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RESUMO 
 
 

Os monogástricos não produzem enzimas capazes de degradar os 
polissacarídeos estruturais da parede celular tendo por isso menor aproveitamento 
dos alimentos a base de cereais. A incorporação de enzimas exógenas 
específicas podem disponibilizar estes polissacarídeos. Foram conduzidos três 
experimentos para a realização desta pesquisa. No primeiro produziu-se em 
cultivo submerso um complexo multienzimático (CM) (xilanase, amilase e celulase) 
originário do fungo Trichoderma harzianum ALL 42, específico para os substratos 
milho e farelo de soja. Avaliou-se suas características bioquímicas e determinou-
se o pico de produção das enzimas que  ocorreu com 48 horas de cultivo, o pH 
ótimo situou-se na faixa de 2,5-7,5 e  a temperatura ótima entre 40-55°C. As 
enzimas apresentaram ampla faixa de termoestabilidade mantendo 100% de sua 
atividade relativa quando incubadas  entre 40 e 45°C durante 240 minutos, com 
exceção da amilase que perdeu 50% de sua atividade nas mesmas condições. As 
enzimas são muito estáveis na faixa de pH ótimo, pois mantiveram 50% de 
atividade inicial após incubação por 120 minutos. Observou-se que a resposta 
enzimática na ração inicia-se na faixa entre 2 e 3 mL. para cada 25g de ração. 
Concluiu-se que as enzimas deste CM têm potencial aplicação na alimentação de 
aves por suportarem as condições adversas do trato gastrintestinal. O segundo 
(fase pré-inicial 1-7 dias) e terceiro (fase inicial 8-21 dias) experimentos seguiram 
a mesma metodologia. Foram utilizados 480 pintos de corte, linhagem Cobb 
alojados em baterias aquecidas perfazendo um total de 40 unidades 
experimentais, cada uma com 12 aves. Utilizou-se delineamento inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 2 x 2 duas rações a base de milho e farelo de 
soja com ingredientes de origem animal e ingredientes de origem vegetal com 
presença ou ausência de enzimas. Os parâmetros avaliados foram viscosidade 
das rações e da digesta, açúcar redutor e proteína solúvel das rações, 
digestibilidade do nitrogênio (consumo de N, N nas excretas, balanço de N, 
coeficiente de digestibilidade e retenção de N), desempenho (ganho de peso, 
conversão alimentar, consumo de ração e de água e relação água ração), 
biometria de órgãos digestivos, atividade de enzimas do fígado e pâncreas e perfil 
bioquímico sérico. Observou-se que a adição do CM nas fases pré-inicial e inicial 
melhorou a digestibilidade, a produção de açúcar redutor, reduziu a atividade da 
amilase pancreática, e o peso dos órgãos, porém não influenciou o desempenho, 
a viscosidade e a produção de proteína solúvel na ração. 
 
 
 Palavras – chave: Aves de corte, caracterização enzimática, desempenho, 

enzimas, fungos. 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Enzimatic Biotechnlogy: Production of a Multienzymatic Complex from 
Trichoderma harzianum ALL 42 and its application in broiler feeding 

 
Monogastrics can not produce enzymes capable to hydrolise structural polysaccharides 
from cell wall reducing the feed nutrient digestion in rations based on cereals. 
Supplementation of specific exogenous enzymes can disponibilize these polysaccharides. 
Three experiments were carried out in this project. In the first experiment a multi-
enzymatic complex (xylanase, amylase, and cellulase) was produced in water submerse 
medium from the fungus Trichoderma harzianum ALL 42, specific for corn-soybean ration 
substract. Biochemical characteristics and peak of enzyme production were determined in 
48-hours cultivation in optimum pH in the range of 2.5 to 7.5, optimum temperature from 
40-55ºC. The enzymes demonstrated great amplitude of thermostability maintaining 100% 
of your relative activity when incubated between 40 and 45ºC during 240 minutes, and 
excretion of amylase that lost its activity in 50% in the same conditions. Enzymatic activity 
in ration started in the range of 2 and 3 mL for each 25g of ration. It is possible to conclude 
that enzymes of this multienzymatic complex (MC) has potential application in broiler 
feeding because it can resist to the adverse conditions of the gastrointestinal tract. The 
second experiment (pre-starter phase – 1 to 7 days) and third (starter phase – 8 to 21 days) 
experiments followed the same methodology. A total of 480 day-old Cobb male broiler 
chicks were allotted in heated battery cages in a total of 40 experimental units with 12 birds 
each. The completely randomized design in a factorial arrangement 2x2 (corn and soybean 
meal ration x vegetable and animal ingredients and enzyme supplementation). Parameters 
evaluated were viscosity in rations and digesta, reducing sugars and soluble protein in 
rations, nitrogen digestibility, N intake, N balance and N retention, performance (weight 
gain, feed-to-gain ratio, feed and water intake and water: feed ratio), digestible organ 
biometry, enzyme activity in liver and pancreas and blood biochemistry. Addition of MC in 
pre-starter and starter increased digestibility, reducing sugars production, reduced 
pancreatic amylase activity and organ weight didn’t performance, viscosity and production 
of soluble protein in ration.  

 
 
Key words: Broiler, enzymatic characterization, enzymes, fungus, performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 INTRODUÇÃO 
 

Nas duas ultimas décadas a avicultura industrial brasileira experimentou 

incrementos significativos. De acordo com a Associação Brasileira de 

Exportadores de Frangos (ABEF, 2007) em que o consumo per capita passou de 

12,3 kg/hab em 1989 para 35,7 Kg/hab em 2006; a produção de carne de 2.055 

para 9.336 t/ano; e a exportação de 2.438 para 2.712 t/ano no mesmo período. 

Com isso o país se tornou o maior exportador mundial de carne de frango. 

A biotecnologia contribuiu com este crescimento desenvolvendo 

aditivos, como prebióticos e enzimas que, adicionados às rações, podem melhorar 

a eficiência alimentar e a produtividade das aves (ZANELLA, 2001).   

Enzimas são proteínas globulares, de estrutura terciária ou quaternária, 

que atuam aumentando a velocidade de reações químicas específicas. Somente 

atuam na presença de determinados substratos e em condições específicas de 

pH, temperatura e umidade (NELSON & COX, 2003). 

As enzimas utilizadas em nutrição animal podem ser derivadas de 

fontes animais, vegetais e microbianas e a maioria provém da fermentação de 

microorganismos (LIMA, et al. 2002; SARTORI, 1999), principalmente fungos, 

especialmente dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Trichoderma. Enzimas 

fúngicas se caracterizam pela alta produção, menor custo e maior variabilidade e 

estabilidade (COSTA et al., 2004).  

Inúmeras razões justificam a utilização de enzimas exógenas em 

avicultura, dentre elas, a complementação de enzimas endógenas, ou de enzimas 

que as aves não conseguem sintetizar, permitindo utilizar ingredientes de 

aproveitamento limitado pela composição química ou presença de inibidores 

nutricionais (FISCHER et al., 2002; LIMA et al., 2002) e a redução da eliminação 

de substâncias poluentes como fósforo e nitrogênio (COSTA et al., 2004). Além 

disso, existe a preocupação internacional com aditivos antimicrobianos e 

anticoccidianos nas rações a partir de seu banimento que ocorreu na Europa em 

2000.  

A formulação de rações para animais modificou-se significativamente 

nos últimos anos. Proteínas de origem animal foram substituídas por fontes de 



proteína vegetal, principalmente a soja. Porém, muitos destes ingredientes contêm 

fatores antinutricionais tais como polissacarídeos não amídicos no milho, 

pentosanas no trigo, glucanos da cevada, oligossacarídeos da soja ou fitatos nos 

ingredientes de origem vegetal que são limitantes para a digestibilidade. 

Por muito tempo, o emprego de enzimas na nutrição animal foi de 

importância secundária e atualmente os preparados enzimáticos são produzidos 

especificamente para alimentos destinados aos animais. Deve-se ressaltar a 

importância do conhecimento dos processos de aplicação, a qualidade desses 

produtos, a segurança para os seres humanos e animais assim como a proteção 

do meio ambiente. 

Diante disto, objetivou-se avaliar um complexo multienzimático 

proveniente do fungo Trichoderma harzianum, caracterizar as propriedades 

bioquímicas de suas enzimas (xilanase, amilase e celulase) e verificar a 

incorporação desse produto em rações à base de milho e farelo de soja para 

frangos de corte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 O gênero Trichoderma  

 

Fungos deste gênero possuem distribuição ampla no mundo inteiro. São 

fungos que possuem reprodução assexuada, são naturais do solo, sendo 

encontrado em matéria orgânica em decomposição e na rizosfera de diversas 

plantas. Ocorrem em praticamente todos os tipos de solo, embora se desenvolvam 

melhor em condições ambientais ácidas. São mesofílicos, resistentes a inibidores 

produzidos por outros microrganismos e tolerantes a diferentes tipos de 

fungicidas. São fungos filamentosos produtores de grande quantidade e variedade 

de enzimas hidrolíticas, que apresentam importante papel na nutrição e liberação 

de carbono e nitrogênio a partir de macromoléculas insolúveis. Apresenta como 

característica macroscópica crescimento em cultura (4-7 dias de acordo com a 

composição do meio), formação de halos concêntricos (Figura 1) alternando-se 

entre tonalidades verde clara e escura de acordo com ciclos diuturnus (LIMA, 

2002). 

Segundo HERMOSA et al. (2000), algumas espécies do gênero 

Trichoderma são amplamente estudadas por serem antagonistas de nematóides e 

fungos fitopatogênicos, sendo utilizados no controle biológico (T. aperellum, T. 

harzianum e T. longibrachiatum). ULHOA & PEBERDY (1992) acrescentaram que 

esta atividade de biocontrole deve-se à produção de enzimas hidrolíticas 

extracelulares degradadoras de parede celular tais como, celulases e quitinases. 

MELO (1998) afirmou que fungos do gênero Trichoderma têm habilidade 

significativa de biossíntese e facilidade de crescer em meio simples, contendo 

basicamente glicose como fonte de carbono e alguns tipos de compostos 

orgânicos essenciais. Esse gênero é aeróbico obrigatório e o dióxido de carbono 

como produto final da oxidação de carbono pode inibir seu crescimento 

dependendo das condições de pH e temperatura.  

 



 
FIGURA 1 – Placa contendo cultura de Trichoderma harzianum ALL 42, 
mostrando o crescimento com formação de halos concêntricos claros e escuros. 
 
 
 
 
2.2 Composição e organização da parede celular dos vegetais.  
 

 

A parede celular das plantas é composta principalmente de açúcares 

(ramnose, fucose, arabinose, xilose, manose, galactose, glicose, ácido 

galacturônico e ácido glicurônico) arranjados como polissacarídeos de composição 

e estruturas variadas e intimamente associados à lignina, proteína, ácido 

hidroxicianamínico, íons e água. Analiticamente, estes polissacarídeos podem ser 

agrupados em frações de celulose, hemicelulose e pectina. Embora a composição 

da parede celular seja conhecida, o modo como seus componentes são 

organizados, não é claro. Sabe-se, no entanto, que moléculas de polissacarídeo, 

ácido hidroxicianamínico, lignina, proteína e íons fazem ligações cruzadas por 



meio de ligações iônicas, pontes de hidrogênio e ligações covalentes (glicosídicas, 

éster e éter) para formar a matriz tridimensional que entrelaça os polissacarídeos 

dentro da parede celular. A hidrólise destes polissacarídeos requer não somente 

enzimas hidrolíticas, mas também aquelas capazes de clivar as ligações dentro 

das ligações cruzadas da matriz (WANG et al., 1994). 

A celulose é um polímero de cadeias lineares constituídas de resíduos de 

glicose unidos por ligações glicosídicas entre carbonos 1 e 4 (com configuração β) 

ligações β–1,4 (MARZZOCO & TORRES, 1999). É o mais abundante 

polissacarídeo estrutural da parede celular, estimado em 35 a 50% do peso de 

várias paredes celulares primárias das plantas (McNEILL et al., 1984). Ocorre 

como filamentos denominados microfibrilas que são cilindros formados por cerca 

de quarenta pares de cadeias de celulose. As microfibrilas são unidas por pontes 

de hidrogênio entre elas e moléculas de hemicelulose que, por sua vez, têm 

ligações cruzadas com a pectina. As moléculas de pectina são unidas por pontes 

de íon cálcio e moléculas de proteína, entrelaçando-se com a matriz, ligando as 

moléculas que a compõem. Por esse sistema, as microfibrilas de celulose são 

ligadas e incrustadas numa matriz amorfa de pectinas e hemiceluloses.  
A hemicelulose é uma coleção heterogênea de polissacarídeos  com grau 

de polimerização muito inferior ao da celulose. O termo hemecelulose refere-se 

aos polissacarídeos estruturais facilmente hidrolisáveis. São constituídos por 

polímeros lineares ou ramificados contendo de dois a seis diferentes açúcares ou 

seus derivados. São divididas em quatro sub-grupos: xilanas, galactanas, 

arabinoxilanas e as mananas, apresentando diversidade estrutural e sendo 

nomeadas de acordo com o monossacarídeo predominante.  A xilana é o maior 

polissacarídeo presente na parede celular das plantas. Tem sua estrutura principal 

formada de unidades de xilose, unidas por ligações β – 1,4. Os resíduos de xilose 

podem se ligar a várias cadeias laterais (ácido acético, arabinose, ácido cumárico, 

ácido ferúlico, ácido glicurônico, ácido 4-O-metil–D – glicurânico.  Uma superfície  

da cadeia principal também se liga fortemente a celulose e entrelaça com outro 

polímero de xilana, formando extensa rede de ligações cruzadas entre as 

microfibrilas de celulose (FERREIRA, 2004). 



A pectina é um colóide hidrófilo natural, constituído principalmente por 

ácidos poligalacturônicos parcialmente metoxilados. O principal componente 

carboidrato das pectinas é uma D-galacturomanana com ligação α-1,4. Vários 

grupos carboxilas da galacturomanana são esterificados com metanol. Além disso, 

foram isolados os polissacarídeos neutros arabina, galactana e arabinogalactana 

(FERREIRA, 2004). 

As ligninas são substâncias fenólicas encontradas nas paredes de células 

vegetais secundárias. Diferentes tipos de lignina podem ser observados em 

função de sua composição em álcoois. A estrutura de lignina é muito complexa e 

ainda não muito bem definida. São referidas como os polímeros 3-metoxi-

fenilpropenos e 3-5-dimetoxi-fenil-propenol, ligados em proporções variadas, 

originando assim, grande variedade de produtos. A maioria dos vegetais 

superiores contém pelo menos alguma fração de lignina. O conteúdo de lignina 

varia de 4 a 12% da matéria seca. A lignina tem uma influência negativa sobre a 

digestibilidade da matéria seca, celulose e hemicelulose (SILVA & QUEIROZ, 

2002).  

Existem três grandes grupos de proteínas que fazem parte da parede 

celular: extensivas com função estrutural, proteínas ricas em glissina associadas à 

lignificação e proteínas ricas em prolina que atuam na formação dos nódulos 

radiculares em leguminosas. Há também outros grupos menos expressivos, mas 

que exercem funções essenciais ao desenvolvimento celular. Uma parte destas 

proteínas se encontra indisponível à digestão e absorção pelo trato gastrintestinal 

do animal (SILVA & QUEIROZ, 2002).  

 
 

2.3 Polissacarideos não amídicos 

 
Atualmente a alimentação de aves consiste de dois ou três ingredientes os 

quais compõe mais de 75 % da ração completa. As principais fontes de energia 

são milho, trigo e as fontes protéicas são o farelo de soja e subprodutos animais 

tais como farinhas de carne e de sangue. Cada um destes ingredientes contém 

quantidades variáveis de fatores antinutricionais, e sua presença no alimento 



resulta em crescimento reduzido, pior conversão alimentar, alterações hormonais 

e esporádicas lesões nos órgãos (COUSINS, 1999).  

O termo polissacarídeo não amídico (PNA), compreende uma extensão de 

moléculas de polissacarídeos, sem incluir o amido, que apresentam efeitos 

antinutricionais. Classificam-se em três grupos: celulose, polímeros não 

celulósicos (pentosanos, arabinoxilanos, β-xilanos, β-glucanos) e polissacarídeos 

pécticos (glicomanos, galactomananos, arabinoxilanos, xiloglucanos e 

galactanos). Segundo FRANCESCH (1996) os β-glucanos e arabinoxilanos são os 

principais PNAs das paredes celulares de cereais . A estrutura química dos β-

glucanos é similar a da celulose, a exceção das ligações β (1-4), entre as quais se 

intercalam ligações β(1-3). Estas ligações rompem a linearidade da molécula 

introduzindo irregularidades, impedindo a formação de fibrilas e favorecendo a 

solubilidade e a formação de soluções viscosas. 

A presença dos PNAs solúveis no lúmen intestinal promovem aumento da 

viscosidade da digesta devido à formação de polímeros ou géis  comprometendo a 

digestão e a absorção dos nutrientes, pois dificultam a ação das enzimas 

digestivas e a difusão das substâncias relacionadas com a digestão e absorção. O 

aumento da viscosidade intestinal afeta a digestibilidade do amido, das proteínas e 

dos lipídeos. As gorduras têm sua digestibilidade diminuída pela menor 

emulsificação resultante do aumento na viscosidade intestinal. Esta também 

favorece o crescimento da microflora indesejável com desconjugação dos sais 

biliares. Estes efeitos citados sobre a ação das gorduras diminuem a absorção de 

vitaminas lipossolúveis. As gorduras saturadas são aquelas mais intensamente 

afetadas pela diminuição da emulsificação (OPALINSKI, 2006). 

Em aves jovens, o tempo requerido para o alimento passar pelo trato 

digestivo é aumentado, o que acaba reduzindo o consumo. Maior população de 

microorganismos passa a competir com o hospedeiro pelos nutrientes presentes 

no lúmen, além de produzir toxinas que constituem outro efeito indesejável do 

aumento da microflora (NUNES et al., 2001). 

A soja contém diversos fatores antinutricionais, como inibidores de tripsina 

e quimotripsina, além dos oligossacarídeos e α-galactosídeos ( rafinose, 



estaquiose e vervascose). Pesquisas têm demonstrado benefícios de complexos 

enzimáticos que contêm galactomanase e alfa-galactosidase para desdobrar 

fatores antinutricionais, promovendo a liberação de valores adicionais de energia 

para os animais (TEJEDOR et al., 2001). Para máxima utilização da energia 

metabolizável presente na proteína da soja, é necessário remover mais de 80% da 

estaquiose o que é possível utilizando-se enzimas hidrolíticas (DYADIC 

INTERNATIONAL, 2003). 

  O milho embora apresente alta digestibilidade em frangos de corte 

também contem fatores antinutricionais na forma de PNAs que, causam efeitos 

desfavoráveis à digestão. O amido dos cereais está normalmente localizado 

dentro do endosperma e das células que o compõem. A parede dessas células é 

composta de uma complexa formação de carboidratos solúveis e insolúveis. A 

maior parte desses carboidratos é representada por fração de hemicelulose, 

integrada basicamente de pentosanas solúveis e também de uma parcela de β- 

glucanos. O teor de pentosanas e β- glucanos dos grãos cereais é muito variável 

(CARVALHO, 2006). 

  

 
2.4 Enzimas hidrolíticas 

 

As enzimas são conhecidas industrialmente como biocatalisadores, 

formadas por longas cadeias de aminoácidos com ligações peptídicas, com 

exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA (ribozimas) com 

propriedades catalíticas. A maioria das enzimas sintetizadas por células é retida 

para funções intracelulares. As enzimas extracelulares são subseqüentemente 

secretadas para fora dos limites da membrana celular. Enzimas estão presentes 

em todas as células vivas, onde exercem funções vitais de controle dos processos 

de transformação dos nutrientes em energia e em material celular. Além disto, 

participam dos processos de quebra de nutrientes complexos em substâncias 

mais simples (ZANOTTO, 2003).  



A classificação da União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular 

(IUBMB) divide as reações catalisadas por enzimas em seis grupos principais, nas 

quais estão inclusas subclasses de acordo com o tipo de reação catalisada 

(QUADRO 1). 

 

QUADRO 1 – Classificação internacional das enzimas segundo União Internacional 
de Bioquímica e Biologia Molecular (IUBMB).  

Classes Função catalítica Subclasses 
1 - Oxidoredutases Catalisam reações de 

oxidação–redução e  
remoção ou adição de 
átomos de hidrogênio. 

Desidrogenases 
Oxidases 
Hidrogenases 
Peroxidases 

2 - Transferases Enzimas que mediam a 
transferência de grupos 
tais como aldeídos, 
cetonas e etc. 

Metiltransferases 
Transaminases 
 

3 -Hidrolases Catalisam reações de 
hidrólise e formação de 
glicosídeos, anidridos, e 
ésteres, bem como 
amidas, peptídeos e 
outras funções contendo 
ligações C-N. 

Carboidrases 
Esterases 
Lipases 
Fosfatases 
Proteases 

4 - Liases Catalisam reações de 
adição, usualmente de 
HX, a duplas ligações 
como: C=C, C=N, e C=O, 
e também os processos 
reversos. 

Descarboxilases 
Cetoacidólises 
Hidratases 
 

5- Isomerases Catalisam processos de 
isomerização, tais como 
racemização. 

Racemases 
Isomerases 
Mulases 

6 - Ligases Mediam a formação ou 
clivagem de ligações C-S, 
C-N e estere de fosfato 

Sintetases 

Fonte: DORS (2006). 
 
 

Enzimas endógenas são proteínas produzidas pelo próprio animal. Sua 

função primária no trato gatrintestinal dos animais monogástricos é de clivar 

grandes moléculas de amido, proteínas e gorduras, produzindo moléculas simples 

que o animal possa aproveitar (DYDADIC INTERNATIONAL, 2003). Enzimas 



exógenas podem ser derivadas de fontes animais, vegetais e microbianas e a 

maioria provém da fermentação de microorganismos (LIMA, 2002). O maior grupo 

é constituído pelos fungos, especialmente dos gêneros Aspergillus, Penicillium e 

Trichoderma. Para COSTA et al., (2004) elas se caracterizam por alta produção, 

menor custo e maior variabilidade e estabilidade e têm como característica comum 

a degradação dos carboidratos da parede celular dos vegetais. De acordo com 

SHARMA et al., (2001) 75% das enzimas produzidas industrialmente são de ação 

hidrolítica. 

BÜHLER et al. (1998) descreveram que as hidrolases são as enzimas 

mais utilizadas na alimentação animal, que fazem cisão do substrato em pontos 

determinados e podem ser classificadas de acordo com estes pontos em 

endoenzimas e exoenzimas. O ponto de cisão do substrato é extremamente 

importante para que as enzimas empregadas na nutrição animal desempenhem o 

resultado esperado. As exoenzimas clivam somente elementos externos da cadeia 

molecular, enquanto as endoenzimas agem de forma aleatória clivando ligações 

internas ao acaso. Portanto, endoenzimas podem dividir as cadeias moleculares 

grandes em fragmentos pequenos.    

Segundo publicação da DYADIC INTERNATIONAL (2003), as enzimas 

hidrolíticas podem influenciar a colonização intestinal e a velocidade de passagem 

do alimento pelo intestino. Elas alteram de maneira indireta a população 

bacteriana em diferentes regiões do intestino, mediante hidrólise de grandes 

moléculas de carboidratos usados por bactérias para colonizar o intestino.  

Os extratos de fermentação do fungo  Trichoderma  apresentam vários 

tipos de atividades hidrolíticas, principalmente xilanase, β-glucanase, celulase, 

pectinase, lipase e amilase, portanto, seu efeito pode ser multifuncional e melhorar 

a digestibilidade de grãos de baixa viscosidade , aqueles que apresentam 

viscosidade maior que 10 centipoise (cPs). 
A hidrólise completa de hemicelulose requer a participação de enzimas 

responsáveis pelas clivagens das cadeias principais e laterais. Por se tratar de um 

heteropolissacarídeo, a conversão enzimática de xilana a seus componentes 

monoméricos requer a participação sinérgica de várias enzimas, algumas atuando 



sobre a cadeia principal, outras sobre as ramificações. As endo-β-D xilanases 

(1,4-β-D-xilana xilanohidrolase, EC 3.2.1.8 ) que agem aleatoriamente na cadeia 

principal de xilana para produzir xilooligossacarídeos de vários tamanhos, são 

subdivididas em quatro tipos: endoxilanases que não agem nos resíduos L-

arabinofuranosídeos e produzem somente xilobioses e xilose como produtos 

finais; endoxilanases que não atuam nos pontos de ramificação α-(1-2) e a α-(1-3), 

produzindo principalmente xilooligossacarídeos maiores do que xilobiose; 

endoxilanases que podem hidrolisar a cadeia principal de xilana nos pontos de 

ramificação produzindo principalmente xilobiose, xilose e arabinose e 

endoxilanases que atuam nos pontos de ramificação e produzem arabinose e 

xiloologossacaídeos de tamanhos intermediários. A atividade das endoxilanases 

contribui para a atuação de outras enzimas do complexo xilanolítico (FERREIRA, 

2004). 

Enzimas xilanolíticas de microorganismos têm atraído grande atenção nas 

ultimas décadas, particularmente, por causa do seu uso biotecnológico em vários 

processos industriais, tais como alimentos, indústria de polpa de celulose e papel, 

combustíveis líquidos e gasosos, xarope e açúcar (FERREIRA, 2004). 

As amilases são amplamente distribuídas na natureza, estão entre as 

enzimas mais importantes empregadas na indústria, devido a grande aplicação do 

amido e seus derivados (WANDERLEY, 2000). Podem ser empregadas na 

produção de adoçantes, indústria de bebidas, panificação, produções de álcool 

combustível, indústria têxtil e tratamento de ração animal para melhorar a 

digestibilidade (MORAIS, 2004). 

As amilases podem ser divididas em três grupos: α-amilases (EC 3.2.1.1) 

que hidrolisam ligações glicosídicas do tipo α-1,4 do amido presentes na parte 

interna das cadeias de amilose ou amilopectinas, liberando unidades de glicose, 

maltose, maltotriose, maltopentose e dextrinas de alta massa molecular 

(endoamilases); β-amilases (EC 3.2.1.2) que hidrolisam exclusivamente ligações 

glicosídicas α-1,4 em  unidades do final não redutor do substrato (exoamilases); 

glicoamilases que hidrolizam ambas ligações α-1,4 e α-1,6 como a glicoamilase 



(EC 3.2.1.3) e a α-glicosidase (EC 3.2.1.20) : que removem unidades de glicose 

dos terminais não redutores das moléculas do substrato (MORAIS, 2004). 

Celulases comerciais são obtidas principalmente de fungos como 

Trichoderma spp, Aspergillus spp, Penicillium spp. Entre os complexos 

celulolíticos de bactéria e fungos estudados, o mais conhecido é o de Trichoderma 

reesei. Os métodos de separação de moléculas e os estudos sobre a ação dos 

componentes das celulases tem mostrado que esse complexo enzimático é 

constituído pelo conjunto de três enzimas hidrolíticas: as endo-β-1-4-glucanases, 

que hidrolisam as ligações glicosídicas ao acaso na fibra de celulose; as exo β-1-

4-glucanases ou celobiohidrolases, que agem nas extremidades redutoras e não 

redutoras de polímeros gerados pela ação das endoglucanases, liberando 

celobioses; e as β-1-4-glicosidases que hidrolisam oligossacarídeos e celobiose à 

glicose. Estes três componentes atuam de forma sinérgica na hidrólise de celulose 

(DILLON, 2004). 

As celulases são utilizadas na fabricação de detergentes, na indústria 

têxtil para descoramento, amaciamento e bioestonagem, indústria de extração de 

óleos vegetais e na alimentação animal como aditivo para silagem e em dietas 

para monogástricos. Nestas dietas, a celulase, em associação com a xilanase, 

valoriza cereais ricos em polissacarídeos não amídicos e ainda diminuem 

problemas de sua administração a estes animais (DILLON, 2004). 

 
 
2.5 Produção de enzimas fúngicas 
 
 

Em relação à produção industrial de enzimas fúngicas, FELLOWS (1994) 

recomendou que sejam observados os seguintes requisitos: microorganismos 

devem ser capazes de crescer em substratos de baixo custo; a produção de 

enzima deve ocorrer em ritmo elevado, constante e em curto espaço de tempo; os 

métodos para recuperação das enzimas devem ser simples e de baixo custo; a 

preparação enzimática obtida deve apresentar estabilidade.  

As enzimas microbianas são obtidas tanto por cultivo superficial em 

substratos sólidos, como por exemplo: farelo de trigo, milho, casca de algumas 



frutas, preparados à base de soja, farinha de trigo, cacau em pó, grãos de cereais, 

legumes, madeira e palha, como também podem ser obtidas por cultivo submerso 

com emprego de substratos líquidos. O substrato deve conter uma fonte de 

carbono (fonte energética) e uma fonte de nitrogênio que permitam a proliferação 

celular. Além disso, pode ser necessário também nutrientes específicos e 

determinados minerais para crescimento (FELLOWS, 1994). 

A produção pelo cultivo submerso exige a preparação prévia de um inóculo 

que é obtido nas mesmas condições de incubação que o cultivo final para 

produção da enzima. Após a fermentação, as enzimas extracelulares podem ser 

recuperadas do meio por centrifugação, filtração, precipitação fracionada, 

separação cromatográfica, separação por membranas, liofilização ou pela 

combinação de outros métodos. As enzimas intracelulares são extraídas mediante 

rompimento celular, sendo que, neste caso, a recuperação da enzima é mais difícil 

e seu rendimento é inferior, porque parte da enzima pode permanecer associada à 

célula. A extração do restante da enzima intracelular pode ser obtida por utilização 

de métodos tais como precipitação com acetona, álcoois, sulfato de amônio ou por 

ultrafiltração (FELLOWS, 1994). 

As indústrias produtoras de enzimas comercializam enzimas específicas ou 

complexos multienzimáticos para serem adicionados a matérias primas ou para 

serem suplementadas nas dietas, buscando melhorar o valor nutritivo 

(CARVALHO, 2006 ). 

 
 
 
2.6 Utilização de complexos multienzimáticos em rações para frangos de corte.    
 
 

Segundo COLOMBATTO et al. (2003), a caracterização completa das 

atividades enzimáticas deverá ser o primeiro passo na seleção de um produto 

enzimático. As propriedades bioquímicas das enzimas, muitas vezes, não 

determinadas ou mal avaliadas, podem afetar a natureza das respostas. A análise 

dessas atividades deve ser conduzida sob condições definidas de tempo, 

temperatura, concentração e tipo de enzima e substrato, pH, entre outros, pois 



todos esses fatores afetam a atividade das enzimas. KUNG (2002) acrescentou 

que a homogeneidade dos produtos deverá também ser analisada, pois, os 

complexos enzimáticos comerciais são constituídos de um conjunto de atividades 

enzimáticas que deverão trabalhar em combinação para hidrolisar um substrato. 

Portanto, a proporção correta de cada atividade em relação ao substrato deverá 

se analisada para otimizar seu efeito no alimento. 

Deve ser averiguado se as enzimas se enquadram dentro dos perfis de 

exigências necessários para sua utilização na suplementação de dietas fornecidas 

a monogástricos, tais como, níveis de atividade elevados, estabilidade nas 

condições de pH e de temperatura do trato gastrintestinal, termoestabilidade para 

resistir ao processamento do alimento, principalmente durante o processo de 

granulação, e resistência à inativação por proteases pancreáticas (REIS et al., 

2001). 

Segundo ZANELLA (2001), existem três grupos de enzimas exógenas 

disponíveis no mercado para serem utilizadas em rações destinadas à nutrição de 

aves; enzimas para degradar ácido fítico dos grãos de vegetais, enzimas para 

alimentos de alta viscosidade (menor que dez centipoise-cPs) tais como trigo, 

centeio, cevada, aveia, triticale e farelo de arroz  e enzimas para alimentos de 

baixa viscosidade (menor que dez centipoise-cPs) tais como, milho, sorgo e soja 

que são as dietas tradicionais nas condições brasileiras de produção animal. Os 

complexos multienzimáticos para dietas de alta viscosidade, geralmente são 

compostos de glucanases, amilases, xilanases, arabinoxilanases, celulases e 

hemicelulases, para as dietas de baixa viscosidade, amilases, proteases, lipases e 

xilanase, para alimentos ricos em fósforo orgânico, como farelos de arroz e trigo, 

fitases. 

Existem duas alternativas quando se considera a incorporação de 

suplementos multienzimáticos nas dietas avícolas. A primeira consiste em 

suplementar as dietas (over top), sem alterar os níveis nutricionais, objetivando 

melhorar o ganho de peso e a eficiência em relação aos custos. A segunda 

consiste em alterar a formulação da dieta buscando reduzir seus custos. Neste 

caso as dietas teriam os níveis de energia, de proteína e/ou de aminoácidos 



reduzidos e seriam suplementadas com enzimas, buscando obter o mesmo 

desempenho de dietas com níveis nutricionais normais. Com base neste 

raciocínio, se a suplementação enzimática for eficaz, os parâmetros produtivos 

seriam os mesmos. Neste caso, deve-se fazer a análise econômica, incluindo o 

custo da enzima e a redução nos custos da dieta causados pela menor adição da 

fonte protéica, energética e aminoácidos (ZANELLA, 2001). 

O fato das enzimas serem específicas em suas reações determina que os 

produtos que tenham só uma enzima sejam insuficientes para produzir o máximo 

benefício. Isto sugere que misturas de enzimas sejam mais efetivas no 

aproveitamento dos nutrientes das dietas. Em função disso, adicionam-se enzimas 

exógenas nas rações para aves, na forma de complexo multienzimático 

(TEJEDOR et al., 2001). 

O uso de enzimas exógenas em rações para frangos de corte é uma 

realidade e vários autores têm mostrado seus benefícios, tanto na melhora da 

digestibilidade de nutrientes quanto no desempenho dos animais.  

Os dados apresentados por SOTO-SALANOVA (1996) demonstraram que 

a adição de complexo multienzimático a dietas a base de milho e soja ou sorgo e 

soja para frangos de corte podem ser positivos. A manutenção de níveis 

nutricionais considerados eficientes ou com redução de até 6% nos níveis de 

energia metabolizável (EM), proteína bruta (PB) e aminoácidos, mostraram ser 

capazes de melhorar o desempenho dos frangos de corte alimentados com essas 

dietas. 

MARSMAN et al. (1997) relataram que frangos de corte alimentados com 

rações contendo soja como principal fonte de proteína, adicionadas de enzimas 

(protease e carboidrase), melhorou a digestibilidade aparente ileal da proteína 

bruta (82,7%) e dos polissacarídeos não amídicos (14,5%), embora não tenha 

melhorado o desempenho. 

GARCIA et al. (2000) encontraram melhora efetiva na utilização de energia 

metabolizável, de proteína e de aminoácidos (met, met+cist e lis) das rações 

formuladas com soja integral extrusada e farelo de soja adicionadas de um 

complexo multienzimático (α-galactosidases, pectinases,  celulases e proteases), 



entretanto, as enzimas não promoveram melhoria no desempenho de frangos de 

corte (1-42 dias) e não exerceram influência sobre o fluxo de nutrientes na digesta 

ileal de frangos de corte aos 21 e 42 dias de idade. 

CAFÉ et al. (2002) observaram que dietas à base de milho e farelo de soja 

para frangos de corte, suplementadas com complexo multienzimático contendo 

xilanase, protease e amilase, melhoraram seu conteúdo energético, a 

digestibilidade da proteína bruta, do amido e da gordura.  

CLEMENTINO et al. (2002) testaram o efeito de um complexo enzimático 

(amilase, xilanase e protease) sobre o desempenho de frangos de corte de 1 a 21 

dias de idade, alimentados com ração a base de farelo de soja e milho.  

Observaram efeitos sobre o ganho de peso e conversão alimentar sendo que os 

melhores resultados foram obtidos pelos animais que receberam ração com 

enzima. 

FISCHER et al. (2002) avaliaram a inclusão de um complexo 

multienzimático a base de protease, amilase e celulase no ganho de peso e na 

conversão alimentar de frangos de cortes (1-35 dias) alimentados com rações de 

milho e farelo de soja, com teores protéicos, energéticos e de aminoácidos 

normais e superestimados. Neste estudo foi observado que somente na última 

semana experimental aqueles tratamentos com inclusão de enzimas foram 

inferiores aos tratamentos com ração normal sem enzima e com ração com níveis 

energéticos protéicos e de aminoácidos do farelo de soja superestimados em 5% 

sem enzima. 

PUCCI et al. (2003), aliando o efeito da adição de óleo de soja e de um 

complexo enzimático (xilanase, amilase e protease) em rações a base de milho e 

farelo de soja, sobre o desempenho de frangos de corte e digestibilidade de 

nutrientes, não observaram respostas significativas no consumo de ração e ganho 

de peso com adição do complexo multienzimático. 

RODRIGUES et al. (2003) realizaram experimento com frangos de corte 

para avaliar a digestibilidade de nutrientes e valores energéticos de rações 

formuladas com seis variedades distintas de milho, suplementadas com complexo 

enzimático (xilanase, amilase e protease). Os autores observaram que as 



variedades influenciaram o desempenho das aves, a digestibilidade dos nutrientes 

e os valores energéticos das rações e que a digestibilidade ileal da proteína bruta, 

do amido e a energia digestível ileal das rações melhorou com a suplementação 

enzimática. 

TORRES et al. (2003), testaram três níveis de inclusão de complexo 

multienzimático (0,5; 1,0 e 1,5 g/kg de ração) contendo α-amilase, protease e 

xilanase em rações a base de milho e de farelo de soja com níveis energéticos e 

protéicos normais e reduzidos no desempenho de frangos de corte de 1 a 42 dias 

de idade. Verificaram que a utilização de enzimas exógenas melhorou o 

desempenho das aves aos 21 dias de idade com melhora na conversão alimentar 

e redução do consumo de ração aos 21 dias de idade. Aos 41 dias manteve-se o 

mesmo desempenho para aves alimentadas com dietas que apresentavam níveis 

nutricionais normais.  

COSTA et al. (2004), também testaram o efeito de um complexo 

multienzimático (amilase, xilanase e protease) em rações de frangos de corte 

sobre o desempenho, rendimento de carcaça e gordura abdominal das aves. O 

complexo multiemzimático melhorou a conversão alimentar no período inicial e o 

consumo de ração na fase de crescimento. Os autores não observaram efeito 

sobre o rendimento de carcaça e gordura abdominal aos 42 dias de idade.  

Recentemente, BRITO et al. (2006a) estudaram o efeito de um complexo 

multienzimático comercial em pintos de corte com oito dias de idade. Foi 

determinada a energia metabolizável e a digestibilidade ileal da proteína de rações 

contendo soja integral extrusada processada, normal e superprocessada. Os 

autores verificaram que o complexo multienzimático (amilase, protease e celulase) 

promoveu aumento médio dos coeficientes de digestibilidade ileal, matéria seca, 

proteína, energia e gordura das dietas.  

   Os complexos multienzimáticos para rações de frangos de corte 

comercializados no Brasil em sua maioria são misturas de enzimas originárias de 

diferentes microorganismos. Não se conhece muito bem a interelação destas 

enzimas e sua atuação no organismo dos animais, o que, muitas vezes, promove 

respostas inconsistentes.  Pesquisas focadas sobre efeitos e mecanismos de ação 



de complexos enzimáticos tornam-se muito importantes para o desenvolvimento e 

utilização comercial destes produtos em aves de corte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OBJETIVO 
 
3.1 Objetivo geral 

 

Produção e caracterização de um complexo multienzimático (CM) produzido 

pelo fungo Trichoderma harzianum ALL 42 e avaliação dos efeitos de sua inclusão 

em rações à base de milho e farelo de soja para frangos de corte nas fases pré-

inicial (1 a 7dias) e inicial (8 a 21 dias). 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
a - Produzir um CM do fungo T. harzianum ALL 42  

b - Caracterizar as propriedades bioquímicas do CM: temperatura ótima, 

termoestabilidade, pH ótimo e estabilidade em pH. 

c - Avaliação in vitro do CM nas rações. 

d - Avaliar o desempenho e a digestibilidade das rações dos frangos de corte 

alimentados com este CM. 

e - Determinar o perfil sorológico e a atividade de algumas enzimas hepáticas e do 

pâncreas das aves testadas. 

f - Quantificar a viscosidade das rações e da digesta e o aproveitamento de 

nutrientes nas rações adicionadas de CM. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



4  MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1 Produção das enzimas e determinação da atividade enzimática 

 

4.1.1 Linhagem utilizada e manutenção do fungo.  
 

O isolado do fungo Trichoderma harzianum ALL 42, foi obtido da coleção 

do Laboratório de Enzimologia do ICB/ UFG, sendo mantido com repiques 

periódicos em meio MYG (0,5% de extrato de malte, 0,25% de extrato de 

levedura, 1% de glicose, 2% de agar e 100 mL de água destilada) estocado à 4°C. 

 

 

4.1.2 Produção do complexo multienzimático (CM) 

 
Esporos (106  mL-1) isolados de T. harzianum ALL 42 foram inoculados 

em um frasco contendo 250 mL de meio TLE composto por: 1 g/L de 

bactopeptona, 0,3 g/L de uréia, 2,0 g/L de fosfato de potássio monobásico, (KH2 

PO4,) 1,4 g/L de sulfato de amônio ((NH4)2SO4), 0,3 g/L de sulfato de magnésio 

(MgSO4.7H2O), 0,3 g/L de cloreto de cálcio (CaCl2.6H2O) e solução de elementos 

traços (0,25% de CuSO4, 0,05%de MnSO4H3BO4, 0,05% de NaNO3, 0,25% de 

glicose); suplementado com 0,5% de ração inicial para frangos de corte a base de 

milho e soja. Os frascos foram incubados em agitador rotatório a 28°C com 

rotação de 140 rpm. Após 48 horas de incubação, o sobrenadante foi coletado e 

esterilizado por meio de filtração em filtro millipore (0,22 µm) em câmara de fluxo 

laminar e utilizado como fonte do CM. As porções produzidas foram liofilizadas e 

guardadas em congelador para conservação até o momento de utilização quando 

foram novamente hidratadas na proporção de 0,1% (1 g de liofilizado para 10 mL 

de água destilada). Imediatamente após cada rehidratação foram medidas as 

atividades das enzimas que compõem o CM conforme descrito no item 4.1.4. 

A cinética de produção de enzima foi realizada após 24, 48, 72, 96 e 

120 horas de produção. Alíquotas do meio foram retiradas e utilizadas para 



avaliação da atividade enzimática das enzimas hidrolíticas: xilanase, amilase e 

celulase.  

 

 

4.1.3 Determinação de proteína total 

 

A concentração de proteína nas amostras foi determinada pelo método 

descrito por BRADFORD (1976), utilizando albumina sérica bovina (BSA-Sigma®) 

como padrão. Neste método, 50 µL de amostra enzimática foi homogeneizada 

com 1 mL de reagente de Bradford (100 mg de Coomassie Blue,  50 mL de etanol  

95%, 100 mL  de ácido fosfórico e 1000 mL água destilada q.s.p.) e após 

incubação a temperatura ambiente por 15 minutos, a quantidade de proteína foi 

determinada por leitura de absorbância em espectrofotômetro no comprimento de 

onda de 595 nm.  

 

 

4.1.4 Determinação da atividade enzimática 

 

Para a determinação da atividade enzimática foram feitos dois ensaios e 

as amostras foram testadas em triplicata. 

 

a - Celulase total  

 

A atividade de celulase total foi determinada de acordo com metodologia 

descrita por SILVEIRA et al. (1997), utilizou-se uma tira de papel de filtro (1.5 × 6 

cm) como substrato, 500 µL de tampão acetato de sódio (50 mM pH 5,5) 

incubados por 60 minutos a 40°C. A concentração de açúcar redutor liberado foi 

determinada segundo metodologia de MILLER (1959) acrescentando-se 1 mL de 

ácido dinitrosalicílico (DNS), incubado a 100 °C por 5 minutos e leitura em 

espectrofotômetro com comprimento de onda de 550 nm.. Uma unidade de 



atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima necessária para 

formar um µmol de açúcar redutor por minuto de reação. 

 

b – Xilanase 

 

A atividade de xilanase foi determinada conforme metodologia de BIELY 

(1985). Utilizou-se 450 µL de xilana (0,1%) como substrato, 50 µL de amostra 

enzimática, pré-incubados em banho maria a 50°C por cinco minutos. 

Interrompeu-se a reação colocando o tubo de ensaio no gelo.  A concentração de 

açúcar redutor liberado foi determinada segundo metodologia de MILLER (1959) 

acrescentando-se 1 mL de ácido dinitrosalicílico (DNS), incubado a 100 °C por 5 

minutos e leitura em espectrofotômetro com comprimento de onda de 550 nm. 

Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima 

necessária para formar um µmol de açúcar redutor por minuto de reação.  

 

 

c - Amilase 

 

A atividade de amilase foi determinada conforme metodologia descrita 

por FUWA (1954), utilizando-se como substrato o amido. Adicionou-se 40 µL de 

tampão acetato de sódio (50 mmolL-1, pH 5,5) a 60 µL de amostra enzimática e 

100 µL de solução de amido (0,5%). A mistura foi incubada a 50°C por 30 minutos 

e a reação interrompida com a adição de 200 µL de ácido acético (1,0 mol L-1) e 

200 µL de solução de iodo/iodeto (1% iodo em etanol absoluto 10%, iodeto de 

potássio e água destilada na proporção de 1v:1v:3v). O volume foi completado 

para 10 mL com água destilada, homogenizada e a absorbância determinada a 

660 nm. A quantidade de amido consumida foi calculada de acordo com uma 

curva padrão construída com quantidades crescentes de amido solúvel (0-0,5 mg 

mL-1). Uma unidade de atividade amilolítica foi definida como a quantidade de 

enzima necessária para hidrolisar 0,1 mg de amido por minuto de reação. 

 



4.2 Caracterização bioquímica 

 

Para a determinação de cada parâmetro foram utilizados os protocolos 

descritos no item 4.1.4. Foram avaliadas para cada enzima xilanase, amilase, e 

celulase, a temperatura ótima, pH ótimo, estabilidade em pH e termoestabilidade.  

 

 

4.2.1 Temperatura ótima 

 

Amostras enzimáticas foram incubadas em banho-maria inicialmente 

nas temperaturas de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 87 e 75°C. 

 

4.2.2 Termoestabilidade 

 

Amostras enzimáticas foram pré-incubadas nas temperaturas de 40 e 

45°C por diferentes intervalos de tempo: 30, 60, 90, 120, 180 e 240 minutos.  

 

 

4.2.3 pH ótimo 

 

Amostras enzimáticas foram pré-incubadas nos pHs: 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 

4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 7,5, 8,0 e 9,0. Os tampões utilizados para manterem os pHs 

determinados foram pH de 2,0 a 3,5 tampão glicina 50 mM, de 4,0 a 6,0 tampão 

acetato 200 mM e de 7,0 a 9,0 tampão tris-HCl 200 mM.  

 

 

4.2.4 Estabilidade no pH 

 

Amostras enzimáticas foram pré-incubadas em pH específico para cada 

enzima do complexo. Amilase (3,0, 4,0 e 9,0), xilanase (5,0 e 9,0) e celulase (5,0 e 

7,5) nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos. Os tampões utilizados para 



manterem os pHs determinados foram pH de 2,0 a 3,5 tampão glicina 50 mM, de 

4,0 a 6,0 tampão acetato 200 mM e de 7,0 a 9,0 tampão tris-HCl 200 mM.  

4.3 Aplicação do CM nas rações in vitro. 

 

4.3.1 Otimização da enzima a ser adicionada na ração. 

 

Amostras de 25 g de ração para frangos de corte foram pesadas e 

acondicionadas em placas de petri. O CM foi adicionado à ração por aspersão nas 

quantidades de 1, 2 ou 3 mL, mantidas a temperatura de 28°C. Foi observado um 

período de 48 horas entre a adição de enzima às rações e a realização dos 

ensaios. Em seguida, homogeneizou-se o conteúdo da placa de Petri em 

liquidificador com 225 mL de água destilada. Alíquotas de 2 mL da mistura foram 

coletadas, centrifugadas a 5000 rpm durante 10 minutos e o sobrenadante 

utilizado para dosagem de açúcar redutor conforme metodologia de MILLER ( 

1959).  

 

 

4.3.2 Produção de açúcar redutor sob condições simuladas de pHs do trato 

gastrintestinal de frangos de corte (2,5, 6,0 e 8,0). 

 

Amostras de 25 g de ração para frangos de corte foram pesadas e 

acondicionadas em placas de Petri. O CM foi adicionado a ração por aspersão na 

quantidade de 2,0 ou 3,0 mL de enzima. Após 48 horas da adição de enzima nas 

rações, o total do conteúdo da placa de Petri foi homogenizado em liquidificador 

com 225 mL de água destilada. Determinou-se o pH do homogenizado (pH 6,0) e 

a mesma amostra foi submetida seqüencialmente a pH 2,5 (ácido clorídrico 0,5 

mol/ mL) e a pH 8,0 (hidróxido de sódio 1,0 mol/L). Alíquotas de 2,0 mL da mistura 

foram coletadas a cada variação de pH, centrifugadas a 5000 rpm durante 10 

minutos e o sobrenadante foi utilizado como amostra para a determinação de 

açúcar redutor segundo metodologia de MILLER (1959).  

 



4.4 Aplicação do CM in vivo. 

 

Foram elaborados dois experimentos, com 21 dias de duração (03 a 24 

de outubro de 2006) que seguiram a mesma metodologia. No primeiro 

experimento foi avaliada a incorporação do CM na ração pré-inicial (Tabela 1) e no 

segundo, na ração inicial (Tabela 2). A temperatura e umidade médias registradas 

durante o período experimental foi de 26,36°C e 61,13% e as médias de mínima e 

máxima foram de 23,2°C e 29,0°C e 44,7% e 77,6%, respectivamente.  

 

 

4.4.1 Animais experimentais 

 

Foram utilizados 480 pintos de corte de um dia de idade, de linhagem 

Cobb, sexados e alojados em baterias aquecidas, perfazendo um total de 40 

unidades experimentais. Uma unidade experimental foi representada com 12 aves. 

 

4.4.2 Instalações, equipamentos e manejo. 

 

Estes animais foram alojados em quatro baterias de aço galvanizado, 

com cinco andares e divisões de 0,80 x 0,75 x 0,25 (c x l x h), equipados com 

comedouro e bebedouro lineares que foram limpos e abastecidos duas vezes ao 

dia e bandejas metálicas para retirada das excretas. As baterias foram instaladas 

em galpão de alvenaria com 12,96 x 2,96 m (38,36 m2) de dimensões internas, 

cumeeira com orientação norte-sul, pé direito de 2,32 m, coberto com telhas de 

amianto cercado por mureta de concreto com 0,46 m de altura e tela de arame da 

mureta, até o início do telhado com altura de 1,70 m, sendo protegido na parte 

externa por cortina de plástico trançado com sistema de catracas para sua 

movimentação. 

O manejo anterior à chegada do lote obedeceu às normas usuais de 

limpeza e desinfecção tanto para galpão quanto para as baterias, que foram 

lavados e desinfetados e deixados em vazio sanitário por 15 dias.  



O aquecimento de cada andar das baterias foi realizado com a 

instalação de lâmpadas incandescentes de 60 W (wats). O aquecimento interno 

dos galpões foi monitorado diariamente por termômetro de máxima e de mínima 

sendo associado ao manejo das cortinas para manter a temperatura interna 

adequada às aves.  

 

 

4. 4.3 Dietas experimentais 

 

4.4.3.1. Tipos de rações 

 

As rações utilizadas foram elaboradas na fábrica de rações da Escola 

de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG). Produziram-se quatro 

tipos de rações isonutritivas a base de milho e soja para as fases pré-inicial (1 a 7 

dias de idade) e ração inicial (8 a 21 dias de idade), sendo formuladas com 

proteínas exclusivamente de origem vegetal (ração vegetal) ou incluindo farinha 

de carne e ossos (ração animal). A elaboração das rações experimentais (Tabela 

2 e 3) atenderam as recomendações nutricionais e composição dos alimentos 

propostas por ROSTAGNO et al. (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA 1 – Composição e níveis nutricionais das rações – Pré-inicial. 

 
Ingredientes (kg) 

Ração 

Animal Vegetal 

Milho 61,124 56,954 
F. soja 31,578 36,877 
F. Carne 5,136 - 
F. bicálcico - 1,905 
Óleo vegetal 0,419 1,690 
Calcário 0,055 0,924 
Sal 0,400 0,447 
*Premix min. / vit. 0,500 0,500 
Metionina 0,369 0,351 

lisina 0,419 0,353 

Nutrientes 

Proteína (%) 22,00 22,00 
Energia metabolizánel 
(kcal/kg) 2.950 2.950 

Lisina (%) 1,466 1,466 

Metionina + cistina (%) 1,041 1,041 

Metionina (%) 0,695 0,684 

Cálcio (%) 0,939 0,939 

Fósforo disponível (%) 0,475 0,470 

Fósforo total (%) 0,715 0,721 
Sódio (%) 0,223 0,223 
*Suplemento mineral e vitamínico Nutron - Micromim Aves (Suplemento mineral) – 

Manganês 150.000mg, Zinco 100.000mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 

1.500mg. Premix Inicial (Suplemento vitamínico) – Vit A 8.000.000 UI, Vit D3 2.000.000 

UI, Vit E 15.000 UI, Vit K 1.800mg, Vit B1 1.800mg, Vit B2 6.000mg, Vit B6 2.800mg, Vit 

B12 12.000mg, Niacina 40.000mg, Ac. Fólico 1.000mg, Ac. Pantotênico 15.000mg, Biotina 

60mg, Selênio 300mg, Antioxidante 30g. 

 

 



TABELA 2 – Composição e níveis nutricionais das rações -  Inicial 

 
Ingredientes (kg) 

Ração 

Animal Vegetal 
Milho  64,049 60,210 
F. soja 29,092 33,954 
F. Carne 4,710 - 

F. bicálcico - 1,766 

Óleo vegetal 0,655 1,826 
Calcário 0,106 0,890 

Sal 0,386 0,429 

*Premix min. / vit. 0,500 0,500 
DL Metionina 0,250 0,234 

L lisina 0,252 0,191 

Nutrientes 

Proteína (%) 20,790 20,790 
Energia metabolizável 
(kcal/kg)  3.000 3.000 

Lisina (%) 1,263 1,263 

Metionina + cistina (%) 0,897 0,897 

Metionina (%) 0,564 0,554 

Fósforo disponível (%) 0,443 0,442 

Fósforo total (%) 0,680 0,689 

Cálcio (%) 0,884 0,884 

Sódio (%) 0,214 0,214 
*Suplemento mineral e vitamínico Nutron - Micromim Aves (Suplemento mineral) – 

Manganês 150.000mg, Zinco 100.000mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 

1.500mg. Premix Inicial (Suplemento vitamínico) – Vit A 8.000.000 UI, Vit D3 2.000.000 

UI, Vit E 15.000 UI, Vit K 1.800mg, Vit B1 1.800mg, Vit B2 6.000mg, Vit B6 2.800mg, Vit 

B12 12.000mg, Niacina 40.000mg, Ac. Fólico 1.000mg, Ac. Pantotênico 15.000mg, Biotina 

60mg, Selênio 300mg, Antioxidante 30g. 

 

 

 



4.4.3.2 Adição do CM às rações experimentais 

 

As rações foram fabricadas 48 horas antes do início de cada período 

experimental para evitar que se desenvolvessem fungos indesejáveis provenientes 

do armazenamento das rações. O CM foi adicionado, no ato da mistura da ração 

no farelo de soja na proporção de 2,5 mL (172,5 mg de proteína) para cada 25 g 

de ração e, posteriormente, misturado aos demais ingredientes. A atividade 

enzimática do CM foi monitorada a cada inclusão nas rações. 
 

 

4.4.3.3 Dosagem de proteína solúvel e açúcar redutor nas rações experimentais.  

 

A proteína solúvel e o açúcar redutor foram quantificados aos sete, 14 e 

21 dias. Amostras de 0,15 g de ração foram coletadas do total produzido para os 

experimentos. Posteriormente foram diluídas em 1 mL de água destilada, 

homogenizadas e centrifugadas a 10.000 rpm por cinco minutos a 4°C. Foram 

retirados do sobrenadante alíquotas de 100 µL e dosou-se o açúcar redutor  

segundo metodologia de MILLER (1959) e a proteína solúvel segundo 

metodologia de BRADFORD (1976). 

 

 

4.4.3.4 Viscosidade das rações experimentais 

 

A viscosidade foi determinada no Laboratório de Química da 

Universidade Federal de Goiás de amostras obtidas aos sete, 14 e aos 21 dias. 

Observou-se o intervalo de 24 horas entre a adição do CM nas rações 

experimentais e a realização dos ensaios. Para análise, pesou-se 0,5g de cada 

ração pré-inicial e inicial (Tabelas 1 e 2) e adicionou-se 1,5 mL de água destilada. 

Posteriormente, este material foi centrifugado e retirado 1,0 mL do sobrenadante 

como amostra que foi diluída em 14 mL de água. Esta diluição foi necessária, pois, 

para medição no viscosímetro necessita-se de volume constante e final de 15 mL, 

valor considerado para cálculo do fator de diluição. 



Para determinação da viscosidade foi utilizado viscosímetro de Ostwald 

capilar de 100 mm, com banho termoestatizador regulado à temperatura de 37°C, 

para simular a temperatura interna das aves. Foi utilizado o picnômetro de 15 mL 

para determinar a densidade de cada líquido pela fórmula d = m/v para obtenção 

do valor da densidade do líquido naquela temperatura. 

Foram realizadas duas determinações por amostra e o valor da 

viscosidade obtido pela sua média. A fórmula utilizada para calcular a viscosidade 

foi: η1/ η 2 = ρ1τ1/ ρ2τ2 em que: 
η1 = Viscosidade da água a 37°C; 

η2 = Viscosidade da amostra; 

ρ1 = Densidade da água a 37°C; 

ρ2 = Densidade da amostra; 

τ1 = Tempo de escoamento da água; 

τ2 = Tempo de escoamento da amostra. 

 

 

4. 4. 4 Ensaio de metabolismo 

 

O ensaio de metabolismo foi realizado durante a primeira e terceira 

semanas pelo método da coleta total de excretas (CAFÉ, 1993), sendo que os três 

primeiros dias foram destinados à adaptação das aves as rações experimentais e 

o período entre o quarto e o sétimo e 14° e o 17° para coleta das excretas, 

realizadas duas vezes ao dia. O material colhido foi identificado e congelado (-

100C) e enviado ao Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Produção 

Animal da EV/UFG para processamento e análise. Os valores obtidos foram 

tabulados e calculados o consumo de nitrogênio (N), a quantidade de N nas 

excretas, o balanço de N, a digestibilidade do N e a retenção de N. 

Das amostras de excretas para análise, foram retiradas alíquotas, que 

foram identificadas e submetidas à pré-secagem em estufa retilínea de ventilação 

forçada (FANEM LTDA) a 55 ± 5ºC, e posteriormente moídas em moinhos tipo 

Wiley, para realização das análises, de acordo com a metodologia proposta por 



SILVA & QUEIROZ (2002). Paralelamente, foram tomadas amostras das rações 

experimentais e foi determinado:  

- Matéria seca a 55ºC das excretas: determinada em estufa de ventilação forçada 

com temperaturas em torno de 55ºC ±5ºC por 72 horas; 

- Matéria seca a 105ºC das rações experimentais e das excretas: determinada em 

estufa regulada à temperatura de 105ºC, por um período de 12 horas, sendo as 

análises realizadas em duplicata;  

- Níveis de nitrogênio total nas rações experimentais e nas excretas foram 

determinados utilizando-se o método de micro-Kjeldahl e posteriormente, 

calculados os valores de proteína bruta pela multiplicação dos valores obtidos da 

N (%) por 6,25;  

- Coeficiente de digestibilidade determinado pela equação proposta por 

MATTERSON et al. (1965); 

- Retenção de matéria seca, obtida pela quantidade de matéria seca ingerida 

subtraída da quantidade excretada dividida pelo ganho de peso  

- Retenção de proteína bruta, calculada pela quantidade de proteína bruta ingerida 

subtraída da quantidade excretada dividida pelo ganho de peso; 

 

 

4.4.5 Ensaio de desempenho 

 

Na condução dos experimentos foram avaliados os pesos das aves e 

das rações no primeiro, sétimo, 14°, e 21° dias de idade. Estes valores foram 

tabulados servindo como base para o cálculo do desempenho. As variáveis 

avaliadas foram: 

- Ganho de peso: calculado pela diferença entre os pesos médios das aves 

obtidos durante o período experimental; 

- Consumo de ração: obtido pela diferença entre a quantidade da dieta oferecida 

no início e as sobras ao final das fases. Foi considerado o número de aves mortas 

no intervalo como critério para correção dos valores de consumo.  



- Conversão alimentar: obtida pela relação entre o ganho de peso total e o 

consumo de ração total.  

- Relação água/ração; obtida pela relação entre o consumo total de água dividido 

pelo consumo total de ração ao final das fases. 

- Consumo de água: obtido pela diferença entre a quantidade de água oferecida 

no início e as sobras ao final das fases. 
  

 

4.4.6 Biometria dos órgãos do aparelho digestivo.  

 

No sétimo e 210 dias de idade, uma ave de cada repetição, 

representando a média de peso do grupo, foi selecionada, identificada e enviada 

ao Laboratório de Doenças de Aves do departamento de Medicina Veterinária da 

Escola de Veterinária da UFG. Estas aves que não foram submetidas à jejum 

devido a necessidade de obter-se conteúdo intestinal para processar-se as 

análises de viscosidade da digesta, foram pesadas e posteriormente sacrificadas 

por deslocamento cervical.  

Na necropsia, foram retiradas as vísceras (esôfago, papo, fígado, 

moela, pró-ventrículo e pâncreas) que compõe o trato gastrintestinal (TGI), as 

quais foram medidas e pesadas seguindo os seguintes passos: comprimento do 

TGI, medido pelo tamanho do TGI desde a inserção do esôfago na orofaringe até 

a comunicação do intestino grosso com a cloaca; peso do esôfago mais papo, 

separado após medida do comprimento do TGI; peso do pró-ventrículo mais 

moela (com conteúdo remanescente) separado após medida do comprimento do 

TGI; peso do pâncreas, após a sua separação da alça duodenal; peso do intestino 

delgado, porção que compreende o final do estômago muscular até o início dos 

cecos; peso do intestino grosso, representado pelo peso dos cecos, do cólon e do 

reto, peso do fígado, dado pelo peso do fígado com a vesícula. 

Os valores obtidos foram utilizados no cálculo do peso relativo de cada 

órgão, pela fórmula: Peso relativo do órgão = (peso do órgão / peso vivo) x 100 

 



4.4.7 Viscosidade da digesta 

 

Imediatamente após a pesagem dos intestinos, o seu conteúdo presente 

no segmento que corresponde ao início da alça duodenal até o divertículo de 

Mekel foi coletado. O segmento intestinal selecionado foi comprimido 

manualmente da região cranial para caudal e o conteúdo acondicionado em 

recipientes identificados por tratamento e aves. Posteriormente, este material foi 

centrifugado a 3000 rpm por três minutos a 4ºC e retirado 1,0 mL do sobrenadante 

como amostra que foi diluída em 14 mL de água. A viscosidade foi determinada 

conforme metodologia descrita no item 4.4.3.4. 

 

 
4.4.8 Atividade de enzimas do pâncreas e do fígado e proteína total do fígado 

 

O pâncreas e o fígado dos animais sacrificados para biometria foram 

utilizados na determinação da atividade das enzimas amilase, fosfatase alcalina 

(FA), glutamato-oxalacetato trransaminase (GOT ou AST) e Glutamato-piruvato 

(GPT ou ALT) transaminase e proteína total do fígado. Imediatamente após a 

coleta, as vísceras foram congeladas em nitrogênio líquido. Pesou-se 1g de fígado 

e de pâncreas de cada animal, homogeneizou-se o tecido com 9 mL de água 

destilada, a amostra foi centrifugada a 8000 rpm a 40C por 10 minutos. Coletou-se 

o sobrenadante, dosou-se o teor protéico e a atividades das enzimas. As 

determinações foram feitas em triplicata. Todas as operações foram realizadas em 

banho de gelo e com água destilada. As análises foram feitas no Laboratório de 

Enzimologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, segundo metodologias 

dos kits comerciais Doles© (www.doles.com.br). 

 

 

 

 

 



4.4.9 Determinação do perfil bioquímico sérico. 

 

O sangue dos animais sacrificados foi utilizado na determinação do 

perfil sorológico. A coleta do sangue foi feita por punção cardíaca, as amostras 

foram identificadas e centrifugadas a 7000rpm por 10 minutos à temperatura 

ambiente. Avaliou-se cálcio (Ca), fósforo (P), proteína (Prot), cloretos (Cl), 

potássio (K) e fosfatase alcalina (FA) As análises foram feitas no Laboratório de 

Enzimologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, segundo metodologias 

dos kits comerciais Doles© (www.doles.com.br). 

 

4.5 Delineamento e análise estatística 

 

O delineamento experimental adotado foi o de esquema fatorial 2x2 

fator enzima (presença ou ausência) x fator dieta (de origem vegetal ou de origem 

animal), com cinco repetições, sendo a unidade experimental representada por 12 

aves.  

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

Análise de variância (ANOVA) segundo SAMPAIO (1998), com auxilio do 

programa SAEG – Sistema de Análise de Estatística e Genética elaborado pela 

Universidade Federal de Viçosa versão 9.1 (UFV, 2007) para análise de 

experimentos em arranjo fatorial. As médias das variáveis estudadas foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5%.  

 

 
 
 
 
 
 
 



5 RESULTADO E DISCUSSÕES 
 
5.1 Cinética de produção enzimática 

 

 

O conhecimento da cinética enzimática de um CM permite determinar 

qual o tempo em que as enzimas são produzidas em maior concentração. 

O ensaio enzimático realizado demonstrou que os picos de produção 

das enzimas xilanase e amilase ocorreram com 48 horas de cultivo. No entanto, a 

produção de celulase apresentou pico de produção com 72 horas, embora não 

tenham sido observadas grandes variações de produção nos tempos estudados 

(Tabela 3).  

Em estudos realizados por RUEGGER & TAUK - TORNISIELO (2004) 

avaliando a produção de celulases por isolado de fungos filamentosos originários 

de solo, obteve-se melhor atividade com cultivo do T. harzianum em meio de 

farelo de trigo. Estes autores observaram grande variação de produção de 

celulase dependente não somente da linhagem do fungo, mas também das 

técnicas utilizadas. CARVALHO (2003) avaliou a cinética de produção enzimática 

da xilanase produzida pelo fungo Humicola grisea cultivado com 1% e 0,5% de 

xilana olt spelt e obteve picos de produção entre 96 e 120 horas de cultivo, 

respectivamente.  

AZEVEDO et al. (2000) descreveram que o fungo T. harzianum 

apresentou maior atividade amilolítica que outros fungos isolados do solo ou do 

ambiente. Verificou-se que a amilase manteve 100% de sua atividade por 100 

minutos de pré-incubação a 60°C. 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 3 - Cinética enzimática e desvio padrão das enzimas do cultivo do 
Trichoderma harzianum. 

Enzima 
UI/mL 

Tempo de incubação (horas) 

24 48 72 96 120 

Xilanase 0,409 ± 0,01 1,926 ± 0,11 1,302 ± 0,17 1,027 ± 0,69 1,014 ± 0,04 

Amilase 0,218 ± 0,01 0,736 ± 0,03 0,692 ± 0,14 0,543 ± 0,09 0,000 ± 0,13 

Celulase 0,001 ± ND 0,002 ± ND 0,003 ± ND 0,002 ± ND 0,002 ± ND 
ND – desvio não detectado 

 

Com os dados obtidos neste estudo de cinética enzimática, é possível 

sugerir que o melhor tempo para produção do complexo é de 48 horas em que a 

maior parte das enzimas avaliadas apresentaram atividade ótima. 

 

 

5.2 Determinação da proteína solúvel, atividade enzimática e atividade específica. 

 

Considerando o melhor tempo de produção enzimática estabelecido em 

48 horas, foi observado que a  quantidade de proteína total obtida foi de 14,545 

mg de proteína, segundo metodologia de BRADFORD (1976).  

A partir destes dados verificou-se a atividade enzimática específica, 

medida enzimática que exprime o número de unidades enzimáticas por mg de 

proteína total. As maiores atividades específicas obtidas foram de xilanase e 

amilase seguidas da celulase (Tabela 4).  

 

TABELA 4 – Atividade enzimática e específica das enzimas do complexo   
multienzimático do T. harzianum, em 48 horas de produção. 

Enzima Atividade enzimática UI/mL Atividade específica UI/mg 
Xilanase 20,71 ± 0,28 1,42 ± 0,02 

Amilase 5,91 ± 0,06 0,41 ± ND 
Celulase 0,01 ± ND 0,00 ± ND 

ND – desvio não detectado 

 



Estas avaliações permitem averiguar que as enzimas xilanase e amilase 

apresentam maiores atividades enzimáticas no CM do T. harzianum. 

 

5.3 Caracterização bioquímica do CM 

 

5.3.1 pH ótimo 

Inicialmente verificou-se a influência do pH na atividade das enzimas, 

medindo-se a atividade como descrito no item 4.1.4. Pode-se observar na (Figura 

2: A, B e C) que, todas as enzimas avaliadas apresentaram dois picos de pH ótimo 

sugerindo a existência de isoformas no CM. Os valores encontrados de pico de pH 

foram: xilanase 5,0 e 7,5; amilase 2,5 e 5,0 e celulase 3,0 e 5,0. 

A presença de isoformas fúngicas é bem descrita na literatura 

GOULART et al. (2005) obtiveram dois picos de pH ótimo quando produziram 

xilanase do fungo Rhizopus stolonifer e estes autores concluíram que os dois pHs 

ótimos encontrados, 6,0 e 9,0,  poderiam determinar a presença de isoformas. 

REIS et al. (2001) caracterizaram bioquimicamente xilanases de microorganismos 

para avaliar sua potencial utilização na suplementação de dietas a base de cereais 

para monogástricos e observaram que todas as xilanases testadas apresentaram 

pH ótimo próximos da neutralidade entre 5,0 e 6,0. De forma semelhante, 

CARVALHO (2003) observou maior atividade da xilanase na faixa de pH entre 5,0 

e 7,0 tendo um pH ótimo de 5,5. AO (2005) obteve pH ótimo de  amilase em torno 

de 5,0. 

O pico de atividade das enzimas estudadas ficaram na faixa de pH entre 

3,5 e 7,5 sugerindo que estas enzimas teriam potencial aplicação na alimentação 

de aves, com atividade em toda a extensão do trato gastrintestinal suportando 

suas altas variações de pH (2,5-8,0). 

 

 

 

 

 



FIGURA 2 – pH ótimo das enzimas xilanase (A), amilase (B), celulase (C) 

produzidas pelo T. harzianum. 
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5.3.2 Estabilidade em pH 

 

Observa-se que as enzimas do CM T. harzianum são muito estáveis nas 

faixas de pH analisadas, pois, mesmo após pré-incubação por 120 minutos em pH 

ótimo, todas as enzimas mantiveram acima de 50% da atividade inicial (Tabela 5). 

CARVALHO (2003) realizou pré-incubação de xilanase fúngica em tampões de pH 

5,0, 5,5 e 6,0 por diferentes tempos e observou que a xilanase é muito estável na 

faixa de pH analisada, pois mesmo após incubação por 120 minutos ainda 

manteve 80% da atividade inicial. WANDERLEY (2000) testou o efeito do pH na 

estabilidade da α-amilase, pré-incubou a enzima em diferentes tampões por 60 

minutos e observou que a enzima é estável numa faixa ampla de pH, mantendo 

cerca de 80% de atividade em pH variando de 4,5 a 6,5.  

 
TABELA 5 – Estabilidade das enzimas xilanase, amilase e celulase produzidas 

pelo T. harzianum, em seu pH ótimo. 

Tempo 
(minuto) 

Atividade relativa (%) 
Amilase  Celulase  Xilanase  

30 100,00 100,00 100,00 
60 97,72 93,85 95,06 
90 95,28 91,81 84,09 
120 85,69 89,98 73,88 

 

O tempo de passagem do alimento pelo trato digestivo das aves é 

estimado em 120 minutos. As enzimas estudadas demonstraram estabilidade 

neste período em faixas variadas de pH, qualificando-as para alimentação destes 

animais. 

 

 

5.3.3 Temperatura ótima 

 

A temperatura ótima é a faixa de temperatura onde as enzimas 

apresentam sua atividade máxima. Enzimas para serem utilizadas em rações para 

frangos de corte devem ser estáveis a variações de temperatura ente 37 e 40 °C 



uma vez que esta é a faixa de temperatura corpórea das aves na fase pré-inicial e 

inicial e a temperatura de processamento das rações fareladas é em torno de 28 

ºC. 

A temperatura ótima encontrada para xilanase situou-se entre 40-55ºC 

(Figura 3A), amilase 40-65ºC (Figura 3B) e celulase 45-55ºC (Figura 3C). Todas 

as enzimas apresentaram valor máximo de temperatura ótima de 50°C.  
As xilanases testadas por REIS et al. (2001) originárias de fungos, 

demonstraram alta estabilidade em temperaturas em torno de 50 a 75°C. 

CARVALHO (2003) observou valores de temperatura ótima semelhantes, entre 

60-75°C, e valor máximo de atividade enzimática a 65°C. 

 WANDERLEY (2000) obteve valores de temperatura ótima para 

amilase em na faixa de 45-65°C, com valor máximo de 50°C. 

Enzimas do CM do T. harzianum demonstraram estabilidade na 

temperatura interna das aves (37°C) e na temperatura de produção de rações 

fareladas (temperatura ambiente).  



FIGURA 3 – Temperatura ótima das enzimas xilanase (A), amilase (B), celulase 

(C) produzidas pelo T. harzianum. 
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4.3.4 Termoestabilidade 

 

Enzimas para serem utilizadas na alimentação de aves devem 

apresentar ampla faixa de termoestabilidade para suportar a temperatura interna 

das aves e variações de temperatura no processamento das rações. A 

termoestabilidade das enzimas varia consideravelmente em função da sua origem, 

sendo as enzimas fúngicas as que possuem maior estabilidade térmica (CASTRO 

& MENDES, 2004). 

As enzimas avaliadas neste estudo apresentaram aproximadamente 

100% de suas atividades relativas quando incubadas a 40 e 45ºC durante 240 

minutos (Figura 4: A, B, C, D, E e F).  

REIS et al. (2001) testaram a termoestabilidade de quatro xilanases 

fúngicas e verificaram que três das enzimas mantiveram de 100 a 80 % de sua 

atividade no intervalo de temperatura entre 50 a 70ºC, a outra enzima manteve 

40% de sua atividade a 50°C. Estes resultados estão de acordo com os obtidos 

por CARVALHO (2003) que obteve similar termoestabilidade para a xilanase 

produzida pelo Humicola grisea que manteve 88% de sua atividade na 

temperatura de 65°C. WANDERLEY (2000) demonstrou que a amilase é estável a 

50°C mantendo cerca de 80% da atividade inicial após 60 minutos de incubação, 

porém, perde cerca de 40% de sua atividade inicial quando incubada a 60°C por 

30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 



          40°C                                                         45°C 

Figura 4 – Termoestabilidade das enzimas xilanase (A e B), amilase (C e D) e 

celulase (E e F) produzidas pelo T.  harzianum. 

 

 

5.4 Otimização da concentração de enzima a ser adicionada a ração 

 

A quantificação de açúcares redutores é um importante pararâmetro para 

avaliar a liberação de monossacarídeos e dissacarídeos que serão prontamente 

utilizados para o metabolismo das aves.  AO (2005), analisou a liberação de 
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açúcares redutores com enzimas comerciais (xilanase e amilase) adicionadas ao 

farelo de soja e observou aumento linear significativo na concentração destes 

açúcares. Não há relatos na literatura a respeito de liberação de açúcares 

redutores em dietas contendo complexos multienzimáticos (CM) para frangos de 

corte. Devido a esta escassez de dados, nesse trabalho traçou-se um perfil da 

quantidade de açúcar redutor liberado nas rações experimentais.  

Inicialmente na ausência ou com adição de 1 mL  de CM ambas rações 

apresentaram valores aproximados de produção de açúcar redutor. Quando se 

adicionou 2 mL de CM a ração com proteína de origem  animal manteve produção 

de açúcar redutor superior, entretanto a ração vegetal aumentou sua produção de 

açúcar redutor  mostrando-se superior a ração animal ao se acrescentar 3 mL de 

enzima. Isto pode ser explicado devido à especificidade do complexo 

multienzimático por substratos de origem vegetal (soja e milho), fazendo com que 

a maior quantidade de enzima adicionada hidrolisasse maior quantidade de 

substrato (Figura 5) 

Observa-se (Figura 5) que a enzima começa a produzir açúcar redutor a 

partir de 2 mL podendo definir esta quantidade como mínima para se adicionar a 

cada 25 g de ração. Embora a melhor produção de açúcar redutor tenha sido com 

adição de 3 mL de complexo multienzimático, tanto para ração animal como para 

ração vegetal, observou-se boa atividade enzimática no intervalo entre 2,0 e 3,0 

mL.  
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FIGURA 5 - Médias de produção de açúcar redutor de ração inicial vegetal e 

animal com adição de diferentes quantidades de enzima (pH 6,0 - 

6,3). 

 

5.5 Produção de açúcar redutor de ração vegetal sob condições simuladas de pHs 

do trato gastrintestinal de frangos de corte (2,5, 6,0 e 8,0). 

 

 

È desejável que as enzimas a serem utilizadas em nutrição de aves 

sejam estáveis às extremas variações de pH do trato gastrintestinal. Foram 

testadas as atividades das enzimas do CM em condições simuladas de pH para 

determinar se as enzimas mantinham sua atividade.  

Ocorreu aumento da produção de açúcar redutor quando se adicionou 2 

ou 3 mL de enzima para cada 25 g de ração. Mesmo quando se submeteram as 

rações a variações bruscas de valores de pH houve boa atividade enzimática. No 

entanto as enzimas demonstraram maior produção de açúcar redutor em pH 8,0, 

que é o pH dos segmentos intestinais onde ocorrem a maior parte dos processos 

de absorção da maioria das substâncias. Estes resultados demonstram, portanto 



que as enzimas da CM são estáveis sob condições adversas no trato 

gastrintestinal das aves (Figura 6). 
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FIGURA 6 – Médias de produção de açúcar redutor de ração inicial vegetal para 
frangos de corte submetida a diferentes pHs com adição de 2 e 3ml de 
enzima. 

 
5.6 Aplicação in vivo do CM 

 

Anteriormente à administração das rações experimentais para as aves, 

foram analisadas, sua viscosidade e o perfil de produção de açúcar redutor.  

 

5.6.1 Viscosidade da ração para as fases pré-inicial e inicial. 

 

Relatos sobre avaliação da viscosidade dos ingredientes alimentares ou 

de rações são encontrados na literatura todavia as metodologias de avaliação são 

bastante diferentes. CARRÉ et al. (1994) determinaram a viscosidade in vitro de 

ingredientes cereais utilizados em rações para aves. Observaram que o farelo de 

trigo tem viscosidade maior que a do milho, entretanto, sua viscosidade é menor 

do que a dos demais cereais testados (aveia e centeio). 



As médias de viscosidade das rações experimentais para fase pré-inicial 

e inicial estão apresentadas na Tabela 6. A adição de enzimas nas rações não 

proveu efeito significativo (p>0,05) de aumento de viscosidade para dietas, 

enzimas ou interação tanto para rações pré-iniciais quanto para rações iniciais. As 

viscosidades observadas seguiram os parâmetros de viscosidade dos seus 

principais ingredientes, o milho e o farelo de soja, que são considerados por 

ZANELLA (2001), ingredientes de baixa viscosidade por apresentarem valores 

inferiores a 10 cPs.   

 

TABELA 6 – Médias de viscosidade (Centipoise – cPs) obtidas com rações pré-

inicial e inicial para frangos de corte. 

Variável Com enzima Sem enzima 
Média da 

ração 
7 dias 

Viscosidade 
Vegetal 2,81 2,81 2,81 
Animal 2,98 2,82 2,90 
Média da enzima 2,81 2,89 CV(%) = 5,55

Valor de p > 0,05 
14 dias 

Viscosidade 
Vegetal 2,79 2,79 2,79 
Animal 2,80 2,79 2,80 
Média da enzima 2,80 2,80 CV(%) = 0,42

Valor de p > 0,05 
21 dias 

Viscosidade 
Vegetal 2,81 2,80 2,81 
Animal 2,81 2,82 2,81 
Média da enzima 2,81 2,81 CV(%) = 0,66

Valor de p 0,332 
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente pelo teste de 

Tukey a 5%. 

 
5.6.2 Proteína solúvel e açúcar redutor das rações experimentais. 

É reconhecido o benefício do uso de enzimas que corresponde ao 

incremento na disponibilidade dos nutrientes dos alimentos. As enzimas 

alimentares atuam degradando as várias camadas que constituem a parede 

celular dos vegetais podendo liberar proteínas e açúcares redutores (DYADIC 



INTERNATIONAL, 2003). A quantificação desses nutrientes indica o quanto às 

enzimas estão solubilizando proteína e açúcar redutor para o pronto 

aproveitamento da ave a partir do substrato ingerido. 

A utilização das enzimas do CM não influenciou (p>0,05) os valores de 

proteína solúvel nas rações pré-iniciais e iniciais (Tabela 7).  

 TABELA 7 - Proteína solúvel (mg/mL) e açúcar redutor (µmol)  das rações 

experimentais pré-inicial e inicial , quantificados aos sete, 14 e 21 

dias. 

Ração Proteína solúvel (mg/mL) Açúcar redutor 
   (µmol)  

7 dias 
Pré-inicial vegetal sem enzima         140,66 13,21 c 
Pré-inicial vegetal com enzima 145,64 83,21 a 
Pré - inicial animal sem enzima 166,40 8,46 d 
Pré - inicial animal com enzima 166,62 36,84 b 
Média 154,83 35,43 
Valor de p 0,125507 <0,001 
CV(%) 9,47 3,08 

14 dias 

Ração Proteína solúvel (mg) Açúcar redutor 
( µmol) 

Inicial vegetal sem enzima 132,41 12,00 c 
Inicial vegetal com enzima 124,80 41,52 a 
Inicial animal sem enzima 144,27 12,00 c 
Inicial animal com enzima 125,52 33,18 b 
Média 131,75 24,71 
Valor de p 0,32172 <0,001 
CV(%) 10,15 9,31 

21 dias 

Ração Proteína solúvel (mg) Açúcar redutor 
( µmol) 

Inicial vegetal sem enzima 162,49  14,17 b 
Inicial vegetal com enzima 171,91  46,38 a 
Inicial animal sem enzima 175,76  13,50 b 
Inicial animal com enzima 139,79  39,68 a 
Média 162,48 28,43 
Valor de p 0,00053 0,001 
CV(%) 10,69 9,55 
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente pelo teste de 

Tukey a 5%. 



Aos sete dias, houve efeito (p<0,05) para produção de açúcar redutor e 

os maiores valores foram obtidos para rações com enzimas. As enzimas 

aumentaram a concentração de açúcar redutor produzido tanto para ração pré-

inicial animal quanto para ração pré-inicial vegetal. O mesmo perfil de produção foi 

observado para rações iniciais (Tabela 7). 

Os testes de médias confirmam que ação das enzimas do CM sobre os 

ingredientes das rações disponibilizou maiores quantidades de açúcares 

redutores. Estes resultados podem comprovar a especificidade das enzimas pelo 

seu substrato, pois o CM utilizado neste estudo foi desenvolvido para os 

substratos milho e soja.  

 

5.6.3 Ensaio de desempenho para as fases pré-inicial e inicial. 

 

Para o desempenho dos frangos de corte no período pré-inicial 

recebendo dietas experimentais suplementadas com CM (Tabela 8), observou-se 

que não houve diferença (p>0,05) para o fator dieta em nenhuma das variáveis 

testadas. Para o fator enzima, constatou-se maior valor (p<0,05) para consumo de 

ração e conversão alimentar na presença de enzima e o maior consumo de água e 

a maior relação água/ração para as aves que receberam rações sem enzimas. 

Para ganho de peso, houve interação (enzima x dieta) (p<0,05) com menor valor 

para ração vegetal sem enzima, diferente (p<0,05) das demais rações que não 

apresentaram diferença estatística.  

Nesta fase as aves que receberam enzimas aumentaram o consumo de 

ração, tiveram pior conversão alimentar, reduziram o consumo de água e a 

relação água ração. 

Os resultados de experimentos utilizando enzimas são muito variados 
COSTA et al. (2004) estudaram o efeito da adição de um CM (xilanase, amilase e 

protease) e o ganho de peso e o consumo de ração não apresentaram diferença 

de 1 a 21 dias de idade. Entretanto, BRITO et al. (2006b) avaliaram os efeitos da 

adição do CM (celulase, amilase e protease) em dietas a base de soja extrusada, 

em aves de corte de 1 a 21 dias de idade e observaram que com a presença de 



enzima houve aumento no ganho de peso em 3,8% e na conversão alimentar de 

4,24%.  

TABELA 8 -  Ganho de Peso (GP), Consumo de Ração (CR), Conversão 

Alimentar (CA), Consumo de Água (Água) e Relação Água e Ração 

em frangos de corte submetidos a diferentes dietas na fase Pré- 

inicial (1-7 dias). 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração 

GP (g) 
Vegetal 106,2 aA 99,8 bB 103,0 
Animal 103,7aA 108,5 aA 156,0 
Média da enzima 105,0 104,1 CV(%) = 4,28 

Valor de p 0,01266 

CR (g) 
Vegetal 143,2 127,7 135,4 
Animal 137,6 131,9 134,8 
Média da enzima 140,4 a 129,8 b CV(%) = 4,18 

Valor de p 0,00071 

CA  
Vegetal 1,339 1,281 1,310 
Animal 1,327 1,215 1,271 
Média da enzima 1,333 a 1,248 b CV(%) = 3,06 

Valor de p 0,00009 

Água (mL) 
Vegetal 295,4 312,0 303,9 
Animal 302,9 313,7 308,3 
Média da enzima 299,2 b 313,0 a CV(%) = 2,62 

Valor de p 0,00138 

RAG (mL/g) 
Vegetal 2,07 2,45 2,26 
Animal 2,01 2,38 2,29 
Média da enzima 2,14 b 2,42 a CV(%) = 5,29 

Valor de p 0,00009 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
 

Avaliando-se os dados de desempenho na fase inicial observa-se na 

Tabela 9 que aos 21 dias não houve diferença (p>0,05), para ganho de peso. O 

consumo de ração também não apresentou diferença (p>0,05) para o fator enzima 

ou interação (enzima x ração), entretanto aves alimentadas com ração animal 

consumiram mais ração. A conversão alimentar não foi alterada (p>0,05) para os 

fatores enzima ou dieta, porém houve efeito de interação desses fatores e a 

conversão alimentar foi melhor para aves alimentadas com ração vegetal com 

enzima e animal sem enzima.  



O consumo de água foi igual para todos os tratamentos e a relação 

água/ração só demonstrou diferença (p<0,05) para ração animal. 

Dados semelhantes foram encontrados por CHARLTON (1996) que 

adicionaram enzimas nas dietas iniciais de frangos à base de milho e farelo de 

soja e obtiveram maior ganho de peso, porém não observaram melhora na 

conversão alimentar. Por outro lado, STRADA et al. (2005), utilizando CM 

(celulase, amilase e protease), com dietas a base de farelo de soja e sorgo e a 

base de farelo de soja e milheto, não encontraram diferença para o desempenho 

de aves, similar ao encontrado neste experimento.  

 

TABELA 9 - Ganho de Peso (GP), Consumo de Ração (CR), Conversão 

Alimentar (CA), Consumo de Água (Água) e Relação Água e Ração 

em frangos de corte submetidos a diferentes dietas na fase inicial (8-

21 dias). 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração

GP (g) 
Vegetal 615,0 612,9 613,9 
Animal 663,9 604,1 634,0 
Média da enzima 639,5 608,5 CV(%) = 5,22 

Valor de p 0,06538 

CR (g) 
Vegetal 765,9 717,8 741,9 B 
Animal 774,9 793,9 784,4 A 
Média da enzima 774,0 755,8 CV(%) = 4,91 

Valor de p P<0,02241 

CA  
Vegetal 1,247 aA 1,171 bA 1,209 
Animal 1,168 bB 1,315 aA 1,242 
Média da enzima 1,210 1,243 CV(%) = 4,64 

Valor de p P<0,00046 

Água (mL) 
Vegetal 1,60 1,58 1,59 
Animal 1,57 1,59 1,58 
Média da enzima 1,56 1,58 CV(%) = 3,46 

Valor de p p>0,05 

RAG (mL/g) 
Vegetal 2,09 2,20 2,15 A 
Animal 2,02 2,01 2,02 B 
Média da enzima 2,06 2,11 CV(%) = 3,58 

Valor de p 0,00151 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
 



TORRES et al. (2003), trabalhando com CM contendo amilase, protease 

e xilanase em dietas à base de milho e farelo de soja, constataram melhora no 

desempenho dos frangos de corte com aumento do ganho de peso, e melhoria da 

conversão alimentar. Dados diferentes foram encontrados por FISCHER et al. 

(2002) que avaliaram o efeito da inclusão de um complexo enzimático à base de 

protease, amilase e celulase no desempenho de frangos de corte alimentados 

com dietas à base de milho e farelo de soja. Os autores verificaram melhor 

conversão alimentar, na fase de 1 a 28 dias, não observando, contudo, diferença 

no ganho de peso e no consumo de ração.  

 

5.6.4 Ensaio de metabolismo para a fase pré-inicial e inicial 

 

Para digestibilidade do nitrogênio (N) na fase pré-inicial, consumo de N 

(ingerido pelo animal), N excretado, balanço de N, digestibilidade de N e retenção 

de N para ganho de peso não houve efeito de interação e nem efeito do fator 

dieta. Todavia, houve diferença (p<0,05) para presença ou ausência da enzima 

para consumo de N, balanço de N e retenção de N, com valores maiores para 

presença de enzima. O N ingerido foi maior na presença de enzima, sendo 

semelhante para balanço de N e, conseqüentemente, sua retenção. Estes 

resultados implicam que rações com enzimas apresentaram melhor absorção de N 

pelas aves (Tabela 10). 

No consumo de nitrogênio aos 21 dias, foi observada diferença (p<0,05) 

para o fator dieta sendo a ração animal a que as aves mais consumiram N. Não foi 

significativo o valor obtido para enzima. Houve efeito de interação (p<0,05) sendo 

que a ração vegetal sem enzima apresentou menor valor (Tabela 11). 

A concentração de N nas excretas demonstrou diferença (P<0,05) para 

ração sendo que a ração vegetal foi superior. Não houve efeito (p>0,05) de 

enzimas nem de interação nesta fase. Para balanço de nitrogênio, não houve 

diferença (P>0,05) para rações com e sem enzima, entretanto houve diferença 

(p<0,05) da dieta, com maior balanço para a ração animal sendo que aves 



alimentadas com ração vegetal sem enzima apresentaram menor balanço (Tabela 

11). 

 

TABELA 10 - Consumo de nitrogênio N na matéria seca (g), N nas excretas na 

matéria seca (g), balanço de N (g), digestibilidade de N (%) e 

retenção de N (mg/g) na ração pré-inicial (1-7 dias) de frangos de 

corte. 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração

Consumo N (g) 
Vegetal 40,39 36,40 38,40 
Animal 38,44 37,48 37,96 
Média da enzima 39,42 a 36,94 b CV(%) = 5,6  

Valor de p 0,02026 

N Excretas (g) 
Vegetal 11,56 11,03 11,29 
Animal 10,67 11,34 11,00 
Enzima 11,12 11,19 CV(%) = 11,74

Valor de p 0,31867 

Balanço N (g) 
Vegetal 28,83 25,37 27,10 
Animal 27,77 26,13 26,95 
Enzima 28,30 a 25,75 b CV(%) = 8,876

Valor de p 0,03006 

Digestibilidade N 
(%) 

Vegetal 71,3 69,68 70,49 
Animal 72,19 69,64 70,92 
Enzima 71,74 69,66 CV(%) = 5,196

Valor de p >0,05 

Retenção N (mg/g) 
Vegetal 45,95 41,65 43,80 
Animal 46,00 40,22 43,11 
Enzima 45,98 a 40,94 b CV(%) = 9,92 

Valor de p 0,01878 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 
 
 
 

Não houve diferença (p>0,05) da digestibilidade de nitrogênio (N) em 

relação à dieta, enzima ou efeito de sua interação. Para retenção de nitrogênio, 

não houve diferença (p>0,05) para dieta, e enzima, porém houve interação 

(p<0,05) sendo que a ração vegetal com enzima e a ração animal sem enzima 

apresentaram valores estatisticamente iguais e superiores. Os animais que 



retiveram menos N foram àqueles alimentados com ração vegetal sem enzima 

(Tabela 11).  

Os dados obtidos permitem inferir que a absorção de N foi melhor para 

aves que receberam enzimas e para aquelas que receberam ração animal sem 

enzima. 
 
TABELA 11 - Consumo de nitrogênio N na matéria seca (g), N nas excretas na 

matéria seca (g), balanço de N (g), digestibilidade de N (%) e 

retenção de N (mg/g) na ração inicial (8-21 dias) de frangos de corte. 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração

Consumo N (g) 
Vegetal 107,41 aA 99,98 bB 103,69 B 
Animal 106,86 aA 110,85 aA 108,86 A 
Média da enzima 107,14 105,41 CV(%) = 4,88 

Valor de p 0,02549 

N Excretas (g) 
Vegetal 30,01 31,50 30,76 A 
Animal 27,9 27,63 27,46 B 
Enzima 28,65 29,57 CV(%) = 9,24 

Valor de p > 0,05 

Balanço N (g) 
Vegetal 77,39 aA 68,47 bB 72,81 B 
Animal 79,57 aA 83,21 aA 81,40 A 
Enzima 78,49 75,84 CV(%) = 8,46 

Valor de p 0,04687 

Digestibilidade N 
(%) 

Vegetal 73,20 71,7 70,26 
Animal 73,20 71,69 74,62 
Enzima 73,20 71,69 CV(% )= 4,22 

Valor de p 0,15125 

Retenção N (mg/g) 
Vegetal 40,91aA 32,87 bB 36,89 
Animal 36,41 bA 43,47 aA 39,94 
Enzima 38,66 38,17 CV(%) = 8,86 

Valor de p 0,00014 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
 
 

A imaturidade do sistema digestório das aves nesta fase reduz a 

capacidade de utilização dos nutrientes (NOY & SKLAN, 2002). Entretanto, os 

resultados de digestibilidade encontrados, podem sugerir uma elevação no 

aproveitamento nutricional das dietas quando se incluem o CM tanto na fase pré-

inicial quanto na fase inicial.  



5.6.5 Viscosidade da digesta para as fases pré-inicial e inicial. 

 

SARTORI (1999) afirmou que rações a base de milho e farelo de soja 

são consideradas de alta digestibilidade. Entretanto, soja e milho possuem 

quantidades apreciáveis de polissacarídeos não amídicos (PNAs) com efeitos 

desfavoráveis à digestão. HARDON & WIEDMER (2001) complementaram que 

estes PNAs são altamente solúveis e retêm grande quantidade de água formando 

no lúmen intestinal um gel que aumenta a viscosidade intestinal dificultando a 

absorção de nutrientes.  

A adição de enzimas em rações contendo estes ingredientes promove 

melhor digestão devido à diminuição da capacidade de formar géis de PNAs 

hidrolisados determinando a diminuição da viscosidade. 
 

TABELA 12 - Viscosidade da digesta (Centipoise - cPs) de pintos de corte na fase 

pré-inicial (1-7 dias) e inicial (8-21 dias). 

Variável Com enzima Sem enzima Média da 
ração 

1-7 dias 

Viscosidade da 
digesta (cP) 

Vegetal 2,09 2,11 2,10 
Animal 2,11 2,12 2,11 
Média da enzima 2,10 2,10 CV(%) = 1,06

Valor de p > 0,05 
8-21 dias 

Viscosidade da 
digesta (cPs)  

Vegetal 2,12 2,15 2,13 
Animal 2,12 2,13 2,12 
Média da enzima 2,12 2,14 CV(%) = 0,87

Valor de p > 0,05 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
 

A viscosidade avaliada neste estudo na fase pré-inicial não apresentou 

efeito (p>0,05) para ingredientes de ração, enzimas ou interação (Tabela 12). 

Dados diferentes de viscosidade intestinal foram encontrados por HARDON & 

WIEDMER (2001) quando alimentaram pintos machos de corte com ração 

suplementada com CM derivado de Trichoderma longibrachiatum. A viscosidade 

intestinal foi reduzida de 2,68 para 2,17cPs. CARVALHO (2006) avaliou a 



viscosidade da digesta de aves de corte alimentadas com rações à base de milho 

e soja, suplementadas com CM e obteve valor de 2,18 cPs. 

DAVID (2005) avaliou o fornecimento de dietas à base de milho e soja 

suplementadas com enzima nas diferentes fases de criação de frangos, e 

observou que aos 21 dias a adição de enzima reduziu significativamente os 

valores de viscosidade intestinal de 4,37 cPs para animais que não receberam 

enzimas para 2,45 cPs para os que receberam enzimas.  

Neste estudo, na mesma fase de criação, os valores foram semelhantes 

para rações com enzima embora não tenha ocorrido efeito significativo de dieta, 

enzima ou interação (enzima x dieta). Provavelmente, a utilização de ingredientes 

de baixa viscosidade nas dietas (milho e farelo de soja) e as baixas concentrações 

de enzimas influenciaram estes resultados. 
 

5.6.6 Biometria relativa de órgãos para as fases pré-inicial e inicial 

Segundo STRINGHINI et al. (2003) o conhecimento do peso dos órgãos 

das aves na fase pré-inicial se constitui em fator importante para caracterizar o 

seu bom desenvolvimento digestivo. Anteriormente, CROOM et al. (1999) 

afirmaram que, apesar de ocorrer aumento individual de peso dos órgãos, a 

relação percentual do peso dos órgãos digestivos com o peso das aves se reduz 

com a idade. 

Avaliando os dados morfométricos dos órgãos digestórios, na fase pré-

inicial observa-se que não houve diferença (p>0,05) estatística para os fatores 

enzima, dieta ou interação (enzima x dieta) para tamanho do TGI e peso relativo 

do pâncreas (Tabela 13). Segundo publicação da DYADIC INTERNATIONAL 

(2003), a suplementação com enzima pode modificar a quantidade e a 

composição da população microbiana no trato digestivo diminuindo o tamanho do 

TGI. 

As variáveis EP, PM e IG foram influenciadas apenas pelo fator dieta, 

sendo os maiores valores obtidos para EP na ração animal, PM e IG na ração 

vegetal. Houve efeito de interação para peso relativo do intestino delgado. Na 

interação não foi observada diferença significativa para presença ou ausência de 



enzima, entretanto, a dieta vegetal foi melhor sem enzima o que não foi observado 

para ração animal (Tabela 13).  

 

TABELA 13 - Comprimento do trato gastrintestinal (TGI) e biometria relativa de 

órgãos do trato gastrintestinal de frangos de corte na fase pré-inicial. 

Esôfago + Papo (EP), Proventículo + Moela (PM), Pâncreas, 

Intestino Grosso (IG) e Fígado. 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração

TGI (cm) 
Vegetal 93,2 96,2 94,9 
Animal 93,8 97,4 95,6 
Média da enzima 93,7 96,8 CV (%) = 7,56

Valor de p >0,05 

EP (%) 
Vegetal 1,061 1,062 1,148 B 
Animal 1,188 1,281 1,234 A 
Média da enzima 1,125 1,171 CV (%) = 7,25

  0,00027 

PM (%) 
Vegetal 7,956 8,406 8,180 A 
Animal 7,522 7,196 7,359 B 
Média da enzima 7,739 7,800 CV (%) = 8,57

Valor de p 0,01398 

Pâncreas (%)  
Vegetal 0,439 0,443 0,441 
Animal 0,451 0,413 0,432 
Média da enzima 0,445 0,428 CV (%) = 9,304

Valor de p 0,26773 

ID (%) 
Vegetal 7,278 bA 8,317 aA 7,798 
Animal 7,996 aA 7,641 aA 7,819 
Média da enzima 7,637 7,979 CV (%) = 8,96

Valor de p 0,00406 

IG (%) 
Vegetal 1,751 1,757 1,755 A 
Animal 1,438 1,647 1,542 B 
Média da enzima 1,594 1,703 CV (%) = 7,55

Valor de p 0,00151

Fígado (%) 
Vegetal 3,670 4,099 3,88 
Animal 3,727 4,135 3,93 
Média da enzima 3,698 b 4,117 a CV (%) = 11,64

Valor de p 0,00300 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
 



O proventrículo + moela e o intestino grosso apresentaram-se mais 

pesados para aves que consumiram ração vegetal e o esôfago + papo quando 

consumiram ração animal. PEDROSO et al. (2006) atribuíram o maior 

desenvolvimento desses órgãos provavelmente à oferta precoce de alimento e 

água.  

O fígado mostrou-se mais pesado para aves que não receberam 

enzima, não apresentando diferença significativa para dieta e interação (Tabela 

13). 

Aos, 21 dias, o comprimento do TGI, e a biometria dos órgãos PM e ID 

não foram afetados (p>0,05) pelo fator enzima, dieta e nem interação (enzima x 

dieta). Houve efeito significativo da dieta para peso de pâncreas sendo que as 

aves alimentadas com ração animal apresentaram maior peso para esta víscera 

(Tabela 14) 

O peso relativo do EP foi influenciado pela dieta, aves alimentadas com 

ração vegetal obtiveram maior peso e o maior valor  foi para ração sem enzima. 

Houve também efeito de interação (enzima x dieta) e o maior valor foi para as 

rações vegetal com enzima e animal sem enzima (Tabela 14) 

O peso relativo do intestino grosso mostrou efeito de enzima com maior 

peso para ração sem enzima e efeito de interação com menor peso para ração 

animal com enzima. Não foi observado efeito significativo para dietas. Para fígado, 

observou-se diferença significativa apenas para o fator enzima sendo que o maior 

peso foi observado nas rações sem enzima (Tabela 14). 

A evolução temporal dos pesos de órgãos observada nesses 

experimentos seguiu a tendência esperada com redução de sua proporção com a 

idade (Tabela 13 e 14), dados semelhantes foram observados por FERNANDES 

et al. (2002). Em geral, os órgãos das aves que não receberam enzima foram mais 

pesados nas duas fases avaliadas.  

 

 

 

 



TABELA 14 - Comprimento do trato gastro intestinal (TGI) e biometria relativa de 

órgãos do trato gastro intestinal de frangos de corte na fase inicial. 

Esôfago + Papo (EP), Proventículo + Moela (PM), Pâncreas, 

Intestino Grosso (IG) e Fígado. 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração 

TGI (cm) 
Vegetal 116,8 120,6 118,7 
Animal 121,0 118,7 119,8 
Enzima 118,9 119,7 CV(%) = 6,59 

Valor de p >0,05 

EP (%) 
Vegetal 0,848 aA 0,654 bA 0,751 A 
Animal 0,635 aB 0,631 aA 0,633 B 
Média da enzima 0,742 b 0,643 a CV(%) = 12,85 

Valor de p 0,02921 

PM (%) 
Vegetal 3,93 3,74 3,88 
Animal 3,93 3,85 3,79 
Média da enzima 3,89 3,88 CV(%) = 10,46 

Valor de p >0,05 

Pâncreas (%) 
Vegetal 0,284 0,292 0,288 B 
Animal 0,290 0,329 0,309 A 
Média da enzima 0,287 0,31 CV(%) = 11,92 

Valor de p >0,05 

ID (%) 
Vegetal 3,94 3,61 3,502 
Animal 3,233 3,346 3,289 
Média da enzima 3,313 3,478 CV(%) = 11,503 

Valor de p >0,05 

IG (%) 
Vegetal 0,888 aA 0,997 aA 0,943 
Animal 0,794 bB 1,101 aA 0,925 
Média da enzima 0,819 b 1,049 a CV(%) = 9,89 

Valor de p 0,00982 

Fígado (%) 
Vegetal 2,43 2,596 2,513 
Animal 2,315 2,646 2,481 
Média da enzima 2,372 b 2,621 a CV(%) = 8,16 

Valor de p   
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6.7 Atividade da amilase pancreática para as fases pré-inicial e inicial. 

 

As médias de atividade de amilase pancreática nas fases pré-inicial e 

inicial estão demonstradas na Tabela 15.  

Para ambas fases, as atividades de amilase e o peso absoluto do 

pâncreas não foram influenciados (p>0,05) pelo efeito enzima ou interação. 

Resultados diferentes foram obtidos por GRACIA et al. (2003) que obtiveram 

redução no peso absoluto do pâncreas de 570 para 485 g quando suplementou 

com amilase aves aos sete dias de idade.   

A dieta não influenciou (p>0,05) os resultados na fase pré-inicial, 

entretanto, houve efeito (p<0,05) para o fator dieta na fase inicial, e a amilase 

pancreática das aves alimentadas com ração vegetal apresentou maior atividade. 

Pode-se inferir que a produção de amilase pancreática foi aumentada devido a 

maior presença de substrato na dieta vegetal. Segundo GRACIA et al. (2003) a 

secreção de enzimas pancreáticas pode ser afetada pela concentração de 

enzimas e substratos ou produtos de hidrólise no intestino delgado. 

ZANELLA (1998) observou que, quando se suplementa amilase em 

dietas a base de milho e soja para frangos, reduz-se a síntese endógena desta 

enzima em 23,4%. LIMA et al. (2002), verificaram que a adição de amilase 

exógena na ração proporcionou maiores atividades de amilase pancreática aos 14 

dias de idade, porém os autores concluíram que o uso de enzimas em rações de 

frango de corte não tem efeito persistente na atividade das enzimas pancreáticas, 

não interferindo diretamente na produção das mesmas, o que encontra respaldo 

neste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 15 - Peso absoluto do pâncreas (g) e concentração de amilase no 

pâncreas (UI/dL) de frangos de corte na fase pré inicial (1-7 dias) e 

inicial (8-21 dias). 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração
1 a 7 dias 

Pâncreas (g) 
Vegetal 0,738 0,708 0,723 
Animal 0,772 0,710 0,741 
Média da enzima 0,755 0,709 CV(%) = 8,71 

Valor de p >0,05 

Amilase (UI/dL) 
Vegetal 791,15 794,83 729,99 
Animal 777,14 800,00 788,57 
Média da enzima 791,15 794,83 CV(%) = 10,79

Valor de p >0,05 
8 a 21 dias 

Pâncreas (g) 
Vegetal 2,15 2,19 2,17 
Animal 2,35 2,46 2,41 
Média da enzima 2,41 2,33 CV(%) = 12,75

Valor de p >0,05 

Amilase (UI/dL) 
Vegetal 724,14 758,34 741,24 A 
Animal 618,71 654,75 636,72 B 
Média da enzima 671,43  706,34  CV(%) = 10,79

Valor de p 0,00627 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 
 
 
 
 
5.6.8 Determinação da concentração de proteína do fígado, glutamato-oxalacetato 

transaminase (GOT), glutamato-piruvato transaminase (GPT) e fosfatase alcalina 

(FA) no fígado para as fases pré-inicial e inicial. 

 

O conhecimento dos parâmetros enzimáticos teciduais da fosfatase 

alcalina (FA), glutamato-oxalacetato transaminase (GOT), glutamato-piruvato 

transaminase (GPT) e da proteína total no fígado representa papel importante no 

diagnóstico da saúde dos animais. Estas substâncias podem refletir o estado geral 

metabólico, neste caso, indicando interferência benéfica ou adversa da inclusão 

de substâncias para a ave. Estas enzimas são encontradas em muitos órgãos dos 

animais, porém sua maior produção provém do fígado e a detecção de aumento 



de seus níveis pode significar alteração de funcionamento neste órgão 

(KANASHIRO, et al. 2001). 

Demonstra-se na Tabela 16, que na fase pré-inicial o peso absoluto do 

fígado não apresentou diferença estatística para o fator dieta, enzima ou sua 

interação. Este fato não permite correlacionar as diferenças dos valores obtidos da 

concentração das enzimas endógenas (GOT, GPT e FA). Houve diferença 

estatística para GOT, GPT, FA e PROT para o fator dieta. Todos foram 

influenciados (p<0,05) pela ração vegetal e animal. Também houve diferença a 

(p<0,05) para o fator enzima para GOT, além da interação (enzima x dieta) para 

GOT e FA.  

Para GOT, o maior valor foi para ração animal sem enzima e valores 

estatisticamente menores foram encontrados nas rações com enzima, este fato 

pode ser explicado pela ação do CM sobre os carboidratos e indiretamente sobre 

as proteínas. O resultado obtido para GPT é apresentado com maior valor para 

ração animal o que sugere disponibilidade de maior quantidade de aminoácidos. 

Houve diferença (p<0,05) para FA entre ração vegetal e animal. Para 

ração de origem animal, a alta concentração de cálcio disponível pode justificar 

este resultado, uma vez que há uma relação inversa entre conteúdo de cálcio e 

atividade da fosfatase alcalina (LORENZ, 1996).  
A proteína hepática, na fase pré-inicial, demonstrou efeito significativo 

apenas para dieta com maior resultado para ração vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 16 - Peso do fígado (Pf), concentrações de Proteína (PROT) e atividade 

das enzimas Fosfatase alcalina (FA), Glutamato-Oxalacetato 

Transaminase (GOT) e Glutamato-Piruvato Transaminase (GPT) no 

fígado de frangos de corte na fase pré-inicial (1 a 7 dias), 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração

Fígado (g) 
Vegetal 2,94         2,81 2,87 
Animal 2,45 2,83 2,64 
Média da enzima 2,69 2,82 CV(%) = 10,22

Valor de p  >0,005 

GOT (UI/L) 
Vegetal 241,94  aA 256,85 aB 249,40 B 
Animal 233,41 bA 317,24 aA 275,32 A 
Média da enzima 237,68 b 287,05 a CV(%) = 9,70 

Valor de p 0,00799 

GPT (UI/L) 
Vegetal 121,08 110,03 115,55 B 
Animal 99,11 106,42 102,77 A 
Média da enzima 110,09 108,26 CV(%) = 10,23

Valor de p 0,02151 

FA (UI/L) 
Vegetal 353,09  aA 313,7  aA 333,42 B 
Animal 104,02  bB 188,67 aB 146,34 A 
Média da enzima 228,56 251,2 CV(% ) = 11,03

Valor de p 0,00364 

PROT (g/dL) 
Vegetal 3,06 3,26 3,16 A 
Animal 1,73 1,69 1,71 B 
Média da enzima 2,40 2,47 CV(%) = 9,53 

Valor de p <0,001 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 
 
 
 

As concentrações de proteína (PROT) e atividade das enzimas 

fosfatase alcalina (FA), glutamato-oxalacetato transaminase (GOT) e glutamato-

piruvato transaminase (GPT) no fígado de frangos de corte na fase inicial se 

encontram demonstradas na Tabela 17. 

Neste período não houve diferença significativa para o fator enzima, 

ração ou interação para as variáveis GOT, GPT e peso absoluto do fígado.   

As enzimas GPT e GOT não apresentaram efeito de dieta, enzima ou 

interação, entretanto, a atividade de fosfatase alcalina apresentou diferença 

estatística para dieta, enzima e interação. O maior valor foi encontrado para ração 



vegetal com enzima. A FA segue o mesmo perfil apresentado para  aves na fase 

pré-inicial tendo sua concentração diminuída nas rações com maior 

disponibilidade de cálcio (LORENZ, 1996).  

Houve efeito de interação (p<0,05) sendo que a presença de enzima 

aumentou o conteúdo de proteína hepática na ração vegetal, porém esse efeito 

não ocorreu na ração animal. 

 

Tabela 17 - Concentrações de Proteína (PROT) e atividade das enzimas 

Fosfatase alcalina (FA), Glutamato-Oxalacetato Transaminase (GOT) 

e Glutamato-Piruvato Transaminase (GPT) no fígado de frangos de 

corte na fase pré-inicial (21dias). 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração

Fígado (g) 
 Vegetal 18,45        19,41 18,93 
 Animal 18,73 19,79 19,26 
 Enzima 18,59 19,60 CV(%) = 8,51 

Valor de p >0,05 

GOT (U/L) 
Vegetal 217,43 221,22 219,33 
Animal 215,82 185,75 200,79 
Média da enzima 216,63 203,49 CV(%) = 12,69

Valor de p 0,17481 

GPT (U/L) 
Vegetal 96,25 99,25 97,75 
Média da enzima 99,18 101,89 100,53 
Enzima 97,71 100,57 CV(%) = 10,75

Valor de p >0,05 

FA (U/L) 
Vegetal 106,49 aA 54,536 bA 80,51 A 
Animal 73,61 aB 64,43 aA 69,02 B 
Média da enzima 90,05 A 59,48 B CV(%) = 12,60

Valor de p 0,00435 

PROT (g/dL) 
Vegetal 1,398 aA 0,534 bB 0,966 B 
Animal 1,066 aA 0,998 aA 1,033 A 
Média da enzima 1,232 a 0,766 b CV(%) = 5,92 

Valor de p <0,001 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 

 

 

 

 



5.6.9 Determinação do perfil bioquímico sérico nas fases pré-inicial e inicial. 

 

Os constituintes bioquímicos do sangue refletem as condições de saúde 

dos animais, assim como diversos fatores tais como tipo de alimentação, clima e 

manejo. Estes fatores podem refletir nos resultados das análises sorológicas. É 

por essa razão que a determinação dos parâmetros bioquímicos em aves devem 

ser traçados nas condições em que o animal foi submetido. 

 No Brasil, há escassez de dados sobre níveis de referência para 

valores hematológicos e bioquímicos em frangos de corte, por isso a importância 

de se traçar o perfil bioquímico sangüíneo das aves nas diversas situações de 

experimentação. 

As concentrações médias de cálcio total (Ca), fósforo (P), cloro (Cl), 

potássio, proteína total (PROT), e das enzimas fosfatase alcalina e amilase no 

soro sangüíneo para a fase pré-inicial encontram-se na Tabela 18. 

Para o Ca não houve diferença estatística (p>0,05) entre rações e nem 

para interação, entretanto houve diferença (p<0,05) para efeito de enzima sendo 

que a maior concentração deste íon foi observada nas rações sem enzima. 

O P seguiu o mesmo perfil do Ca, a concentração máxima de P no soro 

sangüíneo foi obtida nas rações sem enzima, não apresentando diferença 

(p>0,05) para ração ou interação. O P é abundante em todos os sistemas 

biológicos, sua concentração plasmática está mais sujeita a flutuações que a do 

Ca. Geralmente a concentração de P é metade do teor de Ca o que foi observado  

para as rações com enzima, não ocorrendo nas rações sem enzima. SILVA et al 

(2002), alimentaram frangos de corte com rações a base de milho e farelo de soja 

com vários níveis de ácido glutâmico e vitamina D3 e obtiveram valores médios de 

concentração de Ca e P no soro sangüíneo de 7,81 e 6,01 mg/dL 

respectivamente. 

Para o K não houve efeito (p>0,05) para enzima, porém houve efeito 

para dieta sendo que a ração vegetal apresentou maior concentração. Este 

resultados estão de acordo com ROSTAGNO (2004) quando afirma que os 

produtos de origem animal possuem baixo conteúdo em K o que possibilita 



fornecimento de  menor quantidade  ao animal. Houve interação (p<0,05) e a 

presença de enzima na ração vegetal proporcionou maior concentração deste íon, 

porém para ração animal o maior resultado foi obtido na ausência de enzima.  

Houve interação (p<0,05) entre enzima e dieta para íon Cl. A adição de 

enzima tornou a concentração de Cl no soro maior para ração animal enquanto na 

ausência de enzima a maior concentração foi para ração vegetal. Para as rações 

de origem animal a adição de enzima melhorou a concentração de Cl o que não 

aconteceu entre as rações de origem vegetal. Não houve efeito significativo para a 

variável dieta, porém para a variável enzima a maior concentração de Cl no soro 

foi para ração sem enzima. 

 SOUZA et al. (2004) alimentaram frangos de corte com rações à base 

de farelo de soja e milho, com vários níveis de cloreto de potássio e obtiveram 

concentrações médias de cloro e potássio de 106,37 e 6,16 µmol/L 

respectivamente as concentrações de Cl e K foram menores do que os obtidos no 

presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 18 - Concentrações de Cálcio (Ca), Fósforo (P), Cloro (Cl), Potássio (K), 

Proteína (PROT), Fosfatase alcalina (FA) e Amilase no soro de 

pintos de corte na fase pré-inicial (1-7 dias). 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração 

Ca (mg/dL) 
Vegetal 6,94 7,73 7,31 
Animal 6,98 8,91 7,94 
Média da enzima 6,99 b 8,32 a CV (%) = 9,29 

Valor de p 0,00058 

K (mg/dL) 
Vegetal 6,26 aA 4,85 bA 5,55 A 
Animal 3,87 bB 5,15 aA 4,48 B 
Média da enzima 5,04 5,00 CV (%) = 10,51 

Valor de p 0,00003 

P (mg/dL) 
Vegetal 3,83 6,52 5,41 
Animal 3,66 6,96 5,39 
Média da enzima 3,85 b 6,95 a CV (%) = 10.57 

Valor de p <0,001 

Cl (mg/dL) 
Vegetal 113,52 bB 148,91 aA 131,22  
Animal 130,46 aA 111,89 bB 131,18  
Média da enzima 121,99 b 130,40 a CV (%) = 5,89 

Valor de p <0,001 

Prot (g/dL) 
Vegetal 2,38 2,86 2,65 
Animal 2,40 2,85 2,68 
Média da enzima 2,39 b 2,93 a CV (%) = 11,865

Valor de p 0,00135 

FA (UI/L) 
Vegetal 906,37 aA 895,54 bA 900,96 A 
Animal 899,38  aA 812,78 bB 865,08 B 
Média da enzima 902,87 a 854,16 b CV (%) = 0,87 

Valor de p <0,001 

Amilase (UI/dL) 
Vegetal 612,4 530,17 571,30 B 
Animal 653,12 676,84 664,98 A 
Média da enzima 632,77 603,51 CV (%) = 10,13 

Valor de p 0,00411 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
 
 
 

A maioria das proteínas plasmáticas do sangue é formada no fígado. 

Estas fazem parte de 20% do sangue e além de serem nutrientes essenciais para 

a vida, têm as funções de manter a pressão osmótica, serem reguladoras do 

mecanismo ácido-base do sangue, serem transportadoras de hormônios e 



formarem parte importante das enzimas e imunoglobulinas. É importante medir as 

proteínas plasmáticas no sangue para detectar processos inflamatórios graves 

(NORIEGA, 2000).  

Neste estudo, não houve interação significativa (p>0,05) entre os fatores 

avaliados para proteína. O tipo de dieta não influenciou (p>0,05) sua concentração 

no soro sangüíneo. A presença de enzima não colaborou para o aumento da 

concentração de PROT no soro, entretanto as rações sem enzima mostraram 

maior valor. CARDOSO & TESSARI (2003) alimentaram pintos machos com ração 

comercial á base de milho e soja e avaliaram por meio da metodologia de 

refratometria, a quantidade de proteína plasmática destas aves durante 52 

semanas. Obtiveram valores de concentração de proteína de 3,30 g/dL na 

primeira semana. 

A FA apresentou diferença estatística (p<0,05) para tipos de dietas 

observando-se maior valor de atividade na ração de origem vegetal. Ocorreu 

também diferença estatística para o fator enzima que demonstrou maior atividade 

na ração adicionada de enzima. Houve efeito de interação (p<0,05) entre os 

fatores avaliados observando-se que para a variável dieta, tanto para ração 

vegetal como para ração animal a adição de enzima não foi significativamente 

diferente, porém nas rações sem enzima a ração vegetal apresentou maior 

concentração de FA. BORSA et al. (2006) demonstraram valores de atividade de 

FA para frangos de corte na fase pré-inicial alimentados com ração comercial de 

14348 UI/L. Valores similares foram obtidos por KANASHIRO et al. (2001) que 

avaliaram se a administração contínua de probióticos a frangos de corte 

alimentados com rações comerciais provocaria alterações a nível enzimático 

sérico da fosfatase alcalina e amilase. Verificaram que a FA apresentou picos de 

atividade aos sete dias em aves controle, não demonstrando diferença estatística 

das aves tratadas (939,17 UI/L). A maior atividade de amilase foi detectada no 

primeiro dia também no grupo controle (1629,67 UI/L), não apresentando 

diferença estatística do grupo tratado (1370,67 UI/L). 

Neste estudo a atividade de amilase no soro sangüíneo, não apresentou 

diferença estatística (p>0,05) para dieta, enzima ou sua interação, porém houve 



influência (p<0,05) da dieta e a ração animal apresentou maior valor. Segundo 

KANASHIRO et al. (2001), grupos de frangos de corte tratados com rações á base 

de milho e farelo de soja com administração contínua de antibióticos durante sete 

dias, apresentaram valores de atividade de amilase no soro para o grupo controle 

de 1672 e 1629,67 UI/L, para o grupo teste de 0 e 1370,67 para medições no 

primeiro  e sétimo dias respectivamente. 

As concentrações médias de cálcio total (Ca), fósforo (P), cloro(Cl), 

potássio (K), proteína total (Prot) e a atividade das enzimas fosfatase alcalina (FA) 

e amilase sangüínea na fase inicial encontram-se na Tabela 19. 

Para concentração de cálcio (Ca) na fase inicial, não houve diferença 

estatística para dieta ou enzimas. Houve interação (p<0,05). As rações vegetal 

com enzima e animal sem enzima mostraram-se com maiores concentrações 

deste íon. Valores similares foram obtidos por alguns autores. SWENSON (1996) 

afirmou que na maioria das espécies domésticas o soro sanguíneo contém de 9 a 

11 mg/dL de cálcio. SILVA et al. (2002) obtiveram valores similares quando 

alimentaram pintos de corte com dietas básicas purificadas com vários níveis de 

ácido L-glutâmico e de vitamina D3, a concentração máxima obtida de cálcio no 

soro foi de 9,61 mg/dL. VIEITES et al. (2004) avaliaram o nível sanguíneo de 

cálcio aos 21 dias de idade em pintinhos de corte alimentados com rações á base 

de milho e soja com 20 e 23 % de proteína obtiveram médias de concentrações de 

cálcio de 8,31 e 8,23 mg/dL respectivamente.   

A concentração sangüínea do íon P não apresentou diferença (p>0,05) 

para ingrediente de ração e nem efeito de interação. Houve efeito de enzima 

(p<0,05) e as rações sem enzima apresentaram maior concentração deste íon. 

Geralmente a concentração de P é a metade do teor de Ca o que não foi 

observado nesta fase. Resultados semelhantes foram obtidos por SILVA et al. 

(2002). 

Para concentração de potássio (K), não houve efeito significativo de 

enzima, porém houve efeito para dieta e a ração animal apresentou maiores 

concentrações. Houve efeito de interação (p<0,005) e a ração vegetal obteve 



melhor resultado sem enzima enquanto para a ração animal não houve diferença 

significativa.  

VIEITES et al. (2004) avaliaram o nível sanguíneo de fósforo aos 21 

dias de idade em pintinhos de corte alimentados com rações á base de milho e 

soja com 20 e 23 % de proteína obtiveram médias de concentrações de fósforo de 

6,97 e 7,22 respectivamente. SILVA et al. (2002) obtiveram valores similares 

quando alimentaram pintos de corte com dietas básicas purificadas com vários 

níveis de ácido L-glutâmico e de vitamina D3, a concentração máxima obtida de P 

no soro foi de 7,20 mg/dL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 19 Concentrações de Cálcio (Ca), Fósforo (P), Cloro (Cl), Potássio (K), 

Proteína (PROT), Fosfatase alcalina (FA) e Amilase no soro de 

pintos de corte na fase inicial (8-21 dias). 

Variável Com enzima Sem enzima Média da ração

Ca (mg/dL) 
Vegetal 7,41 aA 5,96 bB 6,68 
Animal 5,97  bB 7,09 aA 6,53 
Média da enzima 6,69 6,52 CV(%) = 11,83

Valor de p 0,0021 

K (mg/dL) 
Vegetal 3,40 bB 4,38 aB 3,89 B 
Animal 6,61 aA 5,83 aA 6,25 A 
Média da enzima 5,01 5,12 CV(%) = 11,69

Valor de p 0,00463 

P (mg/dL) 
Vegetal 6,25 6,21 6,59 
Animal 6,08 7,71 7,05 
Média da enzima 6,24 b 7,39 a CV(%) = 12,36

Valor de p 0,00775 

Cl (m mol/l) 
Vegetal 135,16 163,01 149,08 
Animal 128,50 144,18 136,34 
Média da enzima 131,83 b 153,59 a CV(%) = 10,87

Valor de p 0,00636 

Prot (g/dL) 
Vegetal 3,02 aA 2,57 aA 2,80 
Animal 2,26  bB 2,80 aA 2,53 
Média da enzima 2,64 2,68 CV(%) =13,66 

Valor de p 0,00794 

FA (UI/L) 
Vegetal 864,56 892,27 878,41 B 
Animal 888,31 908,84 898,58 A 
Média da enzima 876,43 b 900,56 a CV(%) = 1,77 

Valor de p 0,00341 

Amilase (UI/dL) 
Vegetal 635,66  aA 579,65 aA 607,66 A 
Animal 399,91 bB 548,70 aA 474,30 B 
Média da enzima 517,79 564,17 CV (%) = 11,36

Valor de p 0,001884 
Letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
 

 

A concentração de Cl não foi significativa (p>0,05) para ingredientes de 

ração ou para interação. Houve efeito significativo para enzima e as rações sem 

enzima apresentaram maior concentração deste íon. 



A proteína (PROT), não apresentou diferença estatística (p>0,05) para 

rações com e sem enzima e nem para ração vegetal e animal. Houve interação 

(p<0,05) e a ração vegetal com enzima apresentou menor concentração de 

proteína não ocorrendo diferença significativa entre as demais rações. VIEITES et 

al. (2004) avaliaram o nível sanguíneo de proteína aos 21 dias de idade em 

pintinhos de corte alimentados com rações á base de milho e soja com 20% e 

23% de proteína obtiveram médias de concentrações (p>0,05) de proteína de 6,28 

e 6,28 respectivamente. CARDOSO & TESSARI (2003) alimentaram pintos 

machos com ração comercial á base de milho e soja e avaliaram por meio da 

metodologia de refratometria, a quantidade de proteína plasmática destas aves 

durante 52 semanas. Obtiveram valores de concentração de proteína de 3,00 e 

3,68 g/dL na segunda e terceira semanas respectivamente. 

As concentrações de fosfatase alcalina (FA) apresentaram diferença 

(p<0,05) para ração, sendo a ração animal melhor e para enzimas, sendo que os 

níveis mais elevados foram observados na ração sem enzima. SILVA et al. (2002) 
obtiveram valores inferiores quando alimentaram pintos de corte com dietas 

básicas purificadas com vários níveis de ácido L-glutâmico (L-Glu) e de vitamina 

D, a concentração máxima obtida de fosfatase alcalina no soro foi de 221,2 UI/L. 

BORSA et al. (2006) demonstraram valores de atividade de FA para frangos de 

corte na fase pré-inicial alimentados com ração comercial de 14043 e 4324 UI/L 

para a segunda e terceira semanas respectivamente. Estes valores são 

numericamente muito maiores do que os obtidos em nosso estudo. 
A amilase concentrou-se mais no soro das aves que se alimentaram 

com ração vegetal, não apresentando diferença estatística (p>0,05) para enzimas. 

Houve interação (p<0,05) e a ração de origem animal foi a que produziu menor 

atividade de amilase, não se observou diferença estatística para outras rações 
KANASHIRO et al (2001) observaram que para grupos de frangos de corte 

tratados com rações á base de milho e farelo de soja com administração contínua 

de antibióticos durante 23 dias os valores obtidos para o grupo controle foram de 

946,07 e 116,69UI/L e para o grupo teste de 1013,18 e 1077,23 para medições no 

13° e 23° dias, respectivamente. 



6 CONCLUSÂO 
 

A avaliação dos resultados nas condições analisadas permite concluir 

que: 

 - O T. harzianum é um produtor de hidrolases (xilanase, amilase e celulase), o 

que o torna importante para produção de enzimas com potencial aplicação em 

formulação de ração de aves de corte.  

- As enzimas produzidas pelo T. harzianum apresentaram estabilidade em ampla 

faixa de pH e temperatura. 

- Tendo em vista os padrões de estabilidade e atividade in vitro apresentados 

pelas enzimas xilanase e amilase do T. harzianum, observa-se que estas enzimas 

podem manter-se estáveis e ativas no trato gastrintestinal das aves. 

- O CM do T. harzianum ALL 42 não proporcionou melhora no desempenho das 

aves testadas. 

- As aves alimentadas com rações adicionadas do CM do T. harzianum ALL 42 

obtiveram melhor aproveitamento nutricional das rações testadas. 

- A utilização CM do T. harzianum ALL 42 não alterou a viscosidade das rações   

nem do conteúdo intestinal das aves testadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

Os resultados observados nesta pesquisa ampliam as perspectivas para 

utilização de enzimas em rações para frangos de corte.   Sugere-se novas 

pesquisas utilizando-se maiores concentrações do complexo multienzimático do 

Trichoderma harzianum ALL 42 considerando-se custo de produção. 
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