que 

corresponde a quantidade de enzima necessária para liberar 1 micromol de fósforo 

inorgânico em um minuto num substrato de sódio fitato, a temperatura de 37°C e pH 5,5 

(TIZZIANI, 2014).  

De acordo com a sua ação sobre o substrato, as fitases alimentares estão 

divididas em duas categorias, que dependem do local onde é iniciada a hidrólise da 

molécula de fitato. São denominadas de 3 ou 6 fitases pois começam a hidrólise a partir 

dos carbonos 3 e 6, respectivamente. Teoricamente, a hidrólise deveria render seis 

moléculas inorgânicas de fósforo e um inositol, entretanto a adição de fitases exógenas 

hidrolisa menos que 35% do fitato dietético, isso por que o tempo de trânsito e as 

limitações de pH no trato digestório da ave não permitem a completa defosforilação do 

ácido fitico em inositol e fosfatos (DOURADO, 2008). 

A capacidade de uma fitase para hidrolisar o fitato no trato digestivo é 

determinada principalmente pelas suas propriedades enzimáticas. O pH no papo das 

aves gira em torno de 4,0 a 5,0 enquanto que no proventrículo e moela encontra-se em 

torno de 2,0 a 5,0 (SIMON; IGBASAN, 2002). Por outro lado, o intestino delgado das 

aves apresenta ambiente de pH próximo à neutralidade, por volta de 6,5-7,5. Assim, o 

pH ótimo para as fitases geralmente determinam a sua capacidade de desenvolver a 

atividade catalítica nos compartimentos gastrointestinais acima mencionados. Além 
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disso, dois tipos principais de fitases foram identificados: fitases ácidas com capacidade 

máxima de desfosforilação do fitato máximo em pH em torno de 5,0 e fitases alcalinas 

com um pH óptimo de cerca 8,0 (KONIETZNY & GREINER, 2002). Na Tabela 6 estão 

caracterizadas algumas fitases comerciais. 

 

 

Tabela 6. Características físico-químicas de algumas fitases 

Fonte Fitase 

  Condições ótimas Atividade espeífica Classificação 

  pH T (ºC) 37ºC  (Umg)       

Aspergillus niger 5,0-5,5 55-58 50-133 3-fitase 

Saccharomyces cerevisae 4,5 45,0 135 3-fitase 

Escherichia coli 4,5 55-60 750-811 6-fitase 

Bacillus subtilis   6,5-7,5 55-60 set/15 3-fitase   

Fonte: Greiner & Konietzny (2010), adaptado 
 

 

De acordo com Augspurger e Ugalde (2009), as fitases são mais eficientes no 

trato gastrointestinal superior, onde o meio é ácido e sua molécula está no estado 

solúvel, no entanto, no intestino delgado (pH 6-7), a molécula do ácido fítico se liga a 

minerais como o cálcio e o zinco e forma precipitados insolúveis, que inibem a ação da 

fitase, dificultando a desfosforilação. 

Para a avaliação das fitases disponíveis no mercado, normalmente considera-se 

o potencial de liberação de fósforo e nutrientes (matriz enzimática), a inclusão na ração 

e o custo por inclusão da enzima. Para a mensuração da quantidade de fósforo liberada 

pela fitase e o seu potencial de ação, são adotadas metodologias como as curvas de 

biodisponibilidade, sendo as cinzas ósseas o principal parâmetro considerado nestas 

avaliações. De acordo com Pereira (2010), as características ósseas são usadas na 

construção da curva padrão em função dos níveis de consumo de fósforo suplementar 

e, posteriormente, os resultados das variáveis dos tratamentos com adição de fitase são 

confrontados com a curva padrão para serem calculados os valores de fósforo liberado. 

A fitase é uma enzima amplamente estudada, com consistentes registros na 

literatura a respeito da sua eficiência em reduzir os efeitos antinutricionais das rações, 

através da quebra do ácido fítico, promovendo assim o desempenho das aves e 
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levando a consideráveis reduções no custo das rações. Na indústria, a quantidade de 

enzima fitase comumente utilizada para frangos de corte tem sido de 500 FTU por kg de 

ração, quantidade esta responsável pela liberação aproximada de 0,11% de fósforo. 

Segundo Vieira (2010), o atual desafio para os nutricionistas tem sido o uso de uma 

segunda enzima, em sequência à fitase. Em dietas baseadas em milho e soja existem 

várias oportunidades para ganho de eficiência, entretanto, é preciso adotar conceitos 

corretos direcionando a ação destes produtos aos substratos desejados.  
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Níveis de inclusão de protease exógena na alimentação de frangos de 

corte. 

 

 

5. INTRODUÇÃO 

 

 

As fontes proteicas utilizadas nas formulações de frangos de corte são 

responsáveis por uma considerável participação no custo total da ração, devendo-se ter 

uma atenção especial com a qualidade e digestibilidade das matérias primas utilizadas, 

objetivando assim um melhor aproveitamento pelo animal. Sabe-se, no entanto, que 

uma fração relevante dos nutrientes presentes nos ingredientes não pode ser 

aproveitada pelas aves, seja pela falta de enzimas que degradem estas frações ou por 

quantidades insuficientes de enzimas produzidas pelo organismo animal. Estas 

limitações naturais na digestibilidade dos ingredientes se traduzem em uma 

oportunidade de utilização de enzimas exógenas com a finalidade de reduzir esta 

porção não digerida dos alimentos. Entre estas enzimas utilizadas nas rações de 

frangos de corte, estão as proteases. 

As proteases exógenas são utilizadas com o objetivo de melhorar a 

digestibilidade da proteína e aminoácidos da dieta e assim, aumentar o aproveitamento 

destes nutrientes. Um outro possível benefício com o uso desta enzima está na 

inativação de fatores antinutricionais, como os inibidores de tripsina e as lectinas, que 

estão presentes no farelo de soja e possuem a capacidade de prejudicar o 

aproveitamento das proteínas dietéticas (BARLETTA, 2010; DOURADO et al, 2014). 

Conforme relatado por Vieira (2010), a interpretação de resultados a partir de 

estudos publicados com proteases pode ser confundida pela existência de mais de uma 

atividade enzimática em um único tratamento, mas também pela diversidade de 

ingredientes e tipos de proteases usadas nos mesmos, o que leva frequentemente, a 

variações nos resultados encontrados. Por outro lado, produtos que possuem apenas 

atividade de protease permitem uma interpretação mais fácil dos resultados ao nível 

experimental, ainda que estes sejam mais escassos na literatura. 
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Trabalhos disponíveis na literatura abordam a utilização de enzimas exógenas na 

nutrição de frangos de corte, tratando dos aspectos produtivos e de desempenho, 

sendo pouco explorada a questão do comportamento fisiológico da ave frente a esse 

tipo de manipulação de sua dieta. Poucos trabalhos contemplam a questão da atividade 

enzimática endógena e menos ainda a da expressão gênica das enzimas digestivas 

endógenas. As proteases exógenas, tão largamente utilizadas, não têm seus efeitos 

estudados isoladamente, mas sim associadas a outras enzimas, bem como sua 

influência sobre a capacidade digestiva endógena. 

Considerando o que foi exposto, o objetivo deste estudo foi o de avaliar o efeito 

da de inclusão de uma protease exógena sobre o desempenho, características de 

carcaça, a atividade de enzimas pancreáticas e sobre a expressão de genes 

relacionados a enzimas digestivas endógenas 
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

6.1 Local, instalação e animais 

 

 O presente estudo foi conduzido no Laboraório de Pesquisa em Aves do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, Campus Fernando Costa, Estado de São 

Paulo. 

 Para o experimento de desempenho, as aves foram alojadas em galpão 

convencional de alvenaria (Figura 1), com sistema de ventilação de pressão positiva e 

com densidade de 12 aves/m2. Foi utilizado um comedouro infantil por boxe até os 7 

dias de idade, sendo substituído por comedouro adulto que permaneceu até o final da 

criação. Os comedouros foram do tipo pendular e os bebedouros do tipo nipple. 

Durante o período experimental, foram utilizados 384 frangos de corte machos da 

linhagem Cobb-500, alojados com um dia de idade e distribuídos em 32 boxes, com 12 

aves cada.  

 O programa de iluminação adotado durante todo o período experimental foi de 

acordo com o recomendado no manual da linhagem Cobb 500, sendo a temperatura 

ambiente monitorada diariamente, apresentando médias de 29,4ºC e 18,6ºC para as 

temperaturas médias máxima e mínima, respectivamente. 

 Para o experimento de digestibilidade, as aves foram alojadas em gaiolas 

metabólicas munidas de comedouro frontal, bebedouro do tipo nipple e bandejas de aço 

inoxidável para o recolhimento das excretas (Fig. 2). Durante o período de 1 a 21 dias 

de idade, 288 frangos de corte machos (Cobb-500), estiveram alojados em 32 gaiolas, 

contendo 9 aves cada. Aos 22 dias de idade, após a primeira coleta, houve a 

transferência de parte destes animais para gaiolas metabólicas adaptadas à fase de 

crescimento, onde 96 animais permaneceram até os 42 dias para dar prosseguimento 

ao estudo de digestibilidade para frangos de corte no período de crescimento e final. 

Durante esta transferência, tomou-se o cuidado de que os animais continuassem 

recebendo as dietas com o mesmo tratamento que receberam durante a fase inicial. 
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Para o ensaio de digestibilidade compreendido entre 38 a 42 dias de idade, foram 

utilizadas 24 gaiolas, com 4 aves cada. 

 

 

        Figura 1. Instalações Experimentais da FMVZ – USP/Pirassununga 

 
        Fonte: acervo pessoal 

 

 

Figura 2. Baterias Metálicas (sala de digestibilidade) FMVZ – USP/Pirassununga 

 
  Fonte: acervo pessoal 
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6.2 Delineamento experimental e tratamentos 

 

As aves alojadas nos boxes e nas gaiolas foram distribuídas em um 

delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos (Tabela 7), sendo 

adotadas oito repetições para as aves alojadas nos boxes (avaliação de desempenho). 

Para os ensaios de digestibilidade, utilizou-se oito repetições na fase inicial (1 a 21 

dias) e seis repetições na fase de crescimento e final (22 a 42 dias).  

As rações utilizadas foram isoproteicas e isoenergéticas, não sendo considerado 

o possível incremento na digestibilidade de nutrientes promovido pelo uso da protease 

exógena (uso “on top”), sendo formuladas à base de milho e farelo de soja e seguindo 

os níveis nutricionais de acordo com o proposto por Rostagno et al. (2011) para frangos 

de corte machos de desempenho superior. Todas as rações foram produzidas na 

Fábrica de Ração da CCPS/USP Pirassununga.  

As dietas experimentais possuíram a mesma composição, diferindo apenas o 

nível da inclusão das enzimas. O espaço na formulação a ser ocupado pelas enzimas 

foi completado com inerte. As rações padrão utilizadas, bem como sua composição 

calculada, estão apresentadas na Tabela 8. 

 

 

Tabela 7. Descrição dos tratamentos utilizados 

Tratamentos Descrição 

Controle Ração padrão 
Protease 50% Ração padrão + 50% da inclusão recomendada da protease 
Protease 100% Ração padrão + 100% da inclusão recomendada da protease 
Protease 150% Ração padrão + 150% da inclusão recomendada da protease 

 

 

 A protease comercial utilizada foi uma serino protease, produzida por 

fermentação de Bacillus licheniformis, contendo 75.000 unidades de protease por 

grama de produto (PROT/g). A indicação do fornecedor em relação ao uso da enzima 

era de que fossem adicionados 200 g do produto em uma tonelada de ração. As 

inclusões da enzima e/ou do inerte em cada tratamento estão apresentados na Tabela 

9. 
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Tabela 8. Formulas das rações experimentais e composição calculada  

Ingrediente 

Fases de Criação 

Pré-Inicial Inicial       Crescimento Final 

(1 a 7 dias) (8-21 dias) (22 a 33 dias) (34 a 42 dias) 
Milho 60,541 61,925 63,841 67,937 
Farelo de soja 31,146 29,616 27,035 23,156 
Farinha de carne e ossos 5,596 4,524 3,836 3,906 
Óleo de soja 0,372 1,604 3,011 2,961 
Sal comum 0,442 0,429 0,413 0,400 
Calcário calcítico 0,091 0,265 0,278 0,290 
L-Lisina HCl 0,384 0,315 0,304 0,334 
DL-Metionina 0,369 0,310 0,290 0,271 
Treonina 0,208 0,161 0,144 0,144 
Suplemento vitamínico e 
mineral* 0,400 0,400 0,400 0,400 
Adsorvente de micotoxinas 0,250 0,250 0,250 0,000 
Inerte (Caulim) 0,200 0,200 0,200 0,200 

Total 100,000 100,000 100,000 100,000 

Níveis Nutricionais Calculados 
Energia metabolizável 
(kcal/kg) 2960 3050 3150 3200 
Proteína bruta (%) 22,400 21,200 19,800 18,400 
Cálcio (%) 0,920 0,841 0,758 0,758 
Fósforo disponível (%) 0,470 0,401 0,354 0,354 
Lisina digestível (%) 1,324 1,217 1,130 1,06 
Met+Cis digestível (%) 0,953 0,876 0,826 0,774 
Treonina digestível (%) 0,861 0,791 0,735 0,689 
Triptofano digestível (%) 0,225 0,215 0,204 0,191 
Sódio 0,220 0,210 0,200 0,195 

*Suplemento vitamínico e mineral para frangos de corte nas fases iniciais (níveis por kg de ração): Vitamina A (mínimo) 7.000,00 
U.I/kg; Vitamina D3 (mínimo) 2.200,00 U.I/kg; Vitamina E (mínimo) 11,00 U.I/kg; Vitamina K 3 (mínimo) 1,60 mg/kg; Vitamina B1 
(mínimo) 2,00 mg/kg; Vitamina B2 (mínimo) 5,00 mg/kg; Vitamina B6 (mínimo) 3,00 mg/kg; Vitamina B12 (mínimo) 12,00 mcg/kg; 
Niacina (mínimo) 35,00 mg/kg; Ácido Pantotênico (mínimo) 13,00 mg/kg; Ácido Fólico (mínimo) 0,80 mg/kg; Colina (mínimo) 0,33 
g/kg; Ferro (mínimo) 50,00 mg/kg; Manganês (mínimo) 70,00 mg/kg; Zinco (mínimo) 50,00 mg/kg; Cobre (mínimo) 100,00 mg/kg; 
Iodo (mínimo) 1,20 mg/kg; Selênio (mínimo) 0,20 mg/kg, Virginiamicina 16,5 mg/kg, Monensina 120 mg/kg.    
Suplemento vitamínico e mineral para frangos de corte na fase de crescimento e final (níveis por kg de ração): Vitamina A (mín.) 
6.000,00 U.I/kg; Vitamina D3 (mín.) 2.000,00 U.I/kg; Vitamina E (mín.) 10,00 U.I/kg; Vitamina K3 (mín.) 1,60 mg/kg; Vitamina B1 
(mín.) 1,40 mg/kg; Vitamina B2 (mín.) 4,00 mg/kg; Vitamina B6 (mín.) 2,00 mg/kg; Vitamina B12 (mín.) 10,00 mcg/kg; Niacina (mín.) 
30,00 mg/kg; Ácido Pantotênico (mín.) 11,00 mg/kg; Ácido Fólico (mín.) 0,60 mg/kg; Colina (mín.) 0,24 g/kg; Cobre (mín.) 100,00 
mg/kg; Ferro (mín.) 50,00 mg/kg; Manganês (mín.) 70,00 mg/kg; Zinco (mín.) 50,00 mg/kg; Iodo (mín.) 1,20 mg/kg; Selênio (mín.) 
0,20 mg/kg, Virginiamicina 16,5 mg/kg.   

 

 

 

 

 

 

 



53 
 
Tabela 9: Inclusão da enzima (produto comercial) e/ou inerte de acordo com o tratamento, para cada 100 
quilogramas de ração,  

Tratamentos Inclusão das Enzimas (produto comercial) para cada 100 kg de ração 

Controle 200 gramas de inerte 
Protease 50% 10 gramas de protease + 190 gramas de inerte 
Protease 100% 20 gramas de protease + 180 gramas de inerte 
Protease 150% 30 gramas de protease + 170 gramas de inerte 

 

 

6.3 Características avaliadas 

 

 

6.3.1 Desempenho zootécnico 

 

 As variáveis analisadas foram:  ganho de peso médio (GPM), calculado nos 

períodos acumulados de 1-21 e 1-40 dias de idade, avaliado pela diferença entre o 

peso corporal médio no período e o peso corporal médio no alojamento; consumo de 

ração médio (CRM), mensurado pela diferença entre a ração fornecida e a consumida, 

corrigido pelo número de aves mortas; conversão alimentar (CA), obtida pela razão 

entre o CRM e o GPM das aves, corrigido pelo peso das aves mortas. 

 

 

6.3.2 Rendimento de carcaça e cortes 

 

 Aos 40 dias de idade, foram abatidas duas aves por repetição, as quais 

passaram por um período de jejum de oito horas e foram pesadas previamente ao 

abate. Foram anotados os pesos da carcaça fria, dos cortes de peito e de coxa e 

sobrecoxa, além da gordura abdominal.  

 O rendimento de carcaça foi obtido pelo peso da carcaça fria (sem pé, pescoço, 

cabeça e vísceras) em relação ao peso vivo da ave antes do abate. O rendimento de 

peito, coxa e sobrecoxa e a gordura abdominal, foram calculados em relação ao peso 

da carcaça fria. 
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6.3.3 Peso Relativo do Pâncreas 

 

 Aos 21 e 42 dias de idade, foram separadas dez aves por tratamento e 

eutanasiadas por deslocamento cervical para a colheita do pâncreas. O pâncreas foi 

cuidadosamente separado da parede do duodeno, sendo então pesado em balança de 

precisão (0,01 g). O peso relativo do pâncreas foi obtido dividindo-se o peso do órgão 

pelo peso vivo da ave. 

 

 

6.3.4 Ensaio de Digestibilidade 

 

 Para o experimento de digestibilidade foi utilizado o método de coleta total de 

excretas, descrita por Rizzoli (2009). A avaliação compreendeu dois períodos: do 17º ao 

21º e do 38º ao 42º dia de idade.  

Foram realizadas duas coletas por dia, as 08:00 e as 17:00 h, tomando-se o 

cuidado de retirar possíveis contaminantes como penas e ração. As excretas foram 

acondicionadas em sacos plásticos, identificados e congeladas em freezer a -4oC.  

Ao final de cada período experimental foi determinada a quantidade de ração 

consumida, bem como a quantidade total de excretas produzidas, que foram 

descongeladas em temperatura ambiente e homogeneizadas. Uma alíquota de cada 

repetição foi retirada e pesada, sendo em seguida secas em estufas de ventilação 

forçada a 55oC por 72 horas, a fim de se realizar a pré secagem. Após este 

procedimento, as amostras foram pesadas, moídas e acondicionadas em recipientes 

para posteriores análises laboratoriais.  

As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal 

do Instituto de Zootecnia (IZ) em Nova Odessa, SP, onde foram determinados os teores 

de Matéria Seca (resíduo da secagem da amostra em estufa a 103-105°C), Nitrogênio 

(combustão da amostra, através do método de Dumas) e energia bruta por bomba 

calorimétrica, para obter as informações dos coeficientes de digestibilidade da matéria 

seca (CDMS), da proteína bruta (CDPB) e a energia metabolizável aparente corrigida 
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pelo balanço de nitrogênio (EMAn). Os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes 

foram determinados através da seguinte fórmula: 

 

CD nutriente (%) =  (nutriente ingerido) - (nutriente excretado)   x 100 
(nutriente ingerido) 

 

  

O valor de energia metabolizável aparente corrigida para balanço de nitrogênio 

(EMAn) foi calculado utilizando a equação proposta por Matterson et al. (1965): 

 

 

EMAn da ração (kcal/kg) = (EB ingerida) - (EB excretada + 8,22 x BN)) 
ingestão de alimento 

 

 

 

6.3.5 Atividade Enzimática 

 

  Aos 21 e aos 42 dias de idade duas aves por parcela foram eutanasiadas 

por deslocamento cervical a fim de se coletar o pâncreas para o procedimento das 

análises de atividade enzimática. O material colhido foi lavado em solução salina, 

identificado, congelado em nitrogênio líquido e posteriormente armazenado em freezer 

a -80oC até a realização das análises. Estas foram realizadas no Laboratório de 

Bioquímica do Departamento de Tecnologia da FCAV/UNESP – Jaboticabal, segundo a 

metodologia utilizada por Souza (2008). Para tanto, o pâncreas foi homogeneizado em 

um homogeneizador OMNI GLH por três pulsos de trinta segundos, utilizando-se 

tampão tipo Tris-HCl 50 mM, pH 8,0 contendo CaCl2 50 mM, numa proporção 1:20 

(peso/volume). Os extratos brutos assim obtidos foram centrifugados a 10.000 rpm por 

10 minutos a 4ºC, filtrados em lã de vidro, armazenados a -20ºC e utilizado 

posteriormente para a determinação da atividade enzimática da tripsina. 

 A atividade da tripsina foi determinada segundo KAKADE et al. (1974). A 

ativação do tripsinogênio foi efetuada em tampão Tris-Hcl 50 nM contendo CaCl2 

50mM, pH 8,0. O extrato do pâncreas da amostra testada foi incubado a 37°C em cada 
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dosagem, durante 30 minutos, com igual volume de enteroquinase de intestino de suíno 

(4,5 unidades SIGMA). Após este tempo, uma alíquota de 0,4 ml do meio de reação 

obtido foi utilizada para a determinação da atividade da tripsina. A reação iniciou pela 

adição do substrato N-alfa benzoil-DL-arginina-para-nitroanilida (BAPNA) ao meio de 

reação. Após 5 minutos, a reação foi interrompida pela adição de 0,2 ml de ácido 

acético 30% (v/v). Após centrifugação (microcentrífuga Spin) a p-nitroanilida liberada 

será determinada em 410 nM. Foram incluídos controles sem adição de enzima, para 

se estimar a hidrólise espontânea do substrato. As determinações foram feitas em 

triplicatas. Uma unidade (U) de enzima é definida como sendo 1 nmol de p-nitroanilida 

liberada por minuto/mg de proteína. 

A concentração de proteína foi determinada de acordo com o método descrito 

por HARTREE (1972), usando soroalbumina bovina fração V como padrão. 

 

 

6.3.6 Quantificação da Expressão Gênica 

 

 A quantificação da expressão dos genes codificantes da tripsina foi realizada no 

Centro de Pesquisa em Bovinos (CEPBOV), Laboratório de Genômica Funcional do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (VNP-FMVZ-USP). 

 

6.3.6.1 Extração do RNA e Remoção do DNA genômico 

 

As mesmas amostras de pâncreas obtidas para a avaliação da atividade 

enzimática, aos 21 e aos 42 dias de idade, foram submetidas à extração do RNA total 

através do RNeasy Midi Kit, da Qiagen. As amostras foram submetidas a leitura em 

espectrofotômetro (Nanodrop 2000 – Thermo Scientific®), com o intuito de averiguar a 

quantidade e qualidade do RNA extraído, sendo um dos parâmetros considerados 

como padrão de qualidade da amostra ou da extração. No presente estudo, o RNA 

extraído apresentou a razão A260/A280 maior que 2. Após a verificação da qualidade 

do RNA extraído, as amostras passaram por uma diluição a fim de se aproximarem na 
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quantidade de RNA, tomando como referência a amostra de menor concentração. Esta 

diluição possibilitou a igualdade nas condições durante a análise. 

As amostras foram preparadas para a aplicação no gel de agarose misturando 

5,0 µL da amostra, 2,0 µL de loading RNA e mais 3,0 µL de H2ODEPC. A solução foi 

aquecida em bloco aquecedor a 85 ºC por 10 minutos. As amostras foram 

vagarosamente aplicadas nos poços e a fonte de eletroforese ligada a 70 Volts, 

deixando correr do pólo negativo para o positivo por 50 minutos. 

As amostras com 1,5 µg de RNA foram tratadas com DNAse I (Life 

Technologies), afim de eliminar possíveis contaminações com DNA genômico, 

seguindo-se as recomendações do fabricante. O RNA foi incubado com 1 µL de tampão 

DNAse I, 1 µL de DNAse I e 8 µL de H2ODEPC a temperatura ambiente por 15 minutos. 

Foi adicionado 1 µL de EDTA (25 mM) e a solução aquecida em bloco aquecedor a 65 

ºC por 10 minutos, para desativar a enzima. As amostras tratadas foram colocadas em 

gelo por 1 minuto, centrifugadas em centrífuga de bancada e armazenadas em freezer 

a -80 ºC. 

 

6.3.6.2 Síntese do cDNA e Delineamento dos oligonucleotídeos iniciadores (primer) 

 

Após a extração do RNA e a eliminação de possíveis contaminações com DNA 

genômino, as amostras foram submetidas a síntese do cDNA, utilizando-se o kit 

Superscript II cDNA synthesis (Life Technologies). Foram utilizados 1,0 – 5,0 µg de 

RNA de cada amostra como molde da reação de Transcriptase Reversa (RT). 

Os primers, senso e antisenso, para quantificação da expressão gênica da 

tripsina foram delineados, segundo a região codificante deste gene previamente 

descrita em aves (WANG et al., 1995) e registrada no GenBank sob o número U15155-

15157. Para a determinação da expressão genica relativa é realizada a comparação da 

expressão do gene-alvo com um ou mais genes denominados “housekeeping” ou genes 

endógenos controle. Para este estudo, foi adotado o RNA ribossômico 18S como gene 

endógeno e como o controle internos para o estudo de expressão gênica.  

Os primers utilizados foram delineados com utilização do software Primer 

Express® 3.0 (Applied Biosystems) de acordo com as exigências para adequada curva 
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de amplificação e quantificação em PCR em tempo real (qPCR). Na Tabela 10 estão 

apresentados os primers forward e reverse do gene alvo e do controle. 

Tabela 10. Primers Forward (F) e Reverse (R) utilizados para as reações de PCR em Tempo Real. 
Nome da Sequência Sequência 5´- 3´ 

18SrRNA F:  CGGCGACGACCCATTCGAAC 
18SrRNA R:  GAATCGAACCCTGATTCCCCGTC 
TRIP F:  AGGATGATGACAAGATTGTGG 
TRIP R:  AGTGTAAACACCAGGATAACCT 
18SrRNA= RNA Ribossômico 18S (gene endógeno)           
TRIP = Tripsina (gene alvo) 
 
 

 

6.3.6.3 Reação em cadeia de polimerase (PCR) 

 
As reações em cadeia de polimerase (PCR) foram realizadas com o objetivo de 

comprovar a qualidade dos primers de acordo com a capacidade de amplificação do 

inserto de cDNA predito.  

A amplificação ocorre em um volume final de 50 µL, utilizando um termociclador 

PXE 0.2 (Thermo Electron Corporation). Os produtos de PCR foram então aplicados em 

gel de agarose 2% para verificação da existência e comprovação do número de pares 

de bases dos insertos clonados. 

 

6.3.6.4 Quantificação da expressão gênica por PCR em tempo real 

 

As amplificações em PCR em tempo real foram realizadas com o objetivo de 

quantificar a expressão gênica relativa dos genes da tripsina, quando comparados ao 

gene referência, 18S. 

Foram feitas curvas padrão de cada gene com o mesmo pool de cDNA do 

pâncreas utilizado para as amplificações em termociclador que, através da inclinação 

da curva (slope), determinaram a eficiência das reações. As condições de amplificação 

foram otimizadas para se obter eficiência próxima a 100% antes da quantificação. 

As detecções das amplificações por PCR em tempo real foram realizadas no 

equipamento StepOne® (Applied Biosystems® – Life Technologies do Brasil) utilizando 

o reagente SYBR Green master mix 2 X (Applied Biosystems® – Life Technologies do 
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Brasil), composto pelo corante SYBR Green, dNTPs, MgCl2, tampão e AmpliTaq Gold® 

DNA polimerase.  

Em todas as reações foram utilizados controles negativos, contendo H2OMiliQ 

estéril em substituição à amostra. As reações foram preparadas em duplicatas (curva 

padrão) ou triplicatas (análise da expressão gênica), em tubos com tampas ópticas 

transparentes e planas ou em placas com adesivo óptico, que permitem a passagem da 

luz.  

A curva de dissociação consiste na desnaturação dos produtos de PCR de 

acordo com o aumento na temperatura. Quando o SYBR encontra-se 50 % dissociado 

das fitas duplas e 50 % associado, a temperatura de Fusão (Tm) é gerada, pois, se o 

fluoróforo não está ligado a fita a fluorescência não é captada. A Tm depende do 

tamanho do fragmento e do GC%. Mais de uma Tm na mesma amplificação pode 

indicar amplificação de produtos inespecíficos ou formação de dímeros de primer, 

quando há excesso do iniciador ou falha em seu desenho (grande região de 

homologia). 

Para a posterior análise estatística dos dados, foi seguida a metodologia de Pfaffl 

(2001), normalizado para a média do tratamento 1, para cada coleta. Esta metodologia 

leva em consideração a eficiência de amplificação dos primers, que foi a seguinte: 

Tripsina - 0,778; 18S - 0,849. Desta forma, os dados de Ct (amplificação) foram 

corrigidos para as respectivas eficiências dos primers. 

 

 

6.4   Análise estatística 

 
 
 Os resultados foram analisados através do programa computacional Statistical 

Analysis System (SAS, 1998), sendo anteriormente verificada a normalidade dos 

resíduos pelo Teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE) e as variâncias comparadas 

pelo Teste de Hartley (OTT, 1983). Os dados (variável dependente) que não atenderam 

a estas premissas foram submetidos à transformação.  

 Os dados originais ou transformados, quando este último procedimento foi 

necessário, foram submetidos à análise de variância para separar como causa de 
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variação apenas o efeito de tratamento, por se tratar de um delineamento inteiramente 

casualizado, utilizando-se o procedimento General Linear Model (PROC GLM do SAS).  

Foi utilizado o nível de significância de 5% para todos os testes realizados. Os 

resultados foram submetidos à regressão polinomial, exceto para a avaliação da idade 

das aves, sendo utilizado o teste F.  
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7. RESULTADOS   

 

 

 Os níveis de protease exógena adicionados às dietas não alteraram (P>0,05) 

os resultados de ganho de peso (GP), consumo de ração (CR) e da conversão 

alimentar (CA) dos frangos de corte. Esta ausência de resposta significativa da inclusão 

da enzima pode ser verificada tanto para as aves na fase inicial, de 1 a 21 dias, quanto 

para o período total de criação, de 1 a 40 dias. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 11.  

  

 

Tabela 11. Consumo de Ração (CR), Ganho de Peso (GP) e Conversão Alimentar (CA) de frangos de 
corte alimentados com níveis crescentes de protease na dieta. 
  Tratamentos     
Variáveis Controle Prot. 50% Prot. 100% Prot. 150% CV (%) P 

  1 a 21 dias     
CR (g) 1280,4 1292,9 1283,5 1279,5 2,31 0,324 
GP (g) 973,6 969,7 978,6 973,5 2,81 0,934 
CA (g/g) 1,31 1,33 1,32 1,33 1,23 0,091 

  1 a 40 dias     
CR (g) 4434,3 4464,6 4466,5 4451,6 2,97 0,959 
GP (g) 2795,8 2789,4 2765,6 2765,7 3,35 0,875 
CA (g/g) 1,61 1,63 1,62 1,62 2,36 0,699 

 

 

 Independentemente da quantidade de enzima adicionada à ração, o 

desempenho das aves que receberam a protease não diferiu ao controle sem a adição 

da enzima, não havendo, portanto, diferenças significativas entre os tratamentos 

(P>0,05), para nenhuma das variáveis de desempenho avaliadas.  

 Neste trabalho, a adição da enzima se deu em rações formuladas dentro da 

recomendação nutricional voltada para o alto desempenho das aves, o que sugere a 

ineficiência da protease exógena em aumentar os índices produtivos de frangos de 

corte quando utilizada de forma on top e dentro da recomendação nutricional. 

Comportamento similar foi observado por Barbosa (2009), que ao utilizar um complexo 

enzimático contendo protease (xilanase, protease, amilase e fitase), não encontrou 

diferenças significativas nos resultados de desempenho de frango de corte alimentados 
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com dietas formuladas dentro dos níveis recomendados (uso “on top” das enzimas). 

Porém, ao suplementar estas enzimas em dietas com reduções dos níveis nutricionais 

(controle negativo com energia, cálcio e fósforo, inferiores ao controle positivo), a ação 

enzimática foi efetiva em promover o consumo de ração, o ganho de peso e a 

conversão alimentar, quando comparado ao controle negativo sem enzimas. Oliveira 

(2014) também não observou efeito benéfico do uso da protease exógena sobre os 

parâmetros de desempenho de frangos de corte, através da adição de uma protease 

monocomponente em dietas com enzima e formuladas de acordo com as 

recomendações de Rostagno et al. (2011), havendo, porém, efeito da protease quando 

adicionada à rações com reduções nutricionais.  

 Em relação a eficiência da protease em dietas para frangos de corte, observa-

se uma inconsistência dos resultados sobre as variáveis de desempenho, em que uma 

parte destes trabalhos demonstram efeitos benéficos com o uso de protease (WANG 

2006; DESSIMONI, 2011; ANGEL et al., 2011; ZOTESSO, 2015), e outra parte relata a 

ineficiência da enzima em promover melhorias nos índices zootécnicos (FISCHER, 

2002; FREITAS et al., 2011; MESSIAS, 2014; OLIVEIRA, 2014; CANCELLI, 2017). 

Diversos fatores contribuem para estas variações, entre eles estão as matrizes 

nutricionais atribuídas as enzimas, o uso de proteases distintas, utilização de forma 

isolada ou associada com outras enzimas, composição e quantidade de substratos nas 

formulações e tipo de delineamento experimental adotado. Estes fatores podem 

explicar parcialmente as variações encontradas em resultados de pesquisas com 

proteases.  

 Entre os trabalhos que avaliam o uso de enzimas nas rações de frangos de 

corte, podemos observar que apenas uma parte deles abordam o uso das enzimas sem 

considerar a redução de níveis nas rações e um número ainda menor trata da utilização 

de enzimas monocomponentes. Porém, este é um assunto de considerável significância 

por haver uma abordagem prática sobre o uso destes aditivos de forma on top na 

ração, com o objetivo principal de promover o desempenho através de ganhos em 

digestibilidade, sem que para isso haja a redução dos níveis nutricionais utilizados.  

 Na Tabela 12 estão apresentados os resultados de rendimentos de carcaça, de 

peito e de coxa e sobrecoxa, assim como o percentual de gordura abdominal de 
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frangos de corte abatidos aos 40 dias de idade e que receberam dietas contendo níveis 

crescentes de protease. 

 

Tabela 12. Rendimento de Carcaça (RC), Rendimento de Peito (RP), Rendimento de Coxa e Sobrecoxa 
(RCS) e Gordura Abdominal (GA) de frangos de corte aos 40 dias de idade alimentados com níveis 
crescentes de protease na dieta. 
  Tratamentos   
Rendimentos (%) Controle Prot. 50% Prot. 100% Prot. 150% CV (%) P 

RC 73,16 72,62 72,37 72,52 1,59 0,257 
RP 38,95 37,70 37,74 37,63 3,59 0,914 
RCS 31,79 32,65 31,99 32,16 4,71 0,400 
GA 2,05 1,98 2,11 2,09 15,21 0,672 

  

 

 Nas condições experimentais avaliadas, a adição da enzima não influenciou 

significativamente as características de rendimento de carcaça e de cortes, em nenhum 

dos níveis de inclusão da enzima (Tabela 12). Estes resultados estão de acordo com 

Matias (2012), que não observou alterações significativas no rendimento de carcaça e 

de cortes quando utilizou uma protease monocomponente em rações sem reduções de 

níveis nutricionais e também corroboram com Freitas et al (2011) que não observaram 

efeitos positivos da adição da protease em rações com reduções dos níveis 

nutricionais. 

Os valores de digestibilidade da matéria seca e da proteína bruta, assim como a 

energia metabolizável aparente corrigida de frangos de corte, submetidos aos 

tratamentos com inclusões crescentes de protease na ração, estão apresentados na 

Tabela 13. A digestibilidade dos nutrientes para aves aos 21 e aos 42 dias de idade não 

foi influenciada pela inclusão da enzima nas rações.  

Resultados semelhantes foram observados por Mahagna et al. (1995) que, ao 

utilizarem níveis crescentes de inclusão de um complexo contendo amilase e protease 

(0, 250 e 1000 g/ton de ração) em uma ração referência, formulada com 21% de 

proteína bruta, não observaram alterações na digestibilidade da proteína, da gordura e 

na energia metabolizável para frangos de corte de 7, 14 e 21 dias de idade.  
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Tabela 13. Coeficientes de Digestibilidade Aparente da Matéria Seca (CDAMS), da Proteína Bruta 
(CDAPB) e da Energia Metabolizável Aparente Corrigida (EMAn) de frangos de corte alimentados com 
níveis crescentes de protease na dieta. 
  Tratamentos     

Variáveis Controle Prot. 50% Prot. 100% Prot. 150% CV (%) P 
  21 dias     
CDAMS (%) 75,4 77,9 75,2 73,8 4,55 0,159 
CDAPB (%) 62,7 66,4 63,8 59,1 10,22 0,209 
EMAn (kcal/kg) 3712,0 3810,7 3692,7 3663,3 3,92 0,231 

  42 dias     
CDAMS (%) 75,7 76,3 76,6 75,9 3,38 0,923 
CDAPB (%) 62,4 61,9 64,2 62,2 8,64 0,888 
EMAn (kcal/kg) 3674,4 3704,7 3692,6 3682,5 2,85 0,963 

 

 

Matias et al. (2015), não encontraram diferenças significativas na digestibilidade 

da matéria seca e do extrato etéreo com a adição da protease em rações de frangos de 

corte. Segundo os autores, os melhores coeficientes de digestibilidade dos nutrientes 

foram observados em dietas com a redução dos níveis nutricionais, independentemente 

da utilização da enzima.  

Entretanto, alguns estudos demonstram resultados benéficos da adição da 

protease sobre a digestibilidade de nutrientes de ingredientes proteicos, mais 

especificamente sobre o farelo de soja, como relatados por Messias (2010), Messias 

(2014) e por Castro (2011). Dessimoni (2011) ao avaliar a adição da protease em dietas 

com quantidades reduzidas dos níveis de aminoácidos, concluiu que, com o uso da 

protease, é possível superestimar a digestibilidade dos aminoácidos sintéticos 

adicionados às rações em até 40%, sem afetar o desempenho das aves. Corroborando 

com estes resultados, Angel et al. (2011) observaram que a suplementação de protease 

em dietas de frangos de corte na fase inicial de criação (1 a 22 dias) e com a redução 

de níveis nutricionais (PB 20,5%) aumentou a digestibilidade da proteína bruta, assim 

como restabeleceu o peso das aves quando comparado ao tratamento sem redução de 

níveis (controle positivo). 

A diferença de resultados entre este trabalho e os citados acima pode ser 

atribuída às diferentes formas de avaliação da protease. Nesta pesquisa, a protease foi 

adicionada às dietas formuladas dentro da recomendação nutricional para frangos de 

corte de desempenho superior, já havendo desta forma, quantidade de nutrientes 
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suficientes para que as aves apresentassem bons índices zootécnicos, mesmo sem a 

adição de enzimas às dietas. Comportamento semelhante foi observado durante os 

estudos conduzidos por Dessimoni (2011) e por Angel et al. (2011), os quais relataram 

o aumento da digestibilidade dos nutrientes com o uso da protease, a adição da enzima 

foi realizada em dietas com níveis reduzidos em relação ao controle positivo.  

 A utilização da protease nas rações de frangos de corte não alterou 

significativamente o peso relativo do pâncreas (Tabela 14), em nenhum dos níveis 

utilizados. De forma semelhante aos resultados obtidos nesta pesquisa, Zanella et al. 

(1999), utilizaram um complexo enzimático contendo protease (xilanase, protease e 

amilase), em rações para frangos de corte da linhagem Cobb, não sendo encontradas 

alterações significativas no peso de pâncreas entre as aves que receberam os 

tratamentos com e sem enzimas. 

 

 

Tabela 14: Peso Relativo do Pâncreas (PRP) de frangos de corte alimentados com níveis crescentes de 
protease na dieta. 

Tratamentos 
Variáveis Controle Prot. 50% Prot. 100% Prot. 150% CV P 
  21 dias 
PRP (g/kg) 3,11 3,06 3,15 3,29 10,47 0,445 
  42 dias 
PRP (g/kg) 1,74 1,65 1,64 1,66 9,36 0,659 

 

 

Na Tabela 15, estão os resultados da atividade de tripsina pancreática de 

frangos aos 21 e aos 42 dias de idade, em função da quantidade adicionada de tripsina 

exógenas nas rações. Assim como para os resultados de peso do pâncreas, a atividade 

da tripsina endógena aos 21 e aos 42 dias de idade não foi influenciada pela adição da 

enzima na dieta, em nenhuma das inclusões avaliadas. Resultados semelhantes foram 

observados por Oliveira (2014), que não encontraram efeitos significativos da adição da 

protease sobre a atividade da tripsina pancreática, através da utilização da 

suplementação da enzima em rações com e sem a redução nutricional, tendo como 

referencial de formulação os níveis recomendados por Rostagno et al. (2011). No 

entanto, foi verificado pelo autor que a adição da protease exógena quando adicionada 
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à dieta com a redução dos níveis nutricionais, levou a redução da atividade enzimática 

da quimotripsina pancreática aos 43 dias de idade, sendo sugerido pelo autor a 

ocorrência de uma resposta fisiológica do animal em função da menor necessidade da 

secreção endógena de proteases, em decorrência da disponibilidade de enzimas 

exógenas nas rações.  

 

 

Tabela 15. Atividade da tripsina pancreática (A. Tripsina) de frangos de corte alimentados com níveis 
crescentes de protease na dieta. 
  Tratamentos   
Variáveis Controle Prot. 50% Prot. 100% Prot. 150% CV (%) P 

  21 dias     

A. Tripsina (U/mg proteína) 19,81 16,91 18,80 20,59 14,98 0,055 

  42 dias     
A. Tripsina (U/mg proteína) 33,64 28,89 33,03 35,09 24,59 0,412 

 

 

 O perfil enzimático pancreático e de crescimento de órgãos de frangos de corte 

até 21 dias de idade foram estudados por Moraes et al. (2009), que observaram que o 

peso relativo máximo do pâncreas e do duodeno ocorre próximo ao 14º dia de idade, 

havendo o aumento contínuo do peso absoluto deste órgão até o final do período 

avaliado (21 dias), já a atividade da tripsina pancreática foi maior no 21º dia, sendo 

semelhantes no 7° e 14° dia de idade. Sakomura et al. (2004) avaliando a atividade 

enzimática e a digestibilidade dos nutrientes, concluíram que o máximo crescimento 

alométrico do pâncreas coincidiu com o maior incremento na produção das enzimas 

digestivas. 

Na Tabela 16 estão apresentados os resultados da atividade da tripsina 

pancreática de frangos de corte aos 21 e aos 42 dias de idade, considerando apenas o 

efeito idade na avaliação. A idade das aves influenciou (P<0,01) a atividade da tripsina 

pancreática, demonstrando o aumento da capacidade produtiva enzimática pelo 

pâncreas, de acordo com o avançar da idade da ave, o que poderá levar a um 

incremento natural na capacidade digestiva. Desta forma, a idade influencia 

diretamente na maturação dos órgãos que compõem o aparelho digestório, inclusive na 

produção de enzimas digestivas, e consequentemente, no processo de digestão (LIMA 
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et al. 2003), não estando os processos digestivos plenamente desenvolvidos em pintos 

recém eclodidos (MORAES et al., 2009). 

 

 

Tabela 16. Atividade da tripsina pancreática (A. Tripsina) de frangos de corte nas fases inicial e final de 
criação (efeito da idade).  

Idade da Ave 
Variável 21 dias 42 dias CV (%) P 

A. Tripsina (U/mg) 18.31b 30.97a 32,32 <0,001 
Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 
 
 

 

 Nota-se uma limitação de resultados disponíveis na literatura que tratam dos 

efeitos da adição de enzimas monocomponentes em rações de aves, sobre a atividade 

de enzimas endógenas, observando-se, no entanto, referências que sugerem o 

estímulo redutor à produção enzimática endógena do pâncreas (LIMA et al, 2007; 

ANTUNES, 2014; DOURADO, 2014). Neste sentido, Yuan et al. (2015) avaliaram o 

incremento das inclusões de uma protease ácida exógena (50.000 U/g) em rações de 

frangos de corte, formuladas de acordo com as recomendações nutricionais do National 

Research Council (NRC), sobre a atividade da tripsina pancreática. Os autores 

utilizaram as inclusões de 0, 40, 80 e 160 mg da enzima por kg de ração e observaram 

que a redução da atividade da tripsina pancreática aos 21 dias de idade só ocorreu com 

o maior nível de inclusão da protease (160 mg/kg). Porém, aos 42 dias, a alteração da 

produção pancreática também foi perceptível com adições menores da enzima (80 e 

160 mg/kg). Este trabalho registra efeitos negativos da suplementação exógena sobre a 

produção endógena, quando utilizados os maiores níveis de suplementação, sendo 

recomendado pelos autores que se tenha cautela ao se utilizar altos níveis de 

suplementação de enzimas exógenas que sejam análogas das enzimas pancreáticas 

endógenas.  

 Na Tabela 17 estão apresentados os resultados da quantificação da expressão 

de RNA mensageiro da tripsina em aves com 21 e com 42 dias de idade. Houve o 

aumento (P<0,05) da expressão dos genes da tripsina com o avançar da idade dos 

frangos. Este comportamento está de acordo com o que foi encontrado para a atividade 
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enzimática, em que aves com 42 dias de idade apresentaram uma maior produção de 

tripsina pancreática quando comparadas as aves mais jovens, aos 21 dias de idade. 

Isto evidencia o fato de que o desenvolvimento fisiológico da ave aumenta de acordo 

com o avançar da idade, apresentando maior capacidade de digestão e aproveitamento 

dos nutrientes a medida que ocorre o amadurecimento do sistema digestório, sendo o 

controle realizado a nível molecular, através da regulação da expressão de genes. 

 

 

Tabela 17. Expressão de RNA mensageiro da tripsina pancreática (TRIP) de frangos de corte nas fases 
inicial e final de criação. 

Idade da Ave 

Variável 21 dias 42 dias EPM P 
TRIP 0,846b 1,455a 0,153 0,014 

Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 
 

 

 A utilização da protease nas dietas não alterou (P>0,05) a expressão do gene 

relacionado com a síntese de tripsina pelo pâncreas aos 21 dias (Tabela 18). Já aos 42 

dias, o aumento da inclusão da enzima exógena na ração foi responsável pelo 

incremento da expressão gênica da tripsina pancreática. Observa-se, no entanto, que 

este aumento não foi suficiente para alterar a produção da enzima pelo pâncreas, 

demonstrado pelos resultados de atividade enzimática da tripsina aos 42 dias de idade.  

 

 

Tabela 18. Efeito da inclusão dos níveis de protease na dieta sobre a expressão de RNA mensageiro da 
tripsina pancreática (TRIP) de frangos de corte.  
  Tratamentos      
Variáveis Controle Prot. 50% Prot. 100% Prot. 150% EPM P Efeito R2 
  21 dias        
TRIP  1,075 0,687 0,921 0,701 0.332 0.478 NS - 

  42 dias        
TRIP 1,002 0,885 1,940 1,992 0.274 0.019 Linear 0,206 
Efeito Linear TRIP 42 = 0,3871 + 0,1679TRIP 

 

 

 Yuan et al.  (2015) ao estudarem a inclusão de uma protease monocomponente 

em dietas para frangos de corte, formuladas de acordo com as recomendações do NRC 
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(1994), e com inclusões crescentes da enzima, observaram a redução da atividade 

enzimática e da expressão do RNAm da tripsina quando utilizados os maiores níveis de 

suplementação da enzima exógena. Porém, em um outro estudo recentemente 

conduzido por Yuan et al. (2017), os autores utilizaram tratamentos adicionados de 150 

mg de enzimas que degradam polissacarídeos não amiláceos (xilanase, glucanase e 

celulase) por quilograma de ração, combinadas com níveis crescentes de protease 

exógena ácida (0, 40, 80 e 160 mg/kg),  assim como um tratamento controle sem a 

adição de enzimas. Foi verificado que a inclusão do complexo contendo as 

carboidrases foi responsável pelo aumento da quantificação do RNAm da tripsina 

pancreática quando comparado ao controle sem enzimas. Ao utilizar inclusões 

crescentes de protease na dieta, associada com as NSP enzimas, a quantificação do 

RNA mensageiro só foi alterada significativamente com a utilização do maior nível de 

suplementação da protease exógena (160 mg/kg), havendo uma redução na expressão 

da tripsina pancreática com a utilização de altas doses de protease na dieta. Estes 

resultados divergem dos obtidos nesta pesquisa, em que o aumento da inclusão da 

protease exógena levou a uma maior quantificação da expressão de RNA mensageiro 

da tripsina pancreática, o que pode estar relacionado com as diferenças entre as 

inclusões avaliadas. 

 Segundo Cowieson et al. (2006), a adição de enzimas exógenas na dieta de 

frangos ocasionalmente podem resultar em redução nos coeficientes de digestibilidade 

aparente de nutrientes, o que poderia ser explicado, segundo os autores, pela criação 

de um desequilíbrio dos nutrientes ou pela utilização e absorção de  compostos com 

valores nutricionais negativos (como os xilanos), podendo as enzimas exógenas, 

quando erroneamente escolhidas ou utilizadas em concentrações excessivas, também 

levar a uma perda de material endógeno através da interação direta com o trato 

gastrointestinal. 

 Os efeitos da utilização de enzimas exógenas em dietas de aves sobre a 

atividade de enzimas endógenas são frequentemente inconsistentes (YUAN et al., 

2015), observa-se que há uma grande variação de enzimas disponíveis no mercado, o 

que dificulta a interpretação dos resultados disponíveis. Quando consideramos o estudo 

da suplementação de enzimas exógenas análogas às enzimas endógenas produzidas 
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pelo pâncreas, verificamos uma inconsistência nos resultados de pesquisas, o que na 

maioria das vezes podem estar relacionadas a fatores como: enzimas obtidas por 

diferentes microrganismos e com diferentes concentrações (U/g); dosagens utilizadas 

da enzima; diferentes reduções nutricionais nas formulações experimentais; níveis 

nutricionais utilizados e ao uso de enzimas na forma isolada ou associada. Este último 

fator, torna-se de especialmente relevante nos estudos relacionados à interferência da 

suplementação enzimática sobre a produção enzimática endógena, pois a utilização de 

enzimas na forma associada dificulta a interpretação dos resultados, fazendo com que 

as respostas não possam ser atribuídas a um único componente enzimático. 

 Neste trabalho, fez-se a utilização da protease exógena de forma isolada e em 

rações formuladas de acordo com as recomendações nutricionais para o desempenho 

superior de frangos de corte e sem que houvesse a redução de níveis nutricionais da 

ração ao se adicionar a enzima. Os trabalhos disponíveis na literatura (YUAN et al., 

2015; YUAN et al., 2017), sugerem que o efeito da inclusão da protease exógena sobre 

a produção da tripsina endógena é dependente da quantidade adicionada na ração, 

sendo encontrado pelos autores, reduções da atividade e da expressão de genes 

relacionados a produção da tripsina, na maior inclusão avaliada, apenas. Neste sentido, 

o incremento adicional de 50% da dosagem da enzima, conforme utilizado nesta 

pesquisa, pode não ter sido suficiente para alterar negativamente a produção 

enzimática endógena da tripsina, sugerindo ainda, que ao utilizar a protease 

monocomponente em quantidades próximas do recomendado pelo fornecedor da 

enzima, não há interferência na produção da enzima endógena. 
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8. CONCLUSÃO 

 

  

 A utilização da protease exógena em rações formuladas com níveis nutricionais 

dentro das recomendações para desempenho superior e sem a valorização nutricional 

da enzima, não proporciona melhorias no desempenho, rendimento de carcaça e 

cortes, assim como não influencia positivamente na digestibilidade de nutrientes.  

 Nos níveis de inclusão utilizados neste estudo, o uso da protease não altera o 

peso do pâncreas e a atividade da tripsina pancreática, aumentando, porém, a 

expressão de genes relacionados a síntese da tripsina endógena em frangos de corte 

aos 42 dias de idade. 

 Ocorre uma maior produção da tripsina pelo pâncreas em aves aos 42 dias do 

que em aves jovens (21 dias de idade). 
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Uso da α-amilase exógena em dietas para frangos de corte 

 

 

9.  INTRODUÇÃO 

 

 

O uso de enzimas exógenas com o objetivo de redução de custos das rações, 

representa, sem dúvida, uma das alternativas mais versáteis para auxiliar na melhoria 

de rentabilidade na avicultura. As enzimas comercialmente disponíveis podem 

proporcionar reduções nos custos das rações, entretanto as carboidrases são as que 

possibilitam reduções mais significativas (LIMA et al., 2007).  

Sendo o amido o principal nutriente responsável pelo conteúdo energético dos 

ingredientes em dietas para monogástricos, com maior impacto sobre o balanço 

energético (WISEMAN, 2006), o uso de amilases exógenas que possam aumentar a 

digestibilidade do amido presente na ração e consequentemente, promover o melhor 

desempenho das aves, pode ser uma ferramenta de grande interesse na nutrição de 

frangos de corte. De acordo com Sheppy (2001), a adição de amilase em dietas 

animais ajuda a expor o amido mais rapidamente à digestão no intestino delgado, 

conduzindo ao aumento na utilização do nutriente, com consequente melhoria nas 

taxas de crescimento.   

Apesar dos intensos avanços quanto ao desenvolvimento e funcionamento das 

enzimas, existem ainda, lacunas importantes a serem elucidadas, especialmente no 

que refere a composição dos alimentos, no tocante ao tipo e nível de substratos 

presentes. Pontos críticos quanto ao uso de enzimas são comuns na indústria, 

especialmente no que diz respeito ao conhecimento do substrato contido na matéria 

prima, estabilidade enzimática e métodos analíticos e experimentais (KRABBE et al., 

2014). 

É restrito o número de trabalhos disponíveis que abordam a suplementação da 

enzima α- amilase, de forma isolada, nas rações de frangos de corte e seus reflexos 

sobre a capacidade enzimática endógena da ave, assim como os efeitos da utilização 

da amilase exógena quando associada à enzima fitase. Sendo assim, o objetivo deste 
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estudo foi o de avaliar os efeitos da utilização da α-amilase monocomponente, 

associada ou não à enzima fitase nas rações, sobre os parâmetros de desempenho e 

características de carcaça, a atividade de enzimas pancreáticas e sobre a expressão de 

genes relacionados a enzimas digestivas endógenas. 
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10 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

10.1 Local, instalação e animais 

 

 O presente estudo foi conduzido no aviário experimental do Departamento de 

Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, Campus Pirassununga, Estado de São Paulo. 

 Para o experimento de desempenho, as aves foram alojadas em galpão 

convencional de alvenaria, com sistema de ventilação de pressão positiva. Durante o 

período experimental, foram utilizados 384 frangos de corte machos da linhagem Cobb-

500, alojados com um dia de idade e distribuídos em 32 boxes, com 12 aves cada.  

 O programa de iluminação adotado durante todo o período experimental foi de 

acordo com o recomendado no manual da linhagem Cobb, sendo as temperaturas 

mínima e máxima monitoradas diariamente. 

 Para o experimento de digestibilidade, as aves foram alojadas em gaiolas 

metabólicas munidas de comedouro frontal, bebedouro do tipo nipple e bandejas de aço 

inoxidável para o recolhimento das excretas. Durante o período de 1 a 21 dias de idade, 

288 frangos de corte machos (Cobb-500), estiveram alojados em 32 gaiolas, contendo 

9 aves cada.  

 

 

10.2 Delineamento experimental e tratamentos 

 

As aves alojadas nos boxes e nas gaiolas foram distribuídas em um 

delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos (Tabela 19), sendo 

adotadas oito repetições para a avaliação de desempenho. Para os ensaios de 

digestibilidade, utilizou-se oito repetições na fase inicial (1 a 21 dias).  

As rações utilizadas foram isoproteicas e isoenergéticas, não sendo considerado 

o possível incremento na digestibilidade de nutrientes promovido pelo uso das enzimas 

exógenas (uso “on top”), sendo formuladas à base de milho e farelo de soja e seguindo 
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os níveis nutricionais de acordo com o proposto por Rostagno et al. (2011) para frangos 

de corte machos de desempenho superior. Todas as rações foram produzidas na 

Fábrica de Ração da CCPS/USP Pirassununga.  

As dietas experimentais possuíram a mesma composição, diferindo apenas o 

nível da inclusão das enzimas. O espaço na formulação a ser ocupado pelas enzimas 

foi completado com inerte. As rações padrão utilizadas, bem como sua composição 

calculada, estão apresentadas na Tabela 20. 

 

 

Tabela 19: Descrição dos tratamentos utilizados 

Tratamentos Descrição 

Controle Ração padrão 
Amil 50 Ração padrão + 50% da inclusão recomendada da amilase 
Amil 100 Ração padrão + 100% da inclusão recomendada da amilase 
Amil + Fit Ração padrão + 100% da inclusão recomendada da amilase e fitase 

 

 

 A amilase comercial utilizada foi obtida a partir da fermentação de Bacillus 

amyloliquefaciens, contendo 200 KNU por grama de produto. A indicação do fornecedor 

em relação ao uso da alfa-amilase foi de uma inclusão de 400 g do produto em uma 

tonelada de ração. A 6-fitase, de origem fúngica, adicionada ao tratamento com a 

associação de enzimas, foi utilizada com a inclusão de 1 kg por tonelada de ração, 

totalizando a concentração de 500 FTU por kg. As inclusões das enzimas e/ou do inerte 

em cada tratamento estão apresentados na Tabela 21. 
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Tabela 20: Formulas das rações experimentais e composição calculada  

Ingrediente 

Fases de Criação 

Pré-Inicial Inicial       Crescimento Final 

(1 a 7 dias) (8-21 dias) (22 a 33 dias) (34 a 42 dias) 
Milho 60,541 61,925 63,841 67,937 
Farelo de soja 31,146 29,616 27,035 23,156 
Farinha de carne e ossos 5,596 4,524 3,836 3,906 
Óleo de soja 0,372 1,604 3,011 2,961 
Sal comum 0,442 0,429 0,413 0,400 
Calcário calcítico 0,091 0,265 0,278 0,290 
L-Lisina HCl 0,384 0,315 0,304 0,334 
DL-Metionina 0,369 0,310 0,290 0,271 
Treonina 0,208 0,161 0,144 0,144 
Suplemento vitamínico e 
mineral* 0,400 0,400 0,400 0,400 
Adsorvente de micotoxinas 0,250 0,250 0,250 0,000 
Inerte (Caulim) 0,200 0,200 0,200 0,200 

Total 100,000 100,000 100,000 100,000 

Níveis Nutricionais Calculados 
Energia metabolizável 
(kcal/kg) 2960 3050 3150 3200 
Proteína bruta (%) 22,400 21,200 19,800 18,400 
Cálcio (%) 0,920 0,841 0,758 0,758 
Fósforo disponível (%) 0,470 0,401 0,354 0,354 
Lisina digestível (%) 1,324 1,217 1,130 1,06 
Met+Cis digestível (%) 0,953 0,876 0,826 0,774 
Treonina digestível (%) 0,861 0,791 0,735 0,689 
Triptofano digestível (%) 0,225 0,215 0,204 0,191 
Sódio 0,220 0,210 0,200 0,195 

*Suplemento vitamínico e mineral para frangos de corte nas fases iniciais (níveis por kg de ração): Vitamina A (mínimo) 7.000,00 
U.I/kg; Vitamina D3 (mínimo) 2.200,00 U.I/kg; Vitamina E (mínimo) 11,00 U.I/kg; Vitamina K 3 (mínimo) 1,60 mg/kg; Vitamina B1 
(mínimo) 2,00 mg/kg; Vitamina B2 (mínimo) 5,00 mg/kg; Vitamina B6 (mínimo) 3,00 mg/kg; Vitamina B12 (mínimo) 12,00 mcg/kg; 
Niacina (mínimo) 35,00 mg/kg; Ácido Pantotênico (mínimo) 13,00 mg/kg; Ácido Fólico (mínimo) 0,80 mg/kg; Colina (mínimo) 0,33 
g/kg; Ferro (mínimo) 50,00 mg/kg; Manganês (mínimo) 70,00 mg/kg; Zinco (mínimo) 50,00 mg/kg; Cobre (mínimo) 100,00 mg/kg; 
Iodo (mínimo) 1,20 mg/kg; Selênio (mínimo) 0,20 mg/kg, Monensina 120 mg/kg, Virginiamicina 16,5 mg/kg.   
Suplemento vitamínico e mineral para frangos de corte na fase de crescimento e final (níveis por kg de ração): Vitamina A (mín.) 
6.000,00 U.I/kg; Vitamina D3 (mín.) 2.000,00 U.I/kg; Vitamina E (mín.) 10,00 U.I/kg; Vitamina K3 (mín.) 1,60 mg/kg; Vitamina B1 
(mín.) 1,40 mg/kg; Vitamina B2 (mín.) 4,00 mg/kg; Vitamina B6 (mín.) 2,00 mg/kg; Vitamina B12 (mín.) 10,00 mcg/kg; Niacina (mín.) 
30,00 mg/kg; Ácido Pantotênico (mín.) 11,00 mg/kg; Ácido Fólico (mín.) 0,60 mg/kg; Colina (mín.) 0,24 g/kg; Cobre (mín.) 100,00 
mg/kg; Ferro (mín.) 50,00 mg/kg; Manganês (mín.) 70,00 mg/kg; Zinco (mín.) 50,00 mg/kg; Iodo (mín.) 1,20 mg/kg; Selênio (mín.) 
0,20 mg/kg, Virginiamicina 16,5 mg/kg.   
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Tabela 21. Inclusão da enzima (produto comercial) e/ou inerte de acordo com o tratamento, para cada 
100 quilogramas de ração,  

Tratamentos Inclusão das Enzimas (produto comercial) para cada 100 kg de ração 

Controle 200 gramas de inerte 
Amil 50 20 gramas de amilase + 180 gramas de inerte 
Amil 100 40 gramas de amilase + 160 gramas de inerte 
Amil + Fit 40 de amilase + 100 de fitase + 60 gramas de inerte 

 

 

10.3 Características avaliadas 

 

 

10.3.1 Desempenho zootécnico 

 

 As variáveis analisadas foram:  ganho de peso médio (GPM), calculado nos 

períodos acumulados de 1-21 e 1-40 dias de idade, avaliado pela diferença entre o 

peso corporal médio no período e o peso corporal médio no alojamento; consumo de 

ração médio (CRM), mensurado pela diferença entre a ração fornecida e a consumida, 

corrigido pelo número de aves mortas; conversão alimentar (CA), obtida pela razão 

entre o CRM e o GPM das aves, corrigido pelo peso das aves mortas. 

 

 

10.3.2 Rendimento de carcaça e cortes 

 

 Aos 40 dias de idade, foram eutanasiadass duas aves por repetição, as quais 

passaram por um período de jejum de oito horas e foram pesadas previamente ao 

abate. Foram anotados os pesos da carcaça fria, dos cortes de peito e de coxa e 

sobrecoxa, além da gordura abdominal.  

 O rendimento de carcaça foi obtido pelo peso da carcaça fria (sem pé, pescoço, 

cabeça e vísceras) em relação ao peso vivo da ave antes do abate. O rendimento de 

peito, coxa e sobrecoxa e a gordura abdominal, foram calculados em relação ao peso 

da carcaça fria. 

 

10.3.3 Peso relativo do pâncreas 
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 Aos 21 e 42 dias de idade, foram separadas dez aves por tratamento e 

eutanasiadas por deslocamento cervical para a colheita do pâncreas. O pâncreas foi 

cuidadosamente separado da parede do duodeno, sendo então pesado em balança de 

precisão (0,01 g). O peso relativo do pâncreas foi obtido dividindo-se o peso do órgão 

pelo peso vivo da ave. 

 

 

10.3.4 Ensaio de digestibilidade 

 

 Para o experimento de digestibilidade foi utilizado o método de coleta total de 

excretas, descrita por Rizzoli (2009). A avaliação compreendeu o período do 17º ao 21º  

dia de idade.  

Foram realizadas duas coletas por dia, as 08:00 e as 17:00 h, tomando-se o 

cuidado de retirar possíveis contaminantes como penas e ração. As excretas foram 

acondicionadas em sacos plásticos, identificados e congeladas em freezer a -4oC.  

Ao final de cada período experimental foi determinada a quantidade de ração 

consumida, bem como a quantidade total de excretas produzidas, que foram 

descongeladas em temperatura ambiente e homogeneizadas. Uma alíquota de cada 

repetição foi retirada e pesada, sendo em seguida secas em estufas de ventilação 

forçada a 55oC por 72 horas, a fim de se realizar a pré secagem. Após a pré secagem, 

as amostras foram pesadas, moídas e acondicionadas em recipientes para posteriores 

análises laboratoriais.  

As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal 

do Instituto de Zootecnia (IZ) em Nova Odessa, SP, onde foram determinados os teores 

de Matéria Seca (resíduo da secagem da amostra em estufa a 103-105°C), Nitrogênio 

(combustão da amostra, através do método de Dumas) e energia bruta por bomba 

calorimétrica, para obter as informações dos coeficientes de digestibilidade da matéria 

seca (CDMS), da proteína bruta (CDPB) e a energia metabolizável aparente corrigida 

pelo balanço de nitrogênio (EMAn). Os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes 

foram determinados através da seguinte fórmula: 
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CD nutriente (%) =  (nutriente ingerido) - (nutriente excretado)   x 100 
(nutriente ingerido) 

 

 O valor de energia metabolizável aparente corrigida para balanço de nitrogênio 

(EMAn) foi calculado utilizando a equação proposta por Matterson et al. (1965): 

 

EMAn da ração (kcal/kg) = (EB ingerida) - (EB excretada + 8,22 x BN)) 
ingestão de alimento 

 

 

10.3.5 Atividade Enzimática 

 

 Aos 21 e aos 42 dias de idade duas aves por parcela foram eutanasiadas por 

deslocamento cervical a fim de se coletar o pâncreas para o procedimento das análises 

de atividade enzimática. O material colhido foi lavado em solução salina, identificado, 

congelado em nitrogênio líquido e posteriormente armazenado em freezer a -80oC até a 

realização das análises. Estas foram realizadas no Laboratório de Bioquímica do 

Departamento de Tecnologia da FCAV/UNESP – Jaboticabal, segundo a metodologia 

utilizada por Souza (2008). Para tanto, o pâncreas foi homogeneizado em um 

homogeneizador OMNI GLH por três pulsos de trinta segundos, utilizando-se tampão 

tipo Tris-HCl 50 mM, pH 8,0 contendo CaCl2 50 mM, numa proporção 1:20 

(peso/volume). Os extratos brutos assim obtidos foram centrifugados a 10.000 rpm por 

10 minutos a 4ºC, filtrados em lã de vidro, armazenados a -20ºC e utilizado 

posteriormente para a determinação da atividade enzimática da tripsina. 

 A atividade da tripsina foi determinada segundo KAKADE et al. (1974). A 

ativação do tripsinogênio foi efetuada em tampão Tris-Hcl 50 nM contendo CaCl2 

50mM, pH 8,0. O extrato do pâncreas da amostra testada foi incubada a 37°C em cada 

dosagem, durante 30 minutos, com igual volume de enteroquinase de intestino de suíno 

(4,5 unidades SIGMA). Após este tempo, uma alíquota de 0,4 ml do meio de reação 

obtido é utilizada para a determinação da atividade da tripsina. A reação inicia pela 

adição do substrato N-alfa benzoil-DL-arginina-para-nitroanilida (BAPNA) ao meio de 

reação. Após 5 minutos, a reação foi interrompida pela adição de 0,2 ml de ácido 

acético 30% (v/v). Após centrifugação (microcentrífuga Spin) a p-nitroanilida liberada 
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será determinada em 410 nM. Foram incluídos controles sem adição de enzima, para 

se estimar a hidrólise espontânea do substrato. As determinações foram feitas em 

triplicatas. Uma unidade (U) de enzima é definida como sendo 1 nmol de p-nitroanilida 

liberada por minuto/mg de proteína. 

 A atividade da α-amilase foi determinada segundo Bernfeld (1955). As condições 

padrões dos ensaios foram tampão fosfato 20 mM, pH 6,9, contendo NaCl 7mM, extrato 

pancreático e amido solúvel 1%, em um volume final de 1ml. Após 5 minutos, a reação 

foi interrompida pela adição de 0,5 ml do reagente do ácido 3,5-dinitrosalicílico. Após 

homogeneização, as amostras foram colocadas em banho-maria em ebulição, por 5 

minutos, resfriadas e diluídas com 10 ml de água destilada. Após agitação, a 

absorbância é determinada a 530 nm. Em cada determinação, foram incluídos controles 

sem a adição da enzima para se estimar a hidrólise não enzimática do substrato. Uma 

unidade de atividade enzimática da α-amilase pancreática foi definida e expressa como 

a quantidade de enzima que libera 1 µmol de maltose por minuto por miligrama de 

proteína. 

A concentração de proteína foi determinada de acordo com o método descrito 

por HARTREE (1972), usando soroalbumina bovina fração V como padrão. 

 

 

10.3.6 Quantificação da Expressão Gênica 

 

 A quantificação da expressão dos genes codificantes da enzima digestiva alfa-

amilase foi realizada no Centro de Pesquisa em Bovinos (CEPBOV), Laboratório de 

Genômica Funcional do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (VNP-FMVZ-USP). 

 

Extração do RNA e Remoção do DNA genômico 

 

As mesmas amostras de pâncreas obtidas para a avaliação da atividade 

enzimática, aos 21 e aos 42 dias de idade, foram submetidas à extração do RNA total 

através do RNeasy Midi Kit, da Qiagen. As amostras foram submetidas a leitura em 
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espectrofotômetro (Nanodrop 2000 – Thermo Scientific®), com o intuito de averiguar a 

quantidade e qualidade do RNA extraído, sendo um dos parâmetros considerados 

como padrão de qualidade da amostra ou da extração. No presente estudo, o RNA 

extraído apresentou a razão A260/A280 maior que 2. Após a verificação da qualidade 

do RNA extraído, as amostras passaram por uma diluição a fim de se aproximarem na 

quantidade de RNA, tomando como referência a amostra de menor concentração. Esta 

diluição possibilitou a igualdade nas condições durante a análise. 

As amostras foram preparadas para a aplicação no gel de agarose misturando 

5,0 µL da amostra, 2,0 µL de loading RNA e mais 3,0 µL de H2ODEPC. A solução foi 

aquecida em bloco aquecedor a 85 ºC por 10 minutos. As amostras foram 

vagarosamente aplicadas nos poços e a fonte de eletroforese ligada a 70 Volts, 

deixando correr do pólo negativo para o positivo por 50 minutos. 

As amostras com 1,5 µg de RNA foram tratadas com DNAse I (Life 

Technologies), afim de eliminar possíveis contaminações com DNA genômico, 

seguindo-se as recomendações do fabricante. O RNA foi incubado com 1 µL de tampão 

DNAse I, 1 µL de DNAse I e 8 µL de H2ODEPC a temperatura ambiente por 15 minutos. 

Foi adicionado 1 µL de EDTA (25 mM) e a solução aquecida em bloco aquecedor a 65 

ºC por 10 minutos, para desativar a enzima. As amostras tratadas foram colocadas em 

gelo por 1 minuto, centrifugadas em centrífuga de bancada e armazenadas em freezer 

a -80 ºC. 

 

Síntese do cDNA e Delineamento dos oligonucleotídeos iniciadores (primer) 

 

Após a extração do RNA e a eliminação de possíveis contaminações com DNA 

genômino, as amostras foram submetidas a síntese do cDNA, utilizando-se o kit 

Superscript II cDNA synthesis (Life Technologies). Foram utilizados 1,0 – 5,0 µg de 

RNA de cada amostra como molde da reação de Transcriptase Reversa (RT). 

Os primers, senso e antisenso, para quantificação da expressão gênica da 

tripsina foram delineados, segundo a região codificante deste gene previamente 

descrita em aves (Wang et al., 1995) e registrada no GenBank sob o número U15155-

15157. Os primers senso e antisenso para a quantificação da expressão gênica da alfa-
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amilase serão os mesmos utilizados por Jiang et al. (2008). Para a determinação da 

expressão genica relativa é realizada a comparação da expressão do gene-alvo com 

um ou mais genes denominados “housekeeping” ou genes endógenos controle. Para 

este estudo, foi adotado o RNA ribossômico 18S como gene endógeno e como o 

controle internos para o estudo de expressão gênica.  

Os primers utilizados foram delineados com utilização do software Primer 

Express® 3.0 (Applied Biosystems) de acordo com as exigências para adequada curva 

de amplificação e quantificação em PCR em tempo real (qPCR). Na Tabela 22 estão 

apresentados os primers forward e reverse do gene alvo e do controle. 

 

 

Tabela 22. Primers Forward (F) e Reverse (R) utilizados para as reações de PCR em Tempo Real. 
Nome da Sequência Sequência 5´- 3´ 

18SrRNA F:  CGGCGACGACCCATTCGAAC 
18SrRNA R:  GAATCGAACCCTGATTCCCCGTC 
TRIP F:   AGGATGATGACAAGATTGTGG 
TRIP R:  AGTGTAAACACCAGGATAACCT 
AMIL F:  GACGGTCAGCCTTTCTCA 
AMIL R:  TACACGCACTCGCTTCCT 
18SrRNA= RNA Ribossômico 18S (gene endógeno)           
AMIL = Amilase (gene alvo) 
TRIP= Tripsina (gene alvo) 
 
 

Reação em cadeia de polimerase (PCR) 

 
As reações em cadeia de polimerase (PCR) foram realizadas com o objetivo de 

comprovar a qualidade dos primers de acordo com a capacidade de amplificação do 

inserto de cDNA predito.  

A amplificação ocorre em um volume final de 50 µL, utilizando um termociclador 

PXE 0.2 (Thermo Electron Corporation). Os produtos de PCR foram então aplicados em 

gel de agarose 2% para verificação da existência e comprovação do número de pares 

de bases dos insertos clonados. 

 

Quantificação da expressão gênica por PCR em tempo real 
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As amplificações em PCR em tempo real foram realizadas com o objetivo de 

quantificar a expressão gênica relativa dos genes da tripsina, quando comparados ao 

gene referência, 18S. 

Foram feitas curvas padrão de cada gene com o mesmo pool de cDNA do 

pâncreas utilizado para as amplificações em termociclador que, através da inclinação 

da curva (slope), determinaram a eficiência das reações. As condições de amplificação 

foram otimizadas para se obter eficiência próxima a 100% antes da quantificação. 

As detecções das amplificações por PCR em tempo real foram realizadas no 

equipamento StepOne® (Applied Biosystems® – Life Technologies do Brasil) utilizando 

o reagente SYBR Green master mix 2 X (Applied Biosystems® – Life Technologies do 

Brasil), composto pelo corante SYBR Green, dNTPs, MgCl2, tampão e AmpliTaq Gold® 

DNA polimerase.  

Em todas as reações foram utilizados controles negativos, contendo H2OMiliQ 

estéril em substituição à amostra. As reações foram preparadas em duplicatas (curva 

padrão) ou triplicatas (análise da expressão gênica), em tubos com tampas ópticas 

transparentes e planas ou em placas com adesivo óptico, que permitem a passagem da 

luz.  

A curva de dissociação consiste na desnaturação dos produtos de PCR de 

acordo com o aumento na temperatura. Quando o SYBR encontra-se 50 % dissociado 

das fitas duplas e 50 % associado, a temperatura de Fusão (Tm) é gerada, pois, se o 

fluoróforo não está ligado a fita a fluorescência não é captada. A Tm depende do 

tamanho do fragmento e do GC%. Mais de uma Tm na mesma amplificação pode 

indicar amplificação de produtos inespecíficos ou formação de dímeros de primer, 

quando há excesso do iniciador ou falha em seu desenho (grande região de 

homologia). 

Para a posterior análise estatística dos dados, foi seguida a metodologia de Pfaffl 

(2001), normalizado para a média do tratamento 1, para cada coleta. Esta metodologia 

leva em consideração a eficiência de amplificação dos primers, que foi a seguinte: 

Amilase - 0,80752 (80,752%); Tripsina - 0,778; 18S - 0,849. Desta forma, os dados de 

Ct (amplificação) foram corrigidos para as respectivas eficiências dos primers. 
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10.4 Análise estatística 

 
 
 Os resultados foram analisados através do programa computacional Statistical 

Analysis System (SAS, 1998), sendo anteriormente verificada a normalidade dos 

resíduos pelo Teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE) e as variâncias comparadas 

pelo Teste de Hartley (OTT, 1983). Os dados (variável dependente) que não atenderam 

a estas premissas foram submetidos à transformação.  

 Os dados originais ou transformados, quando este último procedimento foi 

necessário, foram submetidos à análise de variância para separar como causa de 

variação apenas o efeito de tratamento, por se tratar de um delineamento inteiramente 

casualizado, utilizando-se o procedimento General Linear Model (PROC GLM do SAS).  

Foi utilizado o nível de significância de 5% para todos os testes de médias realizados 

(Tukey e Teste F).  
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11.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados de desempenho das aves submetidas a suplementação das 

enzimas amilase e fitase, estão apresentados na Tabela 23. A utilização da enzima 

amilase nas dietas de frangos de corte, associada ou não à fitase exógena, não afetou 

o consumo de ração, o ganho de peso e a conversão alimentar durante os períodos 

avaliados (1 a 21 e 1 a 40 dias de idade). 

  

 

Tabela 23. Consumo de Ração (CR), Ganho de Peso (GP) e Conversão Alimentar (CA) de frangos de 
corte alimentados com rações suplementadas com as enzimas amilase e fitase. 
  Tratamentos     
Variáveis Controle Amil 50 Amil 100 Amil + Fit CV P 
  1 - 21 dias     
CR (g) 1280,4 1305,4 1286,0 1284,4 2,46 0,47 
GP (g) 973,6 975,5 973,9 986,5 2,95 0,83 
CA (g/g) 1,32 1,33 1,33 1,31 1,85 0,10 
  1 - 40 dias     
CR (g) 4434,3 4485,3 4398,9 4409,0 2,77 0,48 
GP (g) 2795,8 2754,5 2768,8 2760,9 3,02 0,96 
CA (g/g) 1,61 1,62 1,62 1,61 2,46 0,39 

  

 

Efeitos benéficos tem sido relatados na literatura, através da utilização da α-

amilase nas rações de frangos de corte, sobre os parâmetros de desempenho. Fortes 

(2010), verificou maior ganho de peso e melhor conversão alimentar nas aves que 

receberam os tratamentos com reduções dos níveis nutricionais, suplementados com a 

associação de carboidrases (beta-glucanase, xilanase, alfa-galactosidade e 

galactomananase) com fitase (500 FTU/kg), quando comparados às dietas sem a 

adição de enzimas. Gracia et al. (2003), observaram melhor conversão alimentar e 

ganho diário de peso em dietas com a suplementação da α-amilase, quando 

comparado ao tratamento sem a utilização da enzima. Stefanello et al. (2015), 

estudaram a utilização de dietas controle (com ou sem fitase), adicionadas ou não da 

enzima amilase ou da associação amilase e xilanase, no período de 14 a 25 dias de 

idade. Estes autores encontraram maior ganho de peso e melhor conversão alimentar 
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nas aves que receberam os tratamentos com enzimas, havendo melhor desempenho 

nas aves que receberam o tratamento controle com fitase, em relação ao controle sem 

enzimas, assim como para a associação da amilase e xilanase, quando comparadas 

com os tratamentos com a α-amilase apenas.  

Entretanto, os resultados obtidos nesta pesquisa sugerem uma ineficiência das 

enzimas α-amilase e da fitase em promover melhorias no desempenho das aves, 

quando adicionadas de forma on top nas dietas. Corroborando com estes resultados, 

estão os obtidos por Kaczmarek et al. (2014), que não encontraram efeitos benéficos 

sobre o desempenho de frangos de corte de 1 a 14 dias, com a adição da amilase nas 

rações de frangos de corte, formuladas considerando como referência os níveis 

recomendados pelo NRC (1994). Os resultados de ganho de peso e conversão 

alimentar aos 21 dias de idade também estão de acordo com os encontrados por 

Sorbara et al. (2009), que ao suplementarem rações de frangos de corte na fase inicial, 

sem a redução de energia ou de outro nutriente (uso on top), não encontraram 

diferenças significativas com o uso da α-amilase. Para este período avaliado, os 

autores observaram um aumento significativo do consumo de ração para as aves 

alimentadas com rações contendo a enzima, o qual foi atribuído ao aumento da 

capacidade digestiva das aves. Neste mesmo trabalho, também foram avaliadas as 

inclusões da α-amilase, associada ou não a xilanase e em dietas com ou sem a 

redução energética (120 kcal/kg), durante todo o período de criação de frangos de corte 

(1-40 dias). Desta forma, pode-se observar uma melhor conversão alimentar ajustada 

para os tratamentos com o uso on top das enzimas em relação ao controle negativo 

com enzimas, não diferindo, porém, do tratamento controle positivo (sem redução 

energética e sem adição de enzimas).  

Oliveira (2012), ao suplementar a enzima α-amilase em dietas para frangos de 

corte sobre o controle negativo com reduções de 50 kcal/kg na fase inicial (1 a 21 dias) 

e na fase de crescimento (22 a 42 dias de idade), com diferentes inclusões da α-

amilase (200, 400 e 600 g/ton), observou o aumento do consumo de ração e piora da 

conversão alimentar para os tratamentos com enzima, sinalizando a ineficiência da alfa-

amilase utilizada em suprir o déficit energético imposto pela enzima. Comportamento 

semelhante pode ser observado por outros autores, que, ao avaliarem a suplementação 
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de enzimas, entre elas a α-amilase, em dietas com reduções energéticas, encontraram 

desempenho inferior para as aves submetidas a estes tratamentos, quando 

comparadas ao tratamento controle positivo sem enzimas (COSTA et al., 2006; 

CARDOSO et al ; MORGADO, 2013). 

Os resultados obtidos na presente pesquisa, sugerem uma ineficiência das 

enzimas em promover melhorias no desempenho das aves quando adicionadas às 

rações formuladas com níveis nutricionais dentro do recomendado. Além disso, as 

enzimas foram utilizadas de forma on top, não sendo considerados durante a 

formulação das dietas experimentais, os possíveis ganhos em digestibilidade dos 

nutrientes com o uso da suplementação enzimática.  

 Na Tabela 24 estão apresentados os resultados das avaliações de rendimento 

de carcaça (%), rendimento de peito (%), rendimento de coxa e sobrecoxa (%) e 

gordura abdominal de frangos de corte submetidos às dietas contendo amilase e fitase 

exógenas. O uso das enzimas amilase e fitase não afetaram significativamente as 

características de carcaça avaliadas. 

 

 

Tabela 24. Rendimento de Carcaça (RC), Rendimento de Peito (RP), Rendimento de Coxa e Sobrecoxa 
(RCS) e Gordura Abdominal (GA) de frangos de corte aos 40 dias de idade. 
  Tratamentos     

Rendimentos (%) Controle Amil 50 Amil 100 Amil + Fit CV P 

RC  73,2 72,7 73,0 72,7 1,96 0,91 
RP 38,9 38,3 38,6 37,7 4,82 0,21 
RCS  31,8 31,5 31,6 32,2 4,74 0,52 
GA  2,1 2,2 1,9 2,2 21,96 0,36 

 

 

Ao avaliar a influência da adição de enzimas sobre a composição de carcaça de 

frangos de corte, Olukosi et at. (2008) utilizaram cinco tratamentos, sendo: T1 - controle 

positivo, formulado segundo as recomendações do NRC (1994) e sem a adição de 

enzimas; T2 – controle negativo com redução de energia e fósforo (reduções de 6% 

para a energia e de 47% para o fósforo não fítico em relação ao recomendado pelo 

NRC), sem a adição de enzimas; T3 – controle negativo com adição de fitase (1000 

FTU/kg); T4 – controle negativo com a adição do complexo enzimático contendo 
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amilase, xilanase e protease (XAP) e T5 – controle negativo com a adição fitase e do 

complexo enzimático XAP. Os autores não encontraram diferenças significativas 

(P>0,05) na quantidade de matéria seca, proteína e de gordura de carcaças de frangos 

de corte aos 7, 14 e 21 dias de idade, observando porém, que a utilização da fitase 

combinada ou não com a enzima XAP, aumentou a quantidade de cinzas na carcaça, 

quando comparado com o controle negativo sem enzimas. 

Trabalhando com a suplementação de quantidades crescentes de fitase nas 

dietas, Oliveira (2016) não encontrou diferenças significativas (P>0,05) do uso da 

enzima sobre o rendimento de carcaça e cortes de frangos aos 42 dias de idade. Nesta 

pesquisa, o autor trabalhou com 500, 1.500, 4.500 e 13.500 FTU de fitase por kg de 

ração, adicionadas ao controle negativo com níveis reduzidos de energia, cálcio e 

fósforo. 

De forma semelhante às respostas apresentadas nesta pesquisa, os resultados 

publicados por Costa et al. (2004), indicam a não interferência da suplementação de 

enzimas (complexo contendo amilase) sobre o rendimento de carcaça e de gordura 

abdominal. Neste trabalho, os autores utilizaram em um dos tratamentos, a enzima on 

top sobre o controle positivo, formulado de acordo com Rostagno et al. (2005), obtendo 

resultados similares de rendimento de carcaça e de gordura abdominal entre as aves 

que receberam os tratamentos formulados dentro da exigência com ou sem a adição do 

complexo enzimático.  

Outros autores, ao utilizarem complexos enzimáticos contendo amilase ou com a 

utilização da enzima monocomponente, também não encontraram diferenças 

significativas sobre o rendimento de carcaça e de rendimento de cortes de frango de 

corte (ZANELLA et al., 1999; CARVALHO et al., 2009; CARDOSO et al., 2011; 

HOFFMANN et al., 2017).  

Os resultados de digestibilidade de nutrientes de dietas suplementadas com as 

enzimas α-amilase e fitase, estão apresentados na Tabela 25. Durante a fase inicial de 

criação, a digestibilidade da matéria seca e da proteína bruta não foi influenciada 

(P>0,05) pelo uso das enzimas nas rações. Da mesma forma, a utilização da fitase e da 

α-amilase não alterou a fração metabolizável da energia ingerida pelas aves aos 21 

dias de idade. 
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Tabela 25. Coeficientes de Digestibilidade Aparente da Matéria Seca (CDAMS), da Proteína Bruta 
(CDAPB) e Energia Metabolizável Aparente Corrigida (EMAn) de frangos de corte na fase inicial de 
criação (21 dias de idade) alimentados com as enzimas amilase e fitase 
  Tratamentos     
Variáveis Controle Amil 50 Amil 100 Amil + Fit CV P 

21 dias 
CDAMS (%) 75,4 75,5 74,7 75,1 2,96 0,90 
CDAPB (%) 62,7 61,1 60,9 61,2 6,53 0,88 
EMAn (kcal/kg) 3712,0 3697,2 3674,7 3695,0 2,48 0,91 

 

 

Santos Neto (2016), avaliando a utilização de diferentes combinações 

enzimáticas nas dietas de frangos de corte sobre a digestibilidade de nutrientes, não 

encontrou diferenças significativas da adição das enzimas, entre elas complexos 

contendo amilase e fitase, sobre a digestibilidade da matéria seca, do nitrogênio e da 

energia metabolizável aparente corrigida. No trabalho conduzido por este autor, foi 

considerada a adição on top de todas as enzimas, em rações formuladas de acordo 

com as recomendações de Rostagno et al. (2011), estando os resultados de 

digestibilidade de acordo com o encontrado nesta pesquisa. Onderci et al. (2006), 

utilizaram a suplementação de amilase em frangos de corte, através da inclusão de 

bactéria produtora de amilase (E. coli) na água de bebida das aves, não encontrando 

efeito (P>0,05) da adição destas bactérias na água sobre a digestibilidade da proteína 

bruta e do extrato etéreo. 

Oliveira (2012), estudou o efeito da suplementação da enzima α-amilase em 

dietas para frangos de corte. Foram utilizados cinco tratamentos experimentais, sendo 

um controle positivo sem adição de enzimas e formulado de acordo com as 

recomendações de Bertechini (1998), um controle negativo com a redução da energia 

em 50 kcal/kg na fase inicial e 90 kcal/kg na fase de crescimento e três tratamentos 

com inclusões da enzima no controle negativo, de 200, 400 e 800 gramas por tonelada 

de ração. Houve o aumento da energia metabolizável aparente corrigida para os 

tratamentos com a adição da enzima em relação ao controle negativo, não sendo 

equivalente, porém, aos valores de energia metabolizável obtida pelo grupo controle 

positivo (sem a redução da energia e sem enzima), sendo indicado pelo autor, uma 

baixa efetividade da amilase em atender o déficit de energia imposto no controle 

negativo.  
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Entretanto, alguns autores encontraram um aumento da digestibilidade de 

nutrientes da dieta com a utilização de associações de enzimas, as quais continham 

amilase em sua composição (ZANELLA et al., 1999; TEJEDOR et al.; 2001; OLUKOSI 

et al., 2008; ROMERO 2014). Porém, estes resultados são atribuídos, em parte, ao uso 

de complexos enzimáticos contendo amilase, sendo o efeito relacionado a uma ação 

conjunta das enzimas e não com a utilização da alfa-amilase de forma isolada.  

Efeitos da adição da fitase nas dietas de frangos de corte estão registrados de 

forma consistente na literatura, demonstrando efeitos positivos sobre a digestibilidade 

de nutrientes (KORNEGAY, 2001; BARBOSA, 2006; SANTOS, 2015). O ácido fítico 

assim como ocorre com minerais pode se complexar com proteínas e/ou aminoácidos 

tornando estes indisponíveis para os animais. O menor aproveitamento das proteínas 

pelas aves quando alimentadas com rações contendo maior concentração de fitato 

também pode estar relacionado à menor atividade das enzimas pepsina e tripsina 

(SCOTTÁ et al. 2014). 

Dourado (2008), estudou a digestibilidade dos nutrientes do milho e do farelo de 

soja com a utilização de enzimas, encontrando aumento da energia metabolizável 

verdadeira do milho com a utilização da fitase em um primeiro estudo conduzido com 

galos, assim como o aumento do aproveitamento da energia e da digestibilidade da 

matéria seca do milho com a utilização da fitase ou da amilase, em um segundo estudo 

conduzido com pintos na fase inicial (14 dias de idade).  

As diferenças de resultados obtidas entre esta pesquisa e outros trabalhos 

disponíveis na literatura, em que a adição de enzimas promoveu o aproveitamento de 

nutrientes pelas aves, podem ser em parte explicada pelas diferenças entre as 

condições experimentais. O uso de enzimas obtidas por diferentes microrganismos, 

assim como os níveis nutricionais adotados durante a avaliação interferem na 

interpretação dos resultados na literatura. São poucos os trabalhos que tratam da 

utilização de enzimas on top nas rações de frangos de corte, utilizando em sua maioria, 

reduções dos níveis nutricionais em proporcionalidades diferentes, levando a alterações 

na quantidade de substrato disponível para a ação enzimática.  

Na Tabela 26 estão apresentados os resultados de peso relativo do pâncreas de 

acordo com a suplementação enzimática. 
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Tabela 26. Peso Relativo do Pâncreas (PRP) de frangos de corte alimentados com as enzimas amilase e 
fitase. 

Tratamentos 
Variáveis Controle Amil 50 Amil 100 Amil + Fit CV P 
  21 dias   
PRP (g/kg) 3,11 3,25 3,20 3,20 8,34 0,88 
  42 dias   
PRP (g/kg) 1,74 1,66 1,57 1,62 8,43 0,26 

 

 

 A suplementação das enzimas amilase e fitase não alterou o peso relativo do 

pâncreas aos 21 dias e aos 42 dias de idade das aves. Morgado 2013, avaliou a 

utilização de uma amilase produzida por Aspergillus awamori em dietas para frangos de 

corte na fase inicial (uso on top da enzima), formuladas de acordo com as 

recomendações nutricionais propostas por Rostagno et al. (2011), não encontrando 

alterações do peso relativo do pâncreas de aves alimentas com as dietas contendo a 

enzima. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Zanella et al. (1999), em 

que a utilização de um complexo enzimático contendo amilase, xilanase e protease não 

alterou o peso dos pâncreas das aves. 

 Onderci et al. (2006), ao utilizar uma estirpe recombinante de Escherichia Coli, 

produtora de α-amilase, suplementada na água de bebida de frangos de corte no 

período de 1 a 42 dias de idade, encontraram uma redução significativa do peso relativo 

do pâncreas das aves que receberam o tratamento via agua de bebida. Os autores 

relacionam esta redução de peso do pâncreas à secreção de enzimas endógenas, que 

podem ser afetadas pela concentração de enzimas e substratos ou pelo produto da 

hidrólise enzimática no intestino.  

 Os resultados de peso relativo de pâncreas discordam dos obtidos por Minafra 

(2007), que observaram a redução do peso relativo do pâncreas de aves alimentadas 

com dietas suplementadas com α-amilases exógenas (Cryptococcus e Aspergillus). 

Porém, torna-se importante salientar que as enzimas utilizadas por Minafra (2007) 

foram produzidas por microrganismos diferentes da enzima utilizada nesta pesquisa 

(Bacillus amyloliquefaciens), o que poderia explicar, em parte, a diferença entre os 

resultados. 
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Os resultados de atividade das enzimas pancreáticas das aves submetidas a 

suplementação de enzimas estão apresentados na Tabela 27. 

 

 

Tabela 27. Atividade da Amilase (A. Amil) e da Tripsina (A. Trip) pancreática de frangos de corte 
alimentados com enzimas na dieta. 
  Tratamentos   
Variáveis Controle Amil 50 Amil 100 Amil + Fit CV (%) P 
  21 dias     

A. Amil (U/mg proteína) 614,0b 598,8b 850,7a 963,3a 25,31 0,002 
A. Trip (U/mg proteína) 19,9a 18,1ab 15,2b 15,7b 18,38 0,047 
  42 dias     
A. Amil (U/mg proteína) 1175,5 1075,3 1161,8 1157,0 17,75 0,808 
A. Trip (U/mg proteína) 32,3 30,4 31,4 25,8 22,24 0,27 
Médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na linha, diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
 
 

 A produção de tripsina e de amilase pelo pâncreas não foram alteradas 

significativamente pela presença de enzimas exógenas nas rações de frangos de corte 

aos 42 dias de idade. Porém, observou-se no tratamento com a associação das 

enzimas amilase e fitase, uma redução na atividade da tripsina pancreática em relação 

ao tratamento controle sem enzimas. Já para as aves aos 21 dias de idade, a 

suplementação das enzimas exógenas alterou significativamente a produção das 

enzimas pelo pâncreas. Com a utilização da α-amilase dentro da inclusão recomendada 

pelo fornecedor da enzima (Amil 100) ou com a associação desta enzima com a fitase 

(Amil + Fit), houve o aumento (P<0,05) da atividade da amilase produzida pelo 

pâncreas e redução da tripsina endógena em relação ao grupo controle e ao grupo com 

50% da recomendação. 

 Lima et al. (2002), ao avaliarem o efeito da adição de um complexo enzimático 

(amilase, protease e amiloglucosidase) em dietas para frangos, observaram o aumento 

da atividade de amilase endógena aos 14 dias de idade, não encontrando diferença 

significativa aos 42 dias. Estes resultados se aproximam com o encontrado neste 

estudo, em que a utilização da alfa-amilase afetou a atividade de amilase do pâncreas 

aos 21 dias, porém sem que fosse observado este mesmo efeito nas aves com 42 dias 

de idade. Lima et al. (2002) também avaliaram o impacto da suplementação das 
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enzimas exógenas sobre a atividade da tripsina pancreática, sendo observada uma 

redução da atividade com a inclusão da enzima, porém não significativa.   

 Alguns trabalhos demonstram alterações na atividade enzimática com a 

suplementação de amilase na dieta quando a atividade é avaliada no conteúdo 

intestinal do duodeno ou do íleo, ou ainda, quando analisadas na mucosa do duodeno. 

Mahagna et al (1995), analisaram a atividade de enzimas no conteúdo intestinal de 

frangos aos 7 e 14 dias de idade, alimentados com dietas contendo amilase exógena e 

observaram uma redução da atividade da amilase e da tripsina aos 14 dias, não 

encontrando, porém, alterações significativas na produção enzimática quando avaliado 

o tecido pancreático. De forma semelhante, Jiang et al. (2008), ao trabalhar com a 

suplementação de alfa-amilase em dietas para frangos de corte de 1 a 21 dias de idade 

e com inclusões crescentes da enzima na dieta (250, 750, 2250 mg/kg) não 

encontraram alterações da atividade da amilase e da tripsina no pâncreas, sendo 

observada a alteração destas enzimas no conteúdo intestinal apenas. Para a avaliação 

da amilase no conteúdo intestinal, os autores verificaram efeito quadrático da atividade 

da enzima, em que a suplementação dos níveis de 250 e 750 promoveram o aumento 

da amilase no intestino, sendo seguido pelo decréscimo da atividade enzimática 

quando utilizado o maior nível de suplementação (2250 mg/kg). A quantidade de 

enzima utilizada por Jiang et al. (2008), suficiente para alterar negativamente a 

produção da amilase endógena, foi 9 vezes maior do que a quantidade utilizada no 

menor nível de suplementação (250 mg/kg), o qual promoveu o incremento da atividade 

enzimática. Desta forma, a quantidade de enzima exógena utilizada nesta pesquisa 

pode não ter sido suficiente para causar um feedback negativo na produção enzimática 

endógena.  

 Yuan et al. (2017), ao avaliarem os efeitos da adição de α-amilase de diferentes 

microrganismos (A. oryzae e B. subtilis) e do aumento da inclusão destas enzimas nas 

rações de frangos aos 14 dias de idade, não encontraram diferenças significativas na 

atividade da amilase e da tripsina tanto no pâncreas, quanto no conteúdo do duodeno. 

Porém, estes autores observaram o incremento da enzima sacarase na mucosa do 

jejuno, relacionada a suplementação da α-amilase de A. oryzae, sendo o mesmo 

comportamento não observado para a enzima de B. subtilis.  
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 Huang (2014) observou que altas concentrações de α-1,6 isoamilase nas dietas 

de frangos reduzem a atividade de enzimas digestivas na mucosa. Segundo o autor, 

baixos níveis de enzimas exógena isoamilase (300 U/kg) não afetam a atividade de 

amilase no pâncreas, porém 600 U/kg aumenta a atividade desta enzima, enquanto que 

em altas dosagens (900 U/kg), a atividade da amilase pancreática reduz.  

 A inclusão de fitase nas rações, associada a amilase, não levou a modificações 

significativas na atividade das enzimas endógenas (Tabela 27). Nota-se que a produção 

das enzimas amilase e tripsina pelo pâncreas foi similar entre os tratamentos com a 

associação enzimática (fitase e amilase) e com a enzima monocomponente (amilase 

apenas). Porém, observa-se que a adição da amilase nas rações nas quantidades 

dentro do recomendado pelo fornecedor da enzima (400 mg/kg) estimulou (P<0,05) a 

produção da enzima amilase endógena aos 21 dias, estando de acordo com os 

resultados obtidos por Jiang et al. (2008) e por Huang (2014), que só encontraram 

reduções da atividade enzimática através de altas inclusões da enzima exógena. 

 Pelos resultados obtidos, observa-se uma maior sensibilidade das aves na fase 

inicial de criação (1 a 21 dias) em responder fisiologicamente à suplementação 

enzimática. Este comportamento pode ser explicado pelo fato de, ao observar o fator 

idade apenas, as aves aos 21 dias de idade apresentam uma menor atividade da 

amilase pancreática do que quando comparadas às aves aos 42 dias de idade (Tabela 

28). 

 

 

Tabela 28. Efeito da idade de frangos de corte sobre a atividade da amilase pancreática (A. Amil). 
Idade da Ave 

Variável 21 dias 42 dias CV (%) P 
A. Amil (U/mg proteína) 745,6b 1089,3a 26,6 <0,01 

Médias seguidas de letras diferentes, diferem entre si pelo Teste F. 
 

 

 Corroborando com estes resultados, Lima et al. (2002), ao avaliarem a atividade 

da amilase pancreática nas idades de 7, 14, 28 e 48 dias de idade em frangos de corte, 

observaram o aumento crescente da atividade desta enzima até os 42 dias idade.   
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 Sakomura et al. (2004), verificaram o aumento linear da atividade da amilase 

pancreática com o avançar da idade da ave (Y= 8,44 + 22,73x, R2=0,99), quando 

avaliados frangos de corte no período de 1 a 28 dias de idade, sendo a maior fase de 

atividade da enzima compreendida entre a primeira e a segunda semana de idade. 

Entretanto, Nitsan et al. (1991) e Nir et al. (1979) observaram diminuição da atividade 

da amilase nas duas primeiras semanas de idade da ave. 

 Ao observar a influência da idade da ave sobre a quantificação da expressão do 

RNA mensageiro da amilase pancreática (Tabela 29), verifica-se comportamento 

semelhante ao apresentado pela atividade enzimática pancreática, sendo maior 

(P<0,05) nas aves aos 42 dias do que nas aves aos 21 dias de idade. Desta forma, o 

aumento na atividade da α-amilase pancreática de 21 a 42 dias de idade, pode ser 

explicado pela maior expressão dos genes codificantes da produção enzimática 

pancreática.  

 

 

Tabela 29. Efeito da idade sobre a quantificação da expressão da amilase pancreática. 
Idade da ave 

 
Variável 21 dias 42 dias EPM P 

AMIL 1,34b 1,92ª 0,221 0,024 
Médias seguidas de letras diferentes, diferem entre si pelo Teste F. 
 

 

 Na Tabela 30 estão apresentados os resultados de quantificação da expressão 

de genes relacionados às enzimas amilase e tripsina. A suplementação enzimática não 

alterou significativamente a expressão dos genes relacionados a produção das enzimas 

amilase e tripsina endógenas. Porém, apesar de não significativo a 5%, observa-se que 

com o uso da suplementação enzimática na fase inicial (1 a 21 dias), houve o aumento 

da expressão gênica da amilase endógena com a suplementação de enzimas, estando 

este comportamento de acordo com o foi observado para a atividade da amilase 

pancreática aos 21 dias de idade. Estes resultados podem sugerir a existência de uma 

ação sinérgica entre algumas enzimas exógenas ou tipo de amilases adicionadas às 

rações que atuem estimulando a produção de enzimas pelo pâncreas, quando não 

adicionadas em altas dosagens. 



101 
 
Tabela 30. Efeito da inclusão de enzimas na dieta sobre a expressão gênica da amilase (AMIL) e da 
tripsina (TRIP) de frangos de corte.  
  Tratamentos   
Variáveis Controle Amil 50 Amil 100 Amil + Fit EPM P 
  21 dias     
AMIL 1,13 1,79 1,74 3,09 0,61 0,08 
TRIP 1,07 1,25 1,48 0,54 0,45 0,09 
  42 dias     
AMIL 2,44 1,73 1,82 1,42 0,55 0,08 
TRIP 1,00 1,79 1,32 0,79 0,31 0,06 
 

 

 Há uma limitação de dados disponíveis na literatura que tratam da utilização de 

enzimas exógenas monocomponentes nas rações e as possíveis alterações fisiológicas 

que podem estar relacionadas a esta prática, principalmente com o uso de enzimas 

exógenas análogas as enzimas endógenas. Segundo Murakami et al. (2007), isto se 

deve ao fato de as enzimas serem específicas em suas reações, sugerindo que 

misturas de enzimas sejam mais efetivas no aproveitamento dos nutrientes das dietas. 

 Yuan et al. (2017), utilizaram a suplementação de α-amilase exógena de dois 

diferentes microrganismos (A. oryzae e B. subtilis) e a α-1,6 isoamilase em dietas para 

frangos de corte de 1 a 14 dias de idade e observaram reduções na expressão do co-

transportador de sódio (SGLT) e no transportador de glicose (GLUT) no tecido do 

duodeno. Ao utilizar a α-amilase de A. oryzae, o aumento da inclusão da enzima levou 

a redução da expressão de RNA mensageiro do SGLT e do GLUT no duodeno, o 

mesmo efeito, no entanto, não foi observado para a α-amilase de B. subitilis e para a α-

1,6 isoamilase. Estes resultados, podem justificar em parte, a variação que ocorre entre 

resultados de pesquisas com enzimas. O estudo das enzimas a nível molecular, 

permitiu verificar que mesmo se tratando de enzimas com finalidade semelhante, elas 

podem influenciar de formas diferentes o organismo. No trabalho conduzido por Yuan et 

al. (2017), as enzimas modificaram a expressão de transportadores de glicose no 

intestino, o que poderia interferir no metabolismo de carboidratos. 

 Com a finalidade de avaliar a influência da suplementação da α-amilase em 

dietas para frangos de corte, sobre a expressão de RNA mensageiro da amilase 

pancreática de 1 a 21 dias de idade, Jiang et al. (2008) utilizaram a suplementação de 

0, 250, 750 e 2.250 mg da amilase exógena por quilograma de uma ração controle, a 
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base de milho e farelo de soja. A expressão de RNA mensageiro de amilase 

pancreática sofreu decréscimo linear de acordo com o aumento na suplementação de 

alfa-amilase, sendo que, ao comparar com o controle (sem suplementação de enzima), 

a dieta suplementada com o maior nível (2.250 mg/kg) apresentou uma redução na 

quantificação da expressão de amilase pancreática (P<0,05).   

 Os trabalhos disponíveis com enzimas, que investigam os efeitos do uso de 

enzimas exógenas através de técnicas que envolvem o estudo de expressão gênica, 

sugerem que a presença de enzimas exógenas no intestino influencia a produção de 

enzimas ao nível transcricional, interferindo na expressão de genes envolvidos na 

produção de enzimas endógenas (JIAN et al., 2008; YUAN et al. 2015; YUAN et al., 

2017).  
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12. CONCLUSÃO  

 

 A utilização da α-amilase exógena, associada ou não a enzima fitase, em 

rações formuladas com níveis nutricionais dentro das recomendações para 

desempenho superior (uso on top), não influencia o desempenho, o rendimento de 

carcaça e de cortes de frangos, peso relativo do pâncreas, assim como a digestibilidade 

de nutrientes.  

 A suplementação de amilase em rações de frangos de corte aumenta a 

atividade da amilase endógena e reduz a atividade da tripsina pancreática de 1 a 21 

dias de idade, não alterando, porém, a expressão do RNA mensageiro das enzimas 

pancreáticas, quando utilizada na quantidade recomendada pelo fornecedor da enzima. 

A atividade da amilase pancreática, assim como a expressão do RNA 

mensageiro da amilase pancreática aumentam com a idade da ave, sendo maior aos 42 

dias do que aos 21 dias de idade. 
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