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DIFERENTES INCLUSÕES DE FITASE EM DIETAS DE FRANGOS DE CORTE 

 

RESUMO: Dois experimentos foram conduzidos no Animal Sciences Department da 

University of Missouri para avaliar a inclusão de níveis de fitase nas dietas em frangos de 1 a 

42 dias. O delineamento experimental no primeiro experimento foi o inteiramente casualizado 

com seis tratamentos, cinco repetições e 20 aves em cada parcela. No segundo experimento foi 

utilizado o delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos, cinco repetições e 24 

aves em cada parcela. No primeiro e no segundo experimento, os tratamentos dietéticos 

incluídos foram: controle positivo, controle negativo, níveis de 500 FTU/kg, 1.500 FTU/kg, 

4.500 FTU/kg e 13.500 FTU/kg de ração. No primeiro experimento foram reduzidos níveis de 

Ca (0,165%), Pdisp (0,15%), energia metabolizável (52 kcal/kg), lisina (0,017%), metionina + 

cisteína (0,039%), treonina (0,033%) e sódio (0,020%). No segundo experimento foram 

reduzidos níveis de Ca (0,165%), Pdisp (0,15%) e energia metabolizável (52 kcal/kg). Em 

ambos experimentos os níveis nutricionais foram reduzidos em relação à dieta controle 

positivo. No primeiro experimento a suplementação de fitase não influenciou (P > 0,05) o 

ganho de peso, o consumo de ração e a conversão alimentar dos frangos. No segundo 

experimento frangos alimentados com a dieta controle positivo apresentaram maior (P ≤ 0,05) 

ganho de peso e consumo de ração comparados à dieta controle negativo, no entanto, não 

diferiram estatisticamente de frangos alimentados com níveis de fitase. No primeiro e no 

segundo experimento houve aumento (P ≤ 0,05) da porcentagem de cinzas nas tíbias com a 

suplementação de fitase sendo equivalente à dieta controle positivo. Em ambos experimentos a 

adição de fitase aumentou (P ≤ 0,05) a digestibilidade ileal aparente do fósforo, porém, não 

influenciou (P > 0,05) na digestibilidade ileal aparente do cálcio. Nos dois ensaios a 

suplementação de fitase reduziu significativamente o fósforo total na cama comparado ao 

tratamento controle positivo, mas não influenciou (P > 0,05) a matéria seca da cama e não 

afetou nas lesões de pododermatites de frangos. Níveis de fitase também não influenciaram (P 

> 0,05) no rendimento e na composição de carcaça de frangos realizados no segundo ensaio. Na 

fase inicial a utilização de níveis em até 1.500 FTU/kg de ração com redução nutricional e de 

energia na ração melhora o crescimento, a mineralização óssea, a digestibilidade ileal aparante 

do fósforo, reduz o fósforo excretado e não afeta a qualidade da cama das aves. Níveis de 500 

FTU/kg de ração na fase de crescimento e terminação podem ser utilizados sem efeitos 

adversos nas aves.  

 

Palavras-chave: enzima, hidrólise, mio-inositol hexafosfato, níveis 
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DIFFERENTS PHYTASE INCLUSION IN DIETS FOR BROILERS CHICKENS 

 

ABSTRACT: Two experiments were conducted at the Animal Sciences Department from 

University of Missouri to evaluate the inclusion of phytase levels in broilers diets from d 1 to 

42 d.  The experimental design in the first experiment was completely randomized with six 

treatments, five replicates and 20 birds per each pen. In the second experiment was utilized the 

completely randomized design with six treatments, five replicates and 24 birds per each pen. In 

the first and second experiment, the dietary treatments included were: positive control, negative 

control, levels of 500 PU/kg, 1,500 PU/kg, 4,500 PU/kg e 13,500 PU/kg diet. In the first 

experiment were reduced levels of Ca (0.165%), aP (0.15%), metabolizable energy (52 

kcal/kg), lysine (0.017%), methionine + cysteine (0.039%), threonine (0.033%) and sodium 

(0.020%). In the second experiment were reduced Ca (0.165%), aP (0.15%), metabolizable 

energy (52 kcal/kg) levels. In both experiments the nutritional requirements were reduced to fit 

in the control diet. In the first experiment the phytase supplementation didn’t influence (P > 

0.05) the body weight, the feed intake, the feed conversion in broilers. In the second 

experiment broilers fed with positive control diet had higher (P ≤ 0.05) body weight and feed 

intake compared to the negative control, however, were no statiscally differ broilers fed with 

phytase levels. In the first and second experiment the tibia ash percent increased (P ≤ 0.05) with 

the phytase supplementation being equivalent the positive control diet. In both experiment the 

phytase addition increased (P ≤ 0.05) the apparent ileal digestibility of phosphorus, however, 

did not influence (P > 0.05) the apparent ileal digestibility of calcium. In both trials the phytase 

supplementation reduced significantly the total phosphorus on the litter compared to positive 

positive control treatment, but didn’t influence (P > 0.05) the dry matter and didn’t affect the 

foot pad dermatitis lesions. Phytase levels also didn’t influence (P > 0.05) on carcass yield and 

compostion realized in the second trial. In the initial phase the use levels up to 1500 FTU/kg 

diet with nutritional reduction and energy in the diet improves growth, bone mineralization, 

apparent ileal digestibility of phosphorus, reduces the excreted phosphorus and does not affect 

the litter quality in broilers. Levels of 500 FTU/kg feed for growing and finishing phase can be 

used without adverse effects in poultry. 

 

Key-words: enzyme, hydrolysis, myo-inositol hexaphosphate, levels 
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CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Ácido fítico e efeitos anti-nutricionais 

 

O fósforo (P) é um importante mineral estrutural presente nos componentes 

fosfatados das membranas celulares e participa nos processos fisiológicos, enzimáticos, na 

absorção de nutrientes, na mineralização óssea além de ser um dos minerais que mais onera nos 

custos das rações das aves. No entanto, as dietas de frangos são constituídas basicamente por 

alimentos de origem vegetal e aproximadamente 66% do fósforo está disponível sob a forma de 

ácido fítico ou fitato (mio-inositol hexafosfato)
1,2

.  

O ácido fítico é constituído por seis grupos de fosfato negativamente ligados a 12 

átomos de hidrogênio em um anel de inositol. Estes locais negativamente carregados podem 

formar sais insolúveis (fitatos) com cátions, tais como Ca+, K+, Mg++, Zn+, Fe+, e Mn++
3
. O 

ácido fítico é encontrado principalmente nas sementes das plantas em concentrações variáveis e 

as suas associações químicas com outros nutrientes influenciam a sua disponibilidade
4
.  

A função do ácido fítico nas células vegetais está relacionada com a sinalização da 

transmembrana e a mobilização de minerais para as reservas intracelulares
5,6

. Sua molécula 

possui elevado poder de quelatação
7
, afinidade por minerais como fósforo, cálcio, ferro, zinco, 

cobre, potássio e manganês
6
, por proteínas, aminoácidos

8
 e energia da dieta

7
.  

Existe variação quanto à localização dos fitatos nos grãos de cereais e leguminosas. 

Nos grãos de milho, o fitato está localizado principalmente no gérmen. No farelo de soja, o 

fitato está associado aos compostos protéicos. No trigo e na cevada, o fitato está localizado na 

camada da aleurona
9
.  

O ácido fítico das sementes pode interagir com outros componentes dos alimentos 

no trato digestório dos animais monogástricos. Estas interações são complexas e dependem de 

alguns fatores tais como o pH do aparelho digestório, a presença de outros alimentos que 

competem com o ácido fítico e as ligações minerais
10

. Santos
11 

mostraram que a afinidade do 

fitato a cátions no trato gastrointestinal varia de acordo com o pH, podendo estar relacionado 

com a constante de dissociação da molécula (pKa), o que significa que o fitato pode estar 

levemente carregado negativamente (em pH ácido) ou fortemente carregado negativamente (em 

pH neutro/alcalino). Desta maneira, a afinidade do fitato aos cátions da dieta muda de acordo 

com o pH.  

A maioria dos quelatos de fitato com minerais são solúveis a um pH menor que 3,5, 

porém, o intestino delgado das aves possui um ambiente próximo a neutralidade
19

. O pH neutro 
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favorece a formação de quelatos de fitato e de minerais insolúveis diminuindo a disponibilidade 

de fósforo e de outros nutrientes, aumentando, assim, a excreção de minerais e aminoácidos 

endógenos
20

. De acordo com Cowieson et al.
20

, isto ocorre porque o organismo secreta mais 

HCl para a ativação da pepsina, uma vez que o fitato diminui a hidrólise das proteínas e os 

animais tentam compensar essas perdas de digestibilidade.  

Outros fatores envolvidos na interação do ácido fítico com os nutrientes incluem a 

presença de enzima fitase ou enzimas intestinais bacterianas que disponibilizam componentes 

de menor peso molecular como o mioinositol fostato, inositol e fósforo inorgânico
12

.  

Nos animais ruminantes, as moléculas de fitato podem ser decompostas por 

bactérias no rúmen e, durante o processo de fermentação, o fósforo pode ser liberado e 

absorvido pelos animais
11

. Por sua vez, animais não ruminantes, incluindo as aves e os suínos, 

possuem quantidades insuficientes de enzimas que degradam o ácido fítico
13

. 

Em virtude da reduzida disponibilidade de fósforo nos ingredientes de origem 

vegetal e da produção insuficiente de fitase endógena pelas aves para hidrolisar o fitato e 

liberar fósforo, Applegate et al.
14

 relataram que comumente são incrementadas as quantidades 

de fósforo inorgânico nas dietas
13,15

. Com isso, se observa o aumento do custo de produção e 

dos teores de fósforo nas excretas, o que causa poluição ambiental
16

.  

A aplicação das excretas com quantidades elevadas de fósforo em terras agrícolas e 

pastagens pode resultar em sérios danos ao meio ambiente devido à eutrofização e nitrificação, 

que provocam a contaminação do solo e podem ser lixiviados para as águas dos rios e lagos 

ocorrendo a diminuição da quantidade de oxigênio
17,18

. 

De acordo com Cowieson et al.
21

, o fitato tem a capacidade de alterar o turnover 

das células intestinais, aumentando a produção de mucinas e conseqüentemente a perda de 

nitrogênio endógeno. O mesmo foi verificado por Onyango et al.
22

 que mostraram que o ácido 

fítico afeta a mucosa intestinal e contribuiu para a perda de aminoácidos endógenos no trato 

gastrointestinal das aves. 

Liu et al.
23

 mostraram que o fitato presente no gérmen de milho e no farelo de arroz 

foi capaz de reduzir a atividade de pepsina na moela, a tripsina no duodeno, e alanil 

aminopeptidases no jejuno em frangos com 21 dias de idade. 

Em seus estudos, Selle e Ravindran
1
 demonstraram que a presença do fitato nas 

dietas das aves piora os valores de energia metabolizável e a digestibilidade dos aminoácidos. 

Os autores justificam que a ligação que o fitato possui com os nutrientes, aumenta a dificuldade 

de acesso de enzimas digestivas e as perdas endógenas causadas pelas agressões do fitato a 

mucosa intestinal. A suplementação de fitato sintético pode reduzir a digestibilidade de 
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aminoácidos em aproximadamente 3% a 20%, dependendo do aminoácido
24

, da concentração e 

a fonte de fitato na dieta
22

.  

Cowieson e Cowieson
25 

relataram que existe interação eletrostática das proteínas e 

dos fitatos, o que faria que os nutrientes tivessem menos água ao seu redor, diminuindo assim, 

sua solubilidade e digestibilidade. Desse modo, a solubilidade e a digestibilidade da dieta são 

significativamente reduzidas pela formação de complexos insolúveis entre o ácido fítico e estas 

substâncias
26

.  

 

1.2 Enzimas fitases 

 

As fitases são enzimas exógenas comumente usadas na alimentação dos animais 

monogástricos. As enzimas são capazes de catalisar a degradação de fitato (mio-inositol 

hexafosfato) liberando o ortofosfato e fosfatos de inositol para serem absorvidos
27

. Ao 

hidrolizar o fitato a enzima libera o fósforo, melhora a assimilação pelo animal e reduz os 

impactos negativos da excreção de fósforo inorgânico para o meio ambiente
27-29

. Segundo 

Choct
30

, a fitase exógena permite aumentar entre 25% a 70% a disponibilidade do fósforo 

proveniente do fitato.  

A fitase é encontrada em grande quantidade nas plantas, animais e 

microorganismos (bactérias e leveduras)
31

. A microflora ou a membrana intestinal da mucosa 

no trato digestório da ave podem produzir fitase, porém, em quantidades insuficientes para a 

eficaz hidrólise de fitatos dietéticos
14

. Alimentos como trigo, cevada e farelo de arroz são ricos 

em fitase, entretanto, o milho e o farelo de soja, ingredientes mais utilizados nas fabricações de 

rações contêm pouca ou nenhuma atividade
32

.  

A atividade da fitase é expressa em FTU ou simplesmente U (unidade de fitase 

ativa, definida como a quantidade de enzima necessária para liberar um micromol de fósforo 

inorgânico por minuto em substrato de sódio fitato a temperatura de 37ºC e pH 5,5)
33

.  

Os primeiros relatos da fitase e sua capacidade de liberar fósforo fítico começaram 

quando Nelson et al.
34

 adicionaram esta enzima produzida por uma cultura de fungos do gênero 

Aspergillus ficuum em rações para pintos de um dia. Os autores verificaram aumento na 

porcentagem de cinzas ósseas e concluíram que a enzima foi bem utilizada quando comparada 

à suplementação de fosfato inorgânico, uma vez que a enzima pode hidrolisar o fósforo fítico.  

Posteriormente, outros experimentos foram realizados para avaliar a eficácia da 

adição da fitase para frangos, como os realizados por Rutherford et al.
35

; Walk et al.
36

; Walk et 

al.
37

; Walk et al.
38

; Walk et al.
39

; Amerah et al.
40

, em perus por Pirgozliev et al.
41

, Farahat et 

al.
42

, poedeiras, Keshavarz e Austic
27

; Kashani et al.
43

, para suínos conforme Augspurger et 
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al.
44

; Adeola et al.
45

; Adeola et al.
46

; Langbein et al.
47

; Rutherford et al.
48

; Wellock et al.
49

, e em 

ensaios com peixes por Roy et al. 
50-

 e Nwanna et al. 
51

.  

Além da capacidade de liberar fósforo e reduzir os efeitos anti-nutricionais do 

fitato, vários estudos têm demonstrado que as adições de fitase microbiana nas dietas avícolas 

melhoram a utilização de outros nutrientes, incluindo sais minerais, proteínas (aminoácidos), e 

energia
1,20,28,29,52,53,54,55,56

.  

É possível incluir a fitase e reduzir os níveis de minerais, proteína e/ou 

aminoácidos, energia nas dietas mantendo satisfatoriamente o desempenho, minimizando a 

excreção de elementos minerais ao meio ambiente como proposto por Silva et al.
13

; Gomide et 

al.
57

 e Nagata
58

, possibilitando forrmulações de rações para reduzir o custo por tonelada com 

menores quantidades de fontes inorgânicas de fósforo e de outros nutrientes
59

. 

Existem várias fitases que foram desenvolvidas para serem utilizadas na indústria 

avícola. São comumente usadas as fitases derivadas de fungos produzidas a partir do gênero 

Aspergillus niger, Peniophora lycii, e as fitases de origem bacteriana produzida a partir do 

gênero Escherichia coli
1
. Fitases de origem bacteriana e fúngica são divididas em outras duas 

categorias chamadas de 3-fitase e 6-fitase, caracterizadas pelo local em que a hidrólise da 

molécula de ácido fítico é iniciada. Como resultado, cada fitase possui diferentes 

recomendações para melhoria da digestibilidade do fósforo, cálcio, aminoácidos e energia
60

. 

As diferentes categorias de fitase podem ser influenciadas por diversos fatores 

incluindo níveis ótimos de pH, estabilidade térmica, propriedades catalíticas, concentrações de 

cálcio, fósforo, relação cálcio:fósforo disponível, vitamina D
61

, resistência à protease endógena 

e afinidade ao substrato fitato
62

.  

Entretanto, as condições no trato intestinal das aves não são ideais para a atividade 

enzimática. Quando as fitases microbianas de diferentes categorias estão incluídas em rações 

animais sua eficácia in vivo pode variar em comparação com a sua atividade in vitro. A 

atividade em pH de 2 a 3 que é o presente no estômago em comparação com pH 5,5 ao qual a 

fitase é rotineiramente apresentado, podem resultar diferentes atividades de enzima e diminuir a 

sua eficácia
63

.  

Onyango et al.
64

, ao estudarem a atividade de diferentes fitases in vitro (origem 

bacteriana de Escherichia coli, e origem fúngica de Peniophora lycii), verificaram que a fitase 

bacteriana apresentava atividade maior em todos os segmentos do trato gastrointestinal de 

frangos quando comparadas à fitase fúngica. Este resultado deve-se a melhor resistência das 

enzimas de origem bacteriana, como mostrado em ensaios in vitro que expuseram diferentes 

fitases fúngicas e bacterianas a um mesmo ambiente gástrico (simulando as condições do 
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estômago/proventrículo – pH 2 + pepsina) e apresentaram melhores resultados para as fitases 

provenientes de E. coli, que resistiram ao desafio imposto (pH baixo e proteases endógenas)
65

. 

A eficácia da fitase não depende apenas do tipo, dos níveis de inclusão e do nível 

de atividade, mas também da habilidade da enzima em manter a sua atividade em diferentes 

condições, especialmente usadas para o pré-tratamento da dieta como a peletização. A 

estabilidade da enzima no processo de peletização é a maior preocupação em fábricas de ração 

conforme Silversides e Bedford
66

, uma vez que nem todas as enzimas suportam temperaturas 

de peletização acima de 85°C, e consequentemente, as atividades das enzimas podem-se tornar 

baixas e sem os resultados esperados. De acordo com Ushasree et al.
67

, a fitase deve ser termo-

tolerante, e a engenharia genética tem colaborado cada vez mais em alcançar a fitase ideal (do 

ponto de vista de termo-tolerância e eficiência catalítica).  

Chen et al.
68 

apresentaram resultados satisfatórios no desempenho e na 

digestibilidade de nutrientes de frangos suplementados com fitases termoestáveis podendo ser 

incluídas nas dietas. Do ponto de vista da cinética de atuação Prata et al.
69

 testaram a 

velocidade de hidrólise do fitato e seus diferentes ésteres inositol fosfato (IP6, IP5, IP4, IP3, 

IP2) em dois diferentes pH’s (2,5 e 3,5) de fitases de origem fúngicas e bacterianas. Os autores 

concluíram que a E. coli geneticamente modificada foi mais rápida na hidrólise do substrato, 

principalmente em hidrolisar os ésteres IP6 e IP5. 

A interação do cálcio e da fitase foi questionada por Selle et al.
52

 pois altas 

concentrações de cálcio podem se precipitar ao fitato formando o fitato de cálcio, um complexo 

insolúvel no intestino que impede a atuação da fitase por causa da competição do cálcio com os 

sítios ativos da enzima. Selle et al.
52

, Powell et al.
70

 e Adeola e Walk
71

 mostraram que o 

calcário, o fosfato monocálcico, o fosfato bicálcico e a concentração de cálcio na dieta afetam a 

utilização de fósforo, o desempenho e a mineralização óssea. McKnight
72

 afirmou que níveis de 

cálcio acima de 0,70% em pH 6,0 é suficiente para permitir a reação do fitato de cálcio. 

O excesso de cálcio na ração também prejudica a disponibilidade de outros 

minerais por elevar o pH no conteúdo do inglúvio, do íleo, diminuir a solubilidade dos minerais 

e afetar negativamente a fitase, podendo anulá-la e, em consequência, causar deficiência de 

fósforo em rações suplementadas com fitase
73-75

. 

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

disponibilidade de outros minerais como fósforo, magnésio, manganês e zinco, causando 

deficiência secundária. Normalmente, a relação Ca:Pdisp é de 2:1 na alimentação de frangos de 

corte, conforme afirmaram Scott et al.
76

. Porém, esta relação pode ser alterada pela influência 

da atividade de fitase
77

.  
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A elevação da proporção Ca:Pdisp piora o desempenho de frangos alimentados com 

rações à base de milho e farelo de soja suplementados com enzima fitase
78

, provavelmente por 

causa da formação do fitato de cálcio, que precipita e não pode ser hidrolizado pela fitase.  

Olukosi e Fru-nji
79 

mostraram que a suplementação de 1.000 FTU/kg de fitase em 

dieta controle negativo e relação Ca:Pdisp 2:1 melhoraram o desempenho e a porcentagem de 

fósforo na tíbia de frangos em relação ao grupo controle. Melhores respostas também foram 

obtidas com a suplementação de 2.000 FTU/kg de fitase na ração e relação Ca:Pdisp 2,5:1. 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que pode ser encontrada na forma de 

ergocalciferol (vitamina D2) ou de colecalciferol (vitamina D3). A estrutura química entre estas 

duas formas de vitamina D diferem apenas quanto ao tamanho das cadeias e são formadas no 

organismo animal mediante ação da radiação ultravioleta sobre os esteróides, ergosteróis e 7-

dehidrocolesterol
80

, ou são fornecidas na dieta. As vitaminas D2 e D3 não são biologicamente 

ativas, mas são convertidas in vivo na forma ativa da vitamina D
81

. Alguns metabólitos de 

vitamina D3 como 25-hidroxicolecalciferol
82

, 1α-hidroxicolecalciferol
83

, e 1,25-di-

hidroxicolecalciferol possuem a capacidade de aumentar a disponibilidade de fósforo fítico 

quando usado sozinho ou em combinação com fitase
84-85

.  

Mitchell e Edwards Jr
84

 relataram que 600 FTU/kg de ração e 1,25-di-

hidroxicolecalciferol (5 µg/kg) são equivalentes a 0,20% de fósforo inorgânico proveniente do 

fosfato bicálcico. De acordo com Angel et al.
86

, dietas com baixas quantidades de fósforo 

(0,064% de redução) associadas à fitase (600 FTU/kg) e a 25-hidroxicolecalciferol (75 µg/kg) 

não afetaram o desempenho, o rendimento de carcaça, porém contribuiram no aumento da 

retenção de fósforo e reduz a quantidade de fósforo excretado.  

Ao comparar duas fitases de diferentes microorganismos (Aspergillus niger e 

Peniophoria lyciiorigem) na dieta de frangos, Payne et al.
87

 concluíram que ambas produziram 

desempenho semelhante e mineralizacão óssea adequada. Porém, estudos recentes indicam que 

as novas gerações de fitases bacterianas possuem afinidade específica aos diferentes ésteres de 

fitato (mio-inositol hexafosfato - IP6 e mio-inositol pentafosfato - IP5) e possuem maior 

resistência à digestão proteolítica do que a fitase fúngica, que pode em parte, explicar a sua 

maior eficácia
90

. Tomando-se em conta todos os fatores expostos, é de se supor que as 

diferentes fitases tenham liberações de fósforo e de outro nutrientes de formas distintas. 

 

1.3 Fitase e o desempenho de frangos 

 

Muitas pesquisas recentes têm relatado os benefícios da suplementação de fitase e a 

redução dos níveis de fósforo e outros nutrientes no desempenho das aves
38,39,91,92,93,94,95,96,97,98

.  
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A inclusão de 600 FTU/kg de fitase em ração aumentou o ganho de peso diário e o consumo de 

ração diário de frangos alimentados com dietas deficientes em cálcio e fósforo não fítico
92

. O 

aumento dessas variáveis pode ser devido ao rápido tempo de trânsito dos alimentos no trato 

digestório, o que resultou em maior ganho de peso e consumo de ração. 

Fukayama et al.
28

 mostraram que aves que consumiram dieta com redução de 2% 

na energia metabolizável, 0,93% de PB, 36% de fósforo disponível, 6,25% de cálcio e 750 

FTU/kg de ração obtiveram desempenho semelhante à dieta controle positivo, melhores 

características de mineralização óssea e de digestibilidade de nutrientes. 

Avaliando dois níveis de fósforo fítico (0,22% e 0,44%) e três concentrações de 

fitase (0 FTU/kg, 500 FTU/kg e 1.000 FTU/kg de ração) na alimentação de frangos, Liu et al.
93

 

mostraram que a fitase melhorou o consumo de ração, o ganho de peso e a taxa de conversão 

alimentar, porém, não houve diferença entre 500 FTU/kg e 1.000 FTU/kg de ração. Frangos 

alimentados com dietas contendo alto fósforo fítico tiveram baixo ganho de peso e menor 

conversão alimentar quando comparados aos frangos alimentados com baixo fósforo fítico. 

Laurentiz et al.
99 

afirmaram que a adição de 500 FTU/kg de ração é suficiente para 

garantir o desempenho de frangos quando níveis de fósforo disponível da ração são reduzidos 

em média de 18% e 36% em relação ao ideal.  

Estudo conduzido para comparar os efeitos de diferentes concentrações de fitase 

(250 FTU/kg; 500 FTU/kg; 2.500 FTU/kg de ração na dieta) com baixas concentrações de 

fósforo disponível (28 g/kg na fase inicial e 23 g/kg na fase de crescimento), Pirgozliev et al.
94

 

mostraram que a ingestão de ração e o ganho de peso aumentaram de modo linear em resposta 

à dosagem de fitase quando comparados aos frangos alimentados com a baixa quantidade de 

fósforo na dieta. Os resultados ainda mostraram que aves alimentadas com 2.500 FTU/kg de 

ração tiveram 6,6% maior ganho de peso e 2,4% maior conversão alimentar quando 

comparados aos frangos alimentados com 500 FTU/kg de ração. 

A melhora no ganho de peso e no consumo de ração de frangos foi verificada por 

Donato et al.
100

 com a suplementação de 1.200 FTU/kg de fitase em associação à 30% de 

redução aos níveis de cálcio, fósforo disponível e níveis mínimos de proteína bruta. No entanto, 

nenhum resultado foi observado para a conversão alimentar. 

Adicionando 500 FTU/kg de ração Santos et al.
101

 concluíram que  é possível 

reduzir respectivamente, os níveis de cálcio e fósforo disponível para 0,64% e 0,37% na fase 

pré-inicial e 0,58% e 0,29% na fase inicial sem afetar o desempenho de frangos. Para a fase de 

crescimento Santos et al.
102

 recomendaram a redução de 0,52% de cálcio e 0,26% de fósforo 

disponível e para a fase final 0,56% de cálcio e 0,28% de fósforo disponível sem comprometer 

o desempenho na dieta das aves se forem associados à adição de 500 FTU/kg. 
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Brunelli et al.
103 

realizaram experimento com ração controle e outras duas rações 

suplementadas com fitase (750 FTU/kg; 1.500 FTU/kg de ração), porém não encontraram 

efeito sobre as características de desempenho. Ao avaliar o desempenho, Teixeira et al.
104

 

verificaram que o peso vivo e o ganho de peso não foram influenciados pelos níveis de fósforo 

disponível em 0,30%, 0,40% e 0,50% e pela adição de 500, 1.000 e 1.500 FTU/kg na dieta de 

frangos. 

Ao avaliar a inclusão de diferentes níveis de fitase (1.000 FTU/kg; 2.000 FTU/kg; 

3.000 FTU/kg; 4.000 FTU/kg) associados à redução de 20% de fósforo disponível em dietas de 

frangos alojados em ambientes com e sem nebulização, Carvalho Filho et al.
105

 mostraram que 

a inclusão de 4.000 FTU/kg na dieta de frangos alojados em ambiente com ventilação e 

nebulização melhora o ganho de peso, o índice de eficiência produtiva, incorporação de 

proteína bruta na carcaça, e menores teores de fósforo na cama. 

Em estudos recentes, a inclusão de 1.500 FTU/kg de ração melhorou o 

desempenho, particularmente a taxa de conversão alimentar de frangos alimentados com dietas 

contendo níveis reduzidos de cálcio (0,16%) e fosfóro disponível (0,15%)
38-39

. Os autores 

afirmam que as melhorias na eficiência alimentar está associado à destruição do fitato e 

remoção dos seus efeitos antinutritivos, promovendo assim digestão mais eficiente. 

 

1.4 Fitase e as características ósseas de frangos 

 

Os baixos níveis de fósforo e de cálcio na dieta podem comprometer o bem-estar 

das aves e contribuir para a má mineralização óssea, aumento de risco de fratura do fêmur, 

ruptura da coxa e sobrecoxa, separação da cartilagem e lesões hemorrágicas na carne. Dessa 

forma, manipulações com níveis adequados de fósforo, cálcio na dieta e a adição de fitase 

microbiana devem ser suficientes para garantir a manutenção de desempenho, boa formação e 

resistência óssea 
99,101,106,107

.  

As cinzas ósseas têm sido utilizadas como critério para avaliar as exigências de 

fósforo sendo os mais sensíveis indicadores de suficiência dietética de fósforo do que a própria 

taxa de crescimento das aves. O plasma sanguíneo e a concentração mineral óssea são 

geralmente mais sensíveis do que o desempenho para avaliar a biodisponibilidade de 

minerais
56

. 

O uso da dupla emissão de absorção de raio X também pode ser usado para avaliar 

a mineralização óssea. Esse método permite a determinação precisa da densidade óssea e do 

conteúdo mineral resultando em menor tempo de trabalho quando comparado à metodologia 
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tradicional de cinzas ósseas
108

. O uso da dupla emissão de absorção de raio X  pode mensurar a 

densidade mineral óssea e pode ser positivamente correlacionada com a resistência óssea
109

. 

Qian et al.
77 

mostraram que a suplementação de fitase juntamente com fósforo 

inorgânico aumentou o comprimento, a força de cisalhamento, a tensão de cisalhamento, e o 

teor de cinzas nas tíbias em frangos com 21 dias de idade. A suplementação com fitase em 

dietas com baixo teor de fósforo, também aumentou a largura das zonas cartilaginosas e a 

densidade óssea da tíbia, e melhorou a mineralização e desenvolvimento das células de 

cartilagem e osso. 

A resistência à ruptura dos ossos é uma variável menos sensível do que o sangue ou 

a concentração de fósforo no osso quando se destina à informação sobre o fornecimento de 

fósforo. Concentrações de fósforo disponível na dieta inferiores a 3 g/kg resultaram em níveis 

de fósforo reduzidos no sangue aos 23 dias de idade e nos ossos aos 36 dias de idade dos 

frangos
110

.  

Pereira et al.
111 

afirmaram que a quantidade de cinzas ósseas, em miligramas, é a 

variável mais eficaz para estimativa de fósforo liberado pela fitase de uma dieta à base de milho 

e farelo de soja. A fitase bacteriana foi mais eficiente para liberar o fósforo fítico da molécula 

de fitato em relação à fitase de origem fúngica e possui viabilidade econômica. 

Nos primeiros estudos realizados por Nelson et al.
112

, aves que consumiram fitase 

apresentaram aumento na porcentagem de cinzas ósseas resultante da melhoria na hidrólise de 

fósforo fítico.  

A adição de fitase em até 1.000 FTU/kg melhorou o crescimento, a mineralização 

óssea, com efeito linear crescente, e a utilização do fósforo em frangos
113

. Catalá-Gregori et 

al.
114

 verificaram que baixas quantidades de fósforo em dietas à base de trigo e farelo de soja e 

suplementadas com 600 FTU/kg de fitase foram suficientes para otimizar o ganho de peso e a 

mineralização na tíbia de frangos. 

Lecznieski
115

 mostrou que o uso da fitase em dietas para aves podem contribuir 

para melhor formação da estrutura óssea, menor incidência de problemas locomotores e 

uniformidade do lote. Isso é possível, pois aproximadamente 30% da exigência de fósforo dos 

animais são garantidos pela fitase.  

Recentemente Chung et al.
116

 avaliaram a inclusão de fitases comercialmente 

disponíveis derivados de duas fontes microbianas (fúngica e bacteriana) associadas a 0,35% de 

fósforo não fítico e concluíram que ambas as fitases melhoraram a densidade mineral óssea em 

até 3.000 FTU/kg de ração na dieta.  

Ao verificar as características ósseas de frangos alimentados com rações contendo 

fitase (1.200 FTU/kg), dois níveis de fósforo disponível (0,45% e 0,34%) e três níveis de 
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proteína bruta (22,5%, 20,5% e 18,5%), Vaz et al.
117 

mostraram que teores de matéria mineral 

nas tíbias apresentaram efeito linear com o uso da enzima associados com o nível de 22,5% de 

proteína na dieta. O aumento dos teores de matéria mineral sugere melhora da mineralização 

óssea pelo aumento da utilização de cálcio e fósforo.  

 

1.5 Fitase e a digestibilidade de minerais e aminoácidos em frangos 

 

A fitase exógena na dieta das aves pode ser utilizada para melhorar o ganho de 

peso, a retenção de minerais, a energia metabolizável aparente e a digestibilidade dos 

aminoácidos
20,24,35,40,44,55,91,116,118,119,120,121

. A disponibilidade de cálcio e de fósforo pode ser 

melhorada com a suplementação de fitase nas dietas das aves. Ao hidrolisar o fósforo-fítico a 

fitase melhora a digestibilidade de fósforo
29,55

 e de outros nutrientes como o cálcio
61

, 

nitrogênio
122

 e o zinco
123

.  

Existe efeito benéfico da utilização da fitase para os níveis de energia e a 

digestibilidade dos aminoácidos das dietas. O mecanismo de ação previamente sugerido é que o 

ácido fítico dietético e o substrato para a fitase exógena não se limitam apenas a 

biodisponibilidade de fósforo, mas também a capacidade de influenciar a secreção de enzimas e 

a absorção de nutrientes no trato gastrointestinal
1
. A justificativa para melhora da utilização dos 

aminoácidos com a suplementação de fitases exógenas na dieta das aves está na reduzida perda 

de aminoácidos endógenos e melhoria na retenção de aminoácidos dietéticos
20

. O efeito anti-

nutritivo do ácido fítico, o potencial da fitase para melhorar a utilização de energia e a 

disponibilidade dos aminoácidos e o fósforo nas dietas inicias de frangos foram descritos por 

Ravindran et al.
29

. 

Cowieson et al.
60

 verificaram os efeitos do ácido fítico (concentrações de 8,5 g/kg e 

14,5 g/kg), duas fontes de fitase exógena de origem fúngica e bacteriana com 500 FTU/kg 

sobre a passagem de aminoácidos endógenos no íleo de frangos. Os autores concluíram que a 

suplementação de ambas as fitases reduzem a passagem de aminoácidos endógenos, mas a 

redução foi maior para a fitase de origem bacteriana em comparação a fitase fúngica. Estes 

dados sugerem que uma parte dos aminoácidos e das respostas de energia observada após a 

suplementação de fitase em frangos é em função do reduzido fluxo de aminoácido endógeno e 

da capacidade de diferentes fitases neutralizarem as propriedades anti-nutritivas de ácido fítico. 

Pirgozliev et al.
94

 mostraram que a suplementação de fitase em até 2.500 FTU/kg 

de ração aumentou a energia metabolizável aparente, o coeficiente de metabolizabilidade do 

nitrogênio, dos aminoácidos e do fósforo quando comparados com frangos alimentados com 

dieta controle.  
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A melhora na retenção de matéria seca, fósforo, nitrogênio e aminoácidos foram 

obtidas com o acréscimo de até 1.000 FTU/kg de ração
53

. A redução de cálcio e fósforo 

disponível e a suplementação de 500 FTU/kg não comprometeu o desempenho, a energia 

metabolizável aparente, o coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca e melhorou a 

mineralização óssea de frangos
102

. 

Em um experimento de metabolismo, Naves
124

 avaliou o efeito da inclusão de 750 

FTU/kg, 1.500 FTU/kg e 2.250 FTU/kg de ração na dieta, com deficiência de fósforo 

disponível sobre o coeficiente de hidrólise do fósforo fítico, cujos valores foram determinados 

nas dietas e nas excretas, e concluiu que 1.500 FTU/kg de ração proporcionaram 

aproveitamento de 88,45% do fósforo fítico. 

A suplementação de 1.000 FTU/kg associada à redução de energia metabolizável 

(2.940 kcal EM/kg), proteína bruta (21,2%), fósforo disponível (0,27%) e cálcio (0,90%) 

melhorou a digestibilidade do fósforo e da energia digestível em frangos
28

. No entanto, 

algumas respostas não têm sido consistentes em todos os estudos com a suplementação de 

fitase e a melhoria da digestibilidade dos aminoácidos 
1,55

. 

Peter e Baker
125

 relataram que a inclusão de fitase na dieta das aves não melhorou a 

utilização dos aminoácidos. Augspurger e Baker
88

 alimentaram frangos com altos níveis de 

fitase na dieta em concentrações de até 10.000 FTU/kg de ração e não encontraram melhorias 

na utilização da proteína. Zhang et al.
126 

não encontraram diferenças significativas nos teores de 

proteína e na digestibilidade ileal aparente dos aminoácidos de frangos alimentados com dietas 

contendo fitase (600 FTU/kg de ração). 

Alguns fatores contribuem para a variabilidade de respostas da inclusão de fitase 

nas respostas de energia e na digestibilidade dos aminoácidos como a concentração do fitato 

como substrato para a enzima na dieta, o nível de fitase adicionado, as propriedades intrínsecas 

da enzima fitase utilizada, a fonte de fitase, o tamanho e forma física da ração
29,127

 e a formação 

de complexos Ca-fitato que não são sensíveis à degradação pela fitase
52,128

.  

 

1.6 Fitase e a excreção de minerais  

 

Os dejetos das aves são usados como fertilizantes orgânicos para a agricultura, 

porém, quando aplicados em altas concentrações no solo podem provocar impactos ambientais, 

pois fósforo, nitrogênio e metais pesados podem poluir o ambiente aquático. Em excesso no 

solo, o fósforo, o nitrogênio são lixiviados e diminuem a quantidade de oxigênio de rios e 

lagos, causando a morte de peixes e animais aquáticos mediante aos processos de eutrofização 

e nitrificação
129

. 
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Desta forma, buscam-se alternativas que possibilitem menor impacto ambiental 

proveniente dos dejetos das aves. Uma prática utilizada pelos nutricionistas é o fornecimento de 

dietas mais balanceadas, ingredientes de alta biodisponibilidade, uso de aminoácidos sintéticos 

e enzimas em rações com o intuito de melhorar a eficiência de utilização dos nutrientes 

contidos nos alimentos
130

. 

Verifica-se a eficiência de utilização do fósforo fítico dos alimentos de origem 

vegetal com a suplementação de fitase. Os efeitos negativos do fitato podem ser amenizados 

com a utilização da fitase exógena, que é capaz de hidrolisar o fósforo fítico, tornando-o 

disponível para uso metabólico
57,111,131

 liberando nutrientes que podem ser absorvidos e 

utilizados pelas aves.  

A suplementação de fitase na alimentação dos animais monogástricos é usada como 

forma de reduzir ou substituir parte do fósforo inorgânico, evitando assim, o uso de fontes não 

renováveis no planeta. Se as concentrações de fósforo inorgânico na dieta não são reduzidas 

adequadamente quando a fitase microbiana é adicionada, a excreção de fósforo disponível 

poderá ser potencializada
132

. Choct
30

 mostrou que a inclusão de 500 FTU/kg de ração pode 

liberar, em média, 0,1% de fósforo disponível, que representa 5,5 kg de fosfato bicálcico com 

18% por tonelada. Porém, a suplementação de fitase acima de 1.000 FTU/kg em dietas com 

baixos níveis de fósforo pode ser considerada uma estratégia nutricional promissora visando à 

redução da excreção ambiental e o custo por tonelada de ração. 

As fitases e as dietas com baixo fósforo não-fítico são potenciais soluções para 

reduzir os altos níveis de fósforo nas excretas dos animais. A presença de fitato e fitase na dieta 

podem alterar as excreções endógenas e melhorar a disponibilidade de minerais da dieta
20

. A 

melhora na digestibilidade do fósforo pode diminuir a quantidade de fósforo na excreta
122

. 

A suplementação de fitase reduziu o teor de fósforo nas excretas conforme Wu et 

al.
122

; Angel et al.
132

; Wu et al.
133

; Powell et al.
134

 e na cama conforme Applegate et al.
14

; Angel 

et al.
86

; Ravindran et al.
119

, Leytem et al.
135

 para aves alimentadas com baixo teor de fósforo na 

dieta. Estudos feitos por Cowieson et al.
20 

também demostraram a capacidade da fitase de 

reduzir a excreção de cálcio e sódio.  

A adição de fitase pode melhorar parcialmente os efeitos prejudiciais do mio-

inositol hexafosfato na utilização da proteína e dos minerais. Frangos alimentados com 

concentrações de 01 grama de mio-inositol hexafosfato aumentaram a excreção de minerais e 

aminoácidos endógenos e a excreção desses componentes foi reduzida com a suplementação de 

1.000 FTU/kg de ração
20,21,91

.  

Meneghetti et al.
136

 avaliaram o efeitos de altos níveis de fitase (1.500 FTU/kg; 

3.000 FTU/kg; 4.500 FTU/kg; 6.000 FTU/kg; 8.000 FTU/kg e 10.000 FTU/kg de ração) 
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associados à redução de fósforo disponível, cálcio, aminoácidos, e energia metabolizável 

aparente. Os resultados mostraram que 5.500 FTU/kg de ração proporcionou maior retenção de 

cálcio, retenção linear crescente do fósforo e redução da excreção destes minerais 

demonstrando um efeito positivo da suplementação enzimática. 

A adição de 500 FTU/kg permitiu diminuir a quantidade de nutriente e energia das 

rações proporcionando redução de 21,34% na excreção de cálcio, 20,16% no balanço de cálcio, 

7,56% de nitrogênio e 21,34% de fósforo
130

. Sharpley e Moyer
137 

obtiveram correlação de 98% 

entre o fósforo solúvel em água nas excretas e a quantidade de fósforo lixiviado no solo. Os 

autores sugerem que o fósforo solúvel em água poderia ser um bom indicador para estimar o 

fósforo nas excretas depois de aplicado na superfície.  

Controvérsias existem nas práticas alimentares para melhorar a retenção de fósforo 

e a possibilidade de aumentar a proporção do fósforo solúvel em água e o fósforo total na 

cama
135,138

. No entanto, a inclusão de fitase suplementar em dietas de aves reduziu ou não 

apresentou efeito sobre a solubilidade do fósforo na cama 
138-141

.  

 

1.7 Fitase e o rendimento de carcaça de frangos 

 

A inclusão de fitase microbiana em dietas avícolas contribui para o aproveitamento 

do fósforo fítico dos ingredientes, e consequentemente, na absorção pelo animal e na redução 

da necessidade de suplementação com fontes inorgânicas de fósforo não-fitico como o fosfato 

bicálcico
14,132

. A fitase libera grupos de fosfato da molécula de fitato tornando o fósforo 

disponível pelo animal
142

. Portanto, é necessário fornecer níveis adequados de fósforo na dieta 

das aves com margem de segurança suficiente para reduzir a poluição ambiental sem afetar o 

desempenho e o rendimento de carcaça
143

.  

Níveis reduzidos de cálcio e de fósforo nas dietas das aves podem provocar a 

quebra e a ruptura de ligamentos dos ossos, presença de hemorragias na carne durante a planta 

de processamento
144

, e consequentemente, a desclassificação da carcaça. Sendo assim, a 

integridade dos ossos e a redução de hemorragias tem um papel importante na comercialização 

do produto destinado ao mercado.  

Anteriormente, Chen e Moran
145

 afirmaram que níveis de fósforo reduzidos de 

forma inadequada na fase de terminação das aves resultaram em aumento da condenação de 

carcaça. Aumento no peso relativo do coração com a redução dos níveis de fósforo foi 

verificado por Viveros et al.
56

. O peso relativo do fígado aumentou em aves que receberam 

dietas com baixa quantidade de fósforo não-fítico o que pode estar relacionado com o aumento 

da pressão hidrostática
146

.  
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Estudos sobre os efeitos da suplementação de fitase nas características de carcaça 

em frangos têm sido limitados. Normalmente estudos conduzidos para avaliar os efeitos do 

cálcio e do fósforo nas dietas das aves na qualidade da carcaça são feitos pelo esqueleto, por 

meio da avaliação de cinzas ósseas e resistência à ruptura. Além disso, alguns destes 

experimentos são feitos com níveis adequados de cálcio e fósforo até aos 32 dias de idade em 

frangos
145,147

. Há uma escassez de dados sobre a redução dos níveis de cálcio e fósforo dietético 

durante a fase inicial de criação nas características de carcaça.  

Ao avaliar frangos alimentados com dietas contendo níveis reduzidos de cálcio e 

fósforo adicionados com 1.000 FTU/kg e 5 µg/kg de 1α-hidroxicolecalciferol Driver et al.
148

 

concluíram que a qualidade da carcaça depende dos níveis apropriados de cálcio e fósforo na 

dieta e da idade das aves. A adição de fitase e 1α-hidroxicolecalciferol colaborou para aumentar 

a retenção de cálcio, fósforo e reduziu a incidência de tíbias, clavículas quebradas e 

hemorragias no peito. 

Ahmed et al.
149

 observaram que a suplementação com 1.000 FTU/kg de ração 

aumentou os rendimentos de peito, de fígado e de coração e reduziu a percentagem de gordura 

abdominal. Pillai et al.
150

 mostraram que frangos alimentados com dietas contendo fitase e 

baixos níveis de fósforo podem manter o rendimento e as características de carcaça sem 

aumentar a incidência de ossos quebrados. A inclusão de 250 FTU/kg de ração em dietas com 

0,35% de fósforo disponível foi suficiente para melhorar o rendimento de carcaça quando 

comparado com dietas contendo o mesmo nível de fósforo sem fitase. 

Angel et al.
86

 não encontraram diferenças para os cortes e o rendimento de carcaça 

de frangos alimentados com dietas contendo redução de 0,064% e 0,090% de fósforo não-fítico 

fitase (600 FTU/kg) e 25-hidroxicolecalciferol (70 µg/kg). Os autores concluíram que a adição 

de fitase com deficientes dosagens de fósforo podem ajudar no desenvolvimento ósseo sem 

afetar a qualidade da carcaça de frangos. 

Investigou-se o potencial antioxidante da molécula de ácido fítico em quelatar o 

ferro nos sistemas alimentares para frangos de corte
151,152 

contudo os estudos ainda são escassos 

nesta espécie, demandando confirmações de sua efetividade
150,153

.  

Níveis de fitase em 750 FTU/kg e 1.500 FTU/kg não afetaram o desempenho e o 

rendimento de carcaça de frangos, mas aumentaram os valores de TBARS (do inglês ácido 

tiobarbitúrico) do músculo da coxa e do peito refrigerados, indicando piora da oxidação lipídica 

da carne
103

. A inclusão da enzima sugere que a fitase, ao romper a molécula de ácido fítico, 

libera íons metálicos (ferro total) que catalisam peroxidação, fazendo com que o ácido fítico 

perca a sua função antioxidante
154

.   
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Teixeira et al.
104

 mostraram que os níveis de fósforo disponível em 0,30% e 0,40% 

influenciaram os rendimentos da coxa e do dorso respectivamente. Recomenda-se a utilização 

de dietas contendo 0,30% de fósforo disponível, suplementadas com 1.500 FTU/kg na fase de 

crescimento durante 22 a 42 dias.  

Os níveis de fósforo e cálcio reduzidos de forma inadequada na fase de terminação 

podem resultar em aumento na condenação de carcaça de frangos, portanto, verifica-se a 

necessidade de avaliação da suplementação de fitases e efeitos no cálcio e no fósforo das dietas 

e na qualidade da carcaça das aves.  

 

1.8 Uso de altas dosagens de fitase 

  

As fitases podem ser utilizadas como estratégia nutricional para reduzir a inclusão 

de alguns ingredientes, diminuir o custo de formulação da ração, a excreção de nutrientes ao 

ambiente e melhorar a disponibilidade de fósforo fitico, forma complexada nos ingredientes 

vegetais e que não é utilizada pelas aves. Inicialmente comercializada como ferramenta para os 

nutricionistas visando melhora no aproveitamento do fósforo, os efeitos extra-fosfóricos são 

cada vez mais evidentes 
52-56

. 

Nos últimos anos, a comunidade científica tem discutido as características das 

moléculas do ácido fítico, demostrando uma grande interação com outras substâncias como 

minerais, amido e proteínas que podem reduzir ou indisponibilizar esses nutrientes aos animais, 

além de aumentar as perdas endógenas devido à elevação no turnover dos enterócitos e na 

secreção de mucina, ocasionando por sua vez, aumento do catabolismo e do requerimento 

energético
1,4,10,11,18,20,21

. 

Por todo efeito anti-nutricional do fitato e seus reflexos na utilização dos nutrientes 

pelos animais, estudos com dosagens de fitase acima de 500 FTU/kg de ração têm sido 

realizados e contribuído para uma variabilidade de respostas na literatura. Assim, com a 

hidrólise dos grupos fosfatos, as fitases podem liberar o fósforo, reduzir os efeitos anti-

nutricionais do fitato e disponibilizar outros minerais, proteínas e a energia das 

dietas
9,20,36,37,38,39,155,156,157,158

. 

Pesquisadores também apontam que estratégias devem ser adotadas para diminuir o 

conteúdo de fitato ingerido pelos animais, seja pela desfitinização das matérias-primas, pela 

diminuição do conteúdo de fitato nos grãos vegetais através da modificação genética, ou pela 

utilização de fitases mais eficientes na nutrição animal
1
.  

Cowieson et al.
20 

encontraram melhor ganho de peso, conversão alimentar, 
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digestibildade ileal aparente dos aminoácidos e da energia metabolizavél, teor de cinzas na tíbia 

com a suplementação de fitase em doses logarítmicas de 150 FTU/kg a 24.000 FTU/kg de 

ração. Melhoria no ganho de peso e na eficiência alimentar em frangos de corte aos 28 dias de 

idade alimentados com dietas contendo baixo fósforo disponível e níveis de até 2.500 FTU/kg 

de ração foram relatados por Pirgozliev et al
94

.  

Walk et al.
36

 mostraram que a suplementação com fitase em até 2.500 FTU/kg de 

ração aumentou linearmente a porcentagem de cinzas nas tíbias. A suplementação de níveis de 

5.000 FTU/kg na dieta melhoraram a digestibilidade ileal aparente dos aminoácidos em 

frangos. Além disso, doses de fitase acima das recomendações feitas pela indústria pode 

permitir a redução de cálcio, manter o desempenho e a porcentagem de cinzas ósseas de 

frangos
37

.  

Níveis de 1.500 FTU/kg de ração melhoraram o desempenho, particularmente a 

conversão alimentar em frangos aos 49 dias de idade alimentados com dietas contendo 

reduzido cálcio e fósforo disponível
38

. 

Altos níveis de fitase resultaram na hidrólise quase completa do IP6, aumento das 

concentrações de inositol na moela e na melhoria do ganho de peso e da conversão alimentar de 

frangos sem efeitos adversos na porcentagem de cinzas na tíbia. Os benefícios com os maiores 

níveis de fitase podem estar associados com a destruição do fitato e no fornecimento de inositol 

em vez do excesso de fósforo e cálcio
39

. 

Shirley e Edwards
155

 relataram que 12.000 FTU/kg de ração foi capaz de hidrolisar 

95% do fósforo proveniente do fitato em dietas a base de milho e farelo de soja. Sugere-se que 

alguns destes resultados no desempenho, cinzas ósseas, digestibilidade ileal aparente dos 

aminoácidos e da energia com a suplementação de fitase podem estar associado à hidrólise da 

molécula de ácido fítico. 

Com base no exposto, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de diferentes 

níveis de fitase em dietas com redução de níveis nutricionais para frangos durante o período de 

1 a 42 dias de idade. 
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CAPÍTULO 2. DESEMPENHO, CINZAS ÓSSEAS, DIGESTIBILIDADE ILEAL, 

QUALIDADE DA CAMA E LESÕES DE PODODERMATITE EM FRANGOS 

ALIMENTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE INCLUSÂO DE FITASE 

 

RESUMO: Um experimento foi conduzido no Animal Sciences Department na University of 

Missouri para avaliar os níveis de fitase microbiana no desempenho, cinzas ósseas, 

digestibilidade ileal aparente do cálcio e do fósforo, qualidade da cama e lesões de 

pododermatite em frangos de 1 a 42 dias de idade. Um total de 600 pintos de um dia, machos, 

Ross 308, foram alojados em boxes e distribuídos aleatoriamente em delineamento inteiramente 

casualizado com 6 tratamentos, 5 repetições e 20 aves cada. Os tratamentos dietéticos foram: 

dieta controle positivo, controle negativo (0,165% de Ca, 0,15% de Pdisp, 52 kcal/kg energia 

metabolizável, 0,017% de lisina, 0,039% de metionina + cistina, 0,033% de treonina, 0,020% 

de sódio reduzidos em relação à dieta controle positivo) controle negativo + 500 FTU/kg, 

controle negativo + 1.500 FTU/kg, controle negativo + 4.500 FTU/kg, controle negativo + 

13.500 FTU/kg de ração. As atividades de fitase nas dietas estavam de acordo com os valores 

formulados. Aos 21 dias, frangos alimentados com a dieta controle positivo apresentaram maior 

(P ≤ 0,05) ganho de peso e consumo de ração comparado a dieta controle negativo, entretanto, 

não diferiram estatisticamente de frangos alimentados com os níveis de fitase. Aos 42 dias, não 

houve diferenças (P > 0,05) para o ganho de peso, o consumo de ração, a conversão alimentar e 

a mortalidade entre os tratamentos. Aos 21 e 42 dias, a porcentagem de cinzas nas tíbias 

aumentou (P ≤ 0,05) com a suplementação de fitase sendo equivalente à dieta controle positivo.  

Aos 21 e 42 dias não houve diferenças (P > 0,05) para a digestibilidade ileal aparente do cálcio, 

entretanto, aos 21 dias a fitase aumentou (P ≤ 0,05) a digestibilidade ileal aparente do fósforo. 

Aos 21 e 42 dias, a suplementação de fitase reduziu significativamente o fósforo total na cama 

comparado ao tratamento controle positivo. Níveis de fitase não influenciaram (P > 0,05) na 

matéria seca da cama e não afetou nas lesões de pododermatite em frangos. Na fase inicial a 

utilização de níveis em até 1.500 FTU/kg de ração com redução nutricional e de energia na 

ração melhora o crescimento, a mineralização óssea, a digestibilidade ileal aparante do fósforo, 

reduz o fósforo excretado e não afeta a qualidade da cama das aves. Níveis de 500 FTU/kg de 

ração na fase de crescimento e terminação podem ser utilizados sem efeitos adversos nas aves.  

 

Palavras-chave: aves, ácido fitico, enzimas, níveis, nutrição  
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CHAPTER 2. PERFORMANCE, BONE ASH, ILEAL DIGESTIBILITY, LITTER 

QUALITY AND FOOT PAD DERMATITIS LESIONS IN BROILERS FED WITH 

DIFFERENT PHYTASE INCLUSION LEVELS 

 

ABSTRACT: An experiment was conducted at Animal Sciences Department in the University 

of Missouri to evaluate the phytase microbial levels on performance, bone ash, apparent ileal 

digestibility of calcium and phosphorus, litter quality and foot pad dermatitis lesions in broiler 

from d 1 to 42 d. A total of 600 day old male broilers, Ross 308, were housed in floor pens and 

randomly assigned completely randomized design with 6 treatments, 5 replicates and 20 birds per 

pen. The dietary treatments were: positive control diet, negative control (0.165% Ca, 0.15% aP, 52 

kcal/kg metabolizable energy, 0.017% lysine, 0.039% methionine + cysteine, 0.033% threonine, 

0.020% sodium reduced from the positive control diet),  negative control + 500 PU/kg, negative 

control + 1,500 PU/kg, negative control + 4,500 PU/kg and negative control + 13,500 PU/kg diet. 

The phytase activity in the diets were in agreement with formulated values. At 21 days broilers 

fed with the positive control diet had higher (P ≤ 0.05) body weight and feed intake compared 

to the negative control, however, there was no statiscally differ broilers fed with phytase levels. 

At 42 days there was no difference (P > 0.05) to the body weight, feed intake, feed conversion 

and mortality among the treatments. At 21 and 42 days, the bone ash percent increased (P ≤ 

0.05) with the phytase supplementation being equivalent the positive control diet. At 21 and 42 

days there was no significant difference to apparent ileal digestibility of calcium, however, at 

21 days the phytase increased (P ≤ 0.05) the apparent ileal digestibility of phosphorus. At 21 

and 42 days, phytase supplementation reduced (P ≤ 0.05) the total phosphorus in the litter 

compared to positive control treatment. Phytase levels didn’t influence (P > 0.05) the litter dry 

matter and didn’t affect the foot pad dermatitis lesions in broilers. In the initial phase the use 

levels up to 1500 FTU/kg diet with nutritional reduction and energy in the diet improves 

growth, bone mineralization, apparent ileal digestibility of phosphorus, reduces the excreted 

phosphorus and does not affect the litter quality in broilers. Levels of 500 FTU/kg feed for 

growing and finishing phase can be used without adverse effects in poultry. 

 

Key-words: birds, phytic acid, enzimes, levels, nutrition 
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2.1 Introdução  

 

As rações para frangos de corte são formuladas principalmente à base de milho e de 

de farelo de soja, e aproximadamente dois terços do fósforo total desses vegetais encontram-se 

na forma de ácido fítico
1
. A molécula de ácido fítico contém aproximadamente 28,2% de 

fósforo
2
 que sob a forma iônica pode formar uma ampla variedade de sais insolúveis com 

cátions bivalentes e trivalentes, além de formar complexos com proteínas e inibir a atividade de 

enzimas digestivas
3-5

.  

Animais monogástricos, como aves e suínos, não possuem quantidades suficientes 

de fitase endógena para hidrolisar o ácido fítico. Em razão da indisponibilidade de fósforo são 

adicionadas maiores quantidades de fósforo inorgânico nas dietas das aves
6
 o que eleva os 

custos de produção e a excreção de fósforo inorgânico ao meio ambiente
7
. O excesso de fósforo 

encontrado nas excretas pode ocasionar problemas ambientais, como a saturação do solo, 

escoamento e eutrofização quando aplicado como fertilizante
1
.  

As fitases microbianas têm sido amplamente utilizadas na alimentação das aves 

para melhorar a disponibilidade de fósforo e reduzir a excreção de fósforo inorgânico ao meio 

ambiente
8-11

. Com o uso de fitase exógena e a degradação do fitato, o fósforo inorgânico ou 

outras fontes de fósforo, como por exemplo, a farinha de carne e ossos, podem ser substituídos 

em parte na dieta pelo fósforo fítico sem influenciar negativamente o desempenho das aves
15

.  

Vários estudos têm demonstrado que a adição de fitase microbiana na dieta das 

aves pode melhorar a utilização de outros nutrientes além do fósforo, incluindo sais minerais, 

aminoácidos e energia
1,6,8,12,13,14,15,16,17

. 

O uso econômico da fitase exógena como fonte de fosfato limitava-se a inclusão de 

aproximadamente 500 FTU/kg e 1.000 FTU/kg de ração em dietas de frangos de corte para 

melhores desempenho das aves
12,13,18,19

. No entanto, o efeito anti-nutricional do fitato e seus 

reflexos na utilização de nutrientes pelos animais têm estimulado o uso de maiores dosagens de 

fitase. Com isso, o desempenho das aves continua a melhorar com níveis crescentes de fitase na 

dieta e acima das recomendações atuais da indústria
20-30

.  

Com base no exposto, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de diferentes 

níveis de fitase em dietas com redução de níveis nutricionais sobre o desempenho, cinzas 

ósseas, digestibilidade ileal aparente do cálcio, do fósforo, qualidade da cama e lesões de 

pododermatite em frangos. 
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2.2 Material e Métodos 

 

Foi conduzido um experimento no Animal Sciences Department da University of 

Missouri, Columbia, Estados Unidos da América. Foram utilizados 600 pintos de um dia de 

idade, machos, Ross 308, com peso médio inicial de 33,32g, vacinados contra a doença de 

Marek em incubatório comercial. 

As aves foram criadas em galpão convencional do nascimento até os 42 dias de 

idade. Cada parcela experimental recebeu cama de maravalha reutilizada, sistema de 

aquecimento com lâmpada incandescente de 200W, bebedouro pendular e comedouro tubular. 

As aves foram mantidas em um programa de iluminação de 24 horas e tiveram acesso ad 

libitum para água e ração. O protocolo de cuidados com os animais de número 6216 foi 

analisado e aprovado pelo Comitê de Ética da University of Missouri em Columbia - Animal 

Care and Use Committee (ACUC). 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com seis 

tratamentos, cinco repetições e 20 aves em cada parcela. Os tratamentos avaliados foram: 

Tratamento 1: Dieta controle positivo sem suplementação de fitase;  

Tratamento 2: Dieta controle negativo: cálcio, fósforo disponível, energia metabolizável, sódio 

e aminoácidos (lisina, metionina + cistina, treonina) reduzidos em relação à dieta controle 

positivo;  

Tratamento 3: Dieta controle negativo e 500 FTU/kg de ração;  

Tratamento 4: Dieta controle negativo e 1.500 FTU/kg de ração;  

Tratamento 5: Dieta controle negativo e 4.500 FTU/kg de ração;  

Tratamento 6: Dieta controle negativo e 13.500 FTU/kg de ração.  

As rações experimentais (Tabelas 1, 2 e 3) foram formuladas à base de milho e 

farelo de soja de acordo com os níveis nutricionais recomendados pela indústria (Agristats) 

exceto para o cálcio, fósforo disponível, energia metabolizável, lisina, metionina + cistina, 

treonina e sódio. As dietas foram elaboradas em três fases: fase inicial (1 a 21 dias), fase de 

crescimento (22 a 35 dias) e fase de terminação (36 a 42 dias).  

Na fase inicial (1 a 21 dias) foram reduzidos os níveis de cálcio (0,165%), de 

fósforo disponível (0,15%), de energia metabolizável (52 kcal/kg), de lisina (0,017%), de 

metionina + cistina (0,039%), de treonina (0,033%) e de sódio (0,020%) em relação à dieta 

controle positivo. Na fase de crescimento (22 a 35 dias) e terminação (36 a 42 dias) foram 

reduzidos os mesmos níveis nutricionais em relação á dieta controle positivo, exceto o sódio. A 

areia foi adicionada como material inerte em dietas não suplementadas com fitase e o óxido 
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crômico foi incluído nas dietas como indicador indigestível. 

 

TABELA 1. Cálculo e composição de nutrientes das dietas basais iniciais (1 a 21 dias) 

Dieta basal Controle Positivo Controle Negativo 

Ingredientes % % 

Milho 58,601 60,781 

Farelo de Soja 48% 34,556 34,302 

Óleo de Milho 2,620 1,298 

Fosfato Bicálcico¹ 1,731 0,931 

Calcário² 1,259 1,317 

Sal Comum 0,461 0,410 

DL metionina 99% 0,264 0,219 

Sup. Mineral Vitamínico³ 0,250 0,250 

Óxido Crômico 0,100 0,100 

L-lisina HCL 78% 0,095 0,072 

Cocciodiostático 
4
 0,050 0,050 

L-treonina 0,014 - 

Inerte ou Fitase 
5
 - 0,270 

Composição Nutricional   

Proteína Bruta (%) 22,00 22,00 

Energia metabolizável (kcal/kg) 3050,00 2998,00 

Lisina (%) 1,25 1,23 

Metionina (%) 0,60 0,55 

Metionina + Cistina  0,95 0,91 

Treonina (%) 0,83 0,82 

Triptofano (%) 0,29 0,29 

Sódio (%) 0,20 0,18 

Cálcio (%) 1,00 0,83 

Fósforo dísponível (%) 0,45 0,30 

Composição analisada (%)   

Cálcio (%) 0,95 0,91 

Fósforo total (%) 0,69 0,65 
¹Fosfato Dicálcico fornecido em 18,5% de P e 22% de Ca; 

²Calcário fornecido em 38% Ca; 

³Fornecimento por quilograma na dieta: manganês (sulfato de manganês), 100 mg; zinco (óxido de zinco), 100 

mg; ferro (sulfato ferroso), 50 mg; cobre (sulfato de cobre), 11,25 mg; iodo (iodato de cálcio), 1,5 mg; selênio 

(selenito de sódio), 0,15 mg; vitamina A, 7700 UI; vitamina D3, 2750 UTI; vitamina E, UI 16,5; vitamina B12, 11 

ug; vitamina K, 0,83 mg; riboflavina, 6,6 mg; tiamina, 1,1 mg; ácido pantotênico, 6,6 mg; niacina, 27,5 mg; 

piridoxina, 1,37 mg; ácido fólico, 0,69 mg; biotina, 33 mg; colina, 385 mg;  
4
 Avatec (Pfizer Animal Health's, New York, US) fornecido lasalocida de sódio em 50 g/kg. 

5 
Areia foi substituída por fitase comercialmente denominada de Quantum Blue® derivada de E. Coli. 
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TABELA 2. Cálculo e composição de nutrientes das dietas basais de crescimento (22 a 35 dias) 

Dieta basal Controle Positivo Controle Negativo 

Ingredientes % % 

Milho 66,123 68,126 

Farelo de Soja 48% 28,028 27,848 

Óleo de Milho 2,159 0,885 

Fosfato Bicálcico¹ 1,246 0,446 

Calcário² 1,345 1,430 

Sal Comum 0,333 0,333 

DL metionina 99% 0,176 0,130 

Sup. Mineral Vitamínico³ 0,250 0,250 

Óxido Crômico 0,100 0,100 

L-lisina HCL 78% 0,125 0,100 

Cocciodiostático 
4
 0,050 0,050 

L-treonina 0,065 0,032 

Inerte ou Fitase 
5
 - 0,270 

Composição Nutricional 

  Proteína Bruta (%) 19,50 19,50 

Energia metabolizavel (kcal/kg) 3100,00 3048,00 

Lisina (%) 1,10 1,08 

Metionina (%) 0,48 0,44 

Metionina + Cistina  0,80 0,76 

Treonina (%) 0,78 0,75 

Triptofano (%) 0,25 0,25 

Sódio (%) 0,15 0,15 

Cálcio (%) 0,90 0,74 

Fósforo dísponível (%) 0,35 0,20 

Composição analisada (%) 

  Cálcio (%) 1,00 0,89 

Fósforo total (%) 0,65 0,44 
¹Fosfato bicálcico fornecido em 18,5% de P e 22% de Ca; 

²Calcário fornecido em 38% Ca; 

³Fornecimento por quilograma na dieta: manganês (sulfato de manganês), 100 mg; zinco (óxido de zinco), 100 

mg; ferro (sulfato ferroso), 50 mg; cobre (sulfato de cobre), 11,25 mg; iodo (iodato de cálcio), 1,5 mg; selênio 

(selenito de sódio), 0,15 mg; vitamina A, 7700 UI; vitamina D3, 2750 UTI; vitamina E, UI 16,5; vitamina B12, 11 

ug; vitamina K, 0,83 mg; riboflavina, 6,6 mg; tiamina, 1,1 mg; ácido pantotênico, 6,6 mg; niacina, 27,5 mg; 

piridoxina, 1,37 mg; ácido fólico, 0,69 mg; biotina, 33 mg; colina, 385 mg;  
4
 Avatec (Pfizer Animal Health's, New York, US) fornecido lasalocida de sódio em 50 g/kg. 

5
 Areia foi substituída por fitase comercialmente denominada de Quantum Blue® derivada de E. Coli. 
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TABELA 3. Cálculo e composição de nutrientes das dietas basais de terminação (36 a 42 dias) 

Dieta basal Controle Positivo Controle Negativo 

Ingredientes % % 

Milho 71,612 73,668 

Farelo de Soja 48% 23,006 22,817 

Óleo de Milho 2,060 0,768 

Fosfato Bicálcico¹ 1,016 0,216 

Calcário² 1,260 1,318 

Sal Comum 0,333 0,333 

DL metionina 99% 0,125 0,079 

Sup. Mineral Vitamínico³ 0,250 0,250 

Óxido Crômico 0,100 0,100 

L-lisina HCL 78% 0,105 0,080 

Cocciodiostático 
4
 0,050 0,050 

L-treonina 0,083 0,050 

Inerte ou Fitase 
5
 - 0,270 

Composição Nutricional 

  Proteína Bruta (%) 17,50 19,50 

Energia metabolizavel (kcal/kg) 3150,00 3098,00 

Lisina (%) 0,95 0,93 

Metionina (%) 0,41 0,36 

Metionina + Cistina  0,70 0,66 

Treonina (%) 0,72 0,69 

Triptofano (%) 0,.21 0,21 

Sódio (%) 0,15 0,15 

Cálcio (%) 0,80 0,63 

Fósforo dísponível (%) 0,30 0,15 

Composição analisada (%) 

  Cálcio (%) 0,84 0,81 

Fósforo total (%) 0,53 0,38 
¹Fosfato bicálcico fornecido em 18,5% de P e 22% de Ca; 

²Calcário fornecido em 38% Ca; 

³Fornecimento por quilograma na dieta: manganês (sulfato de manganês), 100 mg; zinco (óxido de zinco), 100 

mg; ferro (sulfato ferroso), 50 mg; cobre (sulfato de cobre), 11,25 mg; iodo (iodato de cálcio), 1,5 mg; selênio 

(selenito de sódio), 0,15 mg; vitamina A, 7700 UI; vitamina D3, 2750 UTI; vitamina E, UI 16,5; vitamina B12, 11 

ug; vitamina K, 0,83 mg; riboflavina, 6,6 mg; tiamina, 1,1 mg; ácido pantotênico, 6,6 mg; niacina, 27,5 mg; 

piridoxina, 1,37 mg; ácido fólico, 0,69 mg; biotina, 33 mg; colina, 385 mg;  
4
 Avatec (Pfizer Animal Health's, New York, US) fornecido lasalocida de sódio em 50 g/kg. 

5
 Areia foi substituída por fitase comercialmente denominada de Quantum Blue® derivada de E. Coli. 

 

A composição nutricional dos alimentos usados na formulação foi obtido conforme 

o NRC
31

. A fitase utilizada no experimento foi a Escherichia coli 6-fitase modificada expressa 

em Trichoderma reesei (Quantum Blue, AB Vista Feed Ingredients, Reino Unido), com 

atividade esperada de 7.600 FTU/g. Níveis de fitase dietéticos foram analisados por Enzyme 

Services and Consultancy (Ystrad Mynach, Reino Unido) de acordo com os métodos 
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modificados por Engelen et al.
32

.  

As aves foram pesadas com um, 21 e 42 dias de idade, bem como as rações 

utilizadas e as sobras para cálculo do ganho de peso, do consumo de ração e da conversão 

alimentar. A mortalidade foi registrada diariamente e as aves mortas foram pesadas para 

cálculo de correção do consumo de ração e da conversão alimentar. 

Aos 21 e 42 dias de idade, três aves com peso médio dentro de cada parcela, foram 

submetidas à exposição de gás carbônico durante 30 segundos, posteriormente feito 

deslocamento cervical e coleta das tíbias esquerdas e análises de cinzas ósseas. 

Para determinação de cinzas ósseas, foram retirados os resíduos de carne, e 

posteriormente, as tíbias foram cobertas individualmente com gaze e secas durante 12 horas em 

estufa a 105ºC. Em seguida, as tíbias foram colocadas em recipientes fechados contendo 90% 

de éter etílico e 10% de metanol para serem desengorduradas. Após dois dias os ossos foram 

lavados com nova solução de 90% de éter etílico e 10% de metanol por 24 horas, secos em 

estufa a 105ºC e pesados, com auxílio de balança de precisão (0,0001g) para cálculo da matéria 

seca desengordurada. Os ossos foram incinerados na mufla em temperatura de 600ºC durante 

24 horas para determinação das cinzas na matéria seca desengordurada. 

Aos 21 e 42 dias de idade, cinco aves por repetição foram sacrificadas para coleta 

de conteúdo ileal a partir da metade inferior do íleo (divertículo de Meckel para a junção 

ileocecal) para análise da digestibilidade ileal aparente do cálcio e do fósforo. As amostras 

digestivas de uma mesma repetição foram colocadas em um compartimento, pesadas e secas 

em estufa de ventilação forçada a 55ºC durante 72 horas para determinação de matéria seca. 

No primeiro dia, 21° e 42° dias de idade, amostras da cama de frangos foram 

recolhidas em cinco diferentes pontos da mesma parcela, colocados em sacos plásticos e secos 

em estufa de ventilação forçada a 55ºC durante 72 horas para determinação de matéria seca a 

55°C. Posteriormente, as amostras de cama foram moídas em moinho tipo faca com peneira de 

um milímetro e secas em estufa a 105°C para determinação de matéria seca a 105°C.  

As amostras de ração, cama de frango e conteúdo ileal foram moídas em peneira de 

um milímetro. As amostras foram analisadas em duplicatas e submetidas à digestão cinza 

úmida nítrico-perclórica validado pela inclusão de material referência padrão  compostas por 

folhas de pêssego do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos da 

América.  

O conteúdo de fósforo total das rações, da digesta ileal, e da cama foi determinado 

colorimetricamente pelo método molibdo-vanádio de acordo com AOAC - Association of 

Official Analytical Chemists
33

 usando espectrofotômetro. As concentrações de cálcio e cromo 



49 

das rações e da digesta ileal foram determinadas usando 1% de óxido de lantânio em 

espectrofotometria de absorção atômica.  

A digestibilidade ileal aparente do cálcio e do fósforo foi calculada pela fórmula 

proposta por Ravindran et al.
9
, utilizando o óxido crômico como indicador indigestivel: 

Digestibilidade ileal aparente dos nutrientes %: {[ (NT/MI)d – (NT/MI)i] / (NT/MI)d} x 100, 

em que: (NT/MI)d = relação de nutrientes e marcador indigestível da dieta, e (NT/MI)i =  

relação de nutrientes e indicador indigestível da digesta ileal. 

Aos 21 e 42 dias, foi feita avaliação de lesões de pododermatite de cinco aves por 

repetição (Figura 1). Durante a avaliação os pés muito sujos foram lavados suavemente com 

um pano úmido e secos. Foi realizada uma escala de 0 a 4 pontos (0= sem lesões, 1= 

descoloração com hematomas, 2= superfície escura de lesões, 3= pequena úlcera coberta por 

crosta, e 4= grande úlcera coberta por crosta) conforme metodologia proposta por Ask
34

.  

 

                      

      Nível 0: sem lesões                        Nível 1: descoloração com hematomas 

                      

            Nível 2: superfície escura de lesões          Nível 3: pequena úlcera coberta por crosta 

                                   

                                           Nível 4: grande úlcera coberta por crosta 

Figura 1. Avaliação de lesões de pododermatite em frangos de corte 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o procedimento General Linear Model 

(GLM) do SAS
35

. Os dados foram submetidos à análise de variância, e posteriormente foi 

adotado o teste de Scott-Knott à 5% de probabilidade para comparação das médias e a análise 
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de regressão polinomial para avaliação dos níveis de fitase. Para comparação das médias das 

lesões de pododermatite foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis a 5% de probabilidade. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

Os resultados das análises de cálcio e de fósforo total nas dietas estavam 

ligeiramente superiores aos valores formulados (Tabela 1, 2 e 3). As atividades de fitase 

encontradas nas dietas estavam de acordo com os valores formulados quando as variações das 

amostras, de misturas e erros de ensaios são considerados (Tabela 4). Isto pode ser explicado 

pela variação da amostragem, erros de ensaio e variação na composição nutricional dos 

ingredientes
36

.  

 

TABELA 4. Níveis de fitase encontrados nas dietas experimentais¹ 

Tratamento
¹
 

Fase inicial Fase de crescimento Fase de terminação 

Determinação da atividade de fitase² FTU/kg 

Controle Positivo (CP) < 50 < 50 < 50 

Controle Negativo (CN) < 50 < 50 < 50 

CN + 500 FTU/kg 296 374 748 

CN + 1.500 FTU/kg 1.010 1.260 1.230 

CN + 4.500 FTU/kg 3.240 2.330 3.460 

CN + 13.500 FTU/kg 9.010 6.390 14.030 
¹Os valores da atividade de fitase representam as médias de amostras duplicadas por análise. 

²Uma unidade de atividade de fitase (U) é definida como a quantidade de enzima que libera 1 µmol de P 

inorgânico por minuto a partir de fitato de sódio a pH 5,5 e 37 °C. 

 

Aos 21 dias de idade (Tabela 5), não houve diferenças (P > 0,05) para a conversão 

alimentar e a mortalidade. No entanto, o ganho de peso e o consumo de ração foram diferentes 

(P ≤ 0,05) entre os tratamentos. 

Aves que ingeriram dieta controle positivo apresentaram maior (P ≤ 0,05) ganho de 

peso comparado às aves que ingeriram dieta controle negativo e 500 FTU/kg, entretanto, não 

diferiram (P > 0,05) de frangos suplementados com 1.500 FTU/kg, 4.500 FTU/kg e 13.500 

FTU/kg. 

Frangos que receberam dieta controle positivo apresentaram maior consumo de 

ração (P ≤ 0,05) quando comparados com a dieta controle negativo, entretanto, não diferiram (P 

> 0,05) dos níveis de fitase. Efeito quadrático (P ≤ 0,05) foi observado em relação aos níveis de 

fitase estimando-se a suplementação de fitase em, respectivamente, 10.729 FTU/kg e 10.442 

FTU/kg de ração para o ganho de peso e o consumo de ração.  
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TABELA 5. Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA) e 

mortalidade (MOR) de frangos alimentados com diferentes níveis de fitase de 1 a 21 dias de 

idade
1
 

Tratamentos
¹
 

 GP 

(g) 

CR 

(g) 
CA 

MOR
²  

(%) 

Controle Positivo (CP)  645ª 985
a
 1,53 0,0 

Controle Negativo (CN)  579
b
 920

b
 1,59 0,0 

CN + 500 FTU/kg  609
b
 1012

a
 1,66 1,0 

CN + 1.500 FTU/kg  634ª 1014
a
 1,60 0,0 

CN + 4.500 FTU/kg  627ª 1006
a
 1,60 1,0 

CN + 13.500 FTU/kg  655ª 1046
a
 1,59 0,0 

ANOVA 

C.V (%)
3
 5,11 3,61 5,44 387,3 

E. P. M (g)4 14,84 16,69 0,04 0,57 

Valor P 0,019
5
 <0,016 0,3971 0,5606 

¹Dados são médias de cinco repetições de 20 aves em cada. 

²Estatística são de dados transformados. 
3
C.V (%): coeficiente de variação. 

4
E. P. M (g): erro padrão da média. 

5
 y=597,0588 + 0,0115x - 0,0000005344x

2
  R

2
=0,31 Ponto máximo= 10.729 FTU/kg  

6 
y=964,0756 + 0,0168x - 0,0000008057x

2
  R

2
=0,29 Ponto máximo= 10.442 FTU/kg 

 

a-c 
Médias seguidas de letras diferentes dentro das colunas são significativamente diferentes (P ≤ 0,05). 

 

Diferenças significativas encontradas para o ganho de peso e o consumo de ração 

entre os tratamentos aos 21 dias podem indicar que níveis inadequados de nutrientes foram 

limitantes no ensaio. As deficiências nutricionais na dieta controle negativo para as aves podem 

caracterizar a redução de ganho de peso e consumo de ração
29

. 

A suplementação de fitase em níveis de 1.500 FTU/kg, 4.500 FTU/kg e 13.500 

FTU/kg na dieta controle negativo foram importantes para aumentar o ganho de peso das aves 

ao ponto de ser comparável à dieta controle positivo. Níveis a partir de 500 FTU/kg 

favoreceram o aumento do consumo de ração sendo equivalente a dieta controle positivo no 

período de 1 a 21 dias de idade. Estes dados são semelhantes com os resultados obtidos por 

Amerah et al.
37

, Walk et al.
29 

quando a fitase microbiana foi suplementada em dietas contendo 

milho, farelo de soja, com quantidades deficientes de fósforo disponível, cálcio e diferentes 

relações Ca:Pdisp até 21 dias.  

No entanto, esses resultados diferem dos estudos conduzidos por Karadas et al.
38

 

que encontraram melhor ganho de peso em 17,1% e menor conversão alimentar de 8,6% em 

frangos alimentados com dietas contendo fitase em comparação à dieta controle negativo aos 

21 dias. Os autores mostraram que aves que consumiram dietas contendo 12.500 FTU/kg de 

ração tiveram 6% maior ganho de peso e 9,4% menor conversão alimentar quando comparadas 

com à dieta controle positivo.  

A fitase na ração tem a capacidade de degradar o fitato e incrementar o conteúdo de 
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fósforo da dieta. Isto pode resultar no aumento de consumo de ração, ganho de peso e melhoria 

da porcentagem de cinzas ósseas em frangos alimentados com dietas aos 21 dias com baixos 

níveis de fósforo disponível
39, 40 

ou baixos níveis de fósforo disponível e cálcio
29,41

.  

Aos 42 dias de idade (Tabela 6), não houve diferenças (P > 0,05) para ganho de 

peso, consumo de ração, conversão alimentar e mortalidade entre os tratamentos.  

 

TABELA 6. Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA) e 

mortalidade (MOR) de frangos alimentados com diferentes níveis de fitase de 1 a 42 dias de 

idade
1
 

Tratamentos
¹
 

 GP 

 (g) 

CR 

 (g) 

CA 

 

MOR
²  

(%) 

Controle Positivo (CP)  2494 4213 1,69 2,00 

Controle Negativo (CN)  2248 3936 1,75 3,00 

CN + 500 FTU/kg  2423 4250 1,76 2,00 

CN + 1.500 FTU/kg  2409 4212 1,75 2,00 

CN + 4.500 FTU/kg  2383 4124 1,73 3,00 

CN + 13.500 FTU/kg  2398 4237 1,77 0,00 

ANOVA 

C.V(%)3 6,93 4,56 3,41 161,37 

E. P. M (g)
4
 74,15 84,83 0,02 1,44 

Valor P 0,3506 0,1200 0,4186 0,7178 

¹Dados são médias de cinco repetições de 20 aves em cada. 

²Estatística são de dados transformados. 
3
C.V (%): coeficiente de variação. 

4
E. P. M (g): erro padrão da média. 

 

Os resultados mostram que aves alimentadas com dietas controle negativo até 21 

dias de idade foram mais susceptíveis as deficiências nutricionais do que aos 42 dias de idade, 

observado pelo reduzido consumo de ração na dieta controle negativo. Aos 42 dias, aves que se 

alimentaram da dieta controle negativo não foram susceptíveis às deficiências nutricionais 

quando comparadas aos outros tratamentos, embora, numericamente verificou-se redução de 

9,86% no ganho de peso e 6,57% no consumo de ração comparada à dieta controle positivo. 

Provavelmente, os níveis nutricionais nas dietas na fase de crescimento e 

terminação não foram demasiadamente baixos na dieta controle negativo para melhorar de 

forma suficiente o desempenho das aves alimentadas com dieta controle positivo e aos 

tratamentos contendo niveis de fitase aos 42 dias. 

Santos et al.
42

 não encontraram diferenças para ganho de peso e consumo de ração 

entre as dietas controle positivo e negativo com a suplementação de fitase, porém, observaram 

melhor conversão alimentar com níveis de 1.500 FTU/kg de ração. 

Pirgozliev et al.
43

 mostraram que frangos alimentados com dietas contendo 2.500 

FTU/kg incrementaram em 6,6% o ganho de peso e em 2,4% a conversão alimentar comparado 
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aos frangos alimentados com dietas contendo 500 FTU/kg de ração. Melhor consumo de ração 

e ganho de peso de frangos de corte alimentados com fitase e baixos níveis de fósforo 

disponível foram verificados por Rutherfurd et al.
40

. A suplementação com fitase também 

aumentou linearmente o consumo de ração, o ganho de peso e a conversão alimentar de 

frangos
45

. 

Uma série de fatores, incluindo a fonte de fitase (tipo, origem, teor de fitato), e as 

características nutricionais (processamento, níveis de vitamina D3, relação Ca:P) pode ter 

influenciado no desempenho das aves. A liberação de minerais presentes no complexo fitato-

mineral, a utilização do inositol (produto final da desfosforalização do ácido fítico) pelos 

animais e o aumento da digestibilidade do amido e da disponibilidade da proteína foram 

descritos por Sebastian et al.
44

 como fatores que poderiam melhorar o desempenho das aves 

alimentadas com dietas suplementadas com fitase. 

Os resultados de desempenho obtidos neste experimento contradizem a hipótese de 

que o desempenho das aves possa continuar a melhorar com o aumento dos níveis de fitase nas 

dietas acima dos padrões recomendados pela indústria. O excesso de fósforo na alimentação 

influencia diretamente a saúde e a produção das aves e, indiretamente, a utilização de outros 

cátions e fósforo fítico por inibir a hidrólise de fitato
46

. 

A ausência de resposta para os maiores níveis de fitase no desempenho aos 42 dias 

também pode ser em consequência dos níveis de 0,30% de fósforo disponível na ração durante 

a fase inicial das aves uma vez que as necessidades de fósforo disponível nas fases iniciais são 

mais altas para o desenvolvimento ósseo e possivelmente influenciou no crescimento das aves 

aos 42 dias. Resultados semelhantes foram obtidos por Demirel et al.
46 

pois não encontraram 

diferenças no desempenho de frangos suplementados com fitase aos 42 dias de idade. 

O desempenho de frangos e a suplementação de fitase na dieta podem ser 

dependentes dos níveis de fósforo não fítico. Persia e Saylor
48 

demonstraram que a 

suplementação de 600 FTU/kg em dietas para frangos resultaram em aumento no ganho de 

peso, consumo de ração, porcentagem de cinzas nas tibias e redução da mortalidade de frangos. 

Os autores mostraram que a fitase foi capaz de reduzir os requerimentos de fósforo não fítico 

em 8,5% para o ganho de peso, 3,5% para o consumo de ração e 6,5% para a porcentagem de 

cinzas na tíbia. O efeito da fitase foi mais evidente em baixas concentrações de fósforo não 

fítico do que em dietas com altas concentrações de fósforo não fítico.  

Resultados encontrados por Karimi et al.
49 

também sugerem que a adição de 500 

FTU/kg em dietas com deficiência de 0,20% de fósforo não-fítico pode melhorar o ganho de 

peso, o consumo de ração e a conversão alimentar e diminuição da taxa de mortalidade de 
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frangos. A suplementação de fitase em 400 FTU/kg de ração em dietas contendo baixos níveis 

de fósforo não fítico (2,5 g/kg) pode melhorar o crescimento e a porcentagem de cinzas nas 

tibias de frangos
51

. De acordo com Hamdi et al.
51

 níveis de 0,35% a 0,40% de fósforo não fítico 

com doses de fitase em 1.150 FTU/kg em dietas garantiram a formação de ossos e melhor 

desempenho de frangos de corte de 1 a 14 dias. 

Estudos publicados por Slominski et al.
52

 mostraram que o grau de fósforo fítico 

liberado não esta diretamento associado à inclusão de maiores níveis de fitase exógena na dieta, 

mas possivelmente em consequência da molécula de fitato ser relativamente inacessível à 

hidrólise. Acredita-se que a hidrólise de fitato ocorra principalmente no aparelho digestório 

(papo, proventrículo, moela) onde o pH é mais propício para a ação da fitase e o substrato fitato 

é mais solúvel em água
46

. Portanto, as condições e o tempo de trânsito da digestão no intestino 

são importantes determinantes para eficácia da fitase. 

Anteriormente, Cowieson et al.
53 

verificaram melhores ganho de peso, consumo de 

ração, energia metabolizável aparente, cinzas ósseas e digestibilidade de aminoácidos em 

frangos suplementados com doses logarítmicas de 150 FTU/kg até 24.000 FTU/kg. Os autores 

afirmaram que a melhora pode estar associado à hidrólise de fitato. Shirley e Edwards
54

 

relataram que aproximadamente 58% de fósforo fítico desaparece com 750 FTU/kg de fitase 

microbiana comparados com 95% de hidrólise com 12.000 FTU/kg.  

Embora sem mensurar a hidrólise de fitato verificou-se que 500 FTU/kg de fitase 

microbiana foi suficiente para que as reduções de 0,15% de fósforo fítico, 0,165% de cálcio, 52 

kcal/kg energia metabolizável, 0,017% de lisina, 0,039% de metionina + cistina, 0,033% de 

treonina, 0,020% de sódio nas dietas fossem compensadas, apresentando resultados de 

desempenho semelhantes aos animais alimentados com a dieta controle positivo.  

Os resultados de cinzas nas tíbias aos 21 e 42 dias estão apresentados na Tabela 7. 

Aos 21 dias, frangos que consumiram dieta controle positivo apresentaram maior (P < 0,05) 

porcentagem de cinzas nas tibias comparados aos frangos que receberam dieta controle 

negativo e 500 FTU/kg, no entanto, não diferiram (P > 0,05) dos níveis de 1.500 FTU/kg, 4.500 

FTU/kg e 13.500 FTU/kg de ração. Frangos que receberam a dieta controle negativo 

apresentaram menor (P < 0,05) porcentagem de cinzas nas tíbias quando comparado aos outros 

tratamentos. Houve efeito quadrático-platô do LRP (linear response plateau) (P < 0,05) e nível 

estimado de 1.227 FTU/kg de ração para maximizar a porcentagem de cinzas na tíbia (Figura 

2).  
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TABELA 7. Cinzas nas tíbias de frangos alimentados com diferentes níveis de fitase aos 21 e 

42 dias de idade
1
  

Tratamentos
¹
  

21 dias 42 dias 

 
Cinzas na Tíbia (%) Cinzas na Tíbia (%) 

Controle Positivo (CP)  53,24ª 54,27
a
 

Controle Negativo (CN)  46,79
c
 48,59

b
 

CN + 500 FTU/kg  51,20
b
 53,85

a
 

CN + 1.500 FTU/kg  53,50ª 54,58
a
 

CN + 4.500 FTU/kg  53,33ª 55,15ª 

CN + 13.500 FTU/kg  53,59ª 54,49
a
 

ANOVA 

C.V(%)
2
 3,30 2,73 

E. P. M (g)3 0,44 0,37 

Valor P <0,0014 <0,0015 

¹Dados são médias de cinco repetições de 03 aves em cada. 
2
C.V (%): coeficiente de variação. 

3
E. P. M (g): erro padrão da média. 

4
y=46,79198 + 0,01085034x – 0,00000442x

2
; R

2
=0,68 Ponto máximo= 1.227 FTU/kg 

5
y=48,59512 + 0,01522468x – 0,00000943x

2
; R

2
=0,72 Ponto máximo= 807 FTU/kg 

a-c 
Médias seguidas de letras diferentes dentro das colunas são significativamente diferentes (P ≤ 0,05). 

 

 

Figura 2. Modelo quadrático com platô do LRP (linear response plateau) para os níveis de 

fitase e a porcentagem de cinzas na tíbia de frangos aos 21 dias de idade. 

 

Aos 42 dias, frangos que consumiram dieta controle positivo obtiveram maior (P ≤ 

0,05) porcentagem de cinzas nas tíbias comparados aos frangos alimentados com a dieta 

controle negativo, porém, não houve diferença (P > 0,05) entre os outros tratamentos. De forma 

semelhante aos 21 dias, aves que receberam a dieta controle negativo apresentaram menor (P ≤ 

0,05) porcentagem de cinzas nas tíbias comparado aos outros tratamentos. Houve efeito 

quadrático-platô do LRP (linear response plateau) (P > 0,05) para porcentagem de cinzas na 

tíbia e nível estimado de 807 FTU/kg de ração (Figura 3).  
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Figura 3. Modelo quadrático com platô do LRP (linear response plateau) para os níveis de 

fitase e a porcentagem de cinzas na tíbia de frangos aos 42 dias de idade. 

 

Apesar do desempenho não ter sido influenciado (P > 0,05) aos 42 dias de idade, os 

níveis de cálcio e fósforo foram limitantes para esta variável e os teores de cinzas na tíbia 

foram os indicadores mais sensíveis de avaliação mineral do que o próprio crescimento em 

frangos. 

Manipulações inadequadas de cálcio e fósforo afetaram o desenvolvimento mineral 

ósseo das aves. Aos 21 dias houve redução de 12,11% na porcentagem de cinzas nas tíbias de 

frangos alimentados com a dieta controle negativo e aos 42 dias houve redução de 10,46% 

quando comparados à respectiva dieta controle positivo. Estes resultados estão de acordo com 

Walk et al.
28

 pois verificaram que a porcentagem de cinzas nas tíbias foram reduzidos em dietas 

controle negativo em relação aos demais tratamentos. 

A menor porcentagem de cinzas nas tíbias de frangos alimentados com dieta 

controle negativo pode ter sido em função de uma reduzida quantidade de fósforo disponível 

para absorção no trato digestório
55

. Torna-se importante o fornecimento equilibrado e adequado 

de níveis de cálcio e fósforo, uma vez que estes minerais são fatores limitantes para otimizar os 

parâmetros ósseos.  

Aos 21 e 42 dias a suplementação de fitase aumentou o percentual de cinzas na 

tíbia das aves comparado à dieta controle negativo. Aves alimentadas com dietas contendo 500 

FTU/kg fornecidos aos 42 dias de idade garantiram efeito semelhante (P > 0,05) na 

porcentagem de cinzas nas tíbias comparado à dieta controle positivo. A ausência de resposta 

negativa à suplementação de fitase indica que os ajustes para os níveis de cálcio e fósforo na 

dieta e à adição de enzima fitase foram aceitáveis. 
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Resultados semelhantes foram obtidos por Walk et al.
28

 e Walk et al.
30

 que 

verificaram aumento no percentual de cinzas na tíbia com a suplementação de fitase em dietas 

controle negativo (até 1.500 FTU/kg de ração) e efeito semelhante aos frangos alimentados 

com dieta controle positivo
56

. 

Powell et al.
57 

observaram que frangos suplementados com dietas contendo 500 

FTU/kg, baixos níveis de fósforo disponível (0,20%) e diferentes concentrações de cálcio 

(0,67%; 1,00% e 1,33%) aumentaram a resistência óssea, peso dos ossos e a porcentagem de 

cinzas na tíbia. 

A suplementação de fitase resultou em melhoria na densidade mineral óssea que 

variaram de 14% a 24%
59

. Chung et al.
59 

constataram que a suplementação de duas diferentes 

fitases microbianas (origem fúngica e bacteriana) melhoraram a densidade mineral óssea em 

todos os seus níveis de inclusão, em média, 9% para tíbia e 13% para o fêmur de frangos. 

Neste estudo, é provável que tenha ocorrido aumento da disponibilidade de fósforo 

e de cálcio no trato digestório das aves que foram suplementadas com fitase. Presume-se que 

houve incremento no conteúdo de substrato para o desenvolvimento ósseo, verificado pelo 

aumento nos teores de cinzas nas tíbias aos 21 e 42 dias. Isto mostra que a eficiência em que o 

fósforo e o cálcio consumidos pelas aves e usados para as cinzas ósseas foram potencializados 

pela adição de fitase na dieta. Além disso, a resposta dos animais à fitase microbiana em termos 

dos teores de cinzas nas tíbias foram maiores para os menores teores de fósforo e cálcio na 

dieta. O efeito positivo da fitase na deposição de minerais na tíbia pode ser atribuído à 

disponibilização do fósforo complexado ao ácido fítico. 

Os resultados de digestibilidade ileal aparente do cálcio e do fósforo aos 21 e 42 

dias estão apresentados na Tabela 8. Aos 21 e 42 dias não houve diferenças (P > 0,05) para a 

digestibilidade ileal aparente do cálcio. Alguns autores relataram melhoria na 

biodisponibilidade do cálcio com a suplementação de fitase
60-62

, provavelmente devido à 

habilidade da fitase de aumentar a retenção de cálcio
62

. Porém, neste experimento não houve 

efeito (P > 0,05) dos níveis de fitase na digestibilidade ileal aparente do cálcio das aves aos 21 

e 42 dias de idade quando os níveis de cálcio foram reduzidos em 0,165% em todas as fases.  

Considerando que o cálcio dietético analisado em todas as dietas foram maiores do 

que o cálcio formulado, a suplementação de fitase não melhorou a digestibilidade ileal do 

cálcio provavelmente porque houve a formação de quelatos minerais-fitato quando os frangos 

foram alimentados com os níveis de cálcio na dieta. De forma semelhante ao observado para a 

digestibilidade ileal aparente do fósforo, o excesso de cálcio diminui a digestibilidade devido à 

precipitação do cálcio e do fósforo. Selle et al.
63

 relataram que a máxima insolubilidade de 
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quelatos de minerais e fitato ocorrem entre pH 4 e 7 no trato gastrointestinal. 

 

TABELA 8. Digestibilidade ileal aparente do Ca e do P de frangos alimentados com diferentes 

níveis de fitase aos 21 e 42 dias de idade¹ 

  
21 dias 42 dias 

Tratamentos
¹
 

 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Ca 

 (%) 

P 

(%) 

Controle Positivo (CP)  45,65 40,67
b
 41,51 56,47 

Controle Negativo (CN)  60,16 44,02
b
 41,72 57,27 

CN + 500 FTU/kg  47,00 40,49
b
 54,60 57,66 

CN + 1.500 FTU/kg  59,82 56,71
a
 38,51 55,56 

CN + 4.500 FTU/kg  45,34 56,68
a
 42,24 52,44 

CN + 13.500 FTU/kg  43,00 66,45
a
 50,31 63,40 

ANOVA 

C.V (%)
2
 41,92 30,28 52,36 36,92 

E. P. M (g)3 7,18 4,86 7,63 8,44 

Valor P 0,3301 0,00114 0,6298 0,9383 

¹Dados são médias de cinco repetições de 05 aves em cada. 
2
C.V (%): coeficiente de variação. 

3
E. P. M (g): erro padrão da média. 

4
 y=43,6904 + 0,0043x – 0,0000001915x

2
 ; R

2
=0,27 Ponto máximo: 11.117 FTU/kg 

a-c 
Médias seguidas de letras diferentes dentro das colunas são significativamente diferentes (P ≤ 0,05). 

 

 

A ausência de efeitos dos níveis crescentes da enzima fitase e a digestibilidade ileal 

do cálcio poderiam ser também em consequência da variação da relação Ca:Pdisp, promovendo 

o fitato de cálcio ou a precipitação com o fosfato bicálcico no intestino delgado diminuindo a 

disponibilidade do cálcio
64

. De acordo com Wise
47

, o cálcio é considerado fator chave na 

atividade da fitase no trato gastrointestinal das aves. Resultados com fitase em rações à base de 

milho e farelo de soja obtidos pelos autores mostraram que quanto mais ampla a relação 

Ca:Pdisp menor a atividade de fitase na dieta. Para os autores a redução da atividade de fitase e 

a relação Ca:Pdisp pode ser explicada de duas formas: 1) o cálcio adicional liga-se ao ao fitato 

para formar um complexo insolúvel que é menos acessível a fitase; 2) o cálcio adicional pode 

reprimir diretamente a atividade de fitase competindo com sítios ativos da enzima. Melhores 

respostas para a fitase foram alcançadas por Qian et al.
65

 com rações contendo 900 FTU/kg em 

0,27% de fósforo não fítico e 600 FTU/kg em 0,36% de fósforo não fítico formuladas em 

relação 1:1 a 1,4:1 de Ca:Ptotal em perus. 

Dilger et al.
66

 relataram que a suplementação de fitase em dietas para frangos 

melhorou o desempenho, porém não influenciou na digestibilidade do cálcio. Amerah et al.
37

 

verificaram que 1.000 FTU/kg de ração e diferentes relações Ca:Pdisp melhoraram a 

digestibilidade do fitato, fósforo e aminoácidos em frangos aos 21 dias de idade. 

Aos 21 dias foram encontradas diferenças (P ≤ 0,05) para a digestibilidade ileal do 
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fósforo (Tabela 8). Frangos alimentados com 1.500 FTU/kg apresentaram maior (P ≤ 0,05) 

digestibilidade ileal do fósforo comparados com a dieta controle positivo, dieta controle 

negativo e 500 FTU/kg de ração, entretanto, não diferiram (P > 0,05) das dietas com 4.500 

FTU/kg e 13.500 FTU/kg de ração. Efeito quadrático na digestibilidade ileal aparente do 

fósforo foi encontrado e o valor estimado em 11.117 FTU/kg de ração. 

Neste estudo, o fósforo disponível foi reduzido em 0,15% nas dietas na fase inicial, 

crescimento, terminação e adicionado níveis crescentes de fitase para minimizar os efeitos do 

excesso de fósforo na dieta. Verificou-se aos 21 dias que a inclusão a partir de 1.500 FTU/kg 

melhoraram a digestibilidade ileal aparente do fósforo. A suplementação de fitase em níveis de 

até 13.500 FTU/kg atingiu maior digestibilidade ileal do fósforo (66,45%) aumentando em 

50,95% e 63,39%, respectivamente, comparado às dietas controle negativo e controle positivo.  

A digestibilidade ileal aparente do fósforo melhorou com as adições crescentes de 

fitase na dieta, em contraste com os resultados da digestibilidade ileal aparente do cálcio. 

Acredita-se que o efeito positivo da fitase sobre a digestibilidade ileal aparente do fósforo é em 

grande parte da hidrólise do ácido fítico pela enzima e melhora na disponibilidade do fósforo
68

. 

Chung et al.
59 

verificaram que a suplementação de fitase na dieta melhorou a 

retenção aparente de Ca, Na e Cu, fitato e a absorção de fosforo ileal de 32% para 44% entre os 

diferentes níveis de inclusão. A suplementação de fitase na dieta com baixos níveis de fósforo 

melhorou a digestibilidade ileal aparente de serina, glicina, valina, isoleucina, tirosina, 

histidina, lisina e arginina. 

Melhor digestibilidade do fósforo e na degradação do ácido fítico de frangos que 

consumiram 1.000 FTU/kg na ração foram observados por Olukosi et al.
11

, sugerindo que a 

resposta para a fitase foi independente da fontes de fósforo inorgânico (fosfato monocálcico e 

fosfato tricálcico) utilizadas na dieta. O aumento da utilização do fósforo pode ser atribuído na 

melhora da utilização do ácido fitico ligado ao fósforo na presença de fitase. Aos 42 dias não 

houve diferença (P > 0,05) para a digestibilidade ileal aparente do fósforo, no entanto, a 

suplementação de 500 FTU/kg apresentou efeito semelhante (P > 0,05) comparado à dieta 

controle positivo. Resultados semelhantes foram observados por Geringh et al.
68

 pois ao 

avaliarem níveis de fitase associados à xilanase, as maiores concentrações de fitase (até 16.000 

FTU/kg) não ajudaram a aumentar a digestibilidade dos aminoácidos. Os autores sugerem que a 

ausência de resposta pode ser atribuída à maior perda de energia endógena em comparação a 

frangos alimentados com dietas suplementadas com fitase nos primeiros dias.  

Ao avaliar a inclusão de fitase em baixas concentrações de fósforo em dietas à base 

de milho e farelo de soja, Rutherfurd et al.
58

 verificaram que a inclusão de fitase dietética em 
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200 g/t não ofereceu benefícios nutricionais adicionais do que 100 g/t, mostrando que os níveis 

de fitase testados para a digestibilidade dos nutrientes de frangos não continuaram a melhorar 

com o aumento das concentrações de fitase na dieta. A hidrólise de fitato feita pela 

suplementação de fitase microbiana pode melhorar a disponibilidade dos aminoácidos, mas os 

autores afirmaram que a extensão ira depender das concentrações de fitato dietético, da proteína 

presente e das fontes e concentrações de fitase. 

As concentrações de fósforo total no dia 1 não se alteraram e foram estatisticamente 

iguais (P > 0,05) entre os tratamentos (Tabela 9). No entanto, as características da cama 

reutilizada dos frangos aos 21 e 42 dias foram influenciados (P ≤ 0,05) para a porcentagem de 

fósforo total e os níveis de fitase. 

 

TABELA 9. Teores de fósforo total (P) da cama de frangos alimentados com diferentes níveis 

de fitase aos 1, 21 e 42 dias de idade¹ 

  
1 dia 21 dias 42 dias 

Tratamentos
¹
 

 
P (%) P (%) P (%) 

Controle Positivo (CP)  0,57 0,54ª 0,82ª 

Controle Negativo (CN)  0,52 0,51
b
 0,65

b
 

CN + 500 FTU/kg  0,46 0,54ª 0,57
b
 

CN + 1.500 FTU/kg  0,53 0,48
b
 0,60

b
 

CN + 4.500 FTU/kg  0,56 0,49
b
 0,65

b
 

CN + 13.500 FTU/kg  0,53 0,53
a
 0,64

b
 

ANOVA 

C.V (%)
2
 22,37 9,23 18,39 

E. P. M (g)3 0,04 0,02 0,04 

Valor P 0,6091 0,0349
4
 0,0011

5
 

¹Dados são médias de cinco repetições de 05 aves em cada. 
2
C.V (%): coeficiente de variação. 

3
E. P. M (g): erro padrão da média. 

4
Regressão não significativa. 

5
Regressão não significativa. 

a-c 
Médias seguidas de letras diferentes dentro das colunas são significativamente diferentes (P ≤ 0,05). 

 

Aos 21 dias, menor (P ≤ 0,05) porcentagem de fósforo total na cama foi encontrada 

para frangos alimentados com 1.500 FTU/kg e 4.500 FTU/kg de ração quando comparados ao 

grupo controle positivo. Aos 42 dias, não houve diferenças (P > 0,05) nos teores de fósforo 

total de frangos alimentados com dieta controle negativo quando comparado aos níveis de 

fitase, entretanto, todos apresentaram menor (P ≤ 0,05) porcentagem de fósforo total na cama 

quando comparados ao tratamento controle positivo. 

É evidente que o reduzido desempenho numérico e os piores resultados de cinzas 

nas tíbias de frangos que consumiram à dieta controle negativo também tivessem menores 

níveis de fósforo total na cama quando comparado aos outros tratamentos, uma vez que as aves 

consumiram rações contendo reduzidos níveis nutricionais sem a suplementação de fitase.  
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Aos 21 dias à adição de 1.500 FTU/kg de ração reduziu em 11,11% a porcentagem 

de fósforo total na cama comparado à dieta controle positivo e aos 42 dias os níveis de 500 

FTU/kg foram suficientes para reduzir em 30,49% a porcentagem de fósforo total em 

comparação à dieta controle positivo. Resultados semelhantes foram obtidos por Applegate et 

al.
69

 pois ao diminuírem o teor de fósforo da dieta de frangos por meio da suplementação com 

fitase nas diversas fases de criação, verificaram aos 49 dias de idade a redução média de 33% 

no fósforo total da cama em comparação à dieta controle. 

O que pode ter contribuído para reduzir as porcentagens de fósforo total na cama de 

frangos alimentados com fitase foi à redução dos níveis nutricionais na ração e as quantidades 

de fitase suplementadas que puderam quebrar as moléculas de fitato presente nas dietas 

controle negativo, resultando em menor excreção de fósforo total em relação à dieta controle 

positivo aos 42 dias de idade. Estudos realizados por Leytem et al.
70 

também mostraram que as 

inclusões de fitase (600 FTU/kg de ração) em rações com fósforo inorgânico ou com menores 

teores de fósforo disponível reduziram os teores de fósforo total na cama de 28% para 43%.  

Os resultados na porcentagem de matéria seca (MS) da cama e avaliação de lesões 

de pododermatite na Tabela 10 mostram que não houve diferenças (P > 0,05) para os teores de 

matéria seca da cama e para as lesões de pododermatite entre os tratamentos aos 21 e 42 dias de 

idade. 

 

TABELA 10. Porcentagem de matéria seca (MS) da cama e avaliação de lesões de 

pododermatite de frangos alimentados com diferentes níveis de fitase aos 21 e 42 dias de idade¹ 

  
21 dias 42 dias 

Tratamentos
¹
 

 

MS 

 (%) 

² 
Lesões 

0-4 

MS 

 (%) 

² 
Lesões 

0-4 

Controle Positivo (CP)  62,25 0,80 41,37 1,04 

Controle Negativo (CN)  60,42 0,92 38,35 1,08 

CN + 500 FTU/kg  59,71 0,48 35,45 1,28 

CN + 1.500 FTU/kg  63,08 0,64 37,82 0,88 

CN + 4.500 FTU/kg  62,68 0,80 39,73 0,68 

CN + 13.500 FTU/kg  60,96 0,72 38,59 1,20 

ANOVA 

C.V (%)
3
 4,65 - 11,74 - 

E. P. M (g)4 0,96 - 1,43 - 

Valor P 0,0858 0,62 0,1079 0,67 

¹Dados são médias de cinco repetições de 05 aves em cada. 
²
Lesões de pododermatite registrados na escala de 5 pontos. 

3
C.V (%): coeficiente de variação. 

4
E. P. M (g): erro padrão da média. 

 

As fitases usadas em dietas das aves como ferramenta nutricional para melhorar a 

disponibilidade de fósforo, cálcio, aminoácidos, e utilização da energia dos ingredientes da 
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ração vegetal
9
 também podem ser capazes de aumentar a utilização do sódio a partir do 

intestino
9,23,64

. O aumento da utilização de sódio com a suplementação de fitase poderia alterar 

o balanço eletrolítico na dieta com a inclusão dos ingredientes, o que não foi verificado no 

experimento. Altos níveis de ânions na dieta ou o baixo balanço eletrolítico (< 250 mEq/kg) 

induz à acidose e que pode afetar o desempenho das aves, aumentar a umidade da cama e 

causar problemas nas pernas
71

.  

Neste experimento, níveis de sódio reduzidos em 0,020% na fase inicial e mantidos 

nas fases de crescimento e terminação foram adequados com a suplementação dos níveis de 

fitase e não provocaram lesões de pododermatites e na umidade da cama de frangos. Neste 

sentindo, a suplementação de fitase também pode garantir uma economia de sódio necessária 

nos processos de digestão. Outros fatores podem afetar a umidade na cama com a 

suplementação de fitase incluindo níveis inadequados de fósforo dietético conforme verificado 

por Bedford et al.
72

 ou o excesso de cálcio dietético com ampla relação Ca:P
73

. 

 

2.4 Conclusão  

 

Na fase inicial a utilização de níveis em até 1.500 FTU/kg de ração com redução 

nutricional e de energia na ração melhora o crescimento, a mineralização óssea, a 

digestibilidade ileal aparante do fósforo, reduz o fósforo excretado e não afeta a qualidade da 

cama das aves. Níveis de 500 FTU/kg de ração na fase de crescimento e terminação podem ser 

utilizados sem efeitos adversos nas aves.  
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CAPÍTULO 3. DESEMPENHO, CINZAS ÓSSEAS, DIGESTIBILIDADE ILEAL, 

QUALIDADE DA CAMA, LESÕES DE PODODERMATITE E RENDIMENTO DE 

CARCAÇA EM FRANGOS ALIMENTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE 

INCLUSÂO DE FITASE 

 

RESUMO: Um experimento foi conduzido no Animal Sciences Department da University of 

Missouri para avaliar os níveis de fitase microbiana no desempenho, cinzas ósseas, 

digestibilidade ileal aparente do cálcio e do fósforo, qualidade da cama, lesões de 

pododermatite, rendimento e composição de carcaça em frangos de 1 aos 42 dias de idade. Um 

total de 720 pintos de um dia, machos e fêmeas, Cobb 500, foram alojados em boxes e 

distribuídos aleatoriamente em delineamento inteiramente casualizado com 6 tratamentos, 5 

repetições e 24 aves em cada parcela. Os tratamentos dietéticos foram: dieta controle positivo, 

controle negativo (0,165% de Ca, 0,15% de Pdisp, 52 kcal/kg energia metabolizável reduzidos 

em relação à dieta controle positivo) controle negativo + 500 FTU/kg, controle negativo + 

1.500 FTU/kg, controle negativo + 4.500 FTU/kg, controle negativo + 13.500 FTU/kg de 

ração. As atividades de fitase nas dietas estavam de acordo com os valores formulados. Aos 21 

dias, não houve diferenças significativas para o ganho de peso, o consumo de ração, a 

conversão alimentar e a mortalidade entre os tratamentos. Aos 42 dias, frangos alimentados 

com a dieta controle positivo apresentaram maior (P ≤ 0,05) ganho de peso e consumo de ração 

comparado a dieta controle negativo, entretanto, não diferiram estatisticamente de frangos 

alimentados com os níveis de fitase. Aos 21 e 42 dias a porcentagem de cinzas nas tíbias 

aumentou (P ≤ 0,05) com a suplementação de fitase sendo equivalente à dieta controle positivo.  

Aos 42 dias, não houve diferenças (P > 0,05) para a digestibilidade ileal aparente do cálcio, 

entretanto, a fitase aumentou (P ≤ 0,05) de maneira linear crescente a digestibilidade ileal 

aparente do fósforo. Níveis de fitase não influenciaram (P > 0,05) na matéria seca da cama, nas 

lesões de pododermatite, no rendimento e na composição de carcaça dos frangos. Na fase 

inicial a utilização de níveis em até 1.500 FTU/kg de ração com redução nutricional e de 

energia na ração melhora o crescimento, a mineralização óssea, a digestibilidade ileal aparante 

do fósforo, reduz o fósforo excretado e não afeta a qualidade da cama das aves. Níveis de 500 

FTU/kg de ração na fase de crescimento e terminação podem ser utilizados sem efeitos 

adversos nas aves.  

 

Palavras-chave: ácido fitico, frangos, mio-inositol hexafosfato, níveis  
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CHAPTER 3. PERFORMANCE,  BONE ASH, ILEAL DIGESTIBILITY, LITTER 

QUALITY, FOOT PAD DERMATITIS LESIONS, CARCASS YIELD AND 

COMPOSITION IN BROILERS FED WITH DIFFERENT PHYTASE INCLUSION 

LEVELS 

 

ABSTRACT: An experiment was conducted to evaluate the phytase microbial levels on 

performance, bone ash, apparent ileal digestibility of calcium and phosphorus, litter quality and 

foot pad dermatitis lesions, carcass yield and composition in broiler from d 1 to 42 d. A total of 

720 day old broilers, male and female, Cobb 500, were housed in floor pens and randomly assigned 

completely randomized design with 6 treatments, 5 replicates and 24 birds per each pen. The 

dietary treatments were: positive control diet, negative control (0.165% Ca, 0.15% aP, 52 kcal/kg 

metabolizable energy reduced from the positive control diet),  negative control + 500 PU/kg, 

negative control + 1,500 PU/kg, negative control + 4,500 PU/kg and negative control + 13,500 

PU/kg diet. The phytase activity in the diets were in agreement with formulated values. At 21 

days there was no significant difference to the body weight, feed intake, feed conversion and 

mortality among the treatments. At 42 days, broilers fed with the positive control diet had 

higher (P ≤ 0.05) body weight and feed intake compared to the negative control, however, there 

was no statiscally differ broilers fed with phytase levels. At 21 and 42 days, the tibia ash 

percent increased (P ≤ 0.05) with the phytase supplementation being equivalent the positive 

control diet. At 42 days there was no difference (P > 0.05) to apparent ileal digestibility of 

calcium, however, the phytase increasing (P ≤ 0.05) linearly the apparent ileal digestibility of 

phosphorus. Phytase levels didn’t influence (P > 0.05) on the litter dry matter, foot pad 

dermatitis lesions, carcass yield and composition in broilers. In the initial phase the use levels 

up to 1500 FTU/kg diet with nutritional reduction and energy in the diet improves growth, bone 

mineralization, apparent ileal digestibility of phosphorus, reduces the excreted phosphorus and 

does not affect the litter quality in broilers. Levels of 500 FTU/kg feed for growing and 

finishing phase can be used without adverse effects in poultry. 

 

Key-words: phytic acid, broilers, myo-inositol hexaphosphate, levels 
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3.1 Introdução 

 

Mais de metade do fósforo presente em cereais e leguminosas está na forma 

complexada incluindo o ácido fítico (mio-inositol hexafosfato di-hidrogenofosfato - IP6). O 

ácido fítico é uma molécula aniônica com seis grupos de fosfato que faz complexos insolúveis 

com cátions divalentes e possui atividade anti-nutricional. Os fitatos podem reduzir a 

disponibilidade de carboidratos e aminoácidos na dieta dos animais não-ruminantes diretamente 

através da interação das enzimas digestivas ou das proteínas
1-2

. 

Para reduzir os efeitos negativos do fitato, as fitases exógenas são adicionadas nas 

dietas das aves. As fitases podem hidrolisar as ligações ésteres entre os grupos de fosfato e o 

anel de inositol em fitatos
3
, aumentando a disponibilidade de minerais na dieta, principalmente 

o fósforo, aminoácidos e energia
2,4

, e reduzindo a excreção de fósforo inorgânico no meio 

ambiente
5
. 

Os efeitos positivos da suplementação de fitase na dieta das aves e baixo fósforo 

disponível têm sido relatado por vários autores, incluindo melhora no desempenho
6,7

, na 

digestibilidade de nutrientes
8,9,10

 na liberação de minerais como o fósforo
11

, cálcio
12

, zinco
13

 e 

outros minerais e aminoácidos
2,14

. 

O efeito extra-fósfórico e a melhora no desempenho das aves têm sido relatados em 

concentrações que variam entre 500 FTU/kg e 1.000 FTU/kg de ração
15-16

. No entanto, alguns 

estudos têm adicionados fitases exógenas em concentrações que excedem de 1.000 FTU/kg até 

10.000 FTU/kg
17

, 12.000 FTU/kg
18

, 24.000 FTU/kg
2
 e 62.500 FTU/kg

19
, como forma de 

melhorar ainda mais os parâmetros associados ao desempenho. 

As hipóteses para explicar os melhores resultados e a variabilidade de respostas na 

literatura com a maior suplementação de fitase na dieta das aves podem depender, em parte, das 

concentrações de fitato, concentrações molares de substrato e enzima presente, e da capacidade 

que as altas concentrações de fitase possuem em maximizar a desfosforilação de fitato
20

. Para 

melhor compreender os efeitos extra-fósforicos objetivou-se avaliar maiores concentrações de 

fitase em dietas com redução nutricional sobre o desempenho, teores de cinzas nas tíbias, 

digestibilidade ileal aparente do cálcio, do fósforo, qualidade da cama, lesões de pododermatite 

e o rendimento de carcaça em frangos. 

 

3.2 Material e Métodos 
 

Foi conduzido um experimento no Animal Sciences Department da University of 

Missouri, Columbia, Estados Unidos da América. Foram utilizados 720 pintos de um dia de 
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idade, metade machos e metade fêmeas, Cobb 500, com peso médio inicial de 41,38 g, 

vacinados contra a doença de Marek em incubatório comercial. 

As aves foram criadas em galpão convencional do nascimento até os 42 dias de 

idade. Cada parcela experimental recebeu cama nova de maravalha, sistema de aquecimento 

com lâmpada incandescente de 200W, bebedouro pendular e comedouro tubular. As aves foram 

mantidas em um programa de iluminação de 24 horas e tiveram acesso ad libitum para água e 

ração. O protocolo de cuidados com os animais de número 6216 foi analisado e aprovado pelo 

Comitê de Ética da Universidade de Missouri em Columbia - Animal Care and Use Committee 

(ACUC). 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com seis tratamentos, 

cinco repetições e 24 aves em cada parcela. Os tratamentos avaliados foram: 

Tratamento 1: Dieta controle positivo sem suplementação de fitase;  

Tratamento 2: Dieta controle negativo: cálcio, fósforo disponível e energia metabolizável 

reduzidos em relação à dieta controle positivo;  

Tratamento 3: Dieta controle negativo e 500 FTU/kg de ração;  

Tratamento 4: Dieta controle negativo e 1.500 FTU/kg de ração;  

Tratamento 5: Dieta controle negativo e 4.500 FTU/kg de ração;  

Tratamento 6: Dieta controle negativo e 13.500 FTU/kg de ração.  

As rações experimentais (Tabelas 1 e 2) foram formuladas à base de milho e farelo 

de soja de acordo com os níveis nutricionais recomendados por Cobb 500
21

; Rostagno et al.
22

; 

NRC
23

 exceto para o cálcio, fósforo disponível, energia metabolizável que foram reduzidos em 

relação à dieta controle positivo. As dietas foram elaboradas em duas fases: fase inicial (1 a 21 

dias) e fase de crescimento (22 a 42 dias). Na fase inicial (1 a 21 dias) e de crescimento (22 a 

42 dias) foram reduzidos níveis de cálcio (0,165%), fósforo disponível (0,15%), energia 

metabolizável (52 kcal/kg) em relação à dieta controle positivo. A areia foi adicionada como 

material inerte em dietas não suplementadas com fitase e o óxido crômico foi incluído nas 

dietas como indicador indigestível. 
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TABELA 1. Cálculo e composição de nutrientes das dietas basais iniciais (1 a 21 dias) 

Dieta basal Controle Positivo Controle Negativo 

Ingredientes % % 

Milho 61,691 63,797 

Farelo de Soja 48% 30,890 30,522 

Óleo de Milho 2,015 0,748 

Farinha de Carne 2,000 2,000 

Fosfato Bicálcico¹ 1,337 0,539 

Calcário² 1,006 1,064 

Sal Comum 0,426 0,426 

DL metionina 99% 0,226 0,22 

Sup. Mineral Vitamínico³ 0,250 0,250 

Óxido Crômico 0,100 0,100 

Cocciodiostático 
4
 0,050 0,050 

L-treonina 0,010 0,011 

Inerte ou Fitase 
5
 - 0,270 

Composição Nutricional   

Proteína Bruta (%) 21,40 21,40 

Energia metabolizável (kcal/kg) 3050,00 3000,00 

Lisina (%) 1,13 1,12 

Metionina (%) 0,55 0,55 

Metionina + Cistina  0,90 0,90 

Treonina (%) 0,80 0,80 

Triptofano (%) 0,27 0,27 

Sódio (%) 0,20 0,20 

Cálcio (%) 1,00 0,83 

Fósforo dísponível (%) 0,45 0,30 

Composição analisada (%) 

  Cálcio (%) 1,10 0,81 

Fósforo total (%) 0,60 0,57 
¹Fosfato Dicálcico fornecido em 18,5% de P e 22% de Ca; 

²Calcário fornecido em 38% Ca; 

³Fornecimento por quilograma na dieta: manganês (sulfato de manganês), 100 mg; zinco (óxido de zinco), 100 

mg; ferro (sulfato ferroso), 50 mg; cobre (sulfato de cobre), 11,25 mg; iodo (iodato de cálcio), 1,5 mg; selênio 

(selenito de sódio), 0,15 mg; vitamina A, 7700 UI; vitamina D3, 2750 UTI; vitamina E, UI 16,5; vitamina B12, 11 

ug; vitamina K, 0,83 mg; riboflavina, 6,6 mg; tiamina, 1,1 mg; ácido pantotênico, 6,6 mg; niacina, 27,5 mg; 

piridoxina, 1,37 mg; ácido fólico, 0,69 mg; biotina, 33 mg; colina, 385 mg;  
4
 Avatec (Pfizer Animal Health's, New York, US) fornecido lasalocida de sódio em 50 g/kg. 

5
 Areia foi substituída por fitase comercialmente denominada de Quantum Blue® derivada de E. Coli. 
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TABELA 2. Cálculo e composição de nutrientes das dietas basais de crescimento (22 a 42 dias) 

Dieta basal Controle Positivo Controle Negativo 

Ingredientes % % 

Milho 67,270 69,388 

Farelo de Soja 48% 25,198 24,813 

Óleo de Milho 2,645 1,375 

Farinha de Carne 2,000 2,000 

Fosfato Bicálcico¹ 0,851 0,052 

Calcário² 1,088 1,146 

Sal Comum 0,376 0,376 

DL metionina 99% 0,102 0,100 

Sup. Mineral Vitamínico³ 0,250 0,250 

Óxido Crômico 0,100 0,100 

L-lisina HCL 78% 0,030 0,038 

Cocciodiostático 
4
 0,050 0,050 

L-treonina 0,040 0,042 

Inerte ou Fitase 
5
 - 0,27 

Composição Nutricional 

  Proteína Bruta (%) 19,10 19,10 

Energia metabolizavel (kcal/kg) 3150,00 3100,00 

Lisina (%) 1,00 1,00 

Metionina (%) 0,41 0,40 

Metionina + Cistina  0,72 0,72 

Treonina (%) 0,74 0,74 

Triptofano (%) 0,23 0,23 

Sódio (%) 0,18 0,18 

Cálcio (%) 0,90 0,73 

Fósforo dísponível (%) 0,35 0,20 

Composição analisada (%) 

  Cálcio (%) 0,96 0,79 

Fósforo total (%) 0,65 0,46 
¹Fosfato bicálcico fornecido em 18,5% de P e 22% de Ca; 

²Calcário fornecido em 38% Ca; 

³Fornecimento por quilograma na dieta: manganês (sulfato de manganês), 100 mg; zinco (óxido de zinco), 100 

mg; ferro (sulfato ferroso), 50 mg; cobre (sulfato de cobre), 11,25 mg; iodo (iodato de cálcio), 1,5 mg; selênio 

(selenito de sódio), 0,15 mg; vitamina A, 7700 UI; vitamina D3, 2750 UTI; vitamina E, UI 16,5; vitamina B12, 11 

ug; vitamina K, 0,83 mg; riboflavina, 6,6 mg; tiamina, 1,1 mg; ácido pantotênico, 6,6 mg; niacina, 27,5 mg; 

piridoxina, 1,37 mg; ácido fólico, 0,69 mg; biotina, 33 mg; colina, 385 mg;  

4 Avatec (Pfizer Animal Health's, New York, US) fornecido lasalocida de sódio em 50 g/kg. 
5
 Areia foi substituída por fitase comercialmente denominada de Quantum Blue® derivada de E. Coli. 

 

A composição nutricional dos alimentos usados na formulação foi obtido conforme 

o NRC
23

. A fitase utilizada no experimento foi a Escherichia coli 6-fitase modificada expressa 

em Trichoderma reesei (Quantum Blue, AB Vista Feed Ingredients, Reino Unido), com 

atividade esperada de 6.473 FTU/g. Níveis de fitase dietéticos foram analisados por Enzyme 

Services and Consultancy (Ystrad Mynach, Reino Unido) de acordo com os métodos 
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modificados de Engelen et al.
24

.  

As aves foram pesadas com um, 21 e 42 dias de idade, bem como as rações 

utilizadas e as sobras para cálculo do ganho de peso, do consumo de ração e da conversão 

alimentar. A mortalidade foi registrada diariamente e as aves abatidas ou mortas foram pesadas 

para cálculo de correção do consumo de ração e da conversão alimentar. 

Aos 21 e 42 dias de idade, três aves com peso médio dentro de cada parcela, foram 

submetidas à exposição de gás carbônico durante 30 segundos, posteriormente feito 

deslocamento cervical e coleta das tíbias esquerdas e análises de cinzas ósseas. 

Para determinação de cinzas ósseas, foram retirados os resíduos de carne, 

posteriormente, as tíbias foram cobertas individualmente por gaze e secas durante 12 horas em 

estufa a 105º C. Em seguida, as tíbias foram colocadas em recipientes fechados contendo 90% 

de éter etílico e 10% de metanol para serem desengorduradas. Após dois dias os ossos foram 

lavados com nova solução de 90% de éter etílico e 10% de metanol por 24 horas, secos em 

estufa a 105º C e pesados, com auxílio de balança de precisão (0,0001g) para cálculo da 

matéria seca desengordurada. Os ossos foram incinerados na mufla em temperatura de 600ºC 

durante 24 horas para determinação das cinzas na matéria seca desengordurada. 

Aos 21 e 42 dias de idade, cinco aves por repetição foram sacrificadas para coleta 

de conteúdo ileal a partir da metade inferior do íleo, entre o divertículo de Meckel e a junção 

ileocecal, para análise da digestibilidade ileal aparente do cálcio e do fósforo. As amostras 

digestivas de uma mesma repetição foram colocadas em um compartimento, pesadas e secas 

em estufa de ventilação forçada a 55ºC durante 72 horas para determinação de matéria seca. 

Aos 21 e 42 dias de idade amostras da cama de frangos foram recolhidos a partir de 

cinco diferentes pontos de uma mesma parcela, colocados em sacos plásticos e secos em estufa 

de ventilação forçada a 55ºC durante 72 horas para determinação de matéria seca a 55°C. 

Posteriormente, as amostras de cama foram moídas em peneira de um milímetro e secas em 

estufa a 105°C para determinação de matéria seca.  

As amostras de ração, cama de frango e conteúdo ileal foram moídas em peneira de 

um milímetro. As amostras foram duplicadas e submetidas à digestão cinza úmida nítrico-

perclórica validado pela inclusão de material referência padrão (folhas de pêssego) do Instituto 

Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos da América.  

O conteúdo de fósforo total das rações, da digesta ileal e da cama foi determinado 

colorimetricamente pelo método molibdo-vanádio de acordo com AOAC - Association of 

Official Analytical Chemists
25

 usando espectrofotômetro. As concentrações de cálcio e cromo 

das rações e da digesta ileal foram determinadas usando 1% de óxido de lantânio e 
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espectrofotometria de absorção atômica. 

A digestibilidade ileal aparente do cálcio e do fósforo foi calculada pela fórmula 

proposta por Ravindran et al.
26

 utilizando o óxido crômico como indicador indigestivel: 

Digestibilidade ileal aparente dos nutrientes %: {[ (NT/MI)d – (NT/MI)i] / (NT/MI)d} x 100, 

em que: (NT/MI)d = relação de nutrientes e marcador indigestível da dieta, e (NT/MI)i =  

relação de nutrientes e indicador indigestível da digesta ileal. 

Aos 21 e 42 dias, foi feita avaliação de lesões de pododermatite de cinco aves por 

repetição (Figura 1). Durante a avaliação os pés muito sujos foram lavados suavemente com 

um pano úmido e posteriomente seco. Foi realizada uma escala de 0 a 4 pontos (0= sem lesões, 

1= descoloração com hematomas, 2= superfície escura de lesões, 3= pequena úlcera coberta por 

crosta, e 4= grande úlcera coberta por crosta) conforme metodologia proposta por Ask
27

.  

 

                      

      Nível 0: sem lesões                        Nível 1: descoloração com hematomas 

                      

            Nível 2: superfície escura de lesões          Nível 3: pequena úlcera coberta por crosta 

                                   

                                           Nível 4: grande úlcera coberta por crosta 

Figura 1. Avaliação de lesões de pododermatite em frangos de corte 

 

Aos 42 dias, quatro aves (dois machos e duas fêmeas) de cada repetição foram 

selecionadas e submetidas durante 8 horas de jejum de sólidos. As aves foram insensibilizadas 

e abatidas por sangria na veia jugular, conforme os procedimentos de abate humanitário. A 

depena foi realizada mecanicamente e a evisceração foi efetuada manualmente removendo-se a 
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cabeça e os pés.  O rendimento de carcaça, de peito, coxa e sobrecoxa, asa e gordura 

abdmoninal foram expressos em relação ao peso vivo da ave.  

A análise estatística foi realizada utilizando o procedimento General Linear Model 

(GLM) do SAS
35

. Os dados foram submetidos à análise de variância, e posteriormente foi 

adotado o teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade para comparação das médias e a análise 

de regressão polinomial para avaliação dos níveis de fitase. Para comparação das médias das 

lesões de pododermatite foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis a 5% de probabilidade. 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

As análises de cálcio e fósforo total nas dietas estavam ligeiramente superiores em 

relação aos valores formulados (Tabela 1 e 2). Os resultados das recuperações de fitase nas 

dietas (Tabela 3) foram esperados quando as variações das amostras, misturas, erros de ensaios 

e variação na composição nutricional dos ingredientes
29

.  

 

TABELA 3. Níveis de fitase encontrados nas dietas experimentais¹ 

Tratamento
¹
 Fase inicial             Fase de crescimento 

                                                                                Determinação da atividade de fitase² FTU/kg 

Controle Positivo (CP) < 50 < 50 

Controle Negativo (CN) < 50 < 50 

CN + 500 FTU/kg 524 438 

CN + 1.500 FTU/kg 1650 658 

CN + 4.500 FTU/kg 3810 3060 

CN + 13.500 FTU/kg 9880 9160 
¹Os valores da atividade de fitase representam as médias de amostras duplicadas por análise. 

²Uma unidade de atividade de fitase (U) é definida como a quantidade de enzima que libera 1 µmol de P 

inorgânico por minuto a partir de fitato de sódio a pH 5,5 e 37 °C. 

 

Ao analisar os resultados de desempenho (Tabelas 4 e 5) verificou-se que aos 21 

dias de idade (Tabela 4) não houve diferenças (P > 0,05) para o ganho de peso, o consumo de 

ração, a conversão alimentar e a mortalidade entre os tratamentos. A ausência de diferenças 

significativas para o desempenho aos 21 dias pode indicar que os níveis de energia 

metabolizável, cálcio e fósforo disponível não foram limitantes na dieta controle negativo. 

Aves que se alimentaram da dieta controle negativo não foram estatisticamente susceptíveis as 

deficiências nutricionais quando comparado aos outros tratamentos, embora, numericamente 

verificou-se redução de 4,57% no ganho de peso e 3,77% no consumo de ração comparada à 

dieta controle positivo.  
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TABELA 4. Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA) e 

mortalidade (MOR) de frangos alimentados com diferentes níveis de fitase de 1 a 21 dias de 

idade
1
 

Tratamentos
¹
 

 GP 

(g) 

CR 

(g) 
CA 

MOR
²  

(%) 

Controle Positivo (CP)  700 981 1,40 0,0 

Controle Negativo (CN)  668 944 1,41 0,0 

CN + 500 FTU/kg  693 973 1,40 0,0 

CN + 1.500 FTU/kg  699 981 1,40 0,0 

CN + 4.500 FTU/kg  715 991 1,39 0,83 

CN + 13.500 FTU/kg  690 976 1,41 0,0 

ANOVA 

C.V (%)
3
 4,37 3,70 2,50 547,72 

E. P. M (g)4 14,35 17,05 0,01 0,34 

Valor P 0,2982 0,439 0,8632 0,4389 

¹Dados são médias de cinco repetições de 24 aves em cada. 

²Estatística são de dados transformados. 
3
C.V (%): coeficiente de variação. 

4
E. P. M (g): erro padrão da média. 

 

A suplementação de fitase na dieta controle negativo não influenciou (P > 0,05) as 

variáveis de desempenho aos 21 dias. A adição de fitase nos padrões adotados pela indústria 

(500 FTU/kg de ração) garantiu o mesmo desempenho de crescimento quando comparada à 

dieta controle positivo. 

Resultados obtidos por Augspurguer et al.
30

 e Wu et al.
31

 mostram benéfícios da 

suplementação de 500 FTU/kg de ração e baixos níveis de fósforo. Porém, Walk et al.
7 

encontraram melhor ganho de peso e conversão alimentar em frangos suplementados com 

dietas contendo 1.500 FTU/kg de ração aos 21 dias. 

Aos 42 dias de idade (Tabela 5), não houve diferenças (P > 0,05) para a conversão 

alimentar e a mortalidade. No entanto, o ganho de peso e o consumo de ração das aves foram 

diferentes (P ≤ 0,05) entre os tratamentos. 

Frangos que consumiram a dieta controle positivo apresentaram maior (P ≤ 0,05) 

ganho de peso e consumo de ração do que frangos alimentados com a dieta controle negativo, 

no entanto, não diferiram (P > 0,05) dos diferentes níveis de fitase estudados. Frangos 

alimentados com dieta controle negativo apresentaram menor (P ≤ 0,05) ganho de peso e o 

consumo de ração quando comparado aos outros tratamentos. As diferenças significativas 

encontradas para ganho de peso e consumo de ração entre os tratamentos aos 42 dias mostram 

que níveis nutricionais inadequados podem afetar o crescimento das aves, conforme verificado 

pelo reduzido ganho de peso e consumo de ração das aves que ingeriram a dieta controle 

negativo em relação aos demais tratamentos. Houve redução (P ≤ 0,05) de 11,62% para ganho 

de peso e 8,08% para consumo de ração de frangos alimentados com a dieta controle negativo 
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comparada ao controle positivo aos 42 dias. 

 

TABELA 5. Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA) e 

mortalidade (MOR) de frangos alimentados com diferentes níveis de fitase de 1 a 42 dias de 

idade
1
 

Tratamentos
¹
 

 GP 

 (g) 

CR 

 (g) 

CA 

 

MOR
²  

(%) 

Controle Positivo (CP)  2426
a
 3961ª 1,63 0,00 

Controle Negativo (CN)  2144
b
 3641

b
 1,70 0,00 

CN + 500 FTU/kg  2349ª 3902ª 1,66 0,83 

CN + 1.500 FTU/kg  2354ª 3905ª 1,66 0,00 

CN + 4.500 FTU/kg  2372ª 3926ª 1,66 1,67 

CN + 13.500 FTU/kg  2330ª 3840ª 1,65 0,83 

ANOVA 

C.V (%)
3
 5,63 3,82 3,10 335,41 

E. P. M (g)4 58,69 66,01 0,02 0,83 

Valor P 0,0458
5
 0,0283

6
 0,4675 0,6523 

¹Dados são médias de cinco repetições de 24 aves em cada. 

²Estatística são de dados transformados. 
3
C.V (%): coeficiente de variação. 

4
E. P. M (g): erro padrão da média. 

5
Regressão não significativa. 

6
 Regressão não significativa. 

a-c 
Médias seguidas de letras diferentes dentro das colunas são significativamente diferentes (P ≤ 0,05). 

 

 

O efeito da suplementação de fitase no ganho de peso e no consumo de ração de 

frangos não foram encontrados por Chung et al.
8
, no entanto, os autores verificaram melhor 

conversão alimentar para frangos alimentados com 1.500 FTU/kg de ração. Walk et al.
6
, Santos 

et al.
32

 relataram melhora significativa da conversão alimentar de frangos na fase de terminação 

alimentados 1.500 FTU/kg de ração comparados à uma dieta controle. Os autores atribuem 

estes resultados a destruição do fitato e remoção dos seus efeitos antinutritivos. 

Os resultados neste experimento mostraram que os altos níveis de fitase na dieta 

não continuaram a melhorar os parâmetros de desempenho das aves. Fatores como a fonte de 

fitase (tipo, origem, teor de fitato), e as características nutricionais (processamento, níveis de 

vitamina D3, relação Ca:P) podem influenciar no desempenho das aves.  

Acredita-se que a inclusão de maiores níveis de fitase exógena na dieta não esteja 

diretamente associado à liberação de fósforo fítico, mas possivelmente em consequência da 

molécula de fitato ser relativamente inacessível à hidrólise
33

. Estudos demonstram que a 

hidrólise de fitato ocorre principalmente no aparelho digestório (papo, proventrículo, moela) 

local em que o pH é mais propício para a ação da fitase e o substrato fitato é mais solúvel em 

água
34

. Portanto, as condições e o tempo de trânsito da digestão no intestino influenciam a 

eficácia da fitase.  

Melhora no desempenho das aves alimentadas com dietas suplementadas com fitase 
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pode ter ocorrido em razão da liberação dos minerais presentes no complexo fitato-mineral, da 

utilização do inositol, produto final da desfosforalização do ácido fítico, pelos animais e o 

aumento da digestibilidade do amido e da maior disponibilidade da proteína
35

. Alguns 

pesquisadores sugerem que as taxas de crescimento de frangos e as respostas para a 

suplementação de fitase são dependentes dos níveis de fósforo não fítico na dieta
36-37

. 

Avaliando a suplementação de fitase em dietas de frangos, Yan e Waldroup
37

 

relataram que a fitase reduziu a exigência de fósforo não fítico em 0,283% para 0,211% para 

melhorar o ganho de peso e de 0,395% para 0,350% para aumentar a porcentagem de cinzas na 

tíbia. As respostas para a fitase foram dependentes dos níveis dietéticos de fósforo não fitico. 

Aves alimentadas com dietas contendo menos de 0,25% de fósforo não fitico mostraram maior 

resposta para a fitase do que aves alimentadas com dietas contendo níveis mais elevados de 

fósforo não fitico (0,30% ou superior).  

A fitase em níveis normais de uso de 500 FTU/kg de ração em dietas contendo 

0,15% de fósforo não fítico foi eficaz em aumentar o ganho de peso, consumo de ração, reduzir 

a taxa de mortalidade e o teor de cinzas na tíbia sem influenciar significativamente a conversão 

alimentar. Níveis extras de fitase, 2 ou 3 vezes maiores em comparação a recomendação 

comercial, não apresentaram efeito significativo para desempenho, no entanto, aumentaram os 

teores de cinzas na tibia em comparação à dieta controle aos 18 dias de idade
38

. 

Baradaran et al.
39 

mostraram que é possível diminuir as concentracões de fósforo 

não fítico nas dietas de crescimento de frangos em 1,5 g/kg com a inclusão de fitase e 2,3 g/kg 

sem a inclusão de fitase. Lalpanmawia et al.
40 

mostraram que a suplementação de 500 FTU/kg 

de ração pode substituir 1,2 g/kg de fósforo disponível ou de fósforo não fitico na dieta de 

frangos. Consequentemente, não se pode estabelecer uma única resposta dos valores 

equivalentes de fósforo na fitase
34

, e deve-se evitar super ou subestimar a eficácia da fitase sob 

o ponto de vista da formulação prática.  

A ausência de resposta negativa em dietas com a suplementação de fitase indica 

que os ajustes na dieta para energia metabolizável, cálcio e fósforo foram aceitáveis.  Conforme 

os resultados apresentados aos 42 dias o desempenho semelhante (P > 0,05) entre a dieta 

controle positivo e dieta controle negativo e fitase sugerem que o nível de 500 FTU/kg impediu 

os efeitos negativos das deficiências de cálcio, fósforo e energia metabolizável no desempenho 

das aves. Além disso, o nível de 500 FTU/kg de ração foi eficaz na utilização do fósforo fítico 

quando os níveis de cálcio são reduzidos em 0,165%, fósforo disponível em 0,15% e energia 

metabolizável em 52 kcal/kg.  

Nos resultados de cinzas nas tíbias aos 21 e 42 dias (Tabela 6) observou-se que aos 
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21 e 42 dias houve diferenças (P ≤ 0,05) para a porcentagem de cinzas nas tíbias entre os 

tratamentos.  

 

TABELA 6. Cinzas nas tíbias de frangos alimentados com diferentes níveis de fitase aos 21 e 

42 dias de idade¹ 

Tratamentos
¹
  

21 dias 42 dias 

 
Cinzas na tíbia (%) Cinzas na tíbia (%) 

Controle Positivo (CP)  53,54ª 54,61ª 

Controle Negativo (CN)  48,26
b
 51,15

b
 

CN + 500 FTU/kg  52,08
a
 54,45ª 

CN + 1.500 FTU/kg  52,80
a
 54,64ª 

CN + 4.500 FTU/kg  52,65
a
 54,60ª 

CN + 13.500 FTU/kg  53,19ª 54,48ª 

ANOVA 

C.V (%)
2
 2,86 2,73 

E. P. M (g)3 0,38 0,38 

Valor P <0,0014 <0,0015 

¹Dados são médias de cinco repetições de 03 aves em cada. 
2
C.V (%): coeficiente de variação. 

3
E. P. M (g): erro padrão da média. 

4
 y=48,26652 + 0,01078303x – 0,0000063x

2
; R

2
=0,58 Ponto máximo: 856 FTU/kg 

5
 y=51,14686 + 0,01115625x – 0,00000908x

2
 R

2
=0,45 Ponto máximo: 614 FTU/kg 

a-c 
Médias seguidas de letras diferentes dentro das colunas são significativamente diferentes (P ≤ 0,05). 

 

Aos 21 dias, frangos que consumiram dieta controle positivo apresentaram maior (P 

≤ 0,05) porcentagem de cinzas nas tíbias quando comparado aos frangos que receberam dieta 

controle negativo, no entanto, não foram encontradas diferenças (P > 0,05) para os níveis de 

fitase. Aves que receberam a dieta controle negativo apresentaram menor (P ≤ 0,05) 

porcentagem de cinzas na tíbia quando comparado aos outros tratamentos. Observou-se efeito 

quadrático-platô do LRP (linear response plateau) (P ≤ 0,05) e foram estimados níveis de 856 

FTU/kg de ração para maximizar a porcentagem de cinzas na tíbia (Figura 2). 
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Figura 2. Modelo quadrático com platô do LRP (linear response plateau) para os níveis de 

fitase e a porcentagem de cinzas na tíbia de frangos aos 21 dias de idade. 

 

Aos 42 dias, frangos que consumiram dieta controle positivo apresentaram maior (P 

≤ 0,05) porcentagem de cinzas na tíbia do que frangos alimentados com a dieta controle 

negativo, entretanto, não diferiram (P > 0,05) dos níveis de fitase. Semelhante aos 21 dias, aves 

que receberam a dieta controle negativo também apresentaram menor (P ≤ 0,05) porcentagem 

de cinzas na tíbia quando comparado aos outros tratamentos. Efeito quadrático-platô do LRP 

(linear response plateau) (P ≤ 0,05) na porcentagem de cinzas nas tíbias foi encontrado e os 

valores foram estimados em 614 FTU/kg de ração (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Modelo quadrático com platô do LRP (linear response plateau) para os níveis de 

fitase e a porcentagem de cinzas na tíbia de frangos aos 42 dias de idade. 

 

No presente estudo, a redução dos níveis nutricionais na dieta controle negativo 

diminuíram significativamente a porcentagem de cinzas na tíbia dos frangos aos 21 e 42 dias de 

idade em relação aos demais tratamentos. Aos 21 dias frangos que consumiram dieta controle 

negativo apresentaram redução (P ≤ 0,05) de 9,86% e aos 42 dias a redução atingiu 6,33% na 

porcentagem de cinzas nas tíbias comparado à respectiva dieta controle positivo. Estes 

resultados estão de acordo com Tang et al.
41

 que verificaram que frangos alimentados com a 

dieta controle negativo apresentavam menor mineralização óssea, avaliado pelo teor de cinzas 

no pé, porcentagem de cinzas e fósforo na tíbia, do que frangos alimentados com a dieta 

controle positivo.  

Com base nos resultados pode-se observar que níveis inadequados de cálcio e 
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fósforo afetaram o desenvolvimento ósseo das aves. Alterações no desenvolvimento ósseo em 

frangos ocorrem até quatro semanas e são determinados principalmente pela relação cálcio e 

fósforo bem como sua taxa de absorção no aparelho digestório. Déficit nesses componentes 

resulta em calcificação retardada, enquanto que não afetam a normalidade da síntese de 

fibrocartilagem nos ossos
42

.  

A menor porcentagem de cinzas na tíbia de frangos alimentados com a dieta 

controle negativo pode ter sido em função da redução do teor de fósforo disponível na dieta 

sendo proporcional também a diminuição da resistência à ruptura de ossos
43

. Santos et al.
32 

verificaram ausência de diferenças para mineralização óssea de frangos alimentados com fitase 

e a dieta controle. Os autores atribuíram que a mineralização óssea foi medida apenas pela 

concentração de cinzas (em percentagem) e, não ao conteúdo de cinzas ósseas (em mg/osso) 

em termos absolutos, o que provavelmente, seria um método mais sensível para determinar a 

mineralização do osso quando comparado com a concentração de cinzas ósseas
44

. 

Aos 21 e 42 dias a suplementação de fitase aumentou (P ≤ 0,05) o percentual de 

cinzas nas tíbias em comparação à dieta controle negativo. Níveis de 500 FTU/kg foram 

importantes para garantir efeito similar (P > 0,05) na porcentagem de tíbia quando comparado à 

dieta controle positivo em frangos aos 42 dias de idade. Resultados semelhantes foram obtidos 

por Santos et al.
32

, Tang et al.
41

, Han et al.
45

 ao verificarem aumento no percentual de cinzas na 

tíbia com a suplementação de fitase em dietas com deficientes quantidades de fósforo 

disponível. Naves et al.
46 

verificaram que frangos suplementados com dietas contendo 2.250 

FTU/kg e baixos níveis de fósforo disponível aumentaram a deposição de minerais na tíbia 

sendo semelhante ao tratamento controle. Anteriormente, Fukayama et al.
47 

verificaram que a 

suplementação de 750 FTU/kg de ração e a redução de fósforo disponível em 36% da exigência 

nutricional foi suficiente para prevenir a redução da mineralização dos ossos das aves. 

O aumento na porcentagem de cinzas na tíbia das aves que consumiram fitase pode 

ser parcialmente justificado pela capacidade da fitase em liberar fósforo, cálcio e outros 

minerais das moléculas de ácido fítico para satisfazer as exigências nutricionais dos frangos na 

deposição de fósforo nos ossos. De acordo com Živkov-Balos e Kovacevic
43

, a eficácia da 

fitase no aumento do teor de cinzas, fósforo e cálcio na tíbia é em virtude da reduzida 

concentração de fósforo disponível e é ligeiramente menor em dietas com pobres fontes 

minerais de fósforo. Apesar do desempenho de crescimento ser uma importante forma de 

avaliação de qualquer mudança na dieta, a mineralização óssea ainda é um índice mais 

representativo quando o fósforo ou a fitase são adicionados na dieta
41

. 

Ao analisar os resultados de digestibilidade ileal aparente do cálcio e do fósforo 
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(Tabela 7), observou-se que aos 21 dias houve diferenças (P ≤ 0,05) para a digestibilidade ileal 

aparente do cálcio, porém, o mesmo não foi verificado (P > 0,05) aos 42 dias de idade.  

 

TABELA 7. Digestibilidade ileal aparente do Ca e do P de frangos alimentados com diferentes 

níveis de fitase aos 21 e 42 dias de idade¹ 

  
21 dias 42 dias 

Tratamentos
¹
 

 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Ca 

 (%) 

P 

(%) 

Controle Positivo (CP)  31,07
b
 49,14

d
 35,76 51,87

b
 

Controle Negativo (CN)  39,88
b
 53,52

d
 44,22 37,39

c
 

CN + 500 FTU/kg  33,34
b
 51,59

d
 36,70 42,32

c
 

CN + 1.500 FTU/kg  34,08
b
 59,22

c
 20,55 45,14

c
 

CN + 4.500 FTU/kg  43,17
b
 72,64

b
 34,57 61,08ª 

CN + 13.500 FTU/kg  58,77ª 85,41
a
 34,42 66,41ª 

ANOVA 

C.V (%)
2
   40,14 12,48 71,79 14,68 

E. P. M (g)3  6,69 2,52 8,38 2,35 

Valor P   0,02444 <0,0015 0,5428 <0,0016 

¹Dados são médias de cinco repetições de 05 aves em cada. 
2
C.V (%): coeficiente de variação. 

3
E. P. M (g): erro padrão da média. 

4
 y=36,1183 - 0,0012x – 0,00000003670x

2
; R

2
=0,23 Ponto mínimo= 26 FTU/kg  

5
 y=51,4145 + 0,0057x – 0,0000002328x

2
 ; R

2
=0,75 Ponto máximo= 12.164 FTU/kg 

6
 y=42,4410 + 0,002007x; R

2
= 0,56  

a-c 
Médias seguidas de letras diferentes dentro das colunas são significativamente diferentes (P ≤ 0,05). 

 

Aos 21 dias, maior (P ≤ 0,05) digestibilidade ileal do cálcio foi observado para 

dietas com 13.500 FTU/kg de ração quando comparado aos demais tratamentos. Efeito 

quadrático nos valores de digestibilidade ileal aparente do cálcio foram encontrados e os 

valores estimados foram em 26 FTU/kg de ração. 

Verificou-se efeito dos níveis de fitase na digestibilidade ileal do cálcio das aves 

aos 21 de idade quando os níveis de cálcio foram reduzidos em 0,165%. A suplementação de 

fitase em níveis de 13.500 FTU/kg aumentou a digestibilidade ileal do cálcio em 89,15% 

comparado à dieta controle positivo. A resposta da alta digestibilidade ileal do cálcio pode ser o 

resultado da eficácia dos altos níveis de fitase, aos níveis de cálcio na dieta ou interação do 

cálcio e o fósforo
48

. Paiva et al.
49

 mostraram que frangos alimentados com 0,6% de Ca em 

dietas suplementadas com fitase tiveram melhora na digestibilidade do cálcio e do fósforo. 

Aos 42 dias não houve diferença (P > 0,05) na digestibilidade ileal do cálcio entre 

os tratamentos. A variabilidade na digestibilidade ileal do cálcio pode ser devido à idade das 

aves, a diferença de exigência de cálcio na dieta durante a fase inicial e a de crescimento, a 

formação de quelatos minerais-fitato quando os frangos foram alimentados com os níveis de 

cálcio na dieta ou em consequência da variação da relação Ca:Pdisp. Níveis de cálcio acima de 
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0,70% em pH 6,0 é suficiente para permitir a reação do fitato de cálcio
50

.  

Aos 21 dias, nível máximo de digestibilidade ileal aparente do fósforo (85,41%) foi 

obtido para 13.500 FTU/kg de ração em relação a todos os tratamentos. Efeito quadrático nos 

valores de digestibilidade ileal aparante do fósforo foram estimados em 12.164 FTU/kg de 

ração. 

De forma semelhante aos 21 dias, aos 42 dias foi encontrado maior (P ≤ 0,05) 

digestibilidade ileal aparente do fósforo para os níveis de 4.500 FTU/kg e 13.500 FTU/kg 

quando comparados aos demais tratamentos. Houve efeito linear demonstrando que quanto 

maior a suplementação de fitase na dieta maior a digestibilidade ileal aparente do fósforo. 

O fósforo disponível foi reduzido em 0,15% nas dietas na fase inicial e na fase de 

crescimento e associados aos níveis crescentes de fitase para minimizar os efeitos do excesso 

de fósforo na dieta. Verificou-se que aos 21 dias níveis a partir de 1.500 FTU/kg melhoraram 

(P ≤ 0,05) a digestibilidade ileal do fósforo das aves comparado à dieta controle positivo. O uso 

de até 13.500 FTU/kg aumentou (P ≤ 0,05) a digestibilidade ileal do fósforo em 47,36% e 

89,15%, respectivamente, comparado à dieta controle negativo e a dieta controle positivo.  

Aos 42 dias a suplementação de fitase em 4.500 FTU/kg e 13.500 FTU/kg de ração 

aumentaram (P ≤ 0,05) a digestibilidade ileal do fósforo em 17,75% e 28,03%, 

respectivamente, comparado à dieta controle positivo. A ótima digestibilidade do fósforo foi 

observada quando as dietas foram formuladas com fitase e 0,8% de cálcio. 

A digestibilidade ileal do cálcio e do fósforo aumentaram com o incremento das 

adições de fitase na dieta aos 21 dias de idade, assim como para a digestibilidade ileal do 

fósforo aos 42 dias. Esta melhora provavelmente está associada com os efeitos extra-fósforicos 

da fitase que resultaram na liberação de nutrientes como o cálcio tornando-os disponíveis para 

digestão e absorção. Zaefarian et al.
51 

mostraram que a suplementação de fitase melhorou a 

digestibilidade ileal do nitrogênio, do fósforo e da energia em dietas à base de trigo. O aumento 

da utilização do fósforo pode ser atribuído na melhora da utilização do ácido fitico ligado ao 

fósforo na presença de fitase  

Acredita-se que o efeito positivo da fitase sobre a digestibilidade dos nutrientes é 

em grande parte resultado da hidrólise do ácido fítico feito pela enzima e a liberação de 

compostos como o cálcio, o fósforo, proteína e aminoácidos
52

. A maior digestibilidade ileal 

aparente do cálcio e do fósforo aos 21 dias pode ser resultado da eficácia da fitase microbiana, 

dos baixos níveis de cálcio e fósforo na dieta controle negativo, interação do cálcio e do 

fósforo, ou os elevados níveis de fitase adicionados nas dietas. 

Os resultados dos teores de fósforo total na cama (Tabela 8) indicaram que as 
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características da cama aos 21 e 42 dias foram influenciadas (P ≤ 0,05) pela porcentagem de 

fósforo total. Aos 21 dias, frangos alimentados com níveis a partir de 500 FTU/kg apresentaram 

menor (P ≤ 0,05) teor de fósforo total na cama comparado à dieta controle positivo. Aos 42 

dias, menores (P ≤ 0,05) teores de fósforo total na cama foram encontrados para frangos que 

ingeriram níveis a partir de 1.500 FTU/kg comparados à dieta controle positivo.  

 

TABELA 8. Teores de fósforo total (P) da cama de frangos alimentados com diferentes níveis 

de fitase aos 21 e 42 dias de idade¹ 

  
21 dias 42 dias 

Tratamentos
¹
 

 
P (%) P (%) 

Controle Positivo (CP)  0,79ª 0,55ª 

Controle Negativo (CN)  0,50
b
 0,43

b
 

CN + 500 FTU/kg  0,42
b
 0,47

a
 

CN + 1.500 FTU/kg  0,43
b
 0,31

b
 

CN + 4.500 FTU/kg  0,47
b
 0,40

b
 

CN + 13.500 FTU/kg  0,40
b
 0,42

b
 

ANOVA 

C.V (%)
2
 21,31 31,14 

E. P. M (g)3 0,03 0,04 

Valor P <0,001
4
 0,0026

5
 

¹Dados são médias de cinco repetições de 05 aves em cada. 
2
C.V (%): coeficiente de variação. 

3
E. P. M (g): erro padrão da média. 

4
Regressão não significativa. 

5
Regressão não significativa. 

a-c 
Médias seguidas de letras diferentes dentro das colunas são significativamente diferentes (P ≤ 0,05). 

 

Aos 21 e 42 dias, o menor (P ≤ 0,05) teor de fósforo total na cama de frangos que 

consumiram dieta controle negativo comparado à dieta controle positivo também era esperado, 

uma vez que as aves consumiram rações contendo reduzidos níveis de cálcio e fósforo sem a 

suplementação de fitase. Além disso, aos 21 dias a adição de 500 FTU/kg de ração na dieta 

controle negativo reduziu em 32,43% a porcentagem de fósforo total na cama quando 

comparado à dieta controle positivo. 

Aos 42 dias níveis de 1.500 FTU/kg de ração foram importantes para reduzir em 

43,64% a porcentagem de fósforo total em comparação à dieta controle positivo. Estes 

resultados concordam com os trabalhos publicados por Ceylan et al.
53 

pois ao diminuírem o teor 

de fósforo da dieta de frangos por meio da suplementação com fitase até aos 40 dias os autores 

verificaram menores concentrações de fósforo total nas excretas de frangos em comparação à 

dieta controle. Resultados semelhantes também foram observados por Leytem et al.
54 

pois 

inclusões de fitase (600 FTU/kg de ração) em rações com redução no fósforo disponível 

reduziram os teores de fósforo total na cama em 43% em relação à dieta controle.  

Ao avaliar amostras de cama de frangos em 20 unidades avícolas na Irlanda do 
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Norte, Foy et al.
55 

mostraram que frangos suplementados com fitase apresentaram mudanças na 

composição da cama diminuindo o risco de excesso da oferta de fósforo. A redução das 

porcentagens de fósforo total na cama de frangos alimentados com fitase neste experimento 

pode ter sido em razão da redução dos níveis de fósforo na ração aliado a suplementação de 

fitase que puderam hidrolisar as moléculas de fitato, resultando em maior retenção de fósforo e 

menor excreção de fósforo total ao meio ambiente em relação à dieta controle positivo. Estes 

resultados estão de acordo com Demirel et al.
56 

que verificaram que frangos alimentados com a 

suplementação de fitase tiveram baixos níveis de fósforo nas excretas e maior retenção de 

fósforo comparado com frangos alimentados sem à adição de fitase. Anteriormente, Waldroup 

et al.
57 

e Yan et al.
58 

também relataram redução de fósforo nas excretas em aproximadamente 

25% e 28%, respectivamente, quando frangos foram suplementados com fitase.  

Os resultados na porcentagem de matéria seca (MS) da cama e avaliação de lesões 

de pododermatites (Tabela 9) não foram diferentes (P > 0,05) para estas variáveis entre os 

tratamentos aos 21 e 42 dias. Os altos níveis de fitase não alteraram a umidade da cama. Esses 

resultados concordam com Ravindran et al.
59 

e Goodgame et al.
60 

pois não encontraram 

nenhuma influência na umidade das excretas com a adição de fitase nas dietas para frangos.  

A qualidade da cama tem sido influenciada pelas lesões de pododermatites. Abd El-

Wahab et al.
61 

demonstraram que as aves criadas em cama com 65% de umidade apresentaram 

maiores escores de pododermatite do que frangos criados em cama com 35 e 50% de umidade. 

Wu e Hocking
62

 relataram que a alta umidade da cama é uma das principais causas para o 

aumento da pododermatite e pontuações nos pés de frangos. A partir dos resultados também 

não foram encontrados diferenças (P > 0,05) para as lesões de pododermatite entre os 

tratamentos aos 21 e 42 dias de idade das aves. 

 

TABELA 9. Porcentagem de matéria seca (MS) da cama e avaliação de lesões de 

pododermatite de frangos alimentados com diferentes níveis de fitase aos 21 e 42 dias de idade¹ 

  
21 dias 42 dias 

Tratamentos
¹
 

 

MS 

 (%) 

² 
Lesões 

0-4 

MS 

 (%) 

² 
Lesões 

0-4 

Controle Positivo (CP)  62,34 2,28 40,72 2,56 

Controle Negativo (CN)  60,22 2,20 37,82 2,44 

CN + 500 FTU/kg  59,57 2,44 34,89 2,04 

CN + 1.500 FTU/kg  63,00 2,20 37,03 2,68 

CN + 4.500 FTU/kg  62,61 1,52 39,62 2,12 

CN + 13.500 FTU/kg  60,62 1,56 37,93 2,16 

ANOVA 

C.V (%)
3
 4,61 - 11,94 - 

E. P. M (g)4 0,95 - 1,43 - 

Valor P 0,0507 0,0725 0,0921 0,3432 
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¹Dados são médias de cinco repetições de 05 aves em cada. 
²
Lesões de pododermatite registrados na escala de 5 pontos. 

3
C.V (%): coeficiente de variação. 

4
E. P. M (g): erro padrão da média. 

 

As fitases ao hidrolisar o ácido fítico podem melhorar a disponibilidade de fósforo, 

cálcio, aminoácidos, e energia dos ingredientes da ração
26

, além de aumentar a utilização do 

sódio no intestino
14,26,63

. A interação entre o sódio e a fitase tem sido explorada em alguns 

trabalhos feitos por Ravindran et al.
59

 e Cowieson et al.
64 

com resultados que indicam que o 

fitato aumenta as perdas de sódio endógeno enquanto que a suplementação de fitase diminui 

essas perdas.  

A justificativa para a avaliação do teor de umidade da cama e das lesões de 

pododermatites estava na possibilidade do excesso de sódio nas rações suplementadas com a 

fitase alterar o balanço eletrolítico na dieta com a inclusão dos ingredientes. No entanto, os 

resultados mostraram que os níveis de sódio mantidos em 0,20% na fase inicial e 0,18% na fase 

de crescimento mostraram-se adequados com a suplementação de fitase e não influenciaram na 

umidade da cama de frangos e nas lesões de pododermatite. Outros fatores podem afetar a 

umidade na cama como níveis inadequados de fósforo dietético
65

 ou o excesso de cálcio 

dietético com ampla relação Ca:P
66

. 

Farahat et al.
67 

mostraram que a suplementação de fitase aumentou a umidade da 

cama na alimentação de perus durante o periodo de 8 a 11 semanas, porém, os níveis de sódio e 

cloro dietético não afetaram na incidência de problemas de pernas. A partir dos resultados 

verificou-se que a fitase não teve influência sobre as pontuações, o que indica que os valores de 

cálcio e fósforo para a fitase utilizada neste estudo não foram superestimados.  

Não houve diferenças (P > 0,05) entre os altos níveis de fitase e a porcentagem de 

carcaça eviscerada, peito, coxa e sobrecoxa, asa e gordura abdominal de frangos aos 42 dias de 

idade (Tabela 10). Diferenças não significativas no rendimento e na composição de carcaça de 

frangos suplementados com fitase (500 FTU/kg) e baixos niveis de fósforo total (0,13%) 

também foram observadas por Ceylan et al.
53

. Baradaran et al.
39

 mostraram que a inclusão de 

fitase em 1.000 FTU/kg e a redução dos niveis de fósforo não fitico (4 para 2,3 g/kg) na fase de 

crescimento aumentaram o rendimento de carcaça de frangos sem afetar o rendimento de peito 

de frangos com uma tendência de declínio da gordura abdominal de frangos. 
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TABELA 10. Rendimento e a composição de carcaça de frangos alimentados com diferentes 

níveis de fitase aos 42 dias de idade¹ 

Tratamentos
¹
 

 

Carcaça 

Eviscerada
2 

(%) 

Peito² 

(%) 

Coxa e 

Sobrecoxa² 
(%) 

Asa² 

(%) 

Gordura 

Abdominal² 

(%) 

Controle Positivo (CP)  73,89 20,86 23,28 8,46 1,75 

Controle Negativo CN)  72,89 20,72 22,89 8,56 1,58 

CN + 500 FTU/kg  73,99 20,93 22,37 8,34 1,54 

CN + 1.500 FTU/kg  74,14 21,50 22,50 8,24 1,50 

CN + 4.500 FTU/kg  74,37 21,09 22,68 8,52 1,48 

CN + 13.500 FTU/kg  73,12 20,06 22,32 8,24 1,52 

ANOVA 

C.V
3
 2,78 10,63 7,67 8,81 27,88 

E. P. M4 0,47 0,51 0,39 0,17 0,09 

Valor P 0,1438 0,5104 0,5044 0,6200 0,4316 

¹Dados são médias de cinco repetições de 04 aves em cada.  

²Estatística são de dados transformados. 
3
C.V: coeficiente de variação. 

4
E. P. M: erro padrão da média. 

 

Estudos feitos por Wang et al.
68 

mostraram que a proporção de carcaça eviscerada e 

a relação de músculo na coxa de frangos que consumiram fitase foram maiores do que no grupo 

controle. Kornegay e Debow
69

 afirmaram que o teor de fósforo ou a presença de fitase não são 

relevantes para a qualidade da carcaça de frangos. Chen e Moran Jr
70

 mostraram que as 

diferenças na qualidade da carcaça de frangos alimentados com quantidade ideal ou baixo 

fósforo disponível não são perceptíveis ao longo do desenvolvimento da ave, no entanto, as 

diferenças podem se tornar visíveis durante o processamento dos corte para obter a carcaça 

desossada. Perdas significativas podem ocorrer durante o processamento da carne devido a 

frequente quebra de ossos de frangos alimentados com deficientes níveis de fósforo. Torna-se 

essencial manter níveis de cálcio e fósforo adequados durante todo o período de crescimento 

das aves pois deficientes níveis na fase inicial podem inibir o crescimento e contribuir para 

defeitos na carcaça
71

. 

 

3.4 Conclusão 

 

Na fase inicial a utilização de níveis em até 1.500 FTU/kg de ração com redução 

nutricional e de energia na ração melhora o crescimento, a mineralização óssea, a 

digestibilidade ileal aparante do fósforo, reduz o fósforo excretado e não afeta a qualidade da 

cama das aves. Níveis de 500 FTU/kg de ração na fase de crescimento e terminação podem ser 

utilizados sem efeitos adversos nas aves.  
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CAPÍTULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta pesquisa indicaram que a fitase microbiana foi eficaz em dietas 

de frangos de corte. A suplementação de fitase foi importante para hidrolizar o fitato e 

substituir níveis nutricionais de minerais, aminoácidos e energia na dieta.  

Na fase inicial a utilização de níveis em até 1.500 FTU/kg de ração com redução 

nutricional e de energia na ração melhora o crescimento, a mineralização óssea, a 

digestibilidade ileal aparante do fósforo, reduz o fósforo excretado e não afeta a qualidade da 

cama das aves. Níveis de 500 FTU/kg de ração na fase de crescimento e terminação podem ser 

utilizados sem efeitos adversos nas aves.  

Pesquisas recentes têm demonstrado que é possível obter aumento da economia do 

custo da ração e melhor desempenho dos animais com a inclusão de altos níveis de fitase. 

Entretanto, é importante entender a base desses efeitos “extra-fosfóricos” e como os novos 

desenvolvimentos na tecnologia da fitase estão em termos de conhecimento do modo de ação e 

no potencial econômico dos custos da fitase. Além disso, deve-se observar a escolha do 

fornecedor, matriz do produto, exigências nutricionais dos animais e, dessa maneira, não correr 

o risco de uso inadequado da fitase. 

Para sustentar a lucratividade do setor animal e diante do preço volátil das matérias-

primas, cabe aos nutricionistas maximizarem o valor dos aditivos alimentares cientificamente 

bem comprovados, como a fitase. Com os avanços recentes obtidos na tecnologia da fitase os 

produtores de animais e rações poderão conseguir economia de custo na formulação sem 

comprometer o desempenho animal. 

Nesse sentido novos estudos com maiores dosagens de fitase devem ser conduzidos 

uma vez que o benéficio promovido pela enzima pode ser alterado apresentando ou não efeito 

completo no desempenho, nas características ósseas, na redução da excreção de fósforo ao 

meio ambiente e na disponibilidade de minerais como o cálcio, o fósforo, o sódio, proteínas e 

energia.  


