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RESUMO 

MURCIO, A. L. Inclusão de endoxilanase em dietas a base de milho ou trigo para 

frangos de corte. [Inclusion of endoxilanase in broilers chicken diets based on corn, or 

wheat]. 2016. 50f. Dissertação (Mestrado em Nutrição Animal) – Faculdade de Medicina 

veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 Os ingredientes de origem vegetal que compõem as dietas de frangos de corte possuem em 

suas composições uma fração indigestível, os polissacarídeos não amiláceos (PNAs). Estas 

macromoléculas poliméricas de açúcares simples (monossacarídeos) são resistentes à 

hidrólise no trato gastrointestinal dos animais monogástricos, caracterizando-se como fatores 

antinutricionais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho zootécnico e rendimento 

de carcaça de frangos de corte criados de 1 a 42 dias de idade, alimentados com dietas à base 

de milho ou trigo, com ou sem inclusão de xilanase e valorização da matriz energética. No 

experimento foram utilizados 1.152 frangos de corte machos, da linhagem Cobb 500. Os 

animais foram distribuídos em blocos casualizados, com os tratamentos em esquema fatorial 2 

x 2 x 2 (duas rações : uma com milho e outra com trigo, 2 níveis de xilanase: 0 e 100 g/ton e 2 

níveis de energia: de acordo com as recomendações para cada fase e reduzido em 60 kcal/kg 

em relação às recomendações), totalizando oito tratamentos com 12 repetições de 12 aves por 

unidade experimental. As dietas experimentais, com milho ou trigo, foram formuladas para 

atender as exigências nutricionais das aves segundo Rostagno et al. (2011). Os dados de 

rendimento de carcaça e desempenho de crescimento foram analisados pelo software SAS 9.3, 

com análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). Os 

resultados indicaram melhorias nos parâmetros de desempenho com a adição de enzima em 

dietas com base de trigo, e melhor conversão alimentar aos 42 dias de idade com o uso da 

enzima nas dietas com nível de energia padrão. 

 

 

Palavras chave: Alimento. Desempenho. Polissacarídeos. Xilanase. 



 

 

 

ABSTRACT 

MURCIO, A. L. Inclusion of endoxilanase in broilers chicken diets based on corn, or 

wheat. [Inclusão de endoxilanase em dietas a base de milho ou trigo para frangos de corte]. 

2016. 50f. Dissertação (Mestrado em Nutrição Animal) – Faculdade de Medicina veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Ingredients of vegetal sources, which compose the diets of broilers, have in its composition an 

indigestible fraction known as the non-starch polysaccharides (NSP). These polimeric 

macromolecules of simple sugars (monosaccharides) are resistant to hydrolisis in the 

gastrointestinal tract of monogastric animals, and are characterized as anti-nutritional factors. 

The objective of this work was to evaluate the performance and the carcass yield of broilers 

raised from 1 to 42 days of age, fed with diets based in corn or wheat, with or without 

inclusion of xylanase and valorization of the energetic matrix. In the experiment it were used 

1.152 male broilers, from the Cobb 500 lineage. The animals were distributed in randomized 

blocks, with treatments in a factorial 2 x 2 x 2 (two feeds: one with corn and the other with 

wheat, 2 levels of xylanase: 0 and 100 g/ton, and 2 levels of energy: according to 

recommendations for each phase, and reduced in 60 kcal/kg in relation to the 

recommendations), completing eight treatments with twelve replications, and twelve birds in 

each experimental unit. The experimental diets, with corn or wheat, were formulated to 

supply the nutritional requirements of the birds according to Rostagno et al. (2011). Carcass 

yield and growth performance data were analyzed by SAS 9.3 software, with analysis of 

variance, and the means compared by the Tukey test (P ≤ 0.05). Results presented 

improvements in parameters of performance with inclusion of the enzyme in diets based in 

wheat, and best feed conversion rate for the period of 1 to 42 days of age with the use of 

enzyme on standard level energy of diet. 

 

 

Key words: Feed. Performance. Polysaccharide. Xylanase. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Avicultura teve grande expansão nas ultimas décadas, sendo que o frango de corte 

conquistou os mais exigentes mercados internacionais e de acordo com o Ministério da 

Agricultura a carne de frango, até 2020, terá 48,1% das exportações mundiais, indicando que 

o Brasil poderá manter a posição de primeiro exportador mundial de carne de frango.  

Este avanço na produção de carne de frango é resultado da combinação de fatores 

genéticos, nutricionais, ambientais e de manejo. E de acordo com Cowieson (2010) 

principalmente pela seleção de animais com maior eficiência para converter proteínas de 

origem vegetal em proteína animal. 

A avicultura industrial é sem dúvida uma das atividades pecuárias mais intensificadas 

e bem-sucedidas, chegando-se a produzir cerca de 39 kg de carne por m
2
, porém estes 

sistemas exigem condições adequadas para expressão do potencial máximo produtivo das 

aves, assim como a utilização de matérias-primas de qualidade e o melhor aproveitamento 

possível destas matérias-primas.  

A Nutrição na avicultura representa aproximadamente 70% do custo total da produção, 

sendo que a alimentação de frangos de corte depende basicamente de dietas com alta inclusão 

de ingredientes de origem vegetal, como: milho, soja, trigo, arroz ou outras fontes 

disponíveis. Entretanto, essas dietas são limitadas ou poderiam ser mais exploradas se fosse 

possível aproveitar toda a fração indigestível, como os polissacarídeos não amiláceos (PNAs), 

ou minimizar possíveis efeitos antinutricionais (THORPE; BEAL, 2001). 

Embora as rações compostas por milho e farelo de soja possuam digestibilidade 

relativamente alta, esses ingredientes apresentam algumas características antinutricionais, pois 

apresentam nutrientes envoltos pela parede celular e, portanto, indisponíveis para a atuação de 

enzimas endógenas (OLUKOSI et al., 2007). 

Já dietas a base de trigo e centeio, com elevados teores de PNAs, têm menor 

digestibilidade dos nutrientes promovendo menor desempenho de frangos de corte 

(MOURÃO; PINHEIRO, 2009). 

A alimentação de frangos de corte é composta de dietas com alta inclusão de 

ingredientes de origem vegetal, como: milho, soja, trigo, arroz ou outras fontes disponíveis. 

Entretanto, estes cereais apresentam além do amido, carboidratos polissacarídeos não 
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amiláceos (PNA), com função basicamente estrutural (CHOCT, 2015). Os PNAs são 

macromoléculas poliméricas de açúcares simples (monossacarídeos) resistentes à hidrólise no 

trato gastrointestinal dos animais monogástricos (IUPAC, 2014). São encontrados 

principalmente na parede celular dos grãos de cereais e possuem função estrutural 

(MALATHI; DEVEGOWDA, 2001). 

Com isso, diversas estratégias nutricionais podem ser adotadas para melhorar a 

digestibilidade dos alimentos para que as aves possam expressar o seu máximo potencial 

genético, sem acréscimos aos custos de produção (ARAÚJO, 2007). 

Neste contexto a utilização de enzimas foi um marco importante na nutrição animal, 

pois permitem melhor aproveitamento dos nutrientes da dieta (OLOKUSI, 2008). De acordo 

com Barbosa e Sakomoura (2012) adventos biotecnológicos, como as enzimas exógenas, 

estão sendo utilizados em dietas de monogástricos.  

Enzimas como xilanase, amilase e proteases estão sendo cada vez mais utilizadas em 

dietas para frangos de corte a base de milho e soja com o intuito de aumentar a digestibilidade 

destes nutrientes, (COWIESON, 2010). As Xilanases e glucanases possuem ênfase quando 

são utilizados ingredientes fibrosos e ricos em PNAs como aveia, centeio e trigo 

(FRANCESCH; GERAERT, 2009). Diversos trabalhos (ADEOLA; COWIESON, 2005; 

JUANPERE et al., 2005; MENG; SLOMINSKI, 2005) demonstraram que o uso de enzimas 

endógenas, como Xilanases e β-glucanases, melhoram a degradabilidade da parede celular dos 

cereais e aproveitamento dos PNAs, em rações à base de trigo e de cevada. 

As enzimas eram utilizadas principalmente em dietas com altos teores de PNA, como 

trigo, cevada, aveia e triticale, considerados cereais de alta viscosidade. Entretanto, 

atualmente pesquisas estão sendo realizadas para demonstrar benefício do uso de enzimas em 

dietas com cereais de baixa viscosidade (COWIESON; RAVINDRAN, 2008). 

Assim, rações a base de milho, soja e trigo, com o uso de enzimas, como a xilanase, 

poderão promover melhora na digestibilidade da dieta, através da liberação de nutrientes 

encapsulados pelos PNA e consequentemente gerando melhor desempenho zootécnico das 

aves. 

Entretanto, existem resultados controversos na literatura a respeito do uso de enzimas, 

pois existem diferenças na composição dos ingredientes das dietas e metodologias utilizadas, 
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além de enzimas com diferentes atividades enzimáticas, o que torna complicado a comparação 

de resultados entre os diversos trabalhos encontrados na literatura. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Cereais na Nutrição de Aves 
 

Os grãos de cereais são a principal fonte de energia nas rações para animais devido ao 

seu elevado teor em carboidratos. Além de energia os cereais também fornecem proteína, 

apesar de alguns, como o milho serem deficientes em alguns aminoácidos essenciais. Por isso 

a combinação milho e farelo de soja em dietas animais é largamente utilizada, pois a soja é 

usada como fonte de proteína. Hoje em dia outros cereais também estão sendo utilizados nas 

dietas de aves, como a cevada, trigo, triticale entre outros. Entretanto existe uma preocupação 

com o teor de polissacarídeos não amiláceos (PNAs) destes grãos, pois este acarreta menor 

digestibilidade dos nutrientes. 

Os grãos de cereais podem ser classificados em dois grupos, de acordo com a 

quantidade de carboidratos solúveis presentes, cereais não viscosos como o milho, sorgo, 

arroz e milheto e viscosos como aveia, cevada, centeio, trigo e triticale (CHOCT, 2015). 

 

 

2.1.1 Milho 
 

O milho tem destaque por ser um dos principais cereais cultivado em todo o mundo, por 

ser um cereal de alto valor nutritivo e amplamente utilizado na alimentação humana e animal. 

De acordo com Bucler e Stevens (2005), o milho é uma das plantas comerciais com 

maior importância comercial nas Américas.  

Pesquisas arqueológicas indicam que o milho já era cultivado há cerca de 7000 anos, na 

região centro sul do México (GOODMAN, 1998). Acredita-se que o milho foi domesticado 

originalmente a partir da gramínea de Teosinto, que possui semelhanças com o milho 

cultivado hoje (GOODMAN; SMITH, 1978). 

A estrutura do grão de milho representa o seu valor nutricional. A parte externa do grão 

tem uma membrana fina e resistente, chamada de pericarpo, formada principalmente por 

frações fibrosas (BRITO et al., 2008) com função de proteção (SILVA, 2008). De acordo com 

Silva (2008), no pericarpo existem camadas de células constituídas de polissacarídeos não 

amiláceos (PNA), principalmente do tipo hemicelulose (67%) e celulose (23%) além de uma 

pequena quantidade de lignina (0,1%). 
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A parte interna do grão é composta pelo endosperma, o qual é constituído 

predominantemente de amido e proteína (zeína), e pelo gérmen ou embrião, composto por 

proteína (gluteína) e lipídeos (BRITO et al., 2008).  O amido é organizado na forma de 

grânulos composto de alfa-amilose, amilopectina e alfa-glucanos, cujo formato e tamanho 

variam com os diferentes cereais (McDONALD et al., 2003). 

O amido é o grande fornecedor de energia dos grãos de cereais, existindo relação direta 

entre o valor de Energia metabolizável aparente e a digestibilidade do amido (WISEMAN, 

2006).  

Vários estudos indicam que a digestibilidade do amido em grãos de cereais é 

negativamente afetada pela presença de Polissacarídeos não amiláceos (CHOCT, 1997, 

WISEMAN, 2006). De acordo com Malathi e Devegowda (2001), o milho contem cerca de 

9,32% de PNA total, sendo quase a totalidade insolúveis, composto principalmente de 

arabinoses e xiloses não causando aumento da viscosidade intestinal (CHOCT, 2015).  

Entretanto, outros nutrientes como o fósforo e o amido estão encapsulados na parede 

celular do endosperma do grão de milho não sofrendo ação das enzimas endógenas, sendo isto 

um fator de grande importância em cereais não viscosos como o milho (CHOCT, 2006) 

O milho apresenta em sua composição 87,11% de MS, 8,26% de PB, 3,61% de extrato 

etéreo, 3925 Kcal/Kg de Energia metabolizável e 1,73% de fibra bruta (ROSTAGNO, 2011).  

 

2.1.2 Soja  

A soja é um dos grãos mais comercializados no mundo, seja na forma de grão, farelo ou 

óleo, sendo Brasil e Estado Unidos os principais produtores (EMBRAPA, 2016). 

Acredita-se que a soja cultivada (Glycine Max (L.) Merril) originou-se da soja anual 

selvagem e que sua provável domesticação tenha sido entre 1700 a 1000 AC na china, mas 

existe evidencias que apontam para uma época mais remota (CHUNG; SINGH, 2008). 

O farelo de soja é considerado um dos mais importantes componentes da dieta animal 

composta em média de 88,59% de MS, 45,32% de PB, 1,66% de extrato etéreo, 4079 Kcal/Kg 

de Energia metabolizável e 5,41% de fibra bruta (ROSTAGNO, 2011).  

De acordo com Liu (1999) o grão de soja é composto de 8% de casca, 90% de 

cotilédones e 2% de hipocótilos. A maioria dos lipídeos e proteínas encontram-se no 
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cotilédone, que juntos representam 60% em peso seco o restante corresponde a 35% 

carboidratos e 5% de cinzas (POYSA; WOODROW; YU, 2006).  

A utilização do grão de soja na dieta de aves é dependente de processamento térmico, 

devido à presença de fatores antinutricionais (inibidores de tripsina e quimiotripsina, lecitinas 

e saponinas) presentes no grão in natura. 

O farelo de soja é produzido a partir da expansão da soja, através da extração por 

hexano (BELLAVER; SNIZEK Jr., 1999). Entretanto, fatores antinutricionais como os 

oligossacarídeos e polissacarídeos não amiláceos, componentes naturais dos vegetais, que não 

são digeríveis pelas aves, não são destruídos pelo processamento do grão (MALATHI; 

DEVEGOWDA, 2001; OPALINSKI et al., 2006) . Por isso é necessário adequado tratamento 

térmico para inativação dos componentes antinutricionais, em razão da formação de 

substâncias resultantes da condensação de glicídios e aminoácidos (LIENER, 1986). 

Ao contrário do que se postulava, a soja contém apreciável teor de polissacarídeos não 

amiláceos (WARD; FODGE, 1996). MALATHI; DEVEGOWDA (2001) encontraram 29% 

de polissacarídeos não amídicos (PNAs) no farelo de soja na forma de pentosanas, celulose e 

pectinas. Já CANTOR (1995) cita que o farelo de soja contém 20% de PNA.  

 

 

 

 

2.1.3 Trigo 

 

O milho é um dos principais cereais, juntamente com a soja, utilizado na alimentação 

animal, entretanto o aumento do custo destes ingredientes levou a busca de alternativas a 

serem utilizadas na dieta de aves, buscando redução nos custos de produção da carne de 

frango sem prejudicar o desempenho dos animais. Dentro das várias alternativas o trigo a 

cevada e o centeio se destacaram.  

O trigo foi o cereal de maior produção na década de 90, sendo então ultrapassado pelo 

milho. No Brasil a sua produção aumentou largamente desde a década de 50, e em 2013 sua 

produção passou de 739 kg/ha para 2495 Kg/ha, com produção de 5,3 mil toneladas na safra 
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de 2013/2014 e de 725 milhões de toneladas na safra de 2014/2015 no mundo. Seu destino é 

principalmente para nutrição humana, entretanto na Oceania e Europa o uso deste cereal na 

alimentação animal é expressivo (BORÉM; SCHEEREN, 2015). 

No Brasil, este cereal não era utilizado na alimentação de aves, devido ao alto custo e 

disponibilidade de outros cereais. Entretanto em função da alta do milho e aumento da oferta 

de trigo este passou a ser uma alternativa para utilização em dietas de aves (BRUM, 2000).  

O Grão do trigo é composto pelo pericarpo (porção que recobre o grão), endosperma, 

que é composto por uma matriz protéica e o gérmen. O pericarpo é rico em pentosanas, 

celulose e enzimas (BRANDELLI et al., 2012). Já o endosperma é composto por inúmeros 

grânulos de amido além de uma matriz proteica (HADDAD et al., 2001) . 

O farelo de trigo é o principal produto obtido do beneficiamento do grão de trigo 

(BEAUGRAND et al., 2004), sendo considerado um subproduto com baixos valores 

energéticos e elevados teores de fibras (ROSTAGNO, 2011).  

Araújo et al. (2007) cita que a maior parte dos fatores antinutricionais do trigo estão 

concentrados nas camadas exteriores deste grão e durante o processo de moenda estes ficam 

no farelo de trigo, o que ocasiona o menor aproveitamento dos nutrientes pelas aves 

alimentadas com este subproduto. Bedford (2000) cita que a estrutura física das paredes das 

células do endosperma do grão pode impedir o acesso das enzimas digestivas.   

Segundo Bedford e Partridge (2001) as arabinoxilanas presentes no grão do trigo 

possuem a propriedade de reter água promovendo assim maior viscosidade intestinal, 

promovendo inibição na digestão dos nutrientes da dieta.  

As arabinoxilanas além de serem inertes à ação das enzimas endógenas dos 

monogástricos interferem na digestão e absorção dos nutrientes ao promoverem aumento da 

viscosidade intestinal (BOROS et al., 2002). 

Em função dos fatores antinutricionais presentes na parede celular do grão de trigo, 

geralmente o desempenho de frangos de corte que recebem dietas a base de farelo trigo, é 

prejudicado, sendo que as aves apresentam menor crescimento e maior conversão alimentar 

(ANNISON; CHOCT 1990). 

Diante do exposto, estudos sobre o efeito de enzimas adicionadas às dietas que 

contenham farelo de trigo têm crescido, pois o farelo de trigo está cada vez mais sendo 
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utilizado na formulação de rações de aves e suínos como uma tentativa de redução dos custos 

das formulações. 

2.2 POLISSACARÍDEOS NÃO AMILÁCEOS 

 

 Os PNAs são macromoléculas poliméricas de açúcares simples 

(monossacarídeos) resistentes à hidrólise no trato gastrointestinal dos animais monogástricos 

(IUPAC, 2014). São encontrados principalmente na parede celular dos grãos de cereais e 

possuem função estrutural (CHOCT, 2015). 

Os PNAs estão relacionados com a sua alta capacidade de ligar-se a grande quantidade 

de água, resultando em aumento da viscosidade do conteúdo intestinal. O aumento da 

viscosidade provoca problemas no intestino delgado devido à redução na acessibilidade de 

componentes nutricionais, tais como: gorduras, amido e proteína, reduzindo a digestibilidade 

da dieta (COUSINS, 1999; MATHLOUTHI et al., 2002). 

Diante disso a adição de enzimas na dieta de frangos de corte é uma estratégia 

nutricional que visa melhorar o desempenho das aves, através do aumento da digestibilidade 

dos nutrientes e o aproveitamento energético da ração. De acordo com Barbosa et al., (2012) 

essa resposta é devido ao incremento do valor nutricional dos ingredientes, pela atuação das 

enzimas na melhora da disponibilidade de nutrientes, pois estas funcionam como catalisadores 

biológicos no metabolismo. 

Diversos trabalhos (ADEOLA; COWIESON, 2005; JUANPERE et al, 2005; MENG e 

SLOMINSKI, 2005) demonstraram que o uso de enzimas endógenas, como Xilanases e β-

glucanases, melhoram a degradabilidade da parede celular dos cereais e aproveitamento dos 

PNAs, em rações à base de trigo e de cevada.  Alguns autores também observaram melhora na 

energia de dietas a base de milho e farelo de soja suplementadas com xilanase (COWIESON 

et al., 2010; AFTAB, 2012) 

 Os alimentos vegetais possuem diferentes tipos de carboidratos, como 

monossacarídeos, dissacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Monogástricos são 

capazes de digerir mono e dissacarídeos através da atuação de enzimas endógenas (CHOCT, 

2015). Smits e Annison (1996) citam que somente as ligações alfa-1,4 e alfa-1,6 do amido, 

alfa-1,2 entre a frutose da sacarose, beta-1,4 entre glicose e galactose da lactose e alfa-1,1 

entre unidades de glicose da trealose podem ser quebradas por enzimas endógenas das aves já 
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as outras ligações glicosídicas podem ser quebradas por enzimas derivadas de microrganismo, 

pois são resistentes às enzimas digestivas.  

O amido é o polissacarídeo mais importante presente na alimentação de suínos e aves e 

sendo a principal fonte de energia.  Além do amido, está presente um grande número de 

polissacáridos na alimentação chamados de Polissacarídeos não amiláceos (PNA) e são os 

principais constituintes da parede celular dos vegetais com função estrutural (CHOCT, 2015), 

compostos principalmente de arabinoxilanas e beta-glucanos (PALOHEIMO et al., 2011). 

Polissacarídeos não amiláceos são polímeros de açúcar simples, unidos por uma ligação 

glicosídica formada entre o grupo hemiacetal de um açúcar e o grupo hidroxila de outro 

(TORRES et al.,2003) representados basicamente pela celulose, lignina e hemicelulose sendo 

resistentes à hidrólise no trato gastrointestinal das aves (SMITS; ANNISON, 1996).  

Segundo Choct (2015) os PNAs podem ser divididos em três grupos: celulose, que são 

cadeias de glicose unidas por ligações beta-1,4, polímeros não celulósicos (arabinoxilanos, β-

glucanos , mananos , galactanos e xiloglucanos) também unidos por  ligações beta-1,4, e 

polissacarídeos pécticos (ácido poligalacturônico, arabinose, galactose) entre outros. 

As paredes celulares das plantas são extremamente organizadas e seus componentes são 

arranjados em uma estrutura de polissacarídeo fibrilar (principalmente celulose), matriz de 

polissacarídeos (hemicelulose e pectina) e substâncias incrustadas (principalmente lignina) 

Smits e Annison (1996) e estes polissacarídeos não podem ser hidrolisados por enzimas 

endógenas secretadas pelas aves, pois estas não são capazes de clivar as ligações que unem 

estas moléculas (SMITS; ANNISON, 1996; PENZ, 1998). 

  A celulose é um polímero linear de cadeia longa formada por monômeros de glicose 

unidos por ligações β-1,4 e β-1,6 glicosídicas. Possuem configuração alongada e agrega-se 

lado a lado formando dando origem às microfibrilas insolúveis de celulose, que interagem 

entre si por ligações de hidrogênio, geralmente associada à lignina (VAN SOEST, 1985; BON 

et al., 2008). 

As hemiceluloses caracterizam-se como heteropolissacarídeos de estrutura complexa e 

heterogênea, mas com um grau de polimerização inferior ao da celulose. São unidas por 

ligações beta glicosídicas, aliados a açúcares residuais (xilose, arabinose, glicose, manose, 

galactose e ácido glicurônico) (VAN SOEST, 1985; BRITO et al., 2008). Segundo Torres et 

al. (2003) o aumento da viscosidade da digesta pelos PNAs solúveis ocorre, principalmente, 

pelas frações solúveis da hemicelulose (beta glucanos e arabinoxilanos). 



19 

 

 

As pectinas são polímeros de ácido 1,4 beta Dgalacturônico, ramnose, arabinose e 

galactose que se encontram principalmente na lamela média e na parede primária da célula 

vegetal, sendo mais abundantes em leguminosas do que em gramíneas (VAN SOEST, 1985; 

CHOCT, 1997). 

De acordo com Tavernari et al., (2008), Os PNAs podem ser classificados de acordo 

com a sua solubilidade (Solúveis e insolúveis em àgua) sendo que a solubilidade dos PNAs é 

determinada pela sua estrutura molecular primária e também pela forma como eles estão 

ligados a outros componentes da parede celular (SMITS; ANNISON, 1996). 

 Os PNAs insolúveis celuloses, ligninas e algumas hemiceluloses e os solúveis são a 

maioria das hemiceluloses, pectinas e gomas (SMITS; ANNISON, 1986, CHOCT, 1990; 

LIMA; VIOLA, 2001). 

Os grãos de cereais utilizados na alimentação podem ser considerados como não 

viscosos (milho, sorgo, arroz e milheto) e viscosos (aveia, cevada, centeio, trigo, e triticale), 

de acordo com a quantidade de carboidratos solúveis presentes (WYATT et al., 2004;  

CHOCT, 2006).  

Dietas a base de trigo ou centeio resultam geralmente em animais com crescimento 

reduzido e conversão alimentar elevada, pois as arabinoxilanas e Beta glucanos são os 

polissacarídeos não amiláceos, presentes em maior quantidade nestes cereais (ANNISON; 

CHOCT 1990; ANNISON, 1993). Entretanto milho, sorgo e arroz contem baixo teor de PNAs 

com uma pequena fração solúvel (CHOCT, 2006). 

De acordo com Smit e Annison (1986) e Choct (2006) o milho contém 0,1% de PNA 

solúveis e 9% de insolúveis, a soja contém 2,7% de solúveis e 16,5% de insolúveis e o trigo 

2,4% de solúveis e 9% de insolúveis. Entretanto, Kocher et al. (2003) citam que o milho 

contém aproximadamente 0,9% de PNA solúveis e 6% de insolúveis.  

Malathi e Devegowda (2001) reportaram que o milho e o farelo de soja contem 

respectivamente 9,32 e 29,02% de PNAs totais, entretanto Ruiz et al. (2008) reportaram 

valores em torno de  9,7 e 10,3 de PNAs totais.  

As frações solúveis e insolúveis dos PNAs presentes nos diversos ingredientes 

utilizados em dietas de aves variam, sendo possível observar variações de composição entre 

as publicações científicas que reportam as concentrações de cada fração em diversos cereais 

(CHOCT, 1997; MALATHI; DEVEGOWDA, 2001; BACK KNUDSEN, 2014). 

A dificuldade de digestão das fibras pelas aves está relacionada principalmente com a 

fibra solúvel, pois esta possui grande capacidade de absorver água e formar uma substancia 
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gelatinosa no trato gastrointestinal que irá interferir na absorção dos nutrientes, seja por falta 

de enzimas endógenas ou criando barreira para ação destas enzimas (SMITS; ANNISON, 

1986; TORRES et al., 2003). 

As frações solúveis ao se ligarem à água aumentam a viscosidade do fluido intestinal, atuando 

como barreira física à digestão e absorção por interagirem com o glicocálix da borda da 

escova intestinal, tornado espessa a camada de água na mucosa e aumentando a viscosidade 

da digesta, diminuindo a digestão de gorduras, proteínas, carboidratos e outros 

micronutrientes (JOHNSON; GEE 1981; CONTE et al. 2002). De acordo com Bedford 

(1996), o aumento da viscosidade intestinal reduz o crescimento dos animais e afeta 

negativamente a conversão alimentar além de reduzir a energia metabolizável da ração.  

Outros efeitos como o aumento ou diminuição da taxa de transito do alimento e 

interação com a microflora bacteriana poderá ocorrer (CHOCT, 2015). Em 2001, Furuya em 

um experimento com peixes, utilizando alguns ingredientes alternativos, observou menor 

valor de energia digestível do farelo de trigo, quando comparado aos demais ingredientes e 

atribui o resultado aos elevados conteúdos de polissacarídeos não amiláceos os quais atuam 

negativamente na digestibilidade da energia. 

2.3 ENZIMAS EM DIETAS DE AVES 
 

2.3.1 Enzimas e sua utilização na nutrição animal 

Champe e Harvery, (1989) definiram as enzimas como proteínas globulares, com 

estrutura terciária e quaternária as quais atuam como catalisadores de processo biológicos, 

aumentando a velocidade das reações químicas que ocorrem nos organismos sem sofrerem 

alteração no processo. São altamente específicas para o substrato que irão atuar e possuem um 

sítio ativo que permite que elas atuem na ruptura de uma determinada ligação química (PENZ, 

JUNIOR, 1998; FRANCESCH; GERAERT, 2009). 

As enzimas exercem sua função catalítica em condições determinadas de PH, 

temperatura, umidade e substrato específico (BEDFORD; COWISON, 2012) e no trato 

digestivo são ativadas na presença dos fluídos digestivos sob as condições de temperatura do 

organismo (ROTTER, 1990). 

Em 1946, Hasting ao adicionar uma enzima, produzida por um fungo cultivado no 

farelo de trigo, em dietas para frango de corte com alto teor de fibra bruta a base de trigo, 

observou que o crescimento das aves era melhor, entretanto nas dietas com baixo teor de fibra 
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bruta o mesmo não foi observado. Desde então várias pesquisas estão sendo direcionadas para 

avaliar a incorporação de enzimas a dietas de monogástricos. 

Existem empresas que atualmente produzem enzimas em escala industrial por meio de 

culturas aeróbicas que derivam do processo fermentativo de fungos, bactérias e leveduras, 

destinados a vários segmentos da indústria, entre eles o da nutrição animal.   

Os avanços no desenvolvimento de enzimas através de biotecnologia e o conhecimento 

do substrato a que elas se destinam levaram ao desenvolvimento de enzimas capazes de atuar 

em PNA (Glucanases e xilanase), melhorando a digestibilidade dos grãos viscosos (LIMA et 

al., 2005; . ZANELLA, 2001). 

Zanella (2001) reportou que existem no mercado três grupos de enzimas exógenas para 

serem utilizadas em dietas de aves: enzimas que hidrolisam o ácido fítico dos grãos de 

vegetais, enzimas para alimentos de alta viscosidade (trigo, centeio, cevada, aveia, triticale e 

farelo de arroz) e enzimas para alimentos de baixa viscosidade (milho, sorgo e soja).  

As enzimas exógenas utilizadas na nutrição animal podem ser derivadas de fontes 

animais, vegetais e microbianas e principalmente fungos especialmente dos gêneros 

Aspergillus, Penicillium e Trichoderma, envolvendo etapas de fermentação, extração, 

separação e purificação. (LIMA, 2005; PUCCI et al., 2003).  

As enzimas são incorporadas às dietas visando melhorar o aproveitamento dos 

nutrientes, principalmente em dietas composta de ingredientes com alto teor de 

polissacarídeos não amiláceos solúveis, pois segundo Bedford e Cowieson (2012), estas 

podem influenciar a microflora intestinal, melhorando a disponibilidade de nutrientes.  

A adição de enzimas à dieta de frangos de corte é uma estratégia nutricional que visa 

melhorar o desempenho das aves, através do aumento da digestibilidade dos nutrientes e o 

aproveitamento energético da ração. De acordo com Barbosa et al., (2012) essa resposta é 

devido ao incremento do valor nutricional dos ingredientes, pela atuação das enzimas na 

melhora da disponibilidade de nutrientes, pois estas funcionam como catalisadores biológicos 

no metabolismo. 

Para gerenciar a qualidade variável do milho e melhorar a digestibilidade dos nutrientes, 

enzimas exógenas como xilanase, amilase, e protease estão sendo cada vez mais usadas em 

dietas de aves à base de milho (COWIESON, 2010). Entretanto, os efeitos da adição de 

enzimas podem variar e depende de alguns fatores como a qualidade da dieta, idade das aves e 
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quantidade de ingredientes alvos das enzimas presentes na formulação (MARQUARDT et al., 

1996). 

Segundo Cowison, (2010) a qualidade da dieta é um dos fatores que mais influencia a 

resposta enzimática, pois em dietas com menor qualidade nutricional (com níveis de PNAs 

mais elevados) são esperados os melhores resultados. Entretanto, o conhecimento que se tem 

da composição química dos substratos de atuação das enzimas das enzimas é ainda escasso. 

A produção de enzimas endógenas em monogástricos jovens é menor do que em 

animais adultos, ocasionado menor digestibilidade dos alimentos, sendo que para estes 

animais a adição de enzimas à dieta poderia proporcionar melhora na digestibilidade de 

alguns ingredientes utilizados nas rações (BRITO et al., 2006).  

Inicialmente as enzimas eram utilizadas em dietas que continham ingredientes com 

grandes quantidades de PNAs (Trigo, centeio cevada), entretanto no início da década de 90 

sugeriu-se o uso de complexos enzimáticos em dietas compostas por milho e farelo de soja 

(WYATT; BEDFORD, 1998). De acordo com Kidd et al., (2001) estudos sobre a utilização 

de enzimas em dietas a base de milho e farelo de soja são escassos, pois estes cereais são 

considerados como tendo alta digestibilidade o que ocasionaria em resultados inferiores aos 

obtidos com cereais com concentrações altas de PNAs. 

Torres et al., (2003) conduziram um experimento para avaliar um complexo 

enzimático em dietas de frangos de corte, a base de milho e farelo de soja com níveis normais 

e reduzidos de energia e/ou proteína. Pelos resultados obtidos os autores observaram melhoria 

no desempenho das aves aos 28 dias devido à adição de enzimas, entretanto o mesmo não foi 

observado aos 42 dias de idade. 

Diversos autores observaram efeitos positivos sobre a conversão ao utilizarem enzimas 

em rações de formuladas à base de milho e farelo de soja para frangos de corte (WU e 

RAVINDRAN, 2004; CARVALHO et al., 2009). Segundo Olokusi et al., (2008) a 

suplementação de enzimas em rações à base de milho e farelo de soja podem ocasionar 

melhor aproveitamento dos nutrientes da dieta.  

Rodrigues et al. (2003) verificaram que a adição de suplementação enzimática em dietas 

a base de milho e farelo de soja ocasionou  melhora na digestibilidade ileal da proteína bruta, 

amido e energia ileal digestível.  

 Observa-se que os resultados obtidos com adição de enzimas às dietas de aves são 

controversos, sobretudo pelas diferenças na composição dos ingredientes, quantidades de 
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substratos na dieta, metodologias e diferentes atividades enzimáticas de cada produto 

avaliado. 

 

2.3.2 A enzima Xilanase 

 
Amilase, Xilanase e glucanase são enzimas que podem apresentar maior demanda nos 

próximos anos em função das características dos ingredientes utilizados nas formulações e 

buscando o máximo aproveitamento dos nutrientes. 

Xilanases e glucanases se destinam a dietas onde ingredientes ricos em PNAs, como 

centeio, trigo e aveia estão presentes, pois possuem a capacidade de degradar as principais 

moléculas que compõe os PNAs, como as arabinoxilanas (CHOCT et al., 2004; 

FRANCESCH; GERAERT 2009). 

As enzimas exógenas são incorporadas às dietas com a intenção de promover melhor 

aproveitamento dos nutrientes, principalmente através da hidrólise de polissacarídeos não 

amiláceos, e consequentemente aumentando o valor da energia metabolizável da dieta 

(RODRIGUES et al., 2003; BRITO et al., 2008). 

A Xilanase constitui um grupo de enzima hemicelulolítica específica para a hidrólise 

das ligações beta-1,4 xilanos presentes nas frações lignocelulósicas das plantas (KHENG; 

OMAR, 2005). De acordo com Cesar e Mrsa, 1996, a xilanase produzida pelo fungo 

Thermomyces lanuginosus, vem sendo amplamente utilizada na nutrição animal devido a sua 

estabilidade frente a variações de pH. Esta enzima atua sobre os PNA solúveis e insolúveis 

diferentemente das outras xilanases (CHOCT et al., 2004). 

De acordo com Jensen, (2002) a atividade desta enzima é determinada por meio da 

incubação da enzima com um substrato de remazol-xilana em pH 6 a 50
0
 C durante 30 

minutos e comparada a atividade de padrão de referência produzida por humicola Insolens e 

mensurada pela unidade padrão da xilanases, Faber Xylanase Units (FXU). Segundo Bedford 

e Cowieson, (2012) 1 unidade de xilanase é defininida como a quantidade de enzima 1 

micromol de xilose por minuto em pH 5,3 a  50
0
. 

Hoje diferentes produtos enzimáticos são comercializados com características distintas 

devido a fatores distintos tais como, cepa de microorganismo, condições de fermentação, 

meio de cultura e processamento (LECZNIESKI, 2005). Isto dificulta a comparação de 

resultados dos trabalhos disponíveis na literatura. 
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2.3.3 Uso de xilanase em dietas de aves 

Nos últimos anos vários estudos vêm sendo realizados, com o intuito de avaliar os 

efeitos da utilização de xilanase, na forma pura ou em complexos enzimáticos, no 

desempenho e digestibilidade de nutrientes, em dietas de aves compostas de diferentes 

cereais.  Pois de acordo com Fortes et al. (2012) as enzimas exógenas destacam-se, dentre os 

diversos aditivos utilizados em formulações de ração, pela sua capacidade em proporcionar 

um melhor aproveitamento dos nutrientes da dieta indisponíveis aos animais, atuando como 

catalisadores biológicos no metabolismo dos animais. 

Conte et al. (2003) conduziram um experimento com objetivo de avaliar o uso de fitase 

e xilanase em dietas de frangos de corte. Sendo a dieta controle composta por níveis 

adequados de nutrientes, sem farelo de arroz e sem enzimas e os demais tratamentos foram 

dietas com 15% de farelo de arroz, contendo baixo fósforo disponível (40% do recomendado) 

e sem suplementação de Fe, Cu, Zn e Mn, com quatro níveis de fitase (0, 400, 800 e 1.200 

FTU/kg), com ou sem xilanase (1 kg/t). Os mesmos observaram que a adição de xilanase não 

afetou o peso e o consumo de ração das aves. 

Mathlouthi et al. (2003) observaram em um teste in vitro que a adição de xilanase e beta 

glucanase diminuiu a viscosidade do trigo, cevada, milho e farelo de soja, sendo este resultado 

mais pronunciado no trigo e cevada. Com isso os autores concluíram que o uso destas 

enzimas não se limita às dietas à base de trigo e cevada, mas também ocorre em dietas à base 

de milho e farelo de soja. 

Pack e Bedford (1997) e Strada (2005) observaram que a redução da densidade 

energética em dietas de frangos de corte a base de milho e farelo de soja, adicionadas de 

enzimas, não comprometeu o desenvolvimento das aves. Os autores ressaltam que esta 

poderia ser uma alternativa para redução dos custos de produção. 

Em um estudo com dietas à base de farinha de trigo e trigo integral, Wu e Ravindran 

(2004) encontraram benefícios da suplementação com xilanase na conversão alimentar dos 

frangos, melhorando em 2,5 %, este parâmetro em relação à dieta sem suplementação. 

Carvalho et al., (2009) estudaram o efeito de 2 complexos enzimáticos (com ou sem 

xilanase  incorporada ao complexo) e mais a combinação do complexo sem xilanase com a 

xilanase pura em dietas para frangos de corte com níveis de energia metabolizável adequado 

ou reduzido em 3%. A conclusão foi que os complexos enzimáticos foram efetivos na 

recuperação do desempenho das aves alimentadas com dietas com redução de energia, sendo 
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os melhores obtidos quando se utilizou complexo enzimático formado por alfa amilase e beta 

glucanase. Neste estudo não foi observado nenhuma influência das enzimas sobre o 

rendimento de carcaça dos animais. 

Mourão e Pinheiro (2009) avaliaram cinco dietas isoprotéicas, com diferentes cereais 

(milho, trigo e centeio) e adição de suplemento enzimático com xilanases. Através dos 

resultados pode-se observar que a adição de xilanases não melhorou as características de 

digestibilidade das dietas a base de centeio ou trigo. De acordo com os autores 360 UX/g de 

xilanase adicionada à dieta são insuficientes para anular os efeitos antinutritivos presentes nos 

cereais das dietas, sobretudo a que continha centeio em sua composição. Entretanto, 

observou-se melhor conversão alimentar das aves nas dietas a base de trigo e centeio e com 

adição de xilanase, no período de 8 e 21 dias. 

Viana et al., (2011) avaliaram o efeito da adição de  160.00 BXU/g de Xilanase 

(Econase XT 25)  e dois níveis de energia (2900 kcal e 2755 Kcal/kg) em dietas de poedeiras 

a base de milho e farelo de soja , sobre o desempenho e produção de ovos e metabolismo dos 

nutrientes.  Os autores observaram que as aves que receberam a dieta com níveis reduzidos 

mais enzima tiveram produção e massa de ovos semelhantes aos das aves com níveis 

adequados de energia, mas sem adição de enzima. 

Em 2012 Barbosa et al., observaram que a suplementação de dietas, a base de milho e 

farelo de soja, com complexos enzimáticos composto de xilanase, amilase, protease e fitase,  

em dietas com níveis reduzidos de energia, proporcionou resultados de desempenho 

semelhante ao das aves que receberam dietas com níveis adequados de energia. Os autores 

inferiram que a suplementação enzimática com adequados níveis de energia não proporcionou 

efeitos sobre o desempenho, não justificando assim a suplementação em cima, ou seja, sem 

valorização energética pré-estabelecida na formulação.  

Santos et al., (2006) ao testarem um  complexo enzimático formado por  xilanase, 

amilase e beta glucanase em dietas de frangos de corte, com níveis adequados de energia ou 

com níveis reduzidos (obtidos pela adição de farelo de trigo), observaram que a adição destas 

enzimas não foi capaz de promover aumento nos parâmetros de metabolizabilidade das dietas.   

Singh et al. (2012) ao avaliarem os efeitos da utilização de dietas com adição de 16.000 

unidades de xilanase/kg de ração não observaram respostas no desempenho de frangos de 

corte e nem no peso dos cortes nobres da carcaça (peito, coxa, sobrecoxa e asa). 
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Em uma revisão da literatura Aftab (2012) relatou que em dietas a base de milho e 

farelo de soja adicionada de complexos enzimáticos que continham xilanase para frangos de 

corte é possível observar melhora de 2,2 a 5,3% na EM das dietas. 

De acordo com Adeola e Cowieson (2005), resultados que não indicam o efeito das 

enzimas sobre o desempenho não significa que estas não são capazes de atuar em seus 

substratos específicos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

Objetivamos com este trabalho avaliar o desempenho de Frangos de Corte alimentados 

com dietas à base de milho e farelo de soja ou trigo e farelo de soja, com adição de Xilanase e 

valorização na matriz energética. 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

      Avaliar a ação da enzima Xilanase em dois substratos que possuem quantidades de 

Polissacarídeos Não Amiláceos (PNAs) diferentes em suas composições, sendo estas as mais 

importantes fontes de energia das rações de aves e suínos no mundo.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado no setor de avicultura da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos (FZEA-USP), Universidade de São Paulo (USP), no campus de 

Pirassununga – SP. Os animais foram alojados em galpão de alvenaria, com as dimensões: 

45,0 m de comprimento; 12,0 m de largura e pé-direito de 2,5 m, cobertos por telhas de 

cerâmica e disposto na direção leste-oeste. A instalação foi dividida em boxes de 1,00 m x 

1,20 m, com cama de maravalha e equipados com bebedouros do tipo nipple, sistema de 

ventilação por pressão positiva.  

Foram utilizados 1152 pintos de corte machos da linhagem Cobb500SF
®

, vacinados 

no incubatório contra doença de Marek e Gumboro, distribuídos em blocos casualizados, com 

os tratamentos dispostos em esquema fatorial 2 x 2 x 2 (duas bases energéticas: milho ou 

trigo; dois níveis de xilanase: 0 e 100g/Ton e dois níveis de energia: de acordo com as 

recomendações para cada fase e redução de 60 kcal/kg em relação aos níveis recomendados), 

totalizando 8 tratamentos com 12 repetições de 12 aves por unidade experimental, conforme 

especificado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Descrição dos tratamentos experimentais 

Tratamentos 
Base Enzima 

Energia (Kcal de 

EMA/kg) 

1 Trigo Sem Padrão por Fase 

2 Trigo Com Padrão por Fase 

3 Trigo Sem Redução de 60 Kcal/kg 

4 Trigo Com Redução de 60 Kcal/kg 

5 Milho Sem Padrão por Fase 

6 Milho Com Padrão por Fase 

7 Milho Sem Redução de 60 Kcal/kg 

8 Milho Com Redução de 60 Kcal/kg 

 

O manejo das cortinas, programa de luz, sistema de aquecimento e resfriamento 

adotados foram de acordo com as recomendações do manual da linhagem e não se diferiu 

entre os tratamentos. Aos 28 dias de idade das aves foi realizada uma análise visual do erro de 
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sexagem e calculadas as porcentagens de erro, para possíveis correções caso os valores 

fossem elevados (superiores a 2%). 

As rações experimentais (Tabela 2) foram formuladas atendendo as exigências 

nutricionais segundo ROSTAGNO et al. (2011), os núcleos das rações contendo os 

suplementos minerais e vitamínicos e as enzimas, vieram prontos da fábrica de rações da 

Agroceres Multimix, localizada em Campinas-SP. A mistura com os demais ingredientes foi 

realizada pela equipe técnica da fábrica de rações do aviário da FZEA, sob supervisão e 

acompanhamento técnico do responsável pela pesquisa. Todos os lotes de matérias-primas e 

as rações experimentais foram analisados pelo Laboratório do Programa de Controle de 

Qualidade da Agroceres Multimix em Rio Claro-SP. 
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Tabela 2 - Composição percentual da dieta basal inicial, crescimento e final, sem enzima 

Ingredientes 
Trigo   Milho   

Inicial Crescimento Final Inicial Crescimento Final 

Milho - - - 551.000 594.000 647.000 

Trigo grão 596.000 642.000 695.000 - - - 

Far. soja(46.5%) 321.000 264.000 207.000 367.000 314.000 260.000 

óleo de soja 33.000 44.000 48.000 32.000 42.000 43.000 

Premix ¹ 50.000* 50.000** 50.000*** 50.000* 50.000** 50.000*** 

Total 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Nutrientes 

EM (mcal/kg) 2.925 3.047 3.120 3.041 3.167 3.236 

PB (%) 23.042 21.130 19.306 21.944 19.972 18.039 

Fibra Bruta (%) 3.820 3.631 3.463 3.534 3.327 3.132 

EE (%) 4.841 5.916 6.314 5.947 7.021 7.246 

Mineral 6.108 5.503 5.262 5.810 5.179 4.903 

Cálcio (%) 0.982 0.887 0.870 0.985 0.889 0.870 

P Total (%) 0.666 0.556 0.518 0.638 0.525 0.483 

PDisponível (%) 0.517 0.419 0.391 0.520 0.420 0.391 

Metionina Dig. (%) 0.543 0.490 0.435 0.576 0.525 0.474 

Dig. met+cis (%) 0.853 0.777 0.701 0.871 0.797 0.723 

Lisina Dige. (%) 1.186 1.063 0.960 1.216 1.097 0.995 

Triptofano Dig.  0.265 0.240 0.215 0.244 0.217 0.191 

Isoleucina dig. (%) 0.643 0.530 0.417 0.895 0.803 0.711 

Treonina dig. (%) 0.633 0.561 0.489 0.711 0.645 0.579 

Valina digestível 

(%) 
0.611 0.505 0.398 0.926 0.845 0.765 

Sódio (%) 0.219 0.192 0.191 0.218 0.190 0.189 

Cloro (%) 0.390 0.348 0.354 0.377 0.334 0.341 

Potássio (%) 0.849 0.759 0.672 0.863 0.775 0.689 

Colina (g) 1.661 1.463 1.266 1.582 1.404 1.301 

NM (meq/100) 21.678 29.378 17.154 22.072 19.828 17.616 

¹ *O premix contém por kilograma da dieta inicial: Ácido folico 15.99 mg/kg; Ácido Pantotenico 259.99 mg/kg; Ca 165.28 

g/kg; Cu 2000.00 mg/kg; Colina 6679.29 mg/kg; Fe 1000.00 mg/kg; P 51.72 g/kg; I 24.00 mg/kg; Lisina 35.52 g/kg; Mn 

1399.99 mg/kg; Metionina 50.10 g/kg; Niacina 699.97 mg/kg; Se 4.00 mg/kg; Na 38.32 g/kg; Treonina 26.13 g/kg; Vit. A 

140000.00 IU/kg; Vit. B1 39.99 mg/kg; Vit. B12 240.00 mcg/kg; Vit. B2 100.03 mg/kg; Vit. B6 60.03 mg/kg; Vit. D3 

44000.00 IU/kg; Vit. E 220.00 IU/kg; Vit. K3 31.98 mg/kg; Zn 1000.00 mg/kg; Fitase 10000.00 mg/kg; virginiamicina 
330.00 mg/kg; Nicarbazina 1000.00 mg/kg; Narasina 1000.00 mg/kg. 

** O premix contém por kilograma da dieta de crescimento: Ácido folico 12.00 mg/kg; Ácido Pantotenico 220.00 mg/kg; Ca 

148.71 g/kg; Cu 2000.00 mg/kg; Colina 5002.20 mg/kg; Fe 1000.00 mg/kg; P 33.36 g/kg; I 24.00 mg/kg; Lisina 37.89 g/kg; 

Mn 1400.00 mg/kg; Metionina 44.67 g/kg; Niacina 600.00 mg/kg; Se 4.00 mg/kg; Na 32.87 g/kg; Treonina 27.34 g/kg; Vit. 

A 120,000.00 IU/kg; Vit. B1 28.00 mg/kg; Vit. B12 200.00 mcg/kg; Vit. B2 80.00 mg/kg; Vit. B6 40.00 mg/kg; Vit. D3 

40000.00 IU/kg; Vit. E 200.00 IU/kg; Vit. K3 32.00 mg/kg; Zn 1000.00 mg/kg; Fitase 10000.00 mg/kg; Salinomicina1200.00 
mg/kg; Alquinol 600.00 mg/kg. 

*** O premix contém por kilograma da dieta final:  Ácido Pantotenico 180.00 mg/kg; Ca 147.63 g/kg; Cu 160.00 mg/kg; 

Colina 3.819,59 mg/kg; Fe 1000.00 mg/kg; P 28.77 g/kg; I 24.00 mg/kg; Lisina 43.60 g/kg; Mn 1400.00 mg/kg; Metionina 

38.56 g/kg; Niacina 400.00 mg/kg; Se 4.00 mg/kg; Na 32.88 g/kg; Treonina 27.78 g/kg; Vit. A 100000.00 IU/kg; Vit. 

B12 100.00 mcg/kg; Vit. B2 40.00 mg/kg; Vit. D3 20000.00 IU/kg; Vit. E 160.00 IU/kg; Vit. K3 32.00 mg/kg; 

Zn 1000.00 mg/kg; Fitase 10000.00 mg/kg; Virginiamicina 200.00 mg/kg. 
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Os níveis de aminoácidos utilizados foram os mesmos para todos os tratamentos em 

cada fase. A suplementação com xilanase foi via enzima NutraseXyla
®
 (Nutrex) proveniente 

de cepas bacterianas de Bacillus subtilis, fornecendo 9000U/g Xilanase. 

O programa alimentar adotado foi em três fases, de acordo com a idade dos animais: 

dieta inicial: fornecida de 1 a 21 dias de idade; dieta crescimento: fornecida de 22 a 35 dias de 

idade e dieta final: fornecida de 36 a 42 dias de idade. 

As aves foram pesadas no início do experimento e ao final de cada período de 

fornecimento de dieta, juntamente com a quantidade de ração fornecida e as sobras, 

possibilitando-se avaliar o consumo de ração (CR), o ganho de peso (GP) e a conversão 

alimentar (CA) acumulados e por períodos, corrigidos pela mortalidade. 

Aos 42 dias de idade, foram avaliados os parâmetros de rendimento de carcaça, no 

qual, selecionou-se aleatoriamente quatro aves/box, recém submetidas a jejum pré-abate de 6 

horas, para obtenção dos dados de rendimento de carcaça: 

 Rendimento de Carcaça (%) - relação entre o peso da carcaça eviscerada (sem pés, 

penas, cabeça e pescoço) e o peso vivo da ave; 

 Rendimento de peito (%) - relação entre o peso do peito e o peso da carcaça 

eviscerada; 

 Perna - coxa e sobrecoxa (%) - relação entre o peso da perna (coxa e sobrecoxa) e o 

peso da carcaça eviscerada. 

O modelo estatístico linear aditivo está descrito abaixo: 

 

                                                               

                                                    

 

Sendo: i = milho ou trigo; j = com ou sem; k = padrão ou -60 kcal/kg. 

 

Para as variáveis: peso, ganho de peso, conversão alimentar e consumo de ração em 

cada idade, os dados foram analisados estatisticamente com auxílio do software SAS 9.3 

(SAS System), utilizando o procedimento MIXED, como medidas repetidas no tempo (Split-

plot design), pois se considerou um modelo misto, com os efeitos fixos: tratamento, idade das 

aves (tempo) e suas interações; os efeitos aleatórios: o efeito do animal em cada tratamento e 

o resíduo geral do modelo, sendo as observações tempo-dependentes, ou seja, a resposta em 

uma idade posterior depende da resposta de uma idade anterior, ocasionando dependência do 
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resíduo. A matriz de variância para estruturação do modelo misto foi definida de acordo com 

o critério de informação bayesiano (BIC). Os dados de rendimento de carcaça foram 

analisados do mesmo modo, porém sem se considerar medidas repetidas no tempo. 

Foi realizada uma análise dos resíduos para se verificar as pressuposições de 

normalidade dos dados, considerando o nível de 5% pelo teste de Cramer-Von Mises; valores 

discrepantes e outliers pelos testes Boxcox (com base no valor de λ, caso λ≠1) e Distância de 

Cook (Cook’s D – valores acima da relação LDC=2√(P⁄n), no qual P são os parâmetros 

estimados do modelo e n é número de observações) e verificada sua presença, foram 

removidos do banco de dados. Em caso de heterocedasticidade, o resíduo de cada tratamento 

foi agrupado na matriz de covariância. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P ≤ 

0,05). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 3, estão representados os valores para peso, ganho de peso (GP), consumo 

de ração (CR) e conversão alimentar (CA) para o período de 1 a 21 dias. Observou-se maior 

peso e ganho de peso nas aves que receberam ração contendo enzima e sem redução nos 

níveis de energia metabolizável. Não houve efeito no consumo de ração, porém a conversão 

alimentar foi melhor em dietas com base de trigo, com nível de energia padrão recomendado 

para a fase. A interação entre dietas (milho ou trigo) e enzima (com ou sem) está apresentada 

na tabela 4. 

 

Tabela 3 - Efeitos do alimento base da dieta, da presença de enzima e dos níveis de energia na 

alimentação de frangos de corte, durante o período de 1 a 21 dias 

Efeitos principais Peso corporal GP CR CA 

Alimento 

Milho 762.98±76.44 715.93±30.79 983.68±52.28 1.38±0.03 

Trigo 768.97±75.57 721.77±29.92 971.35±55.63 1.35±0.03 

Significância Ns Ns ns * 

Enzima 

Com 772.38±76.08 725.26±30.45 982.55±53.20 1.36±0.03 

Sem 759.57±75.03 712.44±30.27 972.48±54.73 1.37±0.03 

Significância * * ns Ns 

 

Energia 

Padrão 776.36±76.39 729.31±30.42 971.27±54.73 1.33±0.03 

- 60 kcal/kg 755.55±75.59 708.39±30.29 983.77±53.22 1.39±0.03 

Significância ** ** ns ** 

Interação  

Alimento x Enzima * * ns * 

 Alimento x Energia Ns Ns ns Ns 

Enzima x Energia Ns Ns ns Ns 
GP: ganho de peso (g); CR: consumo de ração (g); CA: conversão alimentar (g/g). 

Significância: ns – não significativo; * - significância entre 0.05 – 0.01; ** - significância abaixo de 0.01. 

 

Tabela 4 - Desempenho dos frangos de corte aos 21 dias de idade. Interação entre os efeitos 

de dieta e enzima, para os parâmetros de peso, ganho de peso e conversão alimentar 

DIETA 

ENZIMA 

Peso GP CA 

Com Sem Com Sem Com Sem 

MILHO 762.18 aB 763.77 Aa 715.14 aB 716.70 aA 1.38 aB 1.36 aA 

TRIGO 782.57 aA 755.36 bA 735.37 aA 708.17 bA 1.32 aA 1.36 bA 
Diferentes letras maiúsculas na coluna e minúsculas na linha denotam diferenças significativas ao teste de Tukey (P<0.05). 
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Observaram-se melhorias nos parâmetros de desempenho com a adição de enzima em 

dietas com base de trigo; em dietas com milho não houve efeito significativo até 21 dias de 

idade das aves. Em relação aos níveis de energia não houve interação, seja em função da base 

da dieta ou da adição de enzimas. 

Nas tabelas 5 e 6 estão os resultados de desempenho das aves nas diferentes situações, 

nos períodos de 22 a 35 dias de idade e 36 a 42 dias, respectivamente. Observou-se de 22 a 35 

dias, que a dieta com base de milho apresentou menor consumo de ração, porém melhor 

conversão alimentar que a dieta base trigo. A presença de enzima também foi benéfica, 

refletindo em melhor conversão alimentar. O efeito da energia só foi significativo no peso das 

aves, com melhor resultado na dieta com nível de energia padrão. Para o período de 36 a 42 

dias de idade, não foram observados efeitos significativos em nenhum parâmetro de 

desempenho. 

Tabela 5 - Efeitos do alimento base da dieta, da presença de enzima e dos níveis de energia na 

alimentação de frangos de corte, durante o período de 22 a 35 dias 

Efeitos principais Peso corporal GP CR CA 

Alimento 

Milho 2242.83±11.36 1479.85±10.42 2471.64±16.64 1.67±0.012 

            Trigo 2227.32±14.06 1458.35±11.33 2515.70±18.26 1.73±0.010 

Significância Ns Ns * * 

Enzima 

Com 2246.03±12.34 1473.65±11.89 2474.71±19.04 1.68±0.013 

Sem 2224.12±13.11 1464.55±15.93 2512.63±15.93 1.72±0.011 

Significância Ns Ns ns * 

Energia 

Padrão 2253.92±11.81 1477.52±9.94 2509.29±10.86 1.70±0.010 

- 60 kcal/kg 2216.23±13.21 1460.67±10.08 2478.05±12.82 1.70±0.015 

Significância * Ns ns Ns 

Interação  

Alimento x Enzima Ns Ns ns Ns 

Alimento x Energia Ns Ns ns Ns 

Enzima x Energia Ns Ns ns Ns 
GP: ganho de peso (g); CR: consumo de ração (g); CA: conversão alimentar (g/g). 

Significância: ns – não significativo; * - significância entre 0.05 – 0.01; ** - significância abaixo de 0.01. 
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Tabela 6 - Efeitos do alimento base da dieta, da presença de enzima e dos níveis de energia na 

alimentação de frangos de corte, durante o período de 36 a 42 dias 

Efeitos principais Peso corporal GP CR CA 

Alimento 

Milho 2949.28±14.50 706.46±11.92 1508.81±20.23 2.17±0.05 

Trigo 2926.84±18.33 699.52±9.40 1502.26±25.08 2.15±0.05 

Significância Ns Ns Ns Ns 

Enzima 

Com 2947.91±14.32 701.89±10.56 1473.18±28.88 2.13±0.064 

Sem 2928.20±18.50 704.09±10.93 1537.89±34.91 2.18±0.044 

Significância Ns Ns Ns Ns 

Energia 

Padrão 2958.74±18.35 704.83±11.20 1517.77±25.61 2.16±0.04 

- 60 kcal/kg 2917.37±14.03 701.15±10.26 1493.30±20.68 2.15±0.06 

Significância Ns Ns Ns Ns 

Interação  

Alimento x Enzima Ns Ns Ns Ns 

Alimento x Energia Ns Ns Ns Ns 

Enzima x Energia Ns Ns Ns Ns 
GP: ganho de peso (g); CR: consumo de ração (g); CA: conversão alimentar (g/g). 

Significância: Ns – não significativo; * - significância entre 0.05 – 0.01; ** - significância abaixo de 0.01. 

 

Na tabela 7 estão apresentados os dados de desempenho, nas diferentes situações 

experimentais e suas interações, para o período de 1 a 42 dias. Observaram-se efeitos 

significativos na conversão alimentar acumulada do período total, sendo que a presença de 

enzima contribuiu efetivamente na melhora da conversão. Na tabela 8 demonstra-se o 

desdobramento da interação entre energia e enzima para a conversão alimentar de 1 a 42 dias 

e verifica-se que o efeito da adição de enzima foi benéfico com o nível padrão de energia, ou 

seja, não houve efeito da adição enzimática em níveis reduzidos.   
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Tabela 7 - Efeitos do alimento base da dieta, da presença de enzima e dos níveis de energia na 

alimentação de frangos de corte, durante o período de 1 a 42 dias 

Efeitos principais GP CR CA 

Alimento    

Milho 2902.23±14.52 4964.13±40.23 1.71±0.019 

Trigo 2879.64±18.33 4989.32±43.08 1.73±0.013 

Significância Ns Ns Ns 

Enzima    

Com 2900.80±14.31 4930.43±49.16 1.69±0.011 

Sem 2881.07±18.19 5023.01±4844 1.74±0.011 

Significância Ns Ns ** 

Energia    

Padrão 2911.65±18.35 4998.33±46.36 1.71±0.011 

- 60 kcal/kg 2870.21±13.99 4955.12±45.23 1.72±0.012 

Significância Ns Ns Ns 

Interação    

Alimento x Enzima  Ns Ns Ns 

Alimento x Energia Ns Ns Ns 

Enzima x Energia Ns Ns * 

GP: ganho de peso (g); CR: consumo de ração (g); CA: conversão alimentar (g/g). 

Significância: ns – não significativo; * - significância entre 0.05 – 0.01; ** - significância abaixo de 0.01. 

 

Tabela 8 - Interação entre os efeitos de energia e enzima, para a conversão alimentar, nas aves 

com idade 1 a 42 dias 

ENERGIA 
ENZIMA 

Com Sem 

Padrão 1.67 Aa 1.75 Ab 

Reduzido 1.72 Ba 1.73 Aa 

Diferentes letras maiúsculas na coluna e minúsculas na linha denotam diferenças significativas ao teste de Tukey (P<0.05). 

 

Esses resultados demonstraram que há uma relação direta entre o tipo substrato 

presente na dieta, neste caso milho ou trigo, com a ação enzimática, pois em dietas a base de 

milho só houve diferença no período de 22 a 35 dias nos parâmetros de consumo de ração e 

conversão alimentar, ao passo que dietas com trigo houve uma melhora ganho de peso e no 
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peso das aves e conversão alimentar no período de 1 a 21 dias, quando comparada a dieta sem 

enzima.  

O mesmo foi observado por Olukosi et al., (2007) com o uso de um complexo 

enzimático (xylanase, amilase e protease) em dietas a base de milho e farelo de soja no 

período de 1 a 21 dias de idade. 

CONTE et al., (2003) não observaram diferenças no peso vivo e consumo de ração de 

frangos de corte recebendo dietas a base de milho, farelo de soja e farelo de arroz integral, 

com a adição de xilanase. Entretanto houve melhor conversão alimentar com a adição da 

enzima, pois, apesar de não significativo, o consumo de ração foi 4,1% menor e o peso vivo 

2,1% maior nestas aves. O efeito da xilanase sobre a conversão alimentar, possivelmente 

confirma a sua ação sobre a digestibilidade de nutrientes, principalmente no aumento da 

energia metabolizável. 

Cowieson (2005) reporta que o uso de xilanase isoladamente não produz respostas tão 

efetivas quando utilizada em complexos enzimáticos, principalmente em dietas á base de 

milho ou farelo de soja, onde não há grandes problemas de viscosidade da dieta, pois estes 

cereais não são tão ricos em PNAs solúveis.  

Mahagna et al. (1995) encontraram respostas semelhantes e não observaram efeitos 

benéficos da adição de complexos enzimáticos (incluindo amilases e proteases) no 

desempenho e digestibilidade de nutrientes em frangos de corte criados até 14 dias de idade, 

consumindo dietas a base de sorgo e farelo de soja. Porém, Zanella et al. (1999), Douglas et 

al. (2000) e Café et al. (2002) reportaram que a adição de carboidrases e xilanases em dietas 

com base milho e soja proporcionaram melhorias no desempenho de frangos de corte, 

indicando a deficiência de aves jovens na produção de algumas enzimas endógenas. 

Em um estudo com dietas à base de farinha de trigo e trigo integral, Wu e Ravindran 

(2004) encontraram benefícios da suplementação com xilanase na conversão alimentar dos 

frangos, melhorando em 2,5 %, este parâmetro em relação à dieta sem suplementação. 

Segundo Choct et al., 2004 a inclusão de xilanase em dietas a base de trigo, com níveis 

nutricionais adequados, é capaz de reduzir a umidade da excreta e melhorar o desempenho das 

aves. 

Um dos fatores que diferenciam dietas de milho e trigo é a maior predominância de 

arabinoxilanos na constituição dos PNA do trigo (CLASSEN, 1993). Em contrapartida, o 

milho é um alimento com baixa concentração de PNA. A maioria das dietas para frangos são 

formuladas à base de milho e farelo de soja considerados ingredientes de elevada 

digestibilidade, apresentando baixa quantidade de PNA’s (SORBARA, 2009). 
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Petterson et al. (1991), Salih et al. (1991) e Lazaro et al. (2003) verificaram que dietas 

com milho ou sorgo apresentam menor conteúdo de PNA consequentemente  menores 

problemas de viscosidade intestinal e, portanto, deve-se esperar menor resposta à adição de 

enzimas exógenas nestas dietas, ao oposto do que se observa com trigo ou cevada. 

Entretanto, Rutherfurd et al., 2007 observaram que a inclusão de 100 FXU/kg de 

xilanase associada à amilase e beta glucanase, em dietas a base de milho, farelo de soja e 

canola melhorou a energia metabolizável da dieta e digestibilidade de alguns aminoácidos. 

Observou-se que as maiores diferenças e respostas no desempenho das aves ocorreram 

em dietas de trigo com adição de enzima até os 21 dias de idade, acima de 22 dias de idade, os 

efeitos no desempenho das aves frente à adição de enzimas não foram tão pronunciados como 

nas idades anteriores.  

Sakomoura et al., (2004) citam que a atividade de enzima pancreáticas aumentam com 

a idade das aves, principalmente na segunda semana de vida, sendo assim é provável que a 

inclusão de enzimas a dieta tenham complementado a atividade das enzimas endógenas, 

melhorando o desempenho das aves 

Estes resultados corroboram com Noy e Sklan (1995) que observaram menor secreção 

endógena de amilases no duodeno até 4 dias e um aumento gradual até 21 dias de idade, o 

qual se estabilizou após esse período. Uni et al. (1995) também reportaram que a secreção de 

amilase endógena por grama de alimento consumido foi menor nos primeiros 4 dias de idade 

das aves, aumentando bastante até os 7 dias e tendendo a estabilizar até os 21 dias. Portanto, 

de acordo com os autores, uma suplementação exógena de amilase seria necessária para 

atender à exigência das aves e melhorar o desempenho no início da vida. 

A interação presente na Tabela 3 demonstrou o efeito benéfico da adição de enzima 

em dietas com base trigo. Este fato pode estar relacionado com a capacidade enzimática de 

quebrar a parede celular (ADEOLA; COWIESON, 2005; JUANPERE et al, 2005; MENG; 

SLOMINSKI, 2005), melhorando a degradabilidade e aproveitamento dos PNAs presentes em 

maiores quantidades nas dietas com trigo. Outro fator é a capacidade de ligação dos PNAs às 

moléculas de água, que em maiores concentrações resultam em aumento da viscosidade do 

conteúdo intestinal e piora na digestibilidade da dieta (COUSINS, 1999). 

A adição de enzima não proporcionou valorização energética nas dietas com níveis 

mais baixos de energia, o que pode ser observado nas Tabelas 3, 5, 6 e 7. 

Barbosa et. al (2012) avaliaram o desempenho de frangos de corte alimentados 

recebendo dietas com níveis nutricionais reduzidos  e adicionadas de  complexo enzimático 
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composto por (xinalase, amilase, protease e fitase) e não observaram diferenças quando os 

resultados foram comparadas aos da  dietas com níveis adequados. Entretanto, Barbosa et al. 

(2012) que cita  a redução da densidade nutricional da dieta com uso de enzimas pode trazer 

benefícios importantes por otimizar a eficiência das enzimas junto ao substrato. 

 O efeito da liberação de frações indigestíveis nos carboidratos, liberando nutrientes 

energéticos, ainda não está totalmente comprovado e assegurado na literatura. Meng e 

Slominski (2005) e Cowieson e Ravindran (2008) relataram incrementos na digestibilidade da 

energia em resposta a carboidrases dietéticas, com ou sem proteases, em frangos de corte 

alimentados com dietas à base de milho, embora algumas publicações não terem encontrado 

efeitos a estas combinações de enzimas (OLUKOSI et al., 2007). A variabilidade nas 

respostas de energia para enzimas em frangos de corte parece depender do número de fatores, 

da estrutura da dieta e concentração de PNAs (ADEOLA; COWIESON, 2011). 

Na análise dos dados de rendimento de carcaça estão apresentados na Tabela 9. 

Observa-se que houve efeito da alimentação no rendimento de peito, com valor superior para 

a dieta com trigo. A adição de enzima foi pior no rendimento de carcaça, peito e coxa + 

sobrecoxa. 

Carvalho et al., (2009) ao estudar o efeito da suplementação de complexo enzimático 

(xilanase, amilase e protease), em dietas com 3% a menos de energia metabolizável, não 

observou efeito sobre os rendimentos de carcaça, peito e gordura abdominal. 

Meng e Slominski (2005) sugerem que o efeito das enzimas no desempenho das aves 

pode ser pequeno e não detectável em condições experimentais, mas pode estar associado a 

benefícios econômicos em criações em larga escala. 
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Tabela 9 - Rendimento de cortes em aves com 42 dias de idade submetidas a dietas com ou 

sem enzima, níveis padrão ou reduzido de energia e dietas com base milho ou trigo   

Efeitos principais Carcaça   Coxa + sobrecoxa Peito 

Alimento (kg) (Kg) (Kg) 

Milho 2.452±0.128 0.695±0.39 0.832±0.59 

Trigo 2.456±0.134 0.685±0.43 0.858±0.65 

Significância Ns ns * 

Enzima 

Com 2.424±0.126 0.682±0.39 0.833±0.64 

Sem 2.484±0.138 0.698±0.43 0.857±0.59 

Significância * * * 

Energia 

Padrão 2.462±0.138 0.691±0.43 0.846±0.66 

- 60 kcal/kg 2.446±0.126 0.689±0.41 0.844±0.59 

Significância Ns ns Ns 

Interação 
 

Alimento x Enzima Ns ns Ns 

Alimento x Energia Ns ns Ns 

Enzima x Energia Ns ns Ns 
Significância: ns – não significativo; * - significância entre 0.05 – 0.01; ** - significância abaixo de 0.01. 
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7 CONCLUSÕES 

Nas dietas à base de milho, a utilização da enzima não foi eficiente, o fato de este 

ingrediente possuir baixa concentração de arabinoxilanos pode ter influenciado. Nas dietas a 

base de trigo observou-se melhora nos parâmetros de desempenho inicial. 

Não houve valorização do nível energético pela enzima, pois em ambos os tratamentos 

as dietas com redução na EMA proporcionaram queda no desempenho das aves.  

Houve melhora no desempenho das aves jovens (até 21 dias) que receberam dietas 

contendo enzima, o que pode estar relacionado com a melhora na digestibilidade de alguns 

nutrientes e inativação de fatores antinutricionais, além do fato de animais mais jovens serem 

deficientes na produção de enzimas endógenas. 

A adição da enzima nas dietas com o nível de energia padrão melhorou a conversão 

alimentar acumulada aos 42 dias. 
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