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1. INTRODUÇÃO 

 

A avicultura atual tem se mostrado bastante eficiente na redução dos custos de 

produção e constante aplicação de tecnologias, gerando produtos de qualidade e de alto 

valor biológico para o consumidor. Um dos grandes problemas na produção avícola é o 

custo das rações, que representa 60 a 70% dos custos totais de produção. Visando a redução 

destes custos, o enfoque das pesquisas atuais tem sido a busca pela melhora na eficiência de 

utilização dos ingredientes inseridos em uma formulação de ração dentro das exigências 

nutricionais dos animais.  

Com o uso de enzimas exógenas há um melhor aproveitamento dos nutrientes 

podendo representar uma economia significativa no custo final das rações. A enzima fitase, 

que pode ser produzida comercialmente por microorganismos do gênero Aspergillus, tem 

sido utilizada nas rações de suínos e aves para aumentar a disponibilidade do fósforo ligado 

na molécula de fitato. Esta enzima atua hidrolizando o fitato, liberando o fósforo e 

permitindo sua assimilação pelo animal (FERNANDES, 2004).  

Assim como as enzimas, o assunto granulometria, na nutrição de aves, vem 

merecendo atenção por parte de produtores e nutricionistas. O tamanho, a forma e as 

estruturas das partículas de uma dieta irão influenciar a digestibilidade dos nutrientes. 

Com o uso de diferentes granulometrias podem ocorrer alterações do trato 

gastrointestinal, como tamanho e pH de moela e duodeno, assim como modificações na 

velocidade de passagem do bolo alimentar pelo trato digestivo. 

Baseado nestes princípios, o uso da fitase e a granulometria tornam-se importantes 

itens a serem pesquisados na nutrição, uma vez que podem estar relacionados com o 

desempenho animal e com a redução do custo de produção.  

Desta forma, parte-se da hipótese de que a inclusão da fitase e granulometria 

maiores na ração pode gerar diferentes resultados no desempenho dos animais. 
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O objetivo geral deste trabalho foi de avaliar o efeito da enzima fitase, e de 

diferentes diâmetro geométrico médio do milho em dietas para frangos de corte. 

Frente ao desenvolvimento dos animais os objetivos específicos deste presente 

trabalho são: 

 

1. Avaliar os efeitos da adição de 500 FTU/kg de fitase nos parâmetros consumo de 

ração, conversão alimentar, ganho de peso de frangos de corte de 1 até 21 dias de 

idade. 

 

2. Avaliar o desempenho dos frangos de corte de 1 a 21 dias de idade alimentados com 

rações contendo diferentes granulometrias, com 430 e 680 micra. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

As necessidades nutricionais limitadas por dificuldades em digerir e absorver certos 

nutrientes justifica uma dieta específica nas primeiras semanas de vida dos pintainhos de 

frangos de corte (ROCHA et al., 2003). 

A presença do alimento estimula o crescimento das vilosidades intestinais (ROCHA 

et al., 2003), com isto aumenta a absorção dos alimentos permitindo maior ganho de peso 

dos animais. 

Nitsan et al.(1991), observaram um aumento das enzimas digestivas relacionadas 

com a idade das aves. Noy e Sklan (1995), trabalhando com frangos aos quatro dias de 

idade, mostraram que a digestão proteica no intestino delgado aumenta de 78% aos quatro 

dias de idade, para 92% aos 21 dias, enquanto para ácidos graxos e amido, as taxas 

aumentaram de 82% para 89%.  

  

2.1 ENZIMAS  

  

Champe e Harvey, (1989) Fireman e Fireman (1998), definem enzimas como sendo 

proteínas globulares, de estrutura terceária ou quaternária, que agem como catalisadores 

biológicos, aumentando a velocidade das reações no organismo, sem serem elas próprias 

alteradas neste processo. As enzimas digestivas têm um sítio ativo que permite suas 

atuações na ruptura de uma determinada ligação química (PENZ JR, 1998). Somente atuam 

em condições específicas de temperatura, pH e umidade (BÜHLER et al., 1998). 

A inclusão de aditivos enzimáticos na ração apresenta grande potencial para a 

indústria de produção animal. Atualmente, elas podem ser empregadas de várias maneiras e 

com diferentes objetivos, tais como redução de fatores antinutricionais e aumento de 

digestibilidade dos alimentos (FERNANDES & MALAGUIDO, 2004). Em geral, as 

enzimas são utilizadas na alimentação animal com dois objetivos bem definidos: 

complementar as enzimas que são produzidas pelo próprio animal em quantidades 

insuficientes (amilases e proteases); fornecer aos animais enzimas que eles não conseguem 

sintetizar (celulases). 
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A adição de enzimas para melhorar a digestibilidade e utilização de ingredientes 

como farelo de soja, soja integral, farelo de girassol e farelo de colza podem assumir grande 

importância econômica quando for capaz de reduzir o custo/tonelada da ração produzida, 

ou com o objetivo de melhorar o desempenho zootécnico dos animais. Além disso, a 

melhor digestibilidade tem efeito sobre a redução de nitrogênio e fósforo fecais 

(FERNANDES & MALAGUIDO, 2004). 

Tejedor et al. (2001) realizaram experimentos com o objetivo de determinar o efeito 

da adição da enzima fitase e do complexo enzimático (proteases, amilases e celulases), 

separadamente ou em combinação, na ração de frangos de corte. Utilizaram-se dietas à base 

de milho e farelo de soja contendo níveis normais e baixos de cálcio (Ca) e fósforo (P). O 

efeito do complexo enzimático foi avaliado quanto à digestibilidade aparente da matéria 

seca, proteína e energia. A adição do complexo enzimático à ração melhorou a 

digestibilidade da matéria seca, proteína bruta e energia. A combinação de complexo 

enzimático e fitase melhorou a digestibilidade de proteína, mostrando um efeito aditivo 

sobre a digestibilidade dos nutrientes. 

 

 

2.2 ENZIMA FITASE 

 

Segundo Waldroup (1999), existem diversas razões para a difusão e aplicação do 

uso de enzimas na nutrição animal e dentre as mais citadas estão à melhora do desempenho 

zootécnico dos animais, a redução na variação da qualidade dos ingredientes inseridos 

numa dieta e a redução na contaminação ambiental pela perda de nutrientes ao meio.  

A fitase ou mio-inositol hexaquifosfato fosfohidrolase é uma enzima pertencente ao 

grupo das fosfatases de histidina ácida que hidrolisa o fitato para mio-inositol e ácido 

ortofosfórico, necessário ao processo metabólico na biosíntese celular (PANDEY et al., 

2001). Há dois tipos de fitase, a mio-inositol hexaquifosfato 3-fosfohidrolase, denominada 

3-fitase e a mio-inositol hexaquifosfato 6-fosfohidrolase, denominada 6-fitase ou fitato 6-

fosfatase (VOHARA; SATYANARAYANA, 2003). 

Nelson et al. (1968) foram os primeiros a adicionar fitase, produzida por uma 

cultura de Aspergillus ficuum. O alimento foi fornecido a pintainhos de um dia de idade. As 
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aves mostraram considerável aumento na porcentagem de cinzas dos ossos. Os autores 

concluiram que as aves utilizaram o fósforo do fitato  tão bem como o fosfato inorgânico 

suplementado. Esses autores comentam que quando não há fitato presente na dieta de 

frangos, uma exigência de cálcio de 0,5% é necessária; entretanto, quando a dieta contém 

1,25% de fitato, a exigência sobe para 0,95%. 

 Apesar de ter sido descoberta em 1907 por Suzuki et al. (KONERGAY, 1996), 

somente a partir de 1991 que a fitase tornou-se economicamente viável para o uso em 

produção animal. Isto ocorreu porque a partir deste período pôde-se produzir a enzima a 

baixos custos através da tecnologia do DNA recombinante e devido ao aumento na 

demanda de produtos que diminuem a poluição ambiental, principalmente por fósforo e 

nitrogênio, produzido pelos animais criados em confinamento (KIES et al., 2001).    

 

2.2.1 Fontes de fitase 

 

De acordo com Vohra e Satyanarayana (2003), é encontrada a fitase em cereais 

como arroz, trigo, milho, soja, feijão, triticali, sorgo e outras leguminosas ou sementes 

oleaginosas. Segundo Selle (1997), alimentos como cevada, o farelo de trigo e arroz são 

ricos em atividades de fitase, entretanto, milho e farelo de soja, ingredientes mais utilizados 

na fabricação de rações, contém pouca ou nenhuma atividade. 

A fitase também foi encontrada no sangue de aves, répteis, peixes e tartaruga do 

mar (RAPOPORT et al., 1941), intestino de ratos (PATWARDHAN, 1937), intestino de 

suínos, ovinos e bovinos (SPITZER & PHILLIPS, 1972), frangos e humanos (BITAR & 

REINHOLD, 1972). 

Estudando a expressão gênica da enzima fitase no intestino e duodeno de frangos de 

corte e poedeiras, Maenz e Classen (1998), demonstraram que galinhas poedeiras 

apresentam atividade de fitase 35% maior no íleo do que frangos, sendo que a atividade no 

íleo das aves é duas vezes maior que no duodeno. 

Mesmo apresentando diferentes fontes de fitase, estudos têm comprovado que as 

mais promissoras comercialmente ainda são as microbianas como as provenientes das 

bactérias Bacillus sp, Enterobacter sp., Escherichia coli, de leveduras como Arxula 

adeninivorasns e Hansenula polymorpha e fungos como Aspergillus sp., Penicillium sp. e 
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Talaromyces thermophilus (PANDEY et al., 2001). Em geral, o substrato mais utilizado 

para o A. niger, A. terreus e E. coli é o ácido fítico (WYSS et al., 1999). 

A atividade da fitase é expressa como sendo a quantidade de enzima que hidrolisa 1 

microlmol de fósforo inorgânico por minuto proveniente de 1,5 micromol de fitato de sódio 

em pH 5,5 e à temperatura de 37ºC. Expresso em unidade de fitase, PU ou FTU (YI et al., 

1996).  

O pH ótimo de atividade da fitase está entre 5,0 e 6,5, sendo inativada em pH menor 

ou igual a 3,0 (CASEY & WALSH, 2003). 

A concentração de fósforo no meio é um fator determinante na biosíntese de fitase 

em cultura. Se utilizado como meio de cultura um grão de milho contendo altos níveis de 

fósforo, há uma supressão na produção de fitase. Se eliminar o fosfato do meio de cultura, a 

atividade específica para o A. niger é aumentada em 7,3 vezes (ZYTA & GOGOL, 2002). 

As enzimas utilizadas como suplemento à nutrição animal devem suportar 

temperaturas altas devido a processamentos aplicados em rações comumente utilizadas nas 

indústrias como a peletização e a extrusão (BEDFORD, 2000). 

As fitases provenientes do A. fumigatus e A. niger são desnaturadas a temperaturas 

entre 50 e 70ºC, sendo que a última fitase quando exposta a temperaturas entre 55 a 90ºC 

entra num processo irreversível de perda de atividade enzimática podendo chegar a 80% de 

perda da atividade total (WYSS et al., 1998).   

 

2.2.2 Ação da fitase 

 

De acordo com Pizzolante (2002), as plantas para seu desenvolvimento normal, 

retiram seus nutrientes minerais do solo. Na fase de maturação do grão, há uma 

translocação desses elementos para as sementes, e no caso do fósforo, na forma de 

hexafosfato de inosotol ou ácido fítico. Assim, a maior parte do fósforo nas rações 

compostas de grãos de cereais encontra-se na forma de fósforo fítico. Os sais de ácido fítico 

são descritos como fitato, e correspondem aproximadamente a 2/3 do total presente nas 

plantas (NRC, 1994; MCKNIGHT, 1996; ROSTAGNO e SILVA, 1998). A molécula de 

fitato possui alto teor de fósforo (28,2%) e alto potencial de quelação (PIZZOLANTE, 

2002). 



 7

Keshavarz (1999) descreve que o ácido fítico pode formar uma ampla variedade de 

sais insolúveis com cátions di e trivalentes, tais como cálcio, zinco, cobre, cobalto, 

manganês, ferro e magnésio, influenciando negativamente a digestão de nutrientes, 

diminuindo a energia metabolizável da ração. 

Ravindran et al. (1995); Kornegay et al. (1996); Ravindran & Bryden (1997); 

Keshavarz (1999), citam que no trato gastrointestinal, o fitato inibe a ação de enzimas 

proteolíticas, tais como pepsina e tripsina. Complexos fitato-proteína/aminoácido ou 

fitatomineralproteína são de difícil digestão, reduzindo a utilização de proteínas. Esses 

complexos ocorrem naturalmente em ingredientes de ração e podem ser formados na 

porção inicial do trato gastrointestinal. As cargas negativas da molécula de ácido fítico, em 

pH ácido ou neutro, reagem com as cargas positivas de alguns aminoácidos, tais como 

lisina, arginina, histidina, das moléculas de proteínas, incluindo as proteases (enzimas 

envolvidas na digestão de proteínas), ligações essas que reduzem a disponibilidade dos 

aminoácidos. A fitase hidrolisa a ligação de fósforo-proteína, remove os efeitos 

proteolíticos negativos do ácido fítico nas enzimas e aumenta a digestão e absorção de 

proteínas e aminoácidos (RAVINDRAN & BRYDEN, 1997). 

Conforme Mroz e Jongbloed (1998), o pH é um fator muito importante na 

determinação da solubilidade final do fitato e proteína. Mudanças no pH afetam a 

dissociação do ácido fítico. 

Ballam et al. (1984), citam que a atividade da fitase é influenciada por diversos 

fatores, entre eles o substrato ou matérias-primas vegetais utilizadas nas formulações de 

rações, níveis de cálcio e fósforo inorgânico da dieta. 

 

2.2.3 Relação Cálcio e Fósforo para maximizar a eficiência da fitase 

 

De Bruyne (2000) citado por Dari (2004), questionou a interação entre Ca e fitase. 

Segundo ele, em níveis elevados, o Ca pode se complexar com o ácido fítico. Além disso, a 

fitase também disponibiliza o Ca da dieta. Elevados níveis de Ca poderiam comprometer a 

ação da fitase, assim como para as poedeiras, a relação Ca:P é muito importante nas dietas 

para frangos de corte. Sebastian et al. (1997) observaram bons resultados da fitase em 
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dietas com níveis baixos de P e Ca. Mas, quando apenas o nível de P foi limitante e o nível 

de Ca estava adequado, a fitase não foi eficiente em melhorar o desempenho das aves. 

Tanto o nível de cálcio como o de fósforo na ração para frangos influenciam a 

utilização do fósforo fítico (EDWARDS JR e VELTMANN, 1983; BALLAM et al., 1984). 

Aves consumindo rações com baixos níveis de fósforo e cálcio possuem maior capacidade 

para hidrolizar o fitato do que aquelas que receberam níveis altos (DENBOW et al., 1995). 

Qian et al. (1997), em experimento com frangos de corte de 1 a 21 dias de idade, 

alimentados com ração à base de milho e farelo de soja com 0,51% de fósforo total e 

suplementada com 600 unidades de fitase por kg, mostraram que a elevação da relação 

Ca:P da ração de 1,1:1 a 2,0:1 (elevação do nível de cálcio de 0,56% a 1,02%) reduziu 

linearmente o ganho de peso, afetou de forma quadrática a deposição de cinzas, reduziu a 

absorção de fósforo e cálcio. Também a atividade da fitase foi reduzida linearmente, à 

medida que se elevou o nível de cálcio da ração com o mesmo nível de P total. Os níveis de 

fósforo e cálcio devem ser incluídos em níveis inferiores quando a fitase for empregada 

durante a formulação, para que não ocorra uma redução acentuada do efeito da fitase 

(LEESON, 1999). 

Segundo Mitchel e Edwards Jr. (1996), para uma maior solubilização do fitato no 

trato digestivo da ave, é necessário manter os níveis de fósforo e cálcio nos limites mínimos 

necessários, o que confirma a afirmação de Ballam et al. (1984). O cálcio parece ser o 

fator-chave que influencia a atividade da fitase na mucosa intestinal de frangos, e o efeito 

provável mais importante é a representação direta da atividade da fitase, pela competição 

do cálcio pelos sítios ativos da enzima (WISE, 1983). 

Segundo McKnight (1997), níveis de cálcio acima de 0,70% em ph 6,0 permitem a 

reação do cálcio, que se precipita e não pode ser atacado pela fitase. 

Schoner et al. (1993), alimentando frangos de corte com dietas à base de milho e 

farelo de soja, deficientes em fósforo (0,35%), com níveis crescentes de cálcio (0,6; 0,75 e 

0,9%), suplementados com 125, 250, 500 ou 1500 FTU/kg de fitase e fósforo inorgânico da 

fonte fosfato monocálcio (0,6; 1,2 e 1,8% de fósforo total), observaram um aumento no 

ganho de peso, consumo de ração e retenção de cálcio e fósforo quando a fitase ou o 

fósforo inorgânico foram adicionados. A utilização do fósforo do fitato foi 

significativamente aumentada pela fitase. A utilização de fósforo do fosfato monocálcio 
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aumentou após 14 dias e o fósforo liberado pela fitase reduziu entre 14 e 40 dias. A 

utilização do cálcio foi aumentada pela fitase e pelo fósforo inorgânico. Os tratamentos 

com fitase contendo altos níveis de cálcio nas dietas tiveram efeitos negativos significativos 

na utilização do fósforo, fósforo do fitato e cálcio. Nos tratamentos de fósforo inorgânico, 

os níveis de cálcio afetaram somente a utilização de cálcio, fósforo e fósforo do fitato após 

14 dias. Usando como critério o ganho de peso e a retenção de fósforo, concluíram que os 

resultados com fósforo equivaleram a fitase. 

Sebastian et al. (1996a) submeteram 240 pintos de corte de um dia de idade a rações 

práticas com diferentes níveis de cálcio (0,6; 1,0 e 1,25%) e fósforo disponível (0,35 e 

0,45%), suplementadas ou não com 600 FTU/kg. Esses pesquisadores observaram que as 

rações com níveis 0,35% de fósforo disponível e 0,6% de cálcio, quando suplementadas 

com 600 FTU/kg, proporcionaram desempenho equivalente ao obtido com aves que 

receberam níveis adequados (0,45% de fósforo disponível e 1,0% de cálcio). O 

desempenho não foi satisfatório quando a fitase foi adicionada em dietas contendo 0,35% 

de fósforo disponível e 1,0% de cálcio. 

O ácido fítico quando presente nos alimentos dos animais reduz a absorção de 

fósforo, cálcio, zinco, ferro e outros nutrientes. A utilização do fitato depende da espécie, 

tipo e idade do animal, concetração de fitase, cálcio e fósforo inorgânico na ração, vitamina 

D-3, ingredientes da ração e processamento dos alimetos (SEBASTIAN et al., 1998). 

 

2.3 FÓSFORO  

 

Sheve e Brink Jr (1997), citam que o fósforo foi descoberto e isolado em 1669 por 

Brand na Alemanha. O fósforo é o elemento químico cujas funções biológicas atualmente 

estão melhores estabelecidas, sendo um dos minerais mais versáteis encontrados na 

natureza. 

De acordo com Underwood e Suttle (1999), o fósforo é o segundo mineral mais 

abundante na composição dos tecidos animais sendo que 80% do fósforo total está presente 

nos ossos e dentes, e o restante está distribuído entre fluídos e outros tecidos. Os ossos além 

de serem componentes estruturais do corpo, servem como reserva de cálcio e fósforo 

podendo ser mobilizados ocasionalmente quando o fornecimento desses minerais for 
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inadequado para atender as exigências nutricionais (MAYNARD; LOOSLY; HINTZ, 

1984). 

 

2.3.1 Funções do fosforo 

 

Lehninger (1994), cita que são inúmeras as funções do fósforo dentre elas, as 

principais são a formação da estrutura óssea, participação na formação de membranas 

celulares, utilização e tranferência de energia na forma de ATP. 

Runho et al. (2001), descrevem que o fósforo também participa na atuação da 

composição de ácidos nucléicos (DNA e RNA) essenciais para o crescimento e 

diferenciação nuclear, atua na manutenção da pressão osmótica e no equilíbrio ácido-base, 

na utilização e transferência de energia nas formas de adenosina mono, di e tri-fosfato e na 

formação de fosfolipídios, tendo como conseqüência a participação no transporte de ácidos 

graxos, absorção e deposição de gorduras, formação de proteínas, além de influenciar o 

apetite e a eficiência alimentar. 

Segundo Pizzolante (2000), o fósforo ainda está envolvido na formação de colágeno 

e mineralização óssea, aumentando a resistência tênsil do osso e acelerando a cicatrização 

de fraturas, atua no metabolismo de glicídios e protídios, é componente de hexafosfatos, 

lectina, caseína, pepsina, creatinina-fosfato, participa das etapas de fosforilação da glicose, 

componente do AMP cíclico, ativador de coenzimas para o funcionamento de vitamina B, 

além de função tamponante no líquido intracelular e nos fluídos tubulares dos rins. 

 

2.3.2 Absorção do fosforo 

 

O fósforo pode ser ingerido na forma inorgânica como mono, di ou trifosfato, ou na 

forma orgânica como fitatos, fosfolipídeos ou fosfoproteínas, sendo absorvidos no intestino 

delgado das aves na forma de ortofosfato (PO4) por difusão simples seguindo gradiente de 

concentração ou transporte ativo na dependência de vitamina D e sódio (PIZZOLANTE, 

2000). Sua taxa de absorção depende de fatores como pH e viscosidade intestinal, nível de 

disponibilidade de fósforo dietético, presença de vitamina D, relação cálcio e fósforo, 

presença de minerais como ferro, alumínio, magnésio, manganês (WALDROUP, 1989), 
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forma e grau de pureza das fontes minerais empregadas (WALDROUP et al., 1965), idade 

das aves nível de cálcio dietético e consumo de lactose e gordura (PIZZOLANTE, 2000). 

De acordo com Murray et al. (1990), o fósforo absorvido cai na corrente sangüínea 

e seu mecanismo de transporte, às células, é regulado por um sistema hormonal constituído 

pelos hormônios paratireoideanos (PTH), calcitonina (CT) e estrógeno. 

Conforme Guyton (1988), a calcitonina atua na entrada do fosfato às células ósseas 

e no fluído periósseo diminuindo o movimento do cálcio e fósforo dos ossos para o sangue. 

O estrógeno está ligado intimamente com a remodelação óssea, sendo que baixas 

concentrações deste hormônio causam a diminuição da massa óssea (RAISZ, 1999). 

Swenson e Reece (1993), citam que de uma forma mecânica, a deposição óssea é 

continuamente realizada pelos osteoblastos, encontrados na superfície externa dos ossos, 

bem como em suas cavidades, enquanto a absorção óssea ocorre pela ação dos osteoclastos 

havendo um equilíbrio entre deposição e absorção, exceto nos animais em crescimento. Os 

osteoclastos secretam grandes quantidades da enzima fosfatase alcalina no sangue 

indicando a deposição ativa de fosfato inorgânico na matriz óssea, sendo portanto um bom 

indicador de formulação óssea.  

Murray et al. (1990), descrevem que a quantidade de cálcio e fósforo nas cinzas 

ósseas é de 36 e 17% respectivamente, aumentando linearmente com a idade das aves, 

sendo a relação entre eles de 2:1 com poucas variações.  

 

2.3.3 Fontes de fósforo 

 

Segundo Mcgillivray (1980), as fontes de fósforo utilizadas para suprir as 

exigências nutricionais de aves são provenientes de alimentos ou suplementos minerais 

adicionados à ração.  

 

2.3.4 Biodisponibilidade de fósforo 

 

A concentração de fósforo em um alimento tem pouco significado nutricional, a não 

ser que seja acompanhada de informações sobre sua disponibilidade biológica (MABE, 

1997) 



 12

A biodisponibilidade do fósforo é expressa em porcentagem e indica o quanto o 

elemento é efetivamente destinado a uma função biológica, comparado a um fosfato 

padrão, ao qual se atribui 100% de disponibilidade relativa (LOPES; PEREIRA, 1986) e 

sua variação em alimentos vegetais depende de fatores como o tipo de dieta adotada 

(GILLIS; EDWARDS JR.; YOUNG, 1962), nível de vitamina D (FRITZ et al., 1968), 

relação cálcio e fósforo (WALDROUP et al., 1965), duração do período experimental 

(AMMERMAN et al., 1961), tamanho da partícula da ração (GRIFFITTH; 

SCHEXNAILDER, 1970), diferenças no estado físico de hidratação ou modificação 

cristalina dos fosfatos (PEELER, 1972) e da escolha do fosfato utilizado como padrão 

(NELSON et al., 1990) além da metodologia empregada para a análise do fósforo 

disponível (SULLIVAN; DOUGLAS, 1990). 

De acordo com Anzai (1998), a biodisponibilidade relativa de fósforo para frangos 

de corte de fosfatos bicálcicos comerciais é de 99,1%. 

  

2.3.5 Fósforo excretado ao ambiente 

 

Conforme Govindasamy e Cochran (1995), a produção intensiva comercial de 

frangos de corte tem crescido no Brasil na última década e juntamente com a produção de 

carne para a população, a produção de dejetos acompanha esta escala. De acordo com 

Pizzolante (2000), somente nos Estados Unidos são excretados cerca de 320 mil toneladas 

de fósforo por ano. A poluição é definida como a contaminação por venenos, substâncias 

produzidas pelo homem, produção animal e outros organismos (WILLIAMS, 1995). 

Toor e Bahl (1999), citam que a retenção de fósforo no solo é um dos temas de 

relevância na perspectiva da nutrição da planta e eficiência de fertilização. Ao adicionar 

fósforo ao solo deve-se estar atento ao equilíbrio entre as fases sólidas e solúveis baseados 

na taxa de fósforo nas partículas do solo e a adição deste deve estar embasado na saturação 

de fósforo no solo e na presença de outros minerais como ferro, aluminossilicatos, 

carbonatos e matéria orgânica (GOVINDASAMY; COCHRAN, 1995). 

A adição de dejetos de frangos no solo como adubo orgânico pode aumentar em até 

0,167% o fósforo disponível para a planta para cada unidade de fósforo adicionado, quando 

não há saturação de fósforo no solo (TOOR; BAHL, 1997). 
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As excretas de frangos de corte apresentam 1,8% de P, 1,1% de K e 1% de N na MS 

segundo Nicholson, Chambers e Smith (1996). Ihnat e Fernades (1996) descrevem o 

conteúdo analisado das excretas de frangos como sendo de 4,1% de P, 2,2% de K e 4,6% de 

N na MS e estas características dependem do sistema de criação das aves, como tipo de 

instalação, dieta, aditivos empregados, tipo de cama e estocagem da excreta. 

Naham (2002), descreve que existem estratégias que podem diminuir a excreção de 

nutrientes ao ambiente, sendo a primeira delas a melhora na eficiência alimentar utilizando 

conceitos como proteína ideal, suplementação com aminoácidos sintéticos, fontes de 

fósforo disponíveis, vitamina D, promotores de crescimento, formulações próximas aos 

requerimentos dos animais, granulometria adequada da dieta e rações peletizadas. Outras 

são, melhorar a disponibilidade nutricional dos alimentos suplementando as dietas com 

enzimas, aumentar a digestibilidade de fibras, avaliar a biodisponibilidade dos nutrientes no 

alimento e diminuir a ação de fatores antinutricionais (NAHM, 2002). 

A redução de 12 a 15% no fósforo excretado foi observada por Wyatt e Harker 

(1995) quando utilizaram a fitase na dieta das aves. 

 . 

2.4 EFEITOS DA FITASE MICROBIANA NA DIGESTIBILIDADE DE NUTRIENTES 

E DESEMPENHO DE AVES 

 

Trabalhos recentes têm demonstrado respostas positivas quanto a digestibilidade de 

nutrientes e desempenho de aves e suínos alimentados com rações à base de milho e soja 

quando suplementadas por enzimas exógenas (RAVIDRAN et al., 1999). 

A suplementação de fitase na dieta à base de milho e farelo de soja com baixo 

fósforo não fítico é capaz de modificar a biodisponibilidade de frangos de 3 a 6 semanas de 

idade (NRC, 1994). Os requerimentos nutricionais de frangos para fósforo decresceram 

0,84% quando suplementados com 0,20% de fósforo não fítico e 0,60% suplementados 

com 0,10%, baseados nos valores de ganho de peso e eficiência alimentar.  Baseados nos 

valores de retenção mineral na tíbia, houve um decréscimo de 1,2% quando suplementados 

com 0,35% de P não fítico e 1,0% quando suplementados com 0,25% de P não fítico (YAN 

et al., 2001). 
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Em um ensaio de digestibilidade utilizando dietas semi-purificadas Ravindran et al. 

(1999) observaram uma melhora significativa na digestibilidade ileal de proteína e 

aminoácidos em diferentes ingredientes pela adição de fitase. Segundo o autor, os 

ingredientes que naturalmente apresentavam baixa digestibilidade ileal demonstravam 

melhores respostas à adição da fitase. As respostas à adição de fitase são influenciadas não 

somente pela quantidade de fósforo fítico, mas também pelas propriedades químicas e 

estruturais dos complexos formados entre o fitato e proteínas. 

Konergay (1996) e Sebastian et al. (1997) observaram em seus estudos as melhorias 

na digestibilidade de proteína e aminoácidos com a adição de fitase microbiana em 1,8 a 

4,3%. De acordo com os autores, o fitato presente nos alimentos inibe a ação de enzimas 

digestivas e ao adicionar a fitase para quebrar o complexo do fósforo fítico, diminui-se a 

ação do fitato sobre estas enzimas aumentando a digestibilidade. 

Utilizando duas fontes distintas de fitase, sendo a fonte um com 500 FTU/kg de 

dieta e a fonte dois com 750 FTU/kg de dieta, Tejedor et al. (2001) comprovaram que a 

adição de ambas as fontes incrementaram os coeficientes de digestibilidade de proteína 

bruta em 1 e 1,7%, de energia bruta em 1 e 1,2%, de cálcio em 3,5 e 5% e de fósforo em 3,5 

e 4% respectivamente para as fontes de fitase um e dois. 

Sebastian et al. (1996b) obtiveram resultados próximos aos descritos por Tejedor et 

al. (2001) em dietas com baixo teor de P adicionadas de 600 FTU/kg dieta, incrementando 

em 12,4% a digestibilidade aparente de P em frangos machos de 21 dias de idade. A 

suplementação de fitase também melhorou o teor de P e Ca na tíbia em 0,65% e 1,4%, 

respectivamente, e o peso corporal das aves em 13,2% para machos e 5,8% para fêmeas, 

sem afetar a eficiência alimentar. 

Também foi observado por Viveros et al. (2002) que a inclusão de 500 FTU/kg na 

dieta, melhorou em 6,3% o ganho de peso e não houve efeito de consumo e eficiência 

alimentar em frangos de corte durante o período de 6 semanas. A retenção de fósforo 

aumentou em 10,1% no mesmo período e a retenção de Ca, Mg, e Zn aumentou 

respectivamente 15, 23 e 93,6%. Além disso, a excreção de P e Ca foi diminuída em 6,3 e 

2,7% nos frangos que se alimentaram das dietas com baixo P total adicionado a enzima. 
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Resultados semelhantes em frangos também foram encontrados por Ahmad et al. 

(2000), Broz et al. (1994), Fernández et al. (1999), Leeson et al. (2000), Perney et al. 

(1993) e Punna e Roland (1999). 

Quando a fitase foi adicionada à uma dieta semi-purificada para frangos de corte 

com baixos níveis de fósforo total, Meister (2001) determinou que a biodisponibilidade 

relativa do fósforo baseada na mineralização óssea, foi melhorada em 22,5% com o uso do 

milho como fonte alternativa, em 14,00% com o uso do sorgo e 14,2% para o triticale 

comparada ao uso do fosfato como fonte de fósforo. 

Johnston e Souther (2000) estudando a desuniformidade na mistura de fitase em 

dietas para frangos de corte, não encontraram diferença significativa na eficiência e 

consumo alimentar, sendo que o ganho de peso foi diminuído conforme a variação do nível 

de fitase adicionada. Também não houve diferença significativa para retenção de fósforo e 

cálcio na tíbia, assim como resistência à quebra dos ossos com os níveis alternados de 

fitase. Contudo, ao comparar a dieta com e sem a adição de fitase (600 FTU/kg dieta), os 

autores encontraram diferenças significativas em todos os parâmetros estudados, em 

concordância com os demais autores citados. 

O nível de cálcio na dieta também se torna um importante fator a ser considerado ao 

suplementar a dieta com fitase, pois o cálcio em altas concentrações pode precipitar o fitato 

formando um complexo insolúvel Ca-fitato no intestino, além de competir pelos mesmos 

sítios de atividade da enzima. Sebastian et al. (1996a) concluíram que o menor nível de 

cálcio estudado (0,66%) foi o que apresentou o melhor desempenho para os animais com a 

suplementação de fitase. 

 

 

2.5 GRANULOMETRIA  

 

Zanotto et al. (1999) definiu granulometria como sendo um método de análise que 

visa classificar as partículas de uma amostra pelos respectivos tamanhos e medir as frações 

correspondentes a cada tamanho. A partícula alimentar é importante no segmento nutrição-

alimentação animal. Seu tamanho, formato e estrutura influenciam a digestibilidade dos 

nutrientes, a homogeinidade, a densidade e a fluidez das rações nos sistemas automatizados 
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de mistura e de abastecimento dos comedouros (COSTA, 1998). Na prática, o termo 

granulometria é usado para caracterizar o tamanho dos grânulos de um produto moído, 

dado pelo Diâmetro Geométrico Médio (DGM) de suas partículas.  

A granulometria refere-se às dimensões dos macroingredientes utilizados na 

fabricação das rações e também às medidas das próprias rações. Para Zanotto et al. (1999), 

inclusive, a granulometria da ração é "conseqüência da granulometria dos ingredientes que 

a compõem".  

O investimento das indústrias de rações em controle de qualidade também está 

direcionado à granulometria, exatamente por sua importância no resultado final do produto. 

O milho responde por grande parte dessa preocupação, já que é o principal 

macroingrediente de rações para aves. 

Entre os diversos procedimentos para se avaliar a granulometria do milho, a peneira 

é o mais tradicional, mas o diâmetro de seus furos não garante a precisão necessária para se 

obter o produto mais eficiente e seguro. De acordo com Zanotto et al. (1999), o parâmetro 

de maior precisão para avaliar a granulometria do milho é o que recomenda o tamanho 

médio exato dos grânulos do produto moído. Este é dado pelo Diâmetro Geométrico Médio 

(DGM) das partículas.  

Mendonça et al. (1994), explica que para rações de frangos de corte, o melhor 

D.G.M. oscila entre 760 a 1177mm. Se as partículas estiverem mais grossas do que o ideal, 

irão diminuir a ação das enzimas digestivas presentes no trato, por outro lado, se estiverem 

muito finas, poderão causar úlceras, além de consumir mais energia para a moagem. Essa 

medida visa a otimização da produção, garantindo melhor qualidade de digestibilidade para 

os animais.  

 

2.5.1 Influência da moagem 

 

 O milho normalmente participa com 70 a 80% da composição total da ração. 

Acredita-se que uma das formas possíveis de melhor viabilizar o setor possa ser por meio 

da geração de informações mais precisas sobre o grau de moagem do milho, que permitiria 

a escolha da granulometria que proporcionasse o melhor aproveitamento dos nutrientes 

(ZANOTTO et al., 1995). 
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 Rações preparadas para aves têm seus ingredientes moídos praticamente na mesma 

textura. Quando a ração é fornecida na forma farelada, este processo se justifica como 

prevenção à seletividade. Além disso, os ingredientes com grande variabilidade no tamanho 

têm grande dificuldade em misturarem-se e homogeneizarem-se com os demais (Dahlke, 

2000). 

 Segundo Pozza et al. (2005), o diâmetro geométrico médio (DGM) está 

correlacionado de forma positiva com o tamanho dos grãos, e o grau de moagem é 

caracterizado de acordo com o tamanho das partículas. 

 Os moinhos de martelo têm sido preferencialmente utilizados, uma vez que 

possibilita o processamento de maior variedade de ingredientes (fibrosos) e permite a 

produção de moagens mais finas (<600 mm) em relação ao moinho de rolos (MARTIN, 

1988). A granulometria do milho pode estar influenciada pelo diâmetro do furo da peneira, 

pela área de sua abertura, pela potência do motor, pelo número e distância entre os martelos 

e a peneira, vazão de moagem, desgaste do moinho e teor de umidade dos grãos. 

(MARTIN, 1988). 

 Com vistas à economia, as fábricas de rações na preocupação com o gasto de 

energia determinam o tipo de moinho, este equipamento ocupa o segundo lugar em 

consumo de energia elétrica. Reece et al. (1986a) mostraram que a energia gasta para a 

moagem de milho, em moinho a martelo pode ser reduzida em 35% se substituída a peneira 

de 4,76 mm pela de 7,94 mm. Também Reece et al. (1986b), demonstraram que a 

quantidade de milho que pode ser moída em moinho a martelo com peneira de 3,18 mm é 

de aproximadamente 280 kg/kw hora. Quando há substituição pela peneira de 6,35 mm, a 

produção, é de aproximadamente 440 kg/kw hora. Este estudo mostrou uma redução de 

energia na ordem de 56% entre moagem fina e grossa. Zanotto et al. (1996) utilizaram 

peneiras de 2,5; 3,5; 4,5 e 10 mm de diâmetro de furos para avaliar o consumo de energia 

elétrica e rendimento de moagem. Foi verificado que o consumo de energia elétrica 

diminuiu em 61% e o rendimento de moagem aumentou em 14,3% com o uso de peneira de 

10 mm (1,060 mm) em relação a peneira de furos de 2,5 mm (0,5 mm). 
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2.5.2 Importância da granulometria do milho para aves 

 

De acordo com Pozza et al. (2005), o milho moído em martelos pode apresentar 

DGM que varia, em geral, de 300 micrômetros (muito fina) até 1.200 micrômetros 

(excessivamente grossa). Flemming et al. (2002) afirmam que o valor nutritivo do milho 

moído em moinho de martelos não é afetado quando a sua granulometria apresenta DGM 

das partículas compreendidos entre 0,500 e 1,000 mm. Conforme Zanotto et al. (1999), essa 

variação no DGM pode influenciar alguns aspectos importantes na produção das aves, tais 

como a digestibilidade dos nutrientes e o desempenho. Pode alterar o tempo de consumo de 

ração, favorecendo assim a utilização da sua energia para fins de produção, pode alterar a 

quantidade de alimento consumido e ainda alterar as características anatômicas do trato 

digestivo (PENZ JR, 2002). 

Flemming et al. (2002), descrevem que se a granulometria do milho for 

excessivamente fina ou grossa, os nutrientes podem não ser bem aproveitados pelas aves. 

Isso depende também da forma física da ração (farelada, triturada ou peletizada). Ainda de 

acordo com estes autores, se a granulometria do milho for muito fina, com DGM abaixo de 

0,400 mm, em rações fareladas e/ou trituradas, os frangos podem apresentar problemas de 

consumo devido a maior presença de pó, podendo causar-lhes problemas respiratórios e 

incrustações do alimento no bico, aumentando o consumo de água e a perda de alimento 

nos bebedouros, além de possibilitar o umedecimento da cama. 

Nir et al. (1994), também atribuem a diminuição da digestibilidade dos nutrientes 

quando são empregadas partículas finas, pois causam atrofia da moela e uma discreta 

hipertrofia do intestino, eventualmente causada por fermentação bacteriana. Por outro lado, 

quando a granulometria for excessivamente grosseira, os problemas poderão originar-se da 

preferência e seleção de partículas maiores, podendo causar desequilíbrio nutricional na 

dieta das aves (BRUM et al., 1998). Confirmando a preferência dos frangos em ingerir 

partículas maiores, Klein (1995) trabalhou com dietas peletizadas, 50% peletizadas e 50% 

peletizadas/moída, moída e farelada verificando que as aves, podendo selecionar, buscam 

as partículas maiores primeiramente.   
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2.5.3 Granulometria e desempenho de aves 

 

 Zanotto e Bellaver (1996), descrevem que a granulometria deve ser caracterizada de 

acordo com o tamanho e uniformidade das partículas, que são expressas pelo diâmetro 

geométrico médio (DGM) e pelo desvio-padrão geométrico (DPG). Do ponto de vista 

anatomo-fisiológico, devemos lembrar que as aves tem dificuldade em consumir partículas 

maiores ou muito menores do que seus bicos (MORAN, 1982), e que frangos de corte ainda 

são capazes de identificar pequenas diferenças de tamanho entre as partículas possuindo 

preferência por partículas maiores (PORTELLA et al., 1988). 

 Lindenmaiker e Kare (1959), já afirmavam que os sentidos de gosto e de olfato são 

menos desenvolvidos nas aves do que nos mamíferos. Hill (1971) acrescentou que as aves 

tem na boca somente 12 papilas gustativas rudimentares, em contrapartida dos mamíferos 

que tem milhares. Gottschaldt e Lausmann (1974) comentaram que a falta de habilidade 

destes sentidos é compensada por mecanoreceptores localizados no bico das aves. 

   Em frangos de corte, Nir et al. (1994), trabalharam com dietas à base de milho, trigo 

e sorgo, onde os grãos moídos em moinho a martelo e peneirados para obter ingredientes 

com frações grossas (DGM de 2,01 a 2,10 mm), médias (DGM de 1,13 a 1,23 mm) e finas 

(DGM de 0,57 a 0,63). Aos 21 dias de idade, frangos alimentados com partículas médias e 

grossas comeram mais, foram mais pesados e tiveram uma melhor conversão do que 

aqueles alimentados com partículas finas. Estes autores afirmaram que o DGM ótimo para 

o milho usado em dietas de frango de 1 a 21 dias de idade parece estar entre 700 e 900 µm. 

 Zanotto et al. (1996) não encontraram diferenças significativas (P>0,05) no 

desempenho de frangos de corte de 1 a 21 dias, 1 a 35 dias e 1 a 42 dias de idade, quando 

utilizaram milho moído em moinho-martelo, com DGM de 506; 743 e 1.050 µm, mas 

sugeriram que a velocidade de passagem de partículas grandes pela moela é mais lenta que 

a de partículas pequenas. Eles consideraram que o motivo pelas quais as partículas grandes 

proporcionam uma velocidade de passagem da moela para o intestino tão lenta que chegou 

a comprometer o desempenho dos animais. 

 Flemming et al. (2002), testaram os DGM´s: 0,833: 0,703 e 1,058 mm, na fase pré-

inicial; 0,829; 0,703 e 1,086 mm, na fase inicial, e, 0,818; 0,649 e 0,912 mm, na fase de 

crescimento, o DGM dos tratamentos apresentou influência sobre o consumo de ração de 
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pintainhos na fase pré-inicial. Nas outras fases de criação o consumo de desempenho, assim 

como na mortalidade das aves, foi observado poucas modificações. Este trabalho 

comprovou que a lucratividade inerente aos tratamentos, pode ser aumentada em até 2,78%, 

em função da diminuição da moagem e/ou aumento do DGM.  

Em todos os segmentos da produção animal, deve-se sempre buscar soluções 

vantajosas para melhorar o desempenho produtivo. É o que acontece quando se lida com a 

granulometria correta para a fabricação de rações. Trabalhando com medidas adequadas e 

utilizando os índices recomendados, o produtor pode aumentar o valor energético do milho 

em até 5%, afirma Zanotto et al.(1999). 

Proudfoot e Hulan (1989) trabalharam com diferentes granulometrias do milho e do 

trigo, observando o desempenho de frangos aos 21, 49 e 63 dias de idade. Estes autores 

verificaram que as aves que apresentaram um melhor peso corporal foram aquelas 

alimentadas com partículas grosseiras (2,83 mm de abertura de peneira), independente da 

idade. Contrariando este resultado, Quart et al. (1986) não encontraram diferença no 

desempenho de poedeiras Leghorn brancas, alimentadas com dietas compostas por quatro 

diferentes relações trigo/milho e dois tipos de moagem-grossa e fina.  

 Mendonça e Pezzato (1994), avaliaram dois tipos de rações (3100 e 3300 kcal de 

EM), à base de sorgo e soja processadas em moinho tipo martelo, com peneiras 0,8; 3,0; 5,0 

e 10,0 mm. As rações foram balanceadas de maneira a conter as mesmas composições 

nutritivas em energia metabolizável e proteína bruta (PB), e relação de EM/PB de 136,9 e 

137,6 para os grupos de EM 3100 e 3300 respectivamente. Os autores observaram que, ao 

final do experimento de 28 dias, independente do nível de energia da ração, as aves com 

maior peso (P<0,04) foram aquelas alimentadas com ingredientes moídos na peneira de 

maior diâmetro de abertura de furos (10,0 mm). 

 Deaton et al. (1995) testaram o tipo de moagem de ingredientes sob diferentes 

temperaturas ambientais, utilizando milho moído com peneiras de 9,53 mm, 6,35 mm e 

3,18 mm de diâmetro de abertura (DGM=1,29 mm, 0,987 mm e 0,679 mm 

respectivamente), com ou sem condição de estresse por calor. O trabalho mostrou que os 

frangos utilizaram a ração de maior partícula tão eficiente quanto as demais, em diferentes 

condições de temperatura, tanto aos 21 quanto 49 dias de idade. Porém, Lott et al. (1992), 

que também trabalharam com peneiras de 3,18 mm e 9,53 mm de diâmetro de abertura de 
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furos (DGM=0,710 mm e 1,173 mm), sob temperaturas de 15,5 e 26,5°C, observaram uma 

significativa redução de peso e piora na conversão alimentar das aves alimentadas com o 

maior DGM, apesar de não haver diferença no consumo, independente da temperatura 

ambiental. Segundo esses autores, as partículas de DGM 1,173 mm eram aparentemente 

muito grandes, para que pudessem ser aproveitadas eficientemente para obter o máximo 

desempenho. Aparentemente, a taxa de passagem das partículas grandes, pela moela, foi 

muito lenta para atender a um máximo crescimento. 

 Reece et al. (1986a), estudando o efeito da granulometria do milho moído em 

peneiras de moinho tipo martelo, com diâmetro de abertura de 4,76 mm e 6,35 mm, não 

encontraram diferença em conversão alimentar e peso corporal em aves até 21 dias de 

idade. Entretanto, Reece et al. (1986b) notaram que milho moído com peneiras de 3,18 mm 

ou 9,59 mm, quando comparadas com peneira de 6,35 mm, proporcionou às aves melhor 

taxa de crescimento e pior conversão alimentar. Isto mostra que a utilização de tipo de 

peneira como referência na caracterização da granulometria de ingredientes, pode ser um 

método equivocado. A granulometria de um ingrediente moído em moinho a martelo é 

influenciada, além do diâmetro dos furos da peneira, pela área de abertura da mesma, 

potência do motor, números de martelos, distância entre os martelos e a peneira, vazão de 

moagem, teor de umidade dos grãos e desgaste do moinho (ZANOTTO e MONTICELLI, 

1998). Desta forma, a granulometria deve ser caracterizada não só de acordo com o 

tamanho da peneira, mas também com o tamanho final e a uniformidade das partículas, que 

são expressos pelo Diâmetro Geométrico Médio (DGM) e pelo Desvio Padrão Geométrico 

(DPG), respectivamente. 

 Nir et al. (1994), mostrou a importância da uniformidade da granulometria, por que 

moeram milho em moinho a martelo (peneira de 8 mm) e peneiraram para a obtenção de 

frações de partículas finas (DGM<0,64 mm), médias (DGM>0,64 mm<1,41 mm) e grossas 

(DGM>1,41 mm). Foram formuladas 5 dietas a partir das frações citadas. O melhor 

desempenho foi obtido pelas aves alimentadas com as dietas preparadas com as partículas 

de tamanho médio (DGM de 0,769 mm), apesar desta dieta possuir moagem muito próxima 

às dietas de 0,793 e 0,706 mm. Este benefício em desempenho foi atribuído pelos autores, à 

uniformidade das partículas, descrita pelo Desvio Padrão Geométrico, que foi de 1,67 

contra 2,0 dos outros dois tratamentos.  
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

 O Experimento foi realizado testando duas diferentes dietas, contendo milhos 

moídos com duas diferentes granulometrias, com ou sem adição da enzima fitase. Teve 

como objetivo avaliar os efeitos da dieta com ou sem adição da fitase e contendo milho 

com granulometrias diferentes nos parâmetros de consumo de ração, ganho de peso e 

conversão alimentar em frangos de corte de 1 até 21 dias. 

 

3.1 LOCAL 

 

 O experimento foi realizado na sala de metabolismo do setor de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba no Paraná. 

 As dietas experimentais foram confeccionadas na fábrica de ração do Centro de 

Estações Experimentais do Canguiri, pertencente ao Setor de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Paraná, localizada no município de Pinhais, região metropolitana 

de Curitiba, no estado do Paraná.  

 As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal, da 

Universidade Federal do Paraná em Curitiba no Paraná. 

   

3.2 PERÍODO 

  

O experimento teve início no dia 14 de setembro de 2004 e encerrou dia 04 de 

outubro de 2004. Portanto, o período experimental foi considerado de 1 aos 21 dias de 

idade das aves. 
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3.3 INSTALAÇÃO 

 

 Para a condução do experimento foram utilizadas gaiolas de aço dispostas em três 

baterias com dimensões de 1,00 x 0,90 x 0,50 m (c x l x h), de 4 andares totalizando 20 

gaiolas. O aquecimento foi mantido através de campânulas a gás e lâmpadas de 100 W. 

 A temperatura ambiental foi registrada diariamente por meio de termômetro de 

máxima e mínima, posicionado entre as baterias para determinar se estava de acordo com a 

temperatura desejada durante o período experimental. Na primeira semana a máxima 

mantida foi de 30°C e a mínima de 29°C. Após essa semana a média foi de 26°C. 

As aves eram alimentadas através de 1 comedouro tipo calha por gaiola e 1 

bebedouro tipo calha por gaiola. Sob cada gaiola havia 1 bandeja para coleta de excreta da 

unidade experimental. 

 

3.4 ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

 

Foram utilizados 200 pintainhos de corte, machos, de um dia de idade, da linhagem 

Ross, provenientes de incubatório comercial. O peso médio inicial foi de 42 g e as aves 

foram distribuídas aleatoreamente nas gaiolas. 

 

3.5 FONTE DE FITASE 

 

 A fonte de fitase utilizada continha 500 unidades de fitase por grama de produto 

sendo que cada unidade de fitase é definida como a quantidade de enzima capaz de liberar 

1µmol de fósforo por minuto de 1,5 µmol de fitato de sódio em pH 5,5 a 37°C. 

 

3.6 TRATAMENTOS 

 

Foi utilizado 4 tratamentos com 5 repetições cada, totalizando 20 unidades 

experimentais, sendo alocados 10 pintos por gaiola, durante o período de 21 dias. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2 (fitase x 

DGM).  
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Foram testadas rações isonutritivas, diferindo na quantidade de fitase e na 

granulometria do milho. Os tratamentos foram assim constituídos: 

T1 – Ração com 500 FTU e com dieta de DGM 0,680 mm; 

T2 – Ração com 500 FTU e com dieta de DGM 0,430 mm; 

 T3 – Ração sem fitase com dieta de DGM 0,680 mm; 

 T4 – Ração sem fitase com dieta de DGM 0,430 mm; 

 A composição destas dietas e seus níveis nutricionais estão expressos na Tabela 1. 

 

TABELA 1. Composição das dietas experimentais 

Tratamentos 
Ingredientes 

Sem Fitase  Com Fitase 

Milho 50,14 50,14 
F. de Soja 41,77 41,77 
Óleo Vegetal 3,98 3,98 
Fosfato Bi-Ca 1,76 1,21 
Calcário 1,04 1,11 
Sal Comum 0,47 0,47 
Premix Min/Vit 0,40 0,40 
DL-Met 0,31 0,31 
L-Lys 0,02 0,02 
Fitase - 0,01 
Caulin 0,11 0,58 

Composição Calculada 

EM (kcal/kg) 3.000 3.000 
PB (%) 23,00 23,00 
Ca (%) 0,95 0,85 
P disponível (%) 0,45 0,35 
Lisina (%) 1,32 1,32 
Lisina Dig. (%) 1,18 1,18 
Metionina (%) 0,70 0,70 
Metionina Dig. (%) 0.62 0.62 
Met + Cist. (%) 1,05 1,05 
Met + Cist. Dig. (%) 0,94 0,94 
Treonina (%) 0,89 0,89 
Treonina Dig.(%) 0,79 0,79 
Na (%) 0,20 0,20 
 As rações experimentais foram fornecidas na forma farelada sendo a distribuição 

diária e à vontade. 
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3.7 PARÂMETROS DE DESEMPENHO ZOOTÉCNICO 

 

 Os dados relacionados ao desempenho zootécnico das aves foram obtidos mediante 

medidas realizadas nos períodos de 7 e 21 dias. Foram avaliados o consumo de ração, 

ganho de peso e o índice de conversão alimentar das aves aos 7 e 21 dias de idade. 

 . 

 

3.7.1 Consumo de Ração 

 O consumo de ração por ave foi determinado pela diferença entre a ração fornecida 

e as sobras do comedouro, a qual foi dividida pelo número de aves da gaiola.  

 

3.7.2 Peso Médio 

 O peso médio foi determinado pela pesagem de 100% das aves de cada gaiola, 

dividido pelo número total de aves. 

 

3.7.3 Conversão Alimentar 

 A conversão alimentar foi calculada dividindo-se o consumo médio de ração pelo 

peso médio por ave da mesma gaiola. 

 

3.7.4 Digestibilidade 

 

 Para as avaliações, foram realizadas coletas de excretas dos frangos. Foram colhidas 

durante um período de três dias, duas vezes por dia, às 8:00 e às 17:00. Foram realizados 

dois períodos de coleta, sendo no 5º ao 7º dia e no 19° ao 21° dia. As coletas foram 

realizadas após a troca de ração pela ração marcada com corante, marcador, que acontecia 

no dia anterior. O marcador à base de óxido de ferro, encontrado comercialmento como 

“Xadrez”, foi utilizado na proporção de 0,5g para cada 1000g. 

 Após as coletas as amostras foram imediatamente congeladas a –20°C e após serem 

descongeladas, foram pré-secadas a 65°C e então pesadas. Após serem moídas em peneira 

de 1mm, foram pesadas e secas em estufa 105°C para determinação de matéria seca. Em 

seguida foram calcinadas em mufla a 550°C por 4 horas, pesadas novamente e 
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solubilizadas em ácido clorídrico para obtenção mineral. Também foram analizadas para 

proteína bruta, fibra bruta, extrato etéreo, resíduo mineral e fósforo, de acordo com o 

Método de Análise de Weende. 

 

3.7.5 Rações Experimentais 

 

 As rações foram analisadas para proteína bruta, fibra bruta, extrato etéreo, resíduo 

mineral ou cinzas, cálcio e fósforo de acordo com as metodologias aplicadas pelo método 

de Weende. 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 O experimento foi conduzido inteiramente casualizado. As medidas obtidas do 

experimento foram submetidos à analise de variância (ANOVA), em um arranjo fatorial 

2x2. A análise estatística foi realizada através do programa estatístico “Statistix”. 

 Variáveis consideradas: 

1. Consumo médio de ração aos 7 e 21 dias; 

2. Conversão Alimentar aos 7 e 21 dias; 

3. Peso médio aos 7 e 21 dias.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
4.1 DESEMPENHO ANIMAL 
 
 

4.1.1 Consumo de ração 

 
Os resultados obtidos aos 7 dias de idade são observados na tabela 2. Com a 

utilização da fitase e com granulometria de 680 micra o consumo foi de 138g  e 141g com 

granulometria de 430 micra. Sem o uso da fitase e com a granulometria de 680 micra o 

consumo foi de 143g e de 144g com granulometria de 430 micra. Assim como não ocorreu 

diferença (P>0,05) para consumo médio de ração das aves de 7 aos 21 dias para 

granulometria de 680 e de 430 micra, valores que podem ser observados na tabela 3.  

Portella et al (1988) menciona que frangos de corte são capazes de identificar 

pequenas diferenças de tamanho entre as partículas possuindo preferência por partículas 

maiores. Porém, neste trabalho a diferença entre 430 e 680 micra não influenciou na 

preferência do consumo dos frangos, talvez seja explicado pelos diâmetros serem próximos. 

 Apesar de não apresentar diferença no consumo de ração, o desempenho zootécnico 

das aves com fitase foi melhor quando comparado à não adição da fitase para o índice de 

conversão alimentar, considerando que os níveis de cálcio e fósforo foram mais baixos 

quando foi adicionado a fitase. Significando que, apesar de níveis mais baixos os resultados 

não apresentaram diferença significativa (P>0,05). Estes resultados estão de acordo com os 

resultados encontrados por Waldroup (1999), onde a aplicação do uso de enzimas na 

nutrição melhorou o desempenho zootécnico dos animais.  
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TABELA 2. Consumo de ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA) aos 
7 dias de idade. 

 CR (g) GP (g) CA (g) 

Fitase (A) 0,094 0,622 0,468 

Granulometria (B) 0,439 0,131 0,108 

AxB 0,767 0,183 0,235 

 Efeitos principais 

Com 140 123 1,136 
Fitase 

Sem 143 125 1,144 

680 141 127 1,110 
Granulometria 

430 142 121 1,173 

Fitase Granulometria  

C 680 138 123 1,122 

C 430 141 123 1,146 

S 680 143 131 1,091 

S 430 144 119 1,210 

 
 

 

 

 

 

 

4.1.2 Ganho de Peso  

 

 Para o ganho de peso não houve diferença estatística significativa (P>0,05) com a 

adição ou não de fitase e com granulometria 680 ou 430 micra aos 7 e 21 dias de idade 

como pode ser observado na tabela 2 e tabela 3, respectivamente. 

   



 29

TABELA 3. Consumo de ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA) aos 
21 dias de idade. 

 CR (g) GP (g) CA (g) 

Fitase (A) 0,384 0,191 0,828 

Granulometria (B) 0,109 0,095 0,003 

AxB 0,427 0,148 0,606 

 Efeitos principais 

Com 1067 783 1,363 
Fitase 

Sem 1081 796 1,359 

680 1061 798 1,330 
Granulometria 

430 1087 781 1,392 

Fitase Granulometria  

C 680 1048 784 1,337 

C 430 1086 782 1,389 

S 680 1074 813 1,321 

S 430 1087 780 1,394 

 

Aos 7 dias de idade o ganho de peso das aves, com a utilização da fitase foi o 

mesmo tanto para granulometria de 680 micra como para 430 micra sendo de 123g. Sem o 

uso da fitase e com a granulometria de 680 micra o ganho de peso foi de 131g e de 119g 

com granulometria de 430 micra.  

Aos 21 dias de idade, conforme demonstra a tabela 3, o ganho de peso com a 

utilização da fitase e com granulometria de 680 micra foi 784g e de 430 micra foi 782g. 

Sem o uso da fitase e com a granulometria de 680 micra o ganho de peso foi de 813g e de 

780g com granulometria de 430 micra.  

 

 

 



 30

4.1.3 Conversão Alimentar 

 

Aos 7 dias de idade a conversão alimentar não apresentou diferença estatística 

significativa (P>0,05) para a adição ou não da fitase e granulometria de 680 e 430 micra, 

conforme os resultados apresentados na tabela 2.  

Para a adição de fitase com a granulometria de 680 micra a conversão alimentar foi 

de 1,122g e com a granulometria de 430 micra foi de 1,146g. Sem a adição de fitase com a 

granulometria de 680 micra a conversão alimentar foi de 1,091g e com a granulometria de 

430 micra foi de 1,210g.  

A conversão alimentar apresentou diferença estatística significativa (P≤0,05) aos 21 

dias de idade para a granulometria, sendo o uso da fitase indiferente, de acordo com os 

resultados obtidos na tabela 3. O melhor resultado foi obtido pela ração contendo 

granulometria de 680 micra. 

Com a adição da fitase, a conversão alimentar obtida foi de 1,363g e sem a fitase a 

conversão alimentar foi de 1,359g, ou seja, a mesma. Porém, quando observado os níveis 

de Ca sem fitase 0,95% e de P 0,45%, com fitase os níveis utilizados foram mais baixos, 

0,85% de Ca e 0,35% de P o ganho de peso e a conversão alimentar foram equivalentes, 

sugerindo o efeito positivo da fitase. Estes resultados estão de acordo com os que foram 

encontrados por Sebastian et al. (1997), onde observaram bons resultados da fitase em 

dietas com níveis baixos de P e Ca. Também Ballam et al. (1984) encontraram resultados 

positivos para fitase quando os níveis de cálcio foram mais baixos. Dari (2004) observou a 

interação entre o cálcio e fitase, o Ca pode se complexar com ácido fítico podendo 

comprometer a ação da fitase. De acordo com Denbow et al. (1995), aves consumindo 

rações com baixos níveis de fósforo e cálcio, possuem maior capacidade de hidrolisar o 

fitato do que aquelas que receberam altos níveis. 

Sebastian et al. (1996) utilizaram os mesmos níveis de fósforo, do presente trabalho, 

e com relação ao Ca os autores utilizaram 1% na ração com e sem fitase, e verificaram que 

o desempenho não foi satisfatório com a adição da fitase. Porém, encontraram boa ação da 

fitase no desempenho dos animais quando utilizaram níveis mais baixos de Ca 0,6% e de 
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fósforo 0,35%.  O presente experimento mostrou que com níveis de 0,85% de Ca mantém o 

efeito positivo da fitase no desempenho zootécnico.  

Na granulometria de 680 micra a conversão alimentar foi de 1,330g, e na 

granulometria de 430 micra a conversão alimentar foi de 1,392g, encontrou-se nestes 

resultados uma diferença estatística significativa (P≤0,05), a qual demonstrou que a 

granulometria  de 680 micra tem uma melhor conversão alimentar, o que está de acordo 

com os resultados encontrados por Nir et al (1994), que trabalharam com dietas tendo 

partículas médias e grossas e constataram que aos 21 dias de idade, os frangos tiveram uma 

melhor conversão alimentar quando alimentados com partículas maiores. Assim como 

Flemming et al (2002), onde observaram que a lucratividade pode ser aumentada em até 

2,78% em função do aumento do diâmetro geométrico médio. 

Discordando deste trabalho, Zanoto et al (1996) não encontraram diferença 

significativa (P≤0,05) no desempenho de frangos de corte de 1 a 21 dias de idade para 

506,743 e 1050 micra. 

 

 

4.2 DIGESTIBILIDADE 

 

4.2.1 Digestibilidade da Matéria Seca 

 

O coeficiente de digestibilidade da matéria seca das aves dos 4 aos 7 dias  e dos 18 

aos 21 dias de idade não apresentou diferença significativa (P>0,05), para a adição ou não 

da fitase e granulometria de 680 e 430 micra. 

Como pode ser observarvado na tabela 4, os resultados obtidos do coeficiente de 

digestibilidade da matéria seca dos 4 aos 7 dias de idade foram praticamente o mesmo, 

94%.  

Os resultados obtidos dos 18 aos 21 dias de idade, conforme a tabela 5, foram que 

com a utilização da fitase e com granulometria de 680 e de 430 micra o coeficiente de 

digestibilidade da matéria seca foi o mesmo, de 95,4%. Sem o uso da fitase e com a 
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granulometria de 680 micra o coeficiente de digestibilidade da matéria seca foi de 95,2% e 

de 95,3% com granulometria de 430 micra. 

Ou seja, todos os tratamentos tiveram o mesmo coeficiente de digestibilidade da 

matéria seca dos 18 aos 21 dias de idade, em torno de 95%. 

 

4.2.2 Digestibilidade da Proteína Bruta  

O coeficiente de digestibilidade da proteína bruta das aves dos 4 aos 7 dias de idade 

não apresentou diferença estatística significativa (P>0,05), para a adição ou não da fitase e 

granulometria de 680 e 430 micra, conforme mostra a tabela 4. 

  

TABELA 4. Coeficiente de digestibilidade da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), 
coeficiente de biodisponibilidade do cálcio (Ca), fósforo (P) e coeficiente de metabolização 
da energia das aves dos 4 aos 7 dias de idade. 

 MS (%) PB (%) Ca (%)  P (%) EM 
(kcal/kg) 

Fitase (A) 0,546 0,372 0,138 0,205 0,788 

Granulometria (B) 0,971 0,601 0,052 0,395 0,088 

AxB 0,117 0,127 0,361 0,222 0,617 

 Efeitos principais 

Com 94,1 71,3 67,4 65,47 2854 
Fitase 

Sem 94,3 69,7 63,9 62,33 2847 

680 94,2 71,0 68,0 64,9 2873 
Granulometria 

430 94,1 70,0 63,3 62,85 2828 

Fitase Granulometria  

C 680 94,3 70,6 66,19 65,9 2883 

C 430 93,1 68,7 68,7 65,0 2825 

S 680 94,0 69,4 60,5 59,8 2863 

S 430 94,5 73,2 67,3 64,9 2831 
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O coeficiente de digestibilidade da proteína bruta das aves dos 18 aos 21 dias de 

idade apresentou diferença estatística significativa (P≤0,05) na interação da fitase com a 

granulometria, conforme a tabela 5. 

No desdobramento da interação entre fitase e granulometria para o coeficiente da 

proteína bruta das aves dos 18 aos 21 dias, de acordo com a tabela 6, conclui-se que com o 

uso da fitase não ocorreu variação significativa (P>0,05) mesmo com a alteração da 

granulometria de 430 micra (79,2%), para 680 micra (78,4%). Sem o uso da fitase 

apresentou diferença significativa (P≤0,05) quando foi variada a granulometria, sendo o 

melhor resultado para granulometria de 430 micra (80,7%), quando comparado com a 

granulometria 680 micra (75,8%). 

Para granulometria de 430 micra não houve variação significativa (P>0,05) na 

utilização da fitase, sendo os resultados com fitase 79,2% e sem fitase 80,7%. Para 

granulometria de 680 micra houve uma diferença significativa (P≤0,05) adicionando a 

fitase, sendo o melhor resultado com o uso da fitase 78,4%, quando comparado sem o uso 

da fitase 75,8%, estando de acordo com Ravindran et al. (1999) que observaram uma 

melhora significativa na digestibilidade ileal de proteína e aminoácidos em diferentes 

ingredientes pela adição de fitase. Assim como Konergay (1996) e Sebastian et al. (1997) 

que também observaram em seus estudos as melhorias na digestibilidade de proteínas e 

aminoácidos quando adicionou-se a fitase. 

Observou-se ainda nos resultados encontrados na tabela 6, que sem o uso da fitase 

com granulometria de 430 micra o coeficiente de digestibilidade da proteína bruta dos 18 

aos 21 dias foi de 80,7%, apresentando assim o melhor resultado obtido quando comparado 

aos demais resultados. 
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TABELA 5. Coeficiente de digestibilidade da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), 
coeficiente de biodisponibilidade do cálcio (Ca), fósforo (P) e coeficiente de metabolização 
da energia das aves dos 18 aos 21 dias de idade. 

 MS (%) PB (%) Ca (%)  P (%) EM 
(kcal/kg) 

Fitase (A) 0,265 0,346 0,130 0,082 0,716 

Granulometria (B) 0,241 0,001 0,001 0,330 0,542 

AxB 0,251 0,001 0,020 0,003 0,196 

 Efeitos principais 

Com 95,4 78,8 75,8 79,0 3009 
Fitase 

Sem 95,2 78,3 74,9 78,1 3004 

680 95,4 77,1 76,8 78,3 3011 
Granulometria 

430 95,2 80,0 73,9 78,8 3003 

Fitase Granulometria  

C 680 95,4 78,4 74,7 80,0 3014 

C 430 95,4 79,2 76,9 77,9 3005 

S 680 95,2 75,8 73,1 77,5 2992 

S 430 95,3 80,7 76,7 78,6 3017 

 
 
TABELA 6. Desdobramento da interação entre fitase e granulometria para o coeficiente de 
digestibilidade da proteína bruta e coeficiente de disponibilidade da proteína bruta dos 18 
aos 21 dias. 

Granulometria 
Fitase 

430 680 
Com 79,2aA 78,4aA 
Sem 80,7aA  75,8bB  
a Coluna 
A linha 
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4.3 BIODISPONIBILIDADE RELATIVA 

4.3.1 Biodisponibilidade do Cálcio 

 

Para o coeficiente de biodisponibilidade de cálcio das aves dos 4 aos 7 dias de idade 

não apresentou diferença estatística significativa (P>0,05), para a adição ou não da fitase e 

granulometria de 680 e 430 micra. 

 De acordo com a tabela 4 os resultados obtidos para o coeficiente de 

biodisponibilidade de cálcio das aves dos 4 aos 7 dias foram de 60,5% sem o uso da fitase  

com a granulometria de 680 micra, e de 67,3% com granulometria de 430 micra sem a 

adição da fitase. Com a utilização da fitase e com granulometria de 680 micra este 

coeficiente foi de 66,19% e com granulometria de 430 micra 68,7%.  

Apresentou diferença estatística significativa (P≤0,05) o coeficiente de 

biodisponibilidade do cálcio dos 18 aos 21 dias de idade na interação entre os fatores.  

O desdobramento da interação entre fitase e granulometria para o coeficiente de 

biodisponibilidade do cálcio encontra-se na tabela 7. Pode ser observado que não houve 

diferença estatística (P>0,05) para granulometria de 430 micra na adição ou não da fitase, 

76,9%, 76,7% respectivamente. Não houve diferença significativa (P>0,05) para 

granulometria de 680 micra na adição ou não de fitase, 74,7% e 73,1% respectivamente. 

Não houve diferença significativa (P>0,05) com a adição da fitase com granulometria de 

430 micra (76,9%) e 680 micra (74,7%). Houve diferença significativa (P≤0,05) na 

granulometria sem a adição da fitase, sendo que com 430 micra o tratamento teve um 

melhor resultado, 76,7%, quando comparado com 680 micra 73,1%.  

 

TABELA 7. Desdobramento da interação entre fitase e granulometria para o coeficiente de 
biodisponibilidade do cálcio dos 18 aos 21 dias. 

Granulometria 
Fitase 

430 680 
Com 76,9aA 74,7aA 
Sem 76,7aA 73,1aB 
a Coluna 
A linha 
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4.3.2 Biodisponibilidade do Fósforo 

 

 Para o coeficiente de biodisponibilidade do fósforo dos 4 aos 7 dias não 

apresentou diferença significativa (P>0,05), para a adição ou não da fitase e granulometria 

de 680 e 430 micra. Porém para 18 aos 21 dias houve diferença significativa (P≤0,05) na 

interação dos fatores. 

Conforme a tabela 4, os resultados do coeficiente de biodisponibilidade do fósforo 

dos 4 aos 7 dias foram de 59,8% para granulometria de 680 micra sem adição da fitase, 

64,9% para granulometria de 430 micra sem adição da fitase, 65% para granulometria de 

430 micra com adição da fitase e 65,9% para granulometria de 680 micra com adição de 

fitase.  

O coeficiente de biodisponibilidade do fósforo dos 18 aos 21 dias apresentou 

diferença estatística significativa (P≤0,05) para a interação entre os fatores conforme a 

tabela 5. 

Segundo Leeson (1999), os níveis de fósforo devem ser incluídos em níveis 

inferiores quando a fitase for empregada durante a formulação, para que não ocorra uma 

redução do efeito da fitase. A diferença estatística pode ter ocorrido devido aos níveis 

usados na formulação das rações, 0,45% sem fitase e 0,35% com fitase.  

Na tabela 8 observa-se o desdobramento da interação entre fitase e granulometria 

para o coeficiente de biodisponibilidade do fósforo dos 18 aos 21 dias. Com a utilização da 

fitase não houve diferença significativa (P>0,05) nas granulometrias, para 430 micra, 

77,9%, e 680 micra, 80%. Porém quando não se utilizou a fitase o resultado apresentou 

diferença estatística (P≤0,05) sendo melhor o tratamento aquele com granulometria de 430 

micra, 78,6%, quando comparado ao de 680 micra, 77,5%. Na granulometria de 430 micra 

o resultado apresentou diferença estatística significativa (P≤0,05), o melhor resultado 

obtido foi sem a adição da fitase, 78,6%, quando comparado com a adição da fitase, 77,9%. 

Na granulometria de 680 micra não houve diferença significativa (P>0,05) com ou sem a 

utilização de fitase, 80% e 77,5% respectivamente. 
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TABELA 8. Desdobramento da interação entre fitase e granulometria para o coeficiente de 
biodisponibilidade do fósforo dos 18 aos 21 dias. 

Granulometria 
Fitase 

430 680 
Com 77,9aB 80,0aA 
Sem 78,6aA 77,5bA 
a Coluna 
A linha 

 

4.4 METABOLIZAÇÃO DA ENERGIA  

 

 O coeficiente de metabolização da energia das aves dos 4 aos 7 dias de idade e dos 

18 aos 21 dias de idade das aves não apresentou diferença estatística significativa (P>0,05), 

para a adição ou não da fitase e granulometria de 680 e 430 micra.  

 Os resultados encontrados na tabela 4, no coeficiente de metabolização da energia 

das aves dos 4 aos 7 dias de idade, foram os seguintes: com a utilização da fitase e com 

granulometria de 680 micra de 2883 kcal/kg e com granulometria de 430 micra 2825 

kcal/kg. Sem o uso da fitase e com a granulometria de 680 micra de 2863 kcal/kg e de 2831 

kcal/kg com granulometria de 430 micra. 

 Os resultados obtidos dos 18 aos 21 dias de idade para o coeficiente de 

metabolização da energia estão citados na tabela 5. Pode-se verificar que com a utilização 

da fitase e com granulometria de 680 micra o resultado foi de 3014 kcal/kg e com 

granulometria de 430 micra foi de 3005 kcal/kg. Sem o uso da fitase e com a granulometria 

de 680 micra o resultado foi de 2992 kcal/kg e de 3017 kcal/kg com granulometria de 430 

micra. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Os frangos de corte de 1 até 21 dias de idade, que consumiram ração contendo 500 

FTU de fitase não apresentaram efeito na conversão alimentar, não alterando o consumo de 

ração para o mesmo ganho de peso.  

Os frangos de corte aos 21 dias de idade apresentaram melhor desempenho com 

relação à conversão alimentar quando alimentados com partículas maiores na ração, 680 

micra, para o mesmo ganho de peso, não alterando o consumo de ração. 

 É recomendável para melhorar o desempenho, a adição de 500 FTU em dietas 

compostas por milho e farelo de soja quando houver níveis de Ca e P mais baixo que o 

recomendável e utilizar dietas com granulometrias de 680 micra. 
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