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Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o uso de uma fitase híbrida e de sua associação com carboidrases sobre
o desempenho de frangos e o rendimento de carcaça. Foram utilizados 1875 frangos de corte machos da linhagem
Cobb 500. As aves foram distribuídas em 5 tratamentos, com 15 repetições, com 25 frangos cada. Durante 42
dias os animais foram alimentados com dietas contendo reduções nutricionais de EM (70 e 100 kcal/kg), 0,16%
Ca,  0,15%  Pdisp  suplementadas  ou  não  com  uma  fitase  híbrida  (500  FTU/kg)  e  fitase+xilanase  (560
TXU/kg)+glucanase (250TGU/kg). Para as avaliações das variáveis de desempenho (consumo, ganho de peso e
conversão alimentar), as aves foram pesadas semanalmente ao longo do experimento. Aos 42 dias de idade, duas
aves/box foram selecionadas para avaliação do rendimento de carcaça. Os dados foram avaliados pela ANOVA e
as médias comparadas pelo teste de Tukey , P < 0,05. A suplementação enzimática de dietas formuladas com
redução de até 100 kcal/kg, 0,16% de Ca e 0,15% de Pd se equivaleu aos resultados do tratamento controle para
ganho de  peso,  conversão  alimentar,  peso  final,  e  do  rendimento  de  carcaça,  sem obter  diferenças  entre
tratamentos.  
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PHYTASE AND CARBOHYDRASES IN BROILER DIETS: PERFORMANCE AND
CARCASS YIELD AT 42 DAYS 

Abstract: The aim of experiment was evaluate the use of hybrid phytase or its association with carbohydrases on
performance broilers and carcass yield. 1875 day old male broilers Cobb 500 were used, fed diets formulated
with nutritional reduction of metabolizable energy (70 or 100kcal/kg), 0.16% calcium and 0.15% available
phosphorus, supplemented or not with enzymes, according treatments described as follows: T1-basal diet (BD)
with corn and meal soybean; T2 – BD with reduction of 70kcal, Ca and aP; T3-BD with reduction of 100kcal, Ca
and aP;  T4-BD with  reduction of  70kcal,  Ca and aP+phytase;  T5-BD with  reduction of  100kcal,  Ca and
aP+phytase+xylanase+glucanase. Birds were weighed weekly until 42 days, for performance variables collection.
At 42 days two birds/experimental unit were selected for carcass yield evaluation. Data were submitted to
ANOVA, and means compared throughout Tukey test, P < 0,05. Enzyme supplementation in diets with reduction
up to 100 kcal/kg, 0.16% Ca and 0.15% aP were equivalent of control treatment for weight gain, feed conversion
ratio, final weight and for carcass yield, without obtaining differences between treatments. 
Keywords: enzymes, feed conversion ratio, poultry, weight gain
 
Introdução:   O uso de  enzimas  na  dieta  de  aves  é  uma prática  muito  difundida,  contudo a  estratégia  de
associação de enzimática ainda é um tema em discussão, como é o caso das fitases e carboidrases. Segundo
Cowieson and Bedford (2009) o resultado da combinação nutricional das enzimas vai depender de diversos
fatores, dentre eles as características das dietas, que podem acarretar em uma subatividade, aditividade ou mesmo
sinergia entre as enzimas. Outro ponto que deve ser considerado ao introduzir enzimas na dieta de frangos é a
redução nutricional adotadas durante a formulação das dietas , pois, ao suplementar as dietas com enzimas pode-
se esperar um aumento no aproveitamento dos nutrientes.Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a
eficiência do uso da associação ou não de uma fitase híbrida com carboidrases (xilanase e glucanase) em dietas
com redução nutricional de energia metabolizável, Ca e Pdisponível, sobre o desempenho e rendimento de
carcaça de frangos de corte. 
 
Material  e  Métodos:  O projeto  foi  aprovado pela  Comissão  de  Ética  no  Uso de  Animais  da  Embrapa  e
registrado com o número 006-2017. Foram utilizados 1875 frangos de corte machos Cobb 500. As aves foram
distribuídas em 5 tratamentos,  com 15 repetições,  com 25 frangos.  As dietas experimentais  apresentaram
composição nutricional distintas, com reduções de EM, -70 e -100 kcal/kg e redução nos níveis Ca (0,16) e P
disponível (0,15), sem ou com a suplementação de uma fitase híbrida, associada ou não a xilanase e glucanase.
Os tratamentos estão descritos na tabela 1. Foi utilizado programa alimentar de quatro fases, pré-inicial (1-7
dias), inicial (8-21 dias), crescimento (22-35 dias) e final (35-42 dias).  A composição das dietas está apresentada
na Tabela 2. 
As variáveis avaliadas foram: peso vivo médio (g), ganho de peso diário (g), consumo de ração (g) e conversão
alimentar (g/g). As aves foram pesadas no dia do alojamento (dia 1) e semanalmente ao longo do período
experimental (até 42 dias). A ração fornecida e a sobra foram pesadas semanalmente. Aos 42 dias de idade, 2
aves/ box foram selecionadas com base no peso corporal (±5% da média) para avaliação do rendimento de
carcaça. Antes do abate os animais foram pesados para a obtenção do peso vivo ao abate. Após a evisceração e
resfriamento (chiller), o peso de carcaça foi registrado para o cálculo do rendimento de carcaça, (%) RC = peso
da carcaça X 100/ peso vivo).Os dados foram analisados através do software estatístico R, para análise de
variância e as médias comparadas através do teste Tukey com um nível mínimo de significância de 5%. 
 
Resultado e Discussão: Os resultados das variáveis de desempenho e de rendimento de carcaça são apresentados



na Tabela 3.  
Para as variáveis GPD e PCfinal a suplementação enzimática foi eficiente, gerando maiores ganhos de peso e
animais mais pesados aos 42 dias quando alimentados com dietas com redução de até 100kcal/kg e de 0,16% de
Ca e 0,15% de Pd. Em relação a CA, os frangos que receberam dietas com enzimas e redução nutricional de até
100 kcal/kg (T4 e T5) apresentaram conversões semelhantes aos animais do tratamento controle. A inclusão de
xilanase e glucanase nas dietas atuam hidrolisando os PNAs, melhorando o aproveitamento dos nutrientes (Zou et
al., 2013). Além disso, ingredientes vegetais, contém elevado teor de fósforo fítico, não disponível para aves.
Contudo, quando utiliza-se nas dietas a fitase, boa parte deste fósforo e outros nutrientes são disponibilizados
para os animais, além de ocorrer uma interação entre fitase e carboidrases. A fitase portanto, otimiza a digestão e
absorção de outros nutrientes (Schramm et al., 2016). Na avaliação do peso vivo no dia do abate e peso da
carcaça resfriada verificou-se diferença significativa entre os tratamentos, e a suplementação enzimática em
dietas com reduções nutricionais proporcionou pesos ao abate (T4-3228, T5-3216) e de carcaça resfriada (T4-
2544, T5-2565) numericamente maiores, superando o tratamento controle (3189g peso ao abate, 2550g peso
carcaça resfriada). Não foi encontrada diferença significativa entre os tratamentos para rendimento de carcaça.  
 

 
Conclusão: A redução nutricional dietética para frangos de 70 e 100 kcal/kg, 0,16% Ca e 0,15% P disponível foi
possível quando associada à fitase híbrida (500 FTU/kg) ou com a associação enzimática (fitase+xilanase 560
TXU/kg + glucanase 250 TGU/kg), respectivamente, permitindo alcançar resultados de ganho de peso, peso final
(42 dias) e rendimentos de carcaça similares ao tratamento controle.  
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