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CAPITULO I - FITASE EM RAÇÕES SECAS E ÚMIDAS PARA SUÍNOS EM 
CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO 

 

RESUMO 

Objetivou-se nesse experimento testar a viabilidade de utilização dos sistemas de 
alimentação e adição de fitase em quatro tipos de dietas: ração basal seca com e sem 
fitase, ração basal úmida com e sem fitase para suínos em crescimento e terminação. 
Para o desenvolvimento deste trabalho dois experimentos, nas fases de crescimento e 
terminação, foram realizados no Setor de Suinocultura do Departamento de Produção 
Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia Universidade Federal de Goiás. Os 
tratamentos consistiram de quatro tipos de dietas: a) ração basal seca; b) ração basal 
seca com fitase; c) ração basal úmida sem fitase; d) ração basal úmida com fitase. A 
proporção de água na ração basal foi de 1:1 (1 kg de água para 1 kg de ração). 
Formulou-se uma ração para atender às exigências nutricionais dos animais. A 
enzima fitase utilizada foi a Phyzyme XP 5000 G na dose de 500 UFA (unidades de 
fitase), na dose de 10 g/ 100 kg de ração. Os animais foram distribuídos em 
delineamento em blocos ao acaso, em fatorial 2 x 2. Os dados coletados foram 
submetidos à análise de variância e teste de comparação de médias, Tukey, para 
comparação das médias. No ensaio de desempenho, foram usados 48 animais 
mestiços de linhagem comercial para cada fase com média de 39,41 ± 2,5 kg de peso 
vivo para a fase de crescimento e 64 ± 4,8 kg de peso vivo para terminação, alojados 
em baias coletivas. Cada baia (composta por dois animais, um macho e uma fêmea de 
peso inicial similar) constituiu uma unidade experimental. No ensaio de metabolismo, 
foram usados 16 animais para cada fase com média de 39,41 ± 2,5 kg de peso vivo 
para a fase de crescimento e 64 ± 4,8 kg de peso vivo para a fase de terminação, 
alojados em gaiolas metabólicas, respectivamente. Os experimentos de metabolismo 
foram conduzidos em duas baterias para cada fase sendo uma de doze e a outra de 
quatro animais. Foram avaliados o ganho de peso diário, a conversão alimentar, as 
características de carcaça após o abate, o comprimento de carcaça, a espessura do 
toucinho, e o valor econômico. Para o estudo de metabolismo e de digestibilidade os 
parâmetros analisados foram: proteína bruta, matéria mineral, cálcio, fósforo, matéria 
seca, extrato etéreo, nitrogênio e energia, nas rações, fezes e urina, em suínos nas 
fases de crescimento e terminação. A inclusão de fitase e a adição de água em 
rações fareladas à base de milho e farelo de soja para suínos nas fases de 
crescimento e terminação não interfere no desempenho dos animais. A enzima 
fitase é eficiente na incorporação do cálcio, do fósforo e da matéria mineral no osso. 
A adição de água e da enzima fitase não interfere no aproveitamento da matéria 
mineral, do cálcio e do fósforo e do nitrogênio na fase de crescimento de suínos. A 
enzima fitase interfere positivamente no aproveitamento do nitrogênio, da matéria 
mineral, do cálcio, do fósforo e da proteína em rações fornecidas secas e úmidas na 
fase de terminação dos suínos. 

 
Palavras-chave: alimentação, desempenho, digestibilidade, fitase, metabolismo, 
ração. 
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CHAPTER I - PHYTASE IN DRY AND MOIST DIETS FOR PIGS IN GROWING 
AND FINISHING PHASES 

 

ABSTRACT 

The objective of this experiment was to verify the feasibility of using feeding systems 
and addition of phytase in four types of diets: dry basal diet with or without phytase, 
moist basal diet with or without phytase.To carry out this research, two experiments 
with pigs in the growing and finishing phases were conducted in the Swine 
Production Facilities of the Department of Animal Production, School of Veterinary 
and Animal Science, Federal University of Goiás. Treatments consisted of four types 
of diets: a) dry basal diet; b) basal diet with dry phytase; c) wet basal diet without 
phytase; d) wet basal diet with phytase. The proportion of water in the basal diet was 
1:1 (1 kg of water for 1 kg of feed). The feed was formulated to meet the animals’ 
nutritional requirements. Phyzyme XP 5000 G was the phytase enzyme used at 500 
FTU at a dose of 10 g / 100 kg. The data underwent analysis of variance and the 
Tukey test for comparison of means. In the performance trial, we used 48 hybrid 
commercial animals for each phase, housed in collective stalls, and with a mean live 
weight of 39.41 ± 2.5 kg and 64 ± 4.8 kg for the growth and finishing phase, 
respectively. Each stall (composed of two animals, one male and one female of 
similar initial weight) was an experimental unit. In the metabolism trial, we used 16 
animals for each phase, housed in metabolic cages, and with a mean live weight of 
39.41  ± 2.5 kg and 64 ± 4.8 kg for growth and  finishing phases, respectively,. The 
metabolism experiments were conducted in two batteries for each phase, with twelve 
and four animals, respectively. Regarding performance, we evaluated daily weight 
gain, feed conversion, carcass characteristics after slaughter, carcass length, bacon 
thickness and economic value. For metabolism and digestibility parameters we 
evaluated crude protein, ash, calcium, phosphorus, dry matter, ether extract, nitrogen 
and energy in the diets, feces and urine of pigs in the growth and finishing phases. 
The phytase and water addition to corn and soybean meal based mash diets for pigs 
in growing and finishing phases did not affect the animals’ performance. The enzyme 
is effective in the incorporation of calcium, phosphorus and bone ash. The water and 
phytase enzyme addition did not affect the utilization of ash, calcium, phosphorus 
and nitrogen in the growing phase. The enzyme has a positive effect on the utilization 
of nitrogen, ash, calcium, phosphorus and protein of moist and dry feeds supplied 
during the finishing phase. 
 

Keywords: feeding, diets, digestibility, feed, metabolism, performance, phytase.

 

 



 

CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Este trabalho foi estruturado em quatro capítulos, objetivando-se a melhor 

organização e o entendimento das singularidades de cada assunto, não significando 

sua independência ou especificidade. Conforme poderá ser observado, sua 

organização define uma relação de interdependência. 

Assim, nesse primeiro capítulo, apresenta-se a introdução geral, e a 

revisão bibliográfica sobre os assuntos abordados durante o trabalho. 

 O segundo e o terceiro capítulos estão organizados em forma de artigos 

completos, nos quais é relatado o desempenho e a digestibilidade dos nutrientes da 

dieta de suínos nas fases de crescimento e terminação, intitulados: desempenho de 

suínos nas fases de crescimento e terminação alimentados com dietas secas e 

úmidas com e sem fitase; e, digestibilidade e metabolizabilidade dos nutrientes e 

energia em suínos nas fases de crescimento e terminação submetidos a dietas 

secas e úmidas com e sem fitase. Na seqüência, abordam-se, no quarto capítulo, as 

considerações finais.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A suinocultura, no Brasil, desenvolveu-se de maneira significativa nas 

últimas décadas. Isto ocorreu devido à aplicação de novas e modernas técnicas de 

manejo e aos avanços nos conhecimentos em nutrição e fisiologia animal. O 

desempenho econômico recente da suinocultura brasileira deve-se aos avanços 

tecnológicos e organizacionais incorporados ao longo das duas últimas décadas. 

O Brasil possui um dos mais expressivos efetivos rebanhos suinícolas do 

mundo, embora sua produção esteja aquém de suas potencialidades. Vários fatores 

contribuem para que os índices de produção ainda sejam baixos, em especial, em 

algumas regiões do Norte e Nordeste do Brasil. Dentre eles, destacam-se a 

deficiência no combate, na profilaxia e no controle de enfermidades, a seleção do 

material genético, as técnicas de manejo, as instalações, os custos dos ingredientes 

e outros insumos, além da carência de treinamento de pessoal técnico e de apoio. 
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A alimentação dos suínos representa grande parte dos custos totais de 

produção, de modo que os elos da cadeia produtiva devem procurar formas de 

reduzi-los, gerando incremento e competitividade no setor, cerca de 60 a 80% do 

custo da produção de suínos provém da alimentação; portanto, torna-se necessário 

utilizar alimentos alternativos com o intuito de baratear as dietas.  

Algumas vantagens do sistema de alimentação líquida em suínos têm se 

destacado como a redução dos custos com a alimentação, pelo emprego de 

subprodutos da indústria de transformação de alimentos, mais apropriadas para o 

uso de probióticos e ou a ação das enzimas nas dietas, além da possibilidade de 

diminuição da poluição ambiental causada pelos suínos, em decorrência do melhor 

aproveitamento dos nutrientes pelos animais. No entanto, algumas dificuldades 

existem no uso do sistema de alimentação líquida, tais como: mecanização e 

automatização da alimentação. 

É necessário saber diferenciar a alimentação líquida de outros sistemas 

de alimentação. A alimentação líquida envolve o uso de resíduos da indústria de 

alimentos líquidos ou de matérias-primas secas misturadas à água, sendo bastante 

difundido na Europa, principalmente na Inglaterra, Dinamarca e Espanha. Embasado 

em estudos anteriores, visando melhorar a viabilidade econômica do sistema de 

produção, melhoria de índices de desempenho e saúde intestinal, quando 

comparados com animais que ingerem ração seca.  

O uso de dietas úmidas para suínos em crescimento e terminação 

mostrou simultaneamente, a melhora no aumento da eficiência alimentar, da 

produtividade de suínos, melhorando o desempenho e ainda a utilização mais 

eficiente nas rações de alimentos tradicionais e alternativos. 

Os maiores avanços tecnológicos na nutrição animal são as descobertas 

de novos ingredientes associados aos ajustes das exigências nutricionais. A 

utilização de enzimas na alimentação de suínos aumentou significativamente nos 

últimos anos, principalmente pela elevação dos custos das matérias primas 

tradicionais. Nesse cenário o processo de produção de enzima em escala comercial 

tem contribuído para redução dos custos do produto, favorecendo o seu emprego 

nas dietas. 

Os fatores de interesse na implementação da inclusão das enzimas nas 

dietas são: aumentar o valor nutricional das rações, reduzir o custo de produção, 
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além de se ter a perspectiva em atender os anseios de parte dos ecologistas, 

nutricionistas e até mesmo da comunidade por menor contaminação do solo, pois, 

no momento em que disponibiliza o fósforo na ração, adicionando a fitase, melhora-

se a retenção deste fósforo por parte do animal, diminuindo sua eliminação e 

conseqüentemente a contaminação do solo. 

Pelo exposto acima, com este trabalho visou-se investigar a adição da 

fitase em dietas de suínos em crescimento e terminação contendo ou não água 

adicionada, sobre as variáveis de desempenho e digestibilidade.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Testar a viabilidade de utilização dos sistemas de alimentação e adição 

de fitase em quatro tipos de dietas: ração basal, ração basal com fitase, ração basal 

úmida sem fitase e ração basal úmida com fitase, para suínos nas fases de 

crescimento e terminação. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Estudar o ganho de peso, o consumo de ração, a conversão alimentar 

dos animais, nas fases descritas, alimentados com ração basal, ração 

basal com fitase e ração basal úmida sem fitase, ração basal úmida com 

fitase; 

2. Avaliar as características de carcaça tais como comprimento, espessura 

do toucinho dos animais em terminação do ensaio de desempenho e a 

viabilidade econômica das dietas testadas. 

3. Avaliar a digestibilidade aparente da matéria seca, da proteína bruta, da 

energia bruta, do extrato etéreo, o balanço do nitrogênio e a energia 

digestível, bem como a disponibilidade aparente do cálcio e do fósforo em 

quatro tipos de rações para suínos nas fases de crescimento e 

terminação. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1. Dieta liquida para suínos 

 

O conceito de dieta líquida pode ser sintetizado como uma tecnologia 

capaz de “fornecer aos animais a ração na forma líquida, com água ou ingredientes 

alimentícios líquidos, geralmente coprodutos da cadeia de alimentos, que reduz o 

custo da nutrição e a mão de obra, além de melhorar a conversão alimentar”, 

(FARIAS, 2010).  

O sistema de alimentação líquida, de acordo com (SILVA et al., 2011) é 

caracterizado pela diluição de ingredientes sólidos em componentes líquidos, que 

podem ser a água, o soro de leite, os resíduos da indústria do álcool de cereais, da 

indústria de cervejaria, da industrialização da soja, da cana ou de outros alimentos. 

Os autores supracitados afirmam que a utilização de alimentos úmidos como milho, 

outros grãos preparados dessa forma, ou mesmo polpas de tubérculos ou resíduos 

da transformação de alimentos, para consumo humano também podem ser 

classificados como componente líquido. Em muitos países da Europa, a alimentação 

líquida está sendo utilizada mais de 50% dos animais de engorda (YAGÜE, 2007), 

ou seja, mais da metade das granjas trabalham com a tecnologia que mistura de 

forma automatizada e mesmo computadorizada, a ração ou coprodutos secos à 

água ou coprodutos líquidos, como soro de leite. 

De acordo com TRIGUEROS (1996) e TORRALLARDONA (2003), a 

alimentação líquida tem sido utilizada na Europa, principalmente na Inglaterra 

Dinamarca e Espanha, para suínos nas fases de crescimento e de terminação, pela 

melhoria de índices de desempenho e de saúde intestinal, quando comparados com 

animais que ingerem ração seca. 

SHURSON (2009) cita que a crescente popularidade da utilização de 

sistemas de alimentação líquida na América do Norte vem sendo direcionada pelos 

preços extremamente elevados dos alimentos sólidos convencionais, pelo aumento 

na disponibilidade e menor custo de subprodutos líquidos da produção de 

biocombustíveis e pelas inúmeras vantagens no desempenho, na saúde e nos 
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índices de bem-estar animal que os sistemas de alimentação líquida proporcionam 

em comparação com os sistemas de fornecimento de alimentos sólidos. 

O uso da dieta líquida criou, inclusive, a oportunidade de reciclagem de 

coprodutos líquidos da indústria alimentícia humana, especialmente na produção 

suína européia. Isso colaborou consideravelmente para reduzir a necessidade de 

métodos alternativos de destinação desses coprodutos (KOELEMAN, 2010). 

Apesar de levantamentos apontarem que apenas 2% dos animais 

terminados no Brasil são alimentados com dieta líquida, observam-se expressivos 

retornos, com uma economia entre 10 e 15% de quilograma ganho de peso 

(YAGÜE, 2007). Da mesma forma, os benefícios aos próprios animais tendem a 

tornar a tecnologia, ainda pouco difundida, na principal alternativa de investimento 

do ramo suinícola nos próximos anos.    

Neste contexto, a alimentação dos animais pode atingir, segundo YAGÜE 

(2007), 65 a 67% do custo total de produção, e, com base neste dado, várias 

pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de minimizar estes custos, 

visando melhorar a viabilidade econômica do sistema de produção. 

O efeito da hidratação gera condições mais adequadas ao processo de 

digestão do suíno, principalmente quando há tempo suficiente para que o processo 

da hidratação ocorra de forma efetiva. Assim, cada ingrediente utilizado nas dietas 

tem cinética de hidratação característica, a qual vai depender do diâmetro médio das 

partículas (FARIAS 2010). 

A utilização da alimentação líquida se estende às necessidades 

sanitárias, podendo melhorar a saúde intestinal pela redução da proliferação e 

excreção no ambiente de bactérias patogênicas como Yersinia spp., Salmonella spp. 

e Escherichia coli, refletindo na redução da administração de medicamentos para os 

animais (BEAL et al., 2002; BRAUN & LANGE, 2004; FARZAN et al., 2006). 

Os benefícios dos sistemas de alimentação líquida incluem a utilização de 

subprodutos da indústria de alimentos, efeitos positivos sobre a microbiota 

gastrointestinal do animal, como alternativa para elevar o consumo de ração na fase 

inicial e melhoria do desempenho, com reflexos no ganho de peso e conversão 

alimentar, além do conforto ambiental provocado pela redução do pó (JENSEN & 

MIKKELSEN, 1998; SCHOLTEN et al., 2002; CANIBE & JENSEN, 2003). 
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Algumas vantagens do sistema de alimentação de suínos com dietas 

líquidas merecem destaque como redução dos custos com a alimentação; a 

facilidade no arraçoamento; possibilidade de fornecer o alimento nos horários mais 

frescos do dia, principalmente em regiões quentes; diminuição do custo da ração 

com emprego de subprodutos da indústria de transformação de alimentos. A dieta 

liquida; favorece condições mais apropriadas para administração e o uso de 

probióticos e ou a ação das enzimas nas dietas, além da possibilidade de diminuição 

da poluição ambiental causada pelos suínos, pois esse sistema inclui a utilização 

mais adequada dos nutrientes pelos animais, reduzindo o volume de dejetos (SILVA, 

et al., 2011). 

No entanto, algumas dificuldades existem no uso do sistema de 

alimentação líquida, tais como: mecanização e automatização da alimentação, 

dificuldade de compatibilizar a técnica da alimentação líquida com as reais 

necessidades nutricionais dos suínos; encontrar a diluição ideal, que depende dos 

ingredientes utilizados e da participação de cada um deles nas dietas. Em relação 

aos minerais com granulometria muito grossa e com solubilização lenta, há 

possibilidade de uma precoce decantação, podendo causar desequilíbrio na 

composição da dieta e conseqüente redução no ganho de peso. LIZARDO (2003) 

relata ainda que o sistema de alimentação líquida requer investimento significativo 

de instalação e de operação, e exige mão de obra especializada. 

De acordo com CANIBE & JENSEN (2003), existem dois tipos de 

alimentação líquida para suínos. Os autores consideram a alimentação não 

fermentada como a mistura de alimento seco com líquido, imediatamente antes do 

fornecimento ao animal e a alimentação fermentada, mistura de alimento seco com 

líquido armazenada em ambiente controlado por determinado período antes do 

fornecimento ao animal. 

LAWLOR et al. (2002) citam as vantagens da alimentação líquida 

fermentada sobre a não fermentada, justificando que o efeito da fermentação leve da 

dieta é benéfico ao animal, em função do equilíbrio entre o pH da dieta e do 

ambiente intestinal devido aos altos níveis de bactérias lácticas, de leveduras e de 

ácido láctico produzidos. 

Segundo LONGLAND (1991) e JENSEN & MIKKELSEN (1998), alimentos 

líquidos fermentados e acidificados oferecerem vantagens para o desempenho de 
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suínos, pelo fato do pH da dieta ser geralmente de 4,0 a 4,5, o que ajudará a 

eliminar microrganismos nocivos e a promover a digestão de proteínas no estômago. 

Outro aspecto de importância a respeito do fornecimento de dietas 

líquidas para suínos se refere à melhor qualidade da carcaça que os animais podem 

produzir, pois esta está diretamente relacionada a condições de estresse. De acordo 

com NOGUEIRA et al. (2001), o calor é um agente estressor para suínos 

provocando maior síntese e secreção de esteróides e corticosteróides que afetam o 

estado imunitário, resultando em menor resistência às infecções, aumentando o 

catabolismo e interferindo na síntese e na composição de tecidos, influenciando 

assim a qualidade da carcaça. Nesse sentido, o fornecimento de dietas líquidas 

pode melhorar a qualidade da carcaça em função da redução na sensação de calor 

e pelo fato da água estar associada ao mecanismo de termorregulação. 

O emprego de alimentação líquida ainda depende de estudos para 

confirmar a sua viabilidade. Porém, quando existem situações de disponibilidade de 

grãos úmidos, de resíduos da alimentação, de resíduos líquidos de fabricação de 

queijo e de cervejaria, este procedimento pode ser apropriado. Deste modo a 

necessidade do conhecimento da cinética dos nutrientes da ração seca umedecida 

com a água, pois, de posse desse saber, o pesquisador terá subsídios reais sobre 

digestibilidade dos nutrientes de uma dieta líquida em que o diluente possa constituir 

uma fonte energética, protéica, mineral ou vitamínica (FARIAS, 2010). 

 

 

3.2. Uso de enzimas  

 

O crescimento da indústria suinícola está exigindo dos pesquisadores 

meios para melhorar a eficiência da utilização dos nutrientes, e o uso de enzimas 

vem despontando, como forma de melhorar o desempenho dos animais, com 

redução nos custos de produção e de impacto no meio ambiente. 

Enzimas são proteínas globulares que atuam como catalisadoras de 

processos biológicos, aumentando a velocidade de algumas reações químicas no 

organismo (CHAMPE & HARVEY, 1989). São substrato dependentes, que 

necessitam de condições ideais de temperatura e de pH e possuem um sítio de 

ligação, ou sítio ativo, ponto no qual se ligam ao substrato, formando o complexo 
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enzima-substrato que, em seguida, será convertido a enzima-produto. Os principais 

objetivos/vantagens da suplementação de enzimas exógenas são: remoção ou 

destruição dos fatores antinutricionais presentes nos grãos; aumento da 

digestibilidade total da ração; potencialização da ação de enzimas endógenas; 

diminuição da poluição ambiental causada pela excreção excessiva de nutrientes 

nas fezes. Dentre as principais enzimas hoje utilizadas na alimentação de suínos 

estão a fitase, a amilase, a protease e as celulases que atuam, respectivamente, 

sobre fitato, amido, proteína e os polissacarídeos não amiláceos (CHAMPE & 

HARVEY, 1989). 

Existe relação benéfica do uso de enzimas em termos ambientais. Em 

qualquer processo, os resíduos em excesso tornam-se poluentes, mesmo que sejam 

eles provenientes de nutriente não aproveitado plenamente no processo de digestão 

pelos animais. Com a utilização das enzimas ocorre melhor aproveitamento dos 

nutrientes contidos nos ingredientes, e redução na excreção dos nutrientes nas 

excretas pelos animais, diminuindo o potencial poluente, sendo este aspecto bem 

evidente beneficio do ponto de vista ambiental (CORRELL, 1999; SELLE & 

RAVINDRAN, 2007). 

A preocupação atual em relação ao meio ambiente tem levado todas as 

pessoas envolvidas com os setores produtivos a buscar alternativas que possibilitem 

menor impacto ambiental proveniente dos dejetos de animais. Estima-se que 45% a 

60% do nitrogênio protéico consumido pelos suínos seja aproveitado, evidenciando, 

ineficiência no processo de transformação da proteína fornecida em proteína 

metabolizada (perdas endógenas) ou da qualidade da proteína fornecida perdas 

exógeno (BEAULIEU et al., 2005). Além disso, SELLE & RAVINDRAN (2007) 

relataram que outros nutrientes ingeridos por suínos tais como potássio, sódio, 

magnésio, cobre, zinco, manganês e ferro, que são considerados de alto potencial 

poluidor ambiental, são excretados em percentuais variáveis entre 50% a 95% do 

ingerido. 

As rações dos animais monogástricos consistem basicamente de grãos 

de cereais, seus subprodutos e farelos de sementes de oleaginosas. Estes 

ingredientes têm no fósforo fítico, a maior porção do fósforo total, sendo 

aproximadamente dois terços na forma de fitato. Esta forma não é disponível para 

estes animais, já que a enzima fitase necessária para hidrólise deste complexo em 
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fósforo inorgânico não está presente no trato gastrointestinal em quantidades 

suficientes (ADEOLA, 1995). O ácido fítico, quando presente nos alimentos dos 

animais monogástricos, reduz a absorção de fósforo, cálcio, zinco, magnésio, 

manganês e outros nutrientes. 

Em vários países, a legislação ambiental tem forçado as indústrias de 

rações a buscarem alternativas que tornem o fósforo fítico mais disponível aos 

animais, levando-as ao uso da enzima fitase, o que pode reduzir a suplementação 

com fósforo inorgânico, reduzindo o custo e permitindo a melhora na utilização do 

fósforo e de outros nutrientes presentes nos alimentos. Alguns pesquisadores 

(ADEOLA, 1995; ASHIDA et al., 1999) têm relatado que a fitase pode melhorar a 

disponibilidade de minerais, contribuindo para a redução da excreção de nutrientes 

nas fezes. 

 

 

3.2.1.  Fitase 

 

Atualmente, os avanços tecnológicos na nutrição animal estão 

relacionados com as descobertas de novos ingredientes associados aos ajustes das 

exigências nutricionais. O melhoramento na eficiência de utilização de matérias 

primas de qualidade inferior e sua ampla utilização produzirão, com certeza, os 

maiores avanços na alimentação animal nos próximos anos. A utilização de enzimas 

na alimentação de suínos e aves aumentou significativamente nos últimos anos, 

principalmente pela elevação dos custos das matérias primas tradicionais e a busca 

por ingredientes alternativos entre outros, como a cevada, aveia, arroz, trigo e seus 

subprodutos.  

Enzimas são proteínas que catalisam as reações químicas nos sistemas 

biológicos, podendo conter outras substâncias tais como vitaminas e minerais. As 

enzimas estão envolvidas em todo o processo metabólico do organismo animal. 

Aquelas comercialmente encontradas são produzidas a partir de bactérias do gênero 

Baccilus sp. ou fungos do gênero Aspergillus sp. No trato digestivo, a enzima 

adicionada à ração é ativada quando se mistura aos fluidos digestivos e sob a 

temperatura do organismo (ROTTER, 1990). 
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O fósforo inorgânico é um macromineral de grande importância para as 

funções vitais como digestão, respiração, locomoção e circulação. O fósforo 

inorgânico evita carências minerais que interferem negativamente no 

desenvolvimento, no crescimento e no ganho de peso do animal, além da presença 

de doenças e prejuízos à fertilidade (SILVA, 2003).  

A maioria do fósforo contido nos grãos de cereais está na forma do 

complexo orgânico fitato. Devido ao grupo ortofosfato do fitato ser altamente 

ionizado, este se complexa com uma variedade de cátions (Ca, Fe, Zn, Mn, etc.) e 

com o grupo amina de alguns aminoácidos básicos (LEHNINGER et al., 1993). Esse 

complexo caracteriza o fitato como um fator antinutricional por diminuir a 

disponibilidade de minerais e de proteínas (O'DELL & DeBOLLAND, 1976). Com 

isso, o fósforo fítico, por ser de baixa disponibilidade para animais não ruminantes e 

juntamente com o excesso de fosfato inorgânico adicionado às rações é eliminado 

nas fezes dos animais. Isso é motivo do alto índice de poluição ambiental em áreas 

de alta concentração de suínos e aves. 

Com o avanço das tecnologias, há necessidade de valorização de 

matérias-primas pois, cada vez mais, encontram-se restrições no mercado na 

questão de preços/nutrientes e a utilização de enzimas (fitase) está se tornando 

parte do dia-a-dia nos sistemas de produção de suínos. Nos ruminantes, existe a 

fitase natural sintetizada pelos próprios microrganismos, mas em monogástricos é 

necessário adicioná-la às rações para que haja aproveitamento do ácido fítico, de 

forma que o fósforo seja absorvido pelos animais (FARIAS, 2010). 

Além de aumentar o valor nutricional das rações, existem outros fatores 

de interesse na implementação da enzima e, dentre eles, o fator econômico, uma 

vez que o fósforo torna cada dia mais caro o custo das rações, além da preocupação 

por parte dos ecologistas, nutricionistas e até mesmo da comunidade por menor 

contaminação do solo, pois, no momento em que o fósforo é disponibilizado na 

ração, pela adição de fitase de fitase, melhora-se a retenção deste fósforo por parte 

do animal, diminuindo sua eliminação e conseqüentemente a contaminação do solo 

(AO et al., 2007). 

A enzima fitase (mio-inositol hexafosfato fosfohidrolase) é uma fosfatase 

que catalisa a hidrólise do ácido fítico a fosfato de inositol, myo-inositol e fósforo 

inorgânico (Pi). A fitase (hexafosfato de mio-inositol fosfoidrolase) atua sobre o 
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substrato fosfato, hidrolisando-o em ésteres fosfatos de mio-inositol menores por 

meio de uma serie de reações desfoforilação, liberando o Pi, (NAVES, 2009), 

conforme pode ser visto na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1 - Liberação de fósforo do ácido fítico pela ação da fitase. 

Fonte: NAVES (2009) 

 

Baseado na comprovação de que a fitase tem sido largamente estudada 

em dietas de suínos e aves, vale frisar que nos vegetais cerca de dois terços do P 

encontram-se ligados aos fitatos e em geral, essa quantidade seria suficiente para 

atender as funções essenciais dos suínos, não fosse sua baixa disponibilidade, 

variando de 15 a 50%, dependendo do vegetal (NAVES 2009). Para LÜDKE et al. 

(2000), isso ocorre porque o fósforo está presente na forma de fitato, o qual é 

praticamente indigestível, sendo eliminado nas fezes. Entretanto, discutir um cenário 

de eficiência e produtividade na produção animal, exige a discussão e a inclusão 

deste macromineral, fundamental e estratégico, na alimentação de ruminantes e de 

não ruminantes.  

Assim, há necessidade de suplementar fósforo por meio de fontes 

inorgânicas para atender as exigências visando o máximo desempenho dos animais. 

Obviamente, se os suínos são alimentados com quantidades de fósforo superior as 

necessidades, o excesso é eliminado pelos dejetos, agravando-se o problema de 

contaminação ambiental. Em relação ao meio ambiente, deve ser considerado, 

nesse caso, o meio natural formado pelos seus elementos específicos como fauna, 
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flora, água, solo, ar; a fim de promover a melhoria da qualidade da saúde humana e 

o bem-estar da população.  

Dessa forma a fitase é uma enzima normalmente encontrada em grande 

quantidade na natureza (sementes de plantas, fungos, bactérias, leveduras e 

microrganismos do rúmen). Quando incubada com fitato de sódio (substrato 

sintético), hidrolisa o fósforo do fitato presente nos grãos de cereais, liberando 

fósforo inorgânico (SILVA & QUEIROZ, 2002). 

A fitase é produzida por muitos fungos, bactérias e leveduras e catalisa a 

clivagem hidrolítica dos ésteres de ácido fosfórico do inositol, liberando fósforo, que 

pode então ser absorvido. Assim, outros minerais e aminoácidos que estão ligados 

também podem tornar-se disponíveis para absorção. Em escala comercial, a fitase é 

produzida por microorganismos, principalmente fungos do gênero Aspergillus 

(Aspergillus niger e Aspergillus ficuum), por intermédio de técnicas de recombinação 

de DNA (BORGES, 1997). 

Para CAMPBELL & BEDFORD (1992), em pesquisas com rações 

suplementadas com fitase mostraram que esta é uma alternativa ao uso de fontes 

de fósforo inorgânico em regiões com densas populações e intensiva produção de 

animais domésticos. 

 

 

3.2.1.1.  Utilização da enzima fitase em ração para suínos 

 

A utilização de fitase em rações de suínos aumenta a liberação do fósforo 

presente no ácido fítico e redução da ação antinutricional do fitato, possibilitando 

assim diminuindo o uso de fontes inorgânicas de fósforo ou ainda de produtos de 

origem animal como farinha de carne e ossos para se alcançar o nível exigido para 

cada fase da produção. Essa utilização apresenta dois objetivos principais: a 

questão econômica somando-se à liberação de fósforo e o aumento da 

digestibilidade de aminoácidos e a metabolizabilidade da energia que propicia a 

produção da ração com custo inferior à ração sem adição de fitase, mas mantendo o 

mesmo desempenho zootécnico. Além disso, existe a questão ambiental, pois o 

aumento da disponibilidade de fósforo implica em redução na excreção deste 

elemento para o meio ambiente (CROMWELL, 1991). 
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A adição de fitase em ração de suínos possibilita reduzir a adição de 

fontes de fósforo na ração, uma vez que libera o fósforo ligado à molécula de fitato 

(CROMWELL, 1991), tornando-a disponível para ser utilizada pelo animal 

(CROMWELL et al., 1993; CROMWELL et al., 1995; JENDZA et al., 2004). Além de 

disponibilizar fósforo, a adição de fitase em ração de suínos interfere no fluxo 

biológico deste ingrediente do trato gastrintestinal para os ossos e dos ossos e 

tecidos moles para o trato intestinal de suínos e pode interferir na absorção de 

outros minerais como o zinco (AO et al., 2007). A intensidade de ação desta enzima, 

entretanto, depende também de outros fatores, dentre os quais a relação entre 

cálcio e fósforo da ração, quanto maior a relação maior a quantidade de fósforo, 

menor a quantidade de fósforo liberada (BEAULIEU et al., 2005; ADEOLA et al., 

2006).  

A adição de fitase contribui com a redução de cálcio e fósforo em dietas 

para suínos na fase crescimento aumentando a digestibilidade ileal aparente de 

aminoácidos, nitrogênio, amido, matéria seca, cálcio, fósforo e energia bruta, sendo 

estas respostas sustentadas pelo aumento da glicemia e insulina plasmática após o 

consumo da ração em relação a animais consumindo ração sem adição de fitase. 

Com a maior disponibilidade de cálcio e fósforo para a absorção pelo animal, a 

quantidade destes nutrientes é reduzida no trato intestinal, o que pode ainda 

modular o crescimento bacteriano.  METZLER et al., (2008) observaram que a 

adição de fitase em dietas de baixo fósforo reduz a incorporação de fósforo pelas 

bactérias e parece reduzir a atividade das mesmas no trato intestinal. 

A utilização de fitase em ração para suínos reduz a excreção de fósforo 

para o meio ambiente pelas fezes e o impacto ambiental que esse mineral pode 

causar. As fezes dos animais, se não corretamente tratadas, seguem para os cursos 

d'água e a poluição por fósforo torna-se um perigo para a qualidade da água (SELLE 

& RAVINDRAN, 2007). 

 Concentrações altas de fósforo são causas comuns de eutrofização de 

rios, lagos e reservas (CORRELL, 1999). A lixiviação de solos com alta 

concentração de fósforo acelera a eutrofização, podendo causar crescimento de 

algas tóxicas e mortalidade de peixes (SHARPLEY, 1999). 

 LORA et al. (2007) citaram que a redução do teor de fósforo da dieta e a 

adição de fitase possibilitou a manutenção do resultado zootécnico dos animais, com 
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redução da excreção de fósforo nas fezes. Entretanto, segundo SELLE & 

RAVINDRAN (2007), a preocupação não deveria ser apenas o fósforo nas excretas 

mas sim a quantidade de fósforo solúvel presente, por ser este o principal causador 

da eutrofização.  

Segundo (MILES 2003), ocorre aumento na quantidade de fósforo solúvel 

na excreta de frangos alimentados com fitase em relação às aves controle. 

APPLEGATE et al. (2003) observaram a redução do teor de fósforo eliminado, 

melhorando o desempenho das aves. A principal diferença entre ambos os 

experimentos é que no experimento de APPLEGATE et al., (2003) a concentração 

de fósforo era mais baixa, o que pode ter influenciado no resultado final. Já segundo 

BEAULIEU et al., (2005), em suínos em fase inicial, a excreção de fósforo solúvel 

depende não apenas do teor de fósforo mas da relação cálcio-fósforo da dieta, 

sendo que a adição de fitase reduz a excreção de fósforo total e solúvel em rações 

iniciais à base de milho e soja, mas esse efeito se reduz quando a relação entre 

cálcio e fósforo é superior a 1,7. 
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CAPÍTULO II – DESEMPENHO DE SUINOS NAS FASES DE CRESCIMENTO E 

TERMINAÇÃO ALIMENTADOS COM DIETAS SECAS E ÚMIDA COM E SEM 

FITASE 

 

RESUMO 
Objetivou-se avaliar os efeitos da adição de água e fitase em rações fareladas no 
desempenho de suínos nas fases de crescimento e terminação. Foram utilizados 48 
suínos híbridos comerciais, sendo 24 machos castrados e 24 fêmeas, distribuídos 
em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 ( dietas secas 
e úmidas x com e sem fitase). As rações foram formuladas para atender as 
exigências nutricionais dos animais. Para o preparo da ração úmida foi acrescentado 
água na proporção de 1:1 kg, ou seja, 1 kg de água para 1 kg de ração. O 
experimento na fase de crescimento teve duração de 22 dias com os animais 
apresentando peso inicial de 39,41 ± 2,5 kg enquanto na fase de terminação o peso 
inicial foi de 64±4,8 kg, com duração de 34 dias. As variáveis avaliadas no 
experimento de desempenho foram: consumo de ração, ganho de peso diário, 
conversão alimentar, avaliação de característica da carcaça e o valor econômico. O 
término do experimento ocorreu quando a média do peso dos animais atingiu a faixa 
dos 100 kg de peso vivo, na ocasião em que os animais foram abatidos em 
frigorífico. A inclusão de fitase e a adição de água em rações fareladas à base de 
milho e farelo de soja para suínos na fase de crescimento não interfere no 
desempenho dos animais, com exceção para conversão alimentar, com as dietas 
secas apresentando melhores resultados. Na fase de terminação, a adição de água 
na ração proporciona maior ganho de peso e, consequentemente, maior peso final, 
sem interferir na conversão alimentar. A enzima fitase e a adição de água à ração 
apresentam-se eficientes na incorporação do cálcio, do fósforo e da matéria mineral 
no osso. Economicamente, na fase de crescimento os menores custos são 
observados quando os animais consomem ração seca sem fitase. Já na fase de 
terminação, a adição de fitase na ração é importante para redução dos custos 
médios, possivelmente devido ao seu melhor aproveitamento nessa fase de vida. 
 
Palavras-chave: água, consumo, conversão alimentar, desempenho, ganho de peso 
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CHAPTER II - PERFORMANCE OF PIGS IN GROWTH AND FINISHING PHASES 
FED MOIST AND DRY DIETS WITH AND WITHOUT PHYTASE 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effect of adding water and phytase to 
mash diets on the performance of pigs during growth and finishing phases.  The 
study was conducted with 48 commercial hybrid pigs, 24 castrated males and 24 
females, with an initial weight of 44 ± 2.5 kg, in a completely randomized design with 
a 2 x 2 factorial arrangement (dry and moist diets x diets with phytase and  without 
phytase).  The feeds were formulated to meet the animals’ nutritional needs.  To 
prepare moist diet water was added in a proportion of 1:1, that is, 1 kg of water to 1 
kg of feed.  The growing phase trial lasted 22 days and the animals had initial weight 
of 39.41 ± 2.5 kg, and the finishing phase trial lasted 34 days, and the initial weight of 
the animals was 64 ± 4.8 kg. Variables measured in the performance experiment 
were feed consumption, daily weight gain, feed conversion and economic value.   
The experiment ended when the animals’ mean live weight reached the 100 kg range 
by the time of slaughtering for the evaluation of carcass characteristics.  The 
inclusion of phytase and water to corn and soybean-based mash diets for pigs in the 
growing and finishing phases did not affect the animals’ performance, except for feed 
conversion, because dry diets showed better results. In the finishing phase, the 
addition of water to the feed promoted greater weight gain and higher final weight 
without affecting feed conversion. The enzyme phytase and the addition of water to 
the feed showed to be effective in incorporating calcium, phosphorus and mineral 
content in bones. Dry feed without phytase is the cheapest option for animals in the 
growing phase; however, in the finishing phase, it is important to add phytase to the 
diet to reduce average costs, possibly because animals at this stage of life use 
phytase more effectively. 
  
Key words: water consumption, feed conversion, performance, weight gain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos problemas na alimentação de suínos está relacionado com a 

digestibilidade de cálcio e fósforo, uma vez que, nos principais ingredientes da dieta, 

esses minerais encontram-se complexados com o ácido fítico (SELLE et al., 2006). 

Por esse motivo, as rações para suínos comumente contêm uma fonte inorgânica de 

minerais. Entretanto, a solubilidade dessa fonte é comprometida em pH tendendo ao 

básico, encontrado no intestino delgado, o que dificulta sua absorção (BRONNER, 

1998). Para diminuir a inclusão de minerais inorgânicos nas dietas, algumas 

estratégias nutricionais têm sido estudadas, como a utilização de fitase exógena. Os 

resultados de pesquisas com fitase são positivos, levando os nutricionistas a 

reduzirem ou eliminarem fontes de cálcio e fósforo inorgânicas nas rações de suínos 

(MOREIRA et al., 2004).  

A fitase permite que nutrientes inorgânicos - aqueles que o animal têm 

dificuldade em absorver e gasta energia para eliminar do organismo, sejam 

fornecidos em menor quantidade, o que auxilia na digestão dos alimentos. Além 

disso, a enzima impede que o fósforo vegetal (oriundo dos alimentos) seja eliminado 

nas fezes sem ser aproveitado pelo organismo. Isto acontece porque no sistema 

gastrointestinal o ácido fítico se liga com minerais, proteínas e enzimas, como a 

amilase, formando o fitato. Este, por sua vez, impede que componentes importantes 

para o desenvolvimento dos animais se unam ao bolo alimentar, desta forma, sendo 

eliminados pelas fezes. Além de reduzir a disponibilidade do fósforo, o fitato 

aumenta a secreção de muco no intestino, o que interfere nos sistemas de absorção 

de nutrientes pelos suínos. (SELLE et al., 2006). 

Utilizando-se a fitase é possível menor adição de fontes de fósforo 

inorgânicas na ração. Além de disponibilizar fósforo, a adição da fitase altera o fluxo 

biológico e pode interferir na absorção de outros componentes, como o zinco. 

Absorvendo mais nutrientes (fósforo, cálcio, zinco e cobre) a excreção destes 

elementos minerais nas fezes diminui em até 20%. Para o animal, o aumento da 

disponibilidade de nutrientes em seu organismo melhora seu desempenho, auxilia 

no ganho de peso e otimiza o aproveitamento da ração (MOREIRA et al., 2004).  

Pesquisas com dietas úmidas, adição de enzimas (fitase) são abordadas 

em algumas das metodologias que permitem maior utilização dos nutrientes pelos 
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animais, de maneira mais eficiente e econômica, buscando sempre melhorias no 

ganho de peso e na eficiência alimentar, de modo a permitir um máximo 

desempenho e redução na excreção dos nutrientes. 

Um importante objetivo na suinocultura atual é minimizar os custos com a 

alimentação dos animais, visando melhorar a viabilidade econômica final. Nesse 

sentido, o sistema de alimentação líquida desponta como uma alternativa, cujos 

benefícios incluem a utilização de subprodutos da indústria de alimentos, efeitos 

positivos sobre a microbiota gastrintestinal do animal, possibilidade de se elevar o 

consumo de ração em períodos quentes melhorando o desempenho, diminuição do 

desperdício de ração pela redução do pó com reflexos na conversão alimentar e 

conforto animal (BERTOL & BRITO, 1995; JENSEN & MIKKELSEN, 1998) 

No entanto, existem alguns problemas no uso do sistema de alimentação 

líquida, tais como a mecanização e a automatização do sistema, além de 

dificuldades de compatibilizar a técnica da alimentação líquida com as reais 

necessidades nutricionais dos suínos, encontrar a diluição ideal, que depende dos 

ingredientes utilizados e da participação de cada um deles nas dietas e possibilidade 

da ocorrência de processos fermentativos (BROOKS et al., 2003). 

De acordo com PENZ JR & LÚDKE (1996), o sistema de alimentação 

líquida é caracterizado pela diluição de ingredientes sólidos em componentes 

líquidos como a água, o soro de leite, resíduos tanto da indústria do álcool de 

cereais quanto da indústria de cervejaria, além da industrialização da soja, da cana 

ou de outros alimentos. O emprego de alimentação líquida ainda requer estudos 

para confirmar sua viabilidade. O conhecimento da cinética dos nutrientes da ração 

seca umedecida com água possibilitará ao pesquisador ter à disposição subsídios 

reais sobre digestibilidade dos nutrientes da dieta líquida em que o diluente possa 

constituir uma fonte energética, protéica, mineral ou vitamínica.  

SILVA et al., (2011) constataram que rações com diferentes níveis de 

inclusão de água não afetaram o desempenho dos animais na fase de terminação.  

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos da adição 

de água em rações fareladas com e sem fitase sobre o desempenho e 

características de carcaças de suínos nas fases de crescimento e terminação. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Setor de Suinocultura e no Laboratório de 

Nutrição Animal do Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, com duração de 56 dias, sendo 22 

dias correspondendo à fase de crescimento e 34 dias à fase de terminação, durante 

os meses de junho a agosto de 2010. 

Para os ensaios de desempenho tanto na fase de crescimento como de 

terminação, empregaram-se quarenta e oito suínos híbridos comerciais da linhagem 

Topigs, sendo vinte e quatro machos castrados e vinte quatro fêmeas, com peso 

inicial de 39,41±2,5 kg para a primeira fase e de 64 ± 4,8 kg para terminação.  

O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso em esquema 

fatorial 2 x 2 (ração seca e úmida x com e sem fitase), com quatro tratamentos e seis 

repetições cada. As unidades experimentais consistiram em um animal macho e 

uma fêmea, alojados em baia com piso compacto, dotadas de comedouro de 

alvenaria e bebedouro do tipo chupeta. 

A adição de fitase nas dietas, nas fases de crescimento e de terminação, 

seguiu a mesma proporção existente entre a unidade da enzima e o suplemento 

inorgânico, ou seja, de acordo com recomendações do fabricante Danisco. A 

atividade da enzima foi de 500 UF (Unidade de Fitase), sendo equivalente a 1,15 g 

de fósforo disponível do fosfato bicálcico. A enzima fitase utilizada foi a Phyzyme XP 

5000 G, fornecida pela Nutron, marca registrada da fitase obtida por intermédio da 

fermentação com fungos do grupo Aspergillus niger, em que uma unidade de 

atividade de fitase é definida pela quantidade de enzima que libera 1 micromol de 

fósforo em 1 minuto num substrato de sódio-fitato a 37°C em pH 5,5. No 

experimento a dose utilizada foi de 500 UFA (unidades de fitase), caracterizada por 

10 g/ 100 kg de ração (Tabela 1). A partir daí estabeleceu-se a quantidade do 

suplemento inorgânico para as dietas, de acordo com a unidade da enzima utilizada. 

A concentração de cálcio foi reduzida, apresentando sempre relação de 1,2:1 

(cálcio: fósforo), nas dietas à base de milho e farelo de soja. 

Em todo o período experimental, realizou-se o arraçoamento duas vezes 

por dia, às sete horas e às dezessete horas fornecendo-se sempre quantidades 

suficientes para saciar os animais, tomando-se por base sobras nos comedouros. 
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TABELA 1 – Matriz de Formulação da Enzima Fitase XP 5000 G para ração de 
suínos nas fases de crescimento e terminação. 

Descrição Unidade Valores 

Concentração da enzima fitase XP 5000 G FTU 500 

Uso g/ton 100 

Proteína Bruta % 2.444 

Cálcio % 931 

Fósforo Disponível % 1.200 

E. Met. Suíno Kcal 304,477 

Lisina Dig. Suínos % 151 

Metionia Dig. Suínos % 46 

Cistina Dig. Suínos % 102 

Met+Cist Dig. Suínos % 148 

Treonina Dig. Suínos % 237 

Triptofano Dig. Suíno % 62 

Leucina Dig. Suínos % 404 

Isoleucina Dig. Suínos % 2.020 

Valina Dig. Suínos % 212 
Fonte: Danisco 2010. 

 

As rações experimentais (Tabela 2) foram formuladas para atender às 

exigências dos animais, conforme a categoria e de acordo com EMBRAPA (1991) e 

ROSTAGNO et al. (2005). Para os tratamentos com ração úmida, a inclusão de água 

foi na proporção de 1:1 (1 kg de água para 1 kg de ração). As quantidades de ração 

foram sistematicamente registradas em fichas de controle individual. 

As variáveis avaliadas no experimento de desempenho foram o consumo 

de ração, obtido pela soma da oferta diária de ração diminuído das sobras, enquanto 

o ganho de peso, obtido pela pesagem dos animais a cada sete dias, e a conversão 

alimentar, por meio da relação consumo de ração e ganho de peso. O término do 

experimento ocorreu quando a média do peso dos animais atingiu a faixa dos 100 kg 

de peso estabelecido para o abate dos animais. 

 A avaliação de carcaça foi feita seguindo as recomendações de ABCS (1973) e 

BRIDI & SILVA (2006). 
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TABELA 2 – Composição centesimal e nutricional das dietas experimentais de 
suínos nas fases de crescimento e de terminação. 

Alimento 

Crescimento Terminação 

Ração basal 
(%) 

Ração basal 
+ Enzima 

(%) 

Ração basal 
(%) 

Ração basal 
+ Enzima 

(%) 

Milho grão 70,22 71,17 78,79 79,10 
Farelo de soja 45% 25,96 25,78 18,77 18,71 
Fosfato bicálcico 1,22 0,68 0,81 0,27 
Calcário 0,73 0,67 0,52 0,87 
Óleo de soja 0,58 0,41 0,40 0,00 
Suplemento mineral e 
vitamínico 

0,40 0,40 0,40 0,40 

Sal comum 0,40 0,40 0,26 0,31 
L-lisina HCl 0,32 0,33 0,06 0,26 
L-treonina 0,10 0,10 0,06 0,06 
Dl-metionina 0,04 0,04 0,02 0,02 
Enzima 0,00 0,01 0,00 0,01 
Inerte 0,01 0,00 0,01 0,00 

Composição calculada 

Cálcio (%) 0,63 0,53 0,48 0,48 
Energ. Met. Suínos 
(Mcal/Kg) 

3,23 3,23 3,23 3,23 

Fósforo disponível (%) 0,33 0,23 0,25 0,15 
Fósforo total (%) 0,55 0,45 0,45 0,35 
Lisina digestível (%) 1,03 1,03 0,82 0,82 
Lisina total (%) 1,15 1,15 0,92 0,92 
Metionina digestível (%) 0,31 0,31 0,26 0,26. 
Metionina total (%) 0,33 0,33 0,28 0,28 
Proteína digestível (%) 15,43 15,43 12,12 12,12 
Proteína bruta (%) 18,25 18,25 15,60 15,60 
Sódio (%) 0,40 0,40 0,36 0,36 
Treonina digestível (%) 0,67 0,67 0,54 0,54 
Treonina total (%) 0,80 0,80 0,65 0,65 

1
 Composição do suplemento mineral e vitamínico:  suplemento mineral 702 (Micromin Suínos 

Nutron)- Níveis de garantia: Ferro: 100.000,00 mg/Kg, Cobre 15.000,00 mg/Kg, Manganês: 40.000,00 
mg/Kg, Zinco: 120.000,00 mg/kg, Cobalto: 300,00 mg/kg, Iodo: 1.000,00 
mg/Kg,Selênio:340,00mg/Kg;  composição do suplemento vitamínico (Vit S-CT Nutron) . Níveis de 
Garantia. Vit. A:16.000,00 UI/G, Vit. D 36.000,00 UI/G, Vit. E: 80.000,00 UI/kg, Vit. K3:6.000,00 
mg/Kg, B1 (Tiamina): 3.200,00 mg/kg, B2 (Riboflavina):8.000,00 mg/Kg, B6 (Piridoxina): 6.000,00 
mg/kg, Vit. B12: 44.000,00 mcg/kg, Niacina: 44.000,00 mg/kg, Acido Pantotênico: 24.000,00 mg/kg, 
Acido Fólico: 1.600,00 mg/kg, Biotina: 240,00 mg/kg, Antioxidante: 20.000,00 mg/kg. 

 
No final do período de 34 dias da fase de terminação, os suínos de todos 

os tratamentos foram submetidos a jejum de sólidos durante um período de 12 horas 

e, então, todos estes foram pesados, abatidos e eviscerados para a avaliação das 

carcaças. Imediatamente após a evisceração em frigorífico, as carcaças foram 

serradas ao meio no comprimento e pesada. A metade esquerda da carcaça de 
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cada animal foi arrefecida a 7°C durante 24 horas para a avaliação adicional de 

características de carcaça. As medições da espessura de toucinho foram tomadas 

em relação à coluna vertebral nos pontos: 1 (P1): localizado na primeira costela; 

ponto 2 (P2): após a última costela; ponto 3 (P3): localizado entre a última e 

penúltima vértebra lombar. Todas as medições foram feitas de acordo com o Método 

Brasileiro de Avaliação de Carcaça (ABCS, 1973) e para a determinação do 

rendimento de carcaça a fórmula descrita por GUIDONI (2000).  

O Índice de custo médio (IC) foi determinado por   ieei 100MCCTIC  , 

em que MCe é o menor custo médio em ração, por quilograma de ganho em peso 

vivo, observado entre os tratamentos; e, CTei é o custo médio do tratamento i. 

Para a avaliação óssea, foram utilizados os ossos do metacarpo dos 

membros posteriores, colocados em panela de alumínio, envoltas em papel-

alumínio, e fervidas, para amolecer a pele e a carne que envolve os ossos. Após a 

retirada total dos tecidos moles, foram lavados em água fria e, com auxílio de 

escova, retirados os resíduos de carne e a cartilagem proximal. Após quebra, os 

ossos foram desengordurados em extrator Soxhlet e levados à estufa ventilada a 

55ºC, por 72 horas; em seguida, foram triturados em moinho de bola, para se 

proceder à secagem definitiva em estufa a 105ºC, por 24 horas. A determinação dos 

teores de cinzas foi feita em forno mufla a 600ºC; as concentrações de cálcio e de 

magnésio dos ossos, por espectrofotometria de absorção atômica; e de fósforo, por 

colorimetria, de acordo com a metodologia descrita por SILVA & QUEIROZ (2002).  

Para avaliação econômica foi utilizada a metodologia descrita por 

BELLAVER et al. (1985), os quais determinaram fórmula para encontrar o custo 

médio em ração, por quilograma de ganho em peso vivo do animal na fase total de 

crescimento e terminação. Assim, o custo médio foi dado por   iiii GPQY  , em 

que Yi é o custo médio em ração por quilograma de ganho em peso no i-ésimo 

tratamento; Pi é preço médio por quilograma de ração utilizada no i-ésimo 

tratamento; Qi é a quantidade média de ração consumida no i-ésimo tratamento; e, 

Gi é o ganho médio em peso do i-ésimo tratamento. 

Os dados de desempenho e de composição dos ossos foram submetidos 

à análise de variância e teste de Tukey para comparação de médias, utilizando-se o 

procedimento GLM do SAS (2002), com α = 0,10. Para análise dos parâmetros 

relacionados à composição óssea, em virtude das variáveis apresentarem respostas 
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percentuais, cujos limites possuem um universo restrito aos limites 0 a 100%, foi 

realizado transformação angular dos dados: Xarcsen=y , em que y é a variável 

transformada e X é o valor da variável em percentual (SAMPAIO, 2007) e suas 

médias foram comparadas por meio do teste de Tukey (P<0,10). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores mínimos, máximos e médios da temperatura e da umidade 

relativa do ar, durante os ensaios de desempenho nas fases de crescimento e de 

terminação (Tabela 3), caracterizam que a pesquisa foi desenvolvida com 

prevalência de temperatura e umidade relativa do ar acima da faixa de conforto 

térmico para os animais. 

 

TABELA 3 – Valores mínimos e máximos e médios da temperatura e umidade 
relativa do ar nas fases de crescimento e terminação e no período 
total nos turnos da manhã e tarde. 

Parâmetros 
Crescimento Terminação Média do 

Período 
experimental 

Manhã Tarde Manhã Tarde 

Temperatura Mínima (°C) 21,6±0,8 21,8±0,7 21,7±0,9 21,8±0,7 21,7 

Temperatura Máxima (°C) 28,2±1,2 30,3±0,8 29,2±1,2 30,3±0,8 29,5 

Temperatura média interior do galpão (°C)    26,6 

U. Relativa do Ar Mínima (%) 53,9±5,8 54,3±4,8 54,9±5,8 55,3±4,9 54,6 

U. Relativa do Ar Máxima (%) 91,8±2,5 90,3±3,4 90,8±2,3 90,3±3,3 90,8 

 

No período da realização dos ensaios de desempenho e digestibilidade a 

temperatura se manteve dentro da média da região, entre 21ºC e 25ºC, observado 

neste período do ano, junho a setembro, quando o clima é mais fresco e a umidade 

é baixa, devido o período de estiagem. 

Não houve interação (P>0,10) entre os tipos de ração e a suplementação 

da enzima fitase para as variáveis de desempenho na fase de crescimento (Tabela 

4). Os fatores isolados também não influenciaram as médias de consumo diário e 

consumo total de ração, peso  final e para os ganhos em peso diário e total (P>0,10). 

Este resultado pode ser atribuído à mudança no tipo de dieta, seca e úmida dos 

animais, diferente das que recebiam na fase anterior de vida, bem como pela falta 

de tempo para adaptação nesta fase. 

Apenas a conversão alimentar (CA) apresentou diferença estatística entre 

os tipos de ração (seca e úmida). Como a conversão alimentar indica a quantidade de 

alimento consumida para o ganho de um quilograma de peso vivo, logo, os melhores 

resultados são aqueles que apresentam menor consumo de alimento. Assim, o 

tratamento com ração seca foi o que promoveu melhor aproveitamento nutricional 

pelos animais. 
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TABELA 4 – Médias para consumo diário e total de ração, ganho em peso diário e 
total, peso final e conversão alimentar para a fase de crescimento de 
suínos alimentados com ração seca e úmida, com e sem fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P 

 
CV (%) Ração Sem Com Média Ração (R) 

Fitase 
(F) 

RxF 

Consumo 
diário de 
ração (kg) 

Seca 1,92 2,01 1,97 
0,590 0,868 0,367 9,99 Úmida 2,04 1,98 2,01 

Média 1,98 2,00  

Consumo 
total de ração 
(kg) 

Seca 42,45 44,40 43,42     
Úmida 45,08 43,73 44,40 0,590 0,868 0,367 9,99 

Média 43,76 44,06      

Ganho de 
peso diário 
(kg) 

Seca 1,13 1,07 1,10     
Úmida 1,03 0,98 1,01 0,118 0,371 1,000 13,43 

Média 1,08 1,03      

Ganho de 
peso total (kg) 

Seca 24,91 23,75 24,33     
Úmida 22,83 21,66 22,25 0,118 0,371 1,000 13,43 

Média 23,87 22,70      

Peso Final 
(kg) 

Seca 64,33 62,66 63,50     
Úmida 62,25 61,16 61,70 0,195 0,315 0,828 5,23 

Média 63,29 61,91      

Conversão 
alimentar 

Seca 1,72 1,89 1,81B     
Úmida 2,04 2,08 2,06A 0,001 0,728 0,372 8,45 

Média 1,88 1,99      
AB

 Médias seguidas por subscritos maiúsculos na coluna, indicam diferença estatística significativa 
(P<0,10); RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F) 

 

Apesar de apenas a conversão alimentar apresentar melhora com a 

utilização de ração seca, as diferenças numéricas apresentadas, não obstante, 

denotam o mesmo comportamento para os outros parâmetros: o ganho relativo 

expresso em quilograma: o ganho em peso; e o número de dias demandados na 

fase; indicam que a ração na forma seca para a fase de crescimento obteve melhor 

aproveitamento, sendo assim considerada a mais favorável. 

Neste estudo, a mudança de fase dos animais, da creche para a fase de 

crescimento, pode ter influenciado nos resultados para a conversão alimentar (CA), 

em função dos fatores: mudança de ambiente, temperatura, redistribuição dos 

animais para formação de novos lotes, troca de ração. Nesta pesquisa, a 

temperatura ambiente no mês de julho oscilou entre 11ºC e 17ºC; e a umidade 

relativa do ar entre 90% (manhã) e 30% (tarde), o que podem ter influenciado nos 

resultados de conversão alimentar (CA) dos animais que consumiram ração úmida 

sem e com fitase em comparação aos animais do tratamento com ração seca sem 

fitase. 
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Os resultados desta pesquisa discordam de SILVA et al. (2007) que 

verificaram o efeito da fitase sobre o desempenho de suínos na fase de crescimento, 

em que os níveis de fitase proporcionaram melhora linear  da conversão alimentar. 

Resultados positivos também, foram obtidos por LOZANO et al. (2011),  quando ao 

avaliaram os efeitos da inclusão de diferentes níveis de fitase em rações com 

elevada concentração de ácido fítico para suínos em fase de terminação, 

constataram que houve melhora na conversão alimentar para os tratamentos com 

1000 e 1500 UFA de fitase.  

No presente estudo, considerada a avaliação estatística do desempenho 

observou ausência de respostas significativas nas variáveis estudadas, com 

exceção para conversão alimentar. No entanto SILVA et al., (2011) realizaram 

experimento, utilizando suínos na fase de crescimento, visando avaliar o 

fornecimento de rações úmidas com diferentes níveis de inclusão de água, e 

concluíram  que a adição de água não influenciou o desempenho dos animais. 

Porém este trabalho forneceu informações sobre os resultados da indução do 

consumo hídrico e de ração pelo uso de dietas úmidas sobre o desempenho.  

GODBOUT et al. (2002) não encontraram diferenças para o ganho diário 

de peso de suínos em crescimento. No entanto, a alimentação úmida causou 

melhora significativa para a conversão alimentar e consumo diário de ração na fase 

de crescimento, resultados divergentes dos encontrados no presente experimento. 

Para a fase de terminação, não houve interação (P>0,10) entre os tipos de 

ração e a suplementação da enzima fitase para as variáveis de desempenho (Tabela 

5). Também não foram evidenciadas diferenças estatísticas para peso inicial, 

consumo diário e total de ração e conversão alimentar para o tipo de ração e a 

suplementação de fitase, de forma isolada.  

Os animais que consumiram ração úmida apresentaram maiores médias 

para ganho em peso médio diário e total e peso final (P<0,10), independente da 

inclusão de fitase. Este resultado demonstra que os animais tiveram melhor afinidade 

para esse tipo de ração, devido à ausência de pó da ração no momento do 

arraçoamento, melhor palatabilidade e facilidade de ingestão entre outros fatores.  

O maior peso final para os animais que consumiram ração úmida pode ter 

ocorrido pelo fato de que esse tipo de alimentação reduz a prevalência de 

Salmonella sp. no trato gastrointestinal dos animais por ocasião da redução do pH 
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do trato gastrointestinal, minimizando os riscos de salmonelose (BEAL et al., 2002) e 

(FARZAN et al., 2006). 

NOGUEIRA et al. (2001) citam que o efeito da hidratação gera condições 

mais adequadas ao processo de digestão do suíno, principalmente quando há tempo 

suficiente para que o processo se desenvolva de forma efetiva. Isso porque cada 

ingrediente tem cinética de hidratação específica, o que não ocorreu no 

experimento, pois o arraçoamento era realizado, imediatamente após a mistura da 

água à ração farelada, fato que pode ter influenciado os resultados encontrados. 

Pode-se constatar que independente da variável de desempenho avaliada, 

a adição de fitase não promoveu diferenças estatísticas entre as médias. Este 

resultado pode ser atribuído ao curto período desta fase, não apresentando tempo 

suficiente para que a enzima demonstre seus benefícios. 

Ausência de respostas significativas nas variáveis do desempenho 

também pode ser explicada devido ao manejo inicial, tipo de ração e ainda surto de 

diarreia além do desconforto térmico já citado. 

 

TABELA 5 – Médias para peso inicial e final, consumo diário e total de ração, ganho 
em peso diário e total e conversão alimentar para a fase de terminação 
de suínos alimentados com ração seca e úmida, com e sem fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P 

 
CV (%) Ração Sem Com Média 

Ração 
(R) 

Fitase 
(F) 

RxF 

Peso Final (kg) 
Seca 98,33 96,33 97,33 B     

Úmida 102,90 100,25 101,57A 0,003 0,233 0,864 4,55 
Média 100,61 98,29      

Consumo 
diário de ração 
(kg) 

Seca 2,81 2,73 2,77 
 

0,288 
 

1,000 
 

0,625 
 

15,22 
Úmida 2,92 3,01 2,96 

Média 2,87 2,87  

Consumo total 
de ração (kg) 

Seca 95,81 92,85 94,33     
Úmida 99,85 102,47 100,95 0,288 1,000 0,625 15,22 

Média 97,62 97,66      

Ganho de peso 
diário (kg) 

Seca 0,99 0,99 0,99 B     
Úmida 1,15 1,14 1,15 A 0,001 0,855 0,917 7,73 

Média 1,07 1,06      

Ganho de peso 
total (kg) 

Seca 34,00 33,66 33,83 B     
Úmida 39,60 39,08 39,34 A 0,001 0,724 0,938 7,80 

Média 36,80 36,37      

Conversão 
alimentar 

Seca 2,84 8,77 2,80     
Úmida 2,79 2,63 2,71 0,334 0,230 0,612 8,02 

Média 2,82 2,70      
AB

 Médias seguidas por subscritos maiúsculos na coluna, indicam diferença estatística significativa 
(P<0,10); RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F) 
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Resultados contrários aos desta pesquisa, também foram reportados por 

OLIVEIRA et al. (2010), que ao estudarem a retirada do suplemento micromineral-

vitamínico e diminuição dos níveis de fósforo inorgânico com a adição de fitase em 

suínos na fase de terminação, concluíram que houve redução do consumo e do 

ganho de peso com piora na conversão alimentar . 

Os resultados obtidos para ganho de peso estão em consonância com os 

obtidos por CANIBE & JENSEN (2003) que não encontraram diferença significativa 

no ganho diário de peso. No entanto, divergem com relação à conversão alimentar, 

pois os animais deste experimento apresentaram maiores valores nas dietas com 

ração úmida com e sem fitase para os suínos em fase de crescimento. Para o 

consumo diário de ração, houve também divergências, pois os mesmos autores 

observaram maior consumo para os suínos alimentados com dieta líquida não 

fermentada, enquanto no presente estudo não houve diferença. 

Os resultados encontrados na literatura para o uso de dietas líquidas em 

comparação com dietas secas são bem divergentes. Nesse contexto, LIPTRAP & 

HOGBERG (1991) observaram aumento da taxa de ganho de 0,8% e ganho por 

unidade de alimento consumido de 5,9% com dietas líquidas fornecidas à vontade, 

quando comparadas com as dietas secas. Resultados estes, semelhantes aos 

encontrados neste estudo, no qual foi possível encontrar diferenças estatísticas para 

conversão alimentar entre dietas secas e úmidas, na fase de crescimento. 

Os resultados obtidos neste estudo corroboram com os resultados 

reportados por GODBOUT et al. (2002) que  não foram evidenciadas diferenças para 

o ganho diário de peso dos leitões, na fase de crescimento. No entanto, a 

alimentação úmida causou melhora significativa da conversão alimentar e do 

consumo diário de ração dos leitões. Ainda, LIZARDO (2003), comparando rações 

secas e líquidas com 22% e 25% de umidade para suínos na fase de crescimento, 

encontrou valores de ganho de peso diário semelhantes nas três primeiras semanas. 

Na 6ª semana o autor observou ganho diário de peso superior para o alimento 

líquido (correspondendo a 60 g/dia a mais em relação ao grupo tratamento com 

ração seca) e a 90 g/dia nas três semanas finais. A média de ganho de peso foi 

cerca de 40 g/dia superior, levando a um ganho de peso total de 2,5 kg a mais para 

os suínos alimentados com dieta líquida. Contudo, com a alimentação líquida, o 

consumo passou de cerca de 450 g/dia, piorando a conversão que foi de 3,10 kg/kg. 
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GONYOU & LOU (2000), trabalhando com diferentes tipos de 

comedouros adaptados ao fornecimento de ração líquida, com um ou mais espaços 

e presença ou ausência de bebedouro no interior, compararam as dietas secas e 

líquidas (na proporção de 1:1 – água:ração) para suínos em crescimento e 

terminação e obtiveram significativo aumento no consumo diário de ração (em torno 

de 6%), no ganho de peso diário, em torno de 5%, diminuição do tempo gasto para 

ingestão do alimento em 17%, além de redução da frequência alimentar em 39% nos 

tratamentos com a dieta líquida. Os resultados obtidos na presente pesquisa 

divergem dos obtidos por GONYOU & LOU (2000). Nesse experimento também foi 

observado ganho de peso maior dos animais tratados com dieta úmida.    

Quanto ao uso da enzima fitase, MURRAY et al. (1997) observaram 

aumento no ganho de peso dos leitões que consumiram rações suplementadas com 

700 e 1000 FTU/kg (Aspergillus niger) e com baixo nível de fósforo disponível. 

Aumento linear sobre o ganho de peso diário e eficiência alimentar de suínos em 

crescimento foi constatado por LIU et al. (1997) ao suplementarem rações com fitase 

nos níveis de 0, 250 e 500 FTU/kg, proveniente do Aspergillus níger. 

Para as fases de crescimento e terminação avaliadas de forma conjunta 

(Tabela 6), não houve interação (P>0,10) entre os tipos de ração e a suplementação 

da enzima fitase para as variáveis de desempenho. Com relação às variáveis, 

consumo diário e total de ração, ganho diário e total de peso, constatou-se que os 

animais alimentados com ração úmida apresentaram valores superiores aos que 

receberam dietas secas (P<0,10). No entanto, estes valores não tiveram 

interferência na conversão alimentar (P>0,10). As dietas com e sem enzima fitase 

apresentaram comportamente semelhante para todas as variáveis de desempenho. 

Dessa forma, para a fase analisada em conjunto a adiação de água pode 

ser uma alternativa para estimular o consumo de ração em períodos de altas 

temperaturas. No entanto, é importante verificar que alguns fatores podem ter 

inteferido na conversão alimentar dos leitões, uma vez que não houve diferença para 

essa variável entre as dietas fornecidas secas e úmidas. 
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TABELA 6 – Médias das duas fases (crescimento e terminação), para consumo 
diário e total de ração, ganho em peso diário e total e conversão 
alimentar de suínos alimentados com ração seca e úmida, com e sem 
fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P 

 
CV (%) Ração Sem Com Média 

Ração 
(R) 

Fitase 
(F) 

RxF 

Consumo 
diário de ração 
(kg) 

Seca 2,46 5,45 2,46B 

0,008 0,234 0,325 7,68 Úmida 2,79 2,61 2,70A 

Média 2,63 2,53  

Consumo total 
de ração (kg) 

Seca 138,27 137,25 137,76B     

Úmida 156,57 146,20 151,38A 0,008 0,234 0,325 7,68 

Média 147,42 141,73      

Ganho de peso 
diário (kg) 

Seca 1,03 1,03 1,03B     

Úmida 1,11 1,10 1,11A 0,096 0,875 0,929 9,58 

Média 1,07 1,07      

Ganho de peso 
total (kg) 

Seca 58,16 58,00 58,08B     

Úmida 62,60 62,00 62,30A 0,096 0,875 0,929 9,58 

Média 60,38 60,00      

Conversão 
alimentar 

Seca 2,38 2,37 2,37     

Úmida 2,51 2,36 2,44 0,439 0,303 0,375 7,84 

Média 2,45 2,36      
AB

 Médias seguidas por subscritos maiúsculos na coluna, indicam diferença estatística significativa 
(P<0,10); RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F). 

 

A classificação e a tipificação das carcaças são métodos que visam à 

padronização e a valorização dos produtos forçando a melhoria da cadeia produtiva 

para atender a demanda do mercado consumidor (interno ou externo). Também, 

disponibiliza para o consumidor informações sobre a qualidade do produto que ele 

está adquirindo. Para as variáveis inerentes às características de carcaça (Tabela 7), 

não foi evidenciado interação ou interferência isolada (P>0,10) dos fatores, ou seja, 

a enzima fitase e a adição da água não interferiram estatisticamente nos resultados 

com exceção para comprimento de carcaça, em que os animais que consumiram 

ração úmida apresentaram valores superiores aos alimentados com dietas secas 

(P<0,10).  
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TABELA 7 – Médias para comprimento de carcaça (CC), espessura do toucinho no 
ponto 1 (P1): localizado na primeira costela; ponto 2 (P2): após a última 
costela; ponto 3 (P3): localizado entre a última e penúltima vértebra 
lombar, de suínos alimentados com ração seca e úmida, com e sem 
fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P 

 
CV (%) Ração Sem Com Média 

Ração 
(R) 

Fitase 
(F) 

RxF 

CC (cm) 
Seca 89,48 90,73 90,05B 

0,085 0,708 0,422 2,80 Úmida 92,22 91,76 91,99A 

Média 90,85 91,25  

P1 (cm) 

Seca 3,99 3,85 3,92 

0,176 0,186 0,426 14,40 Úmida 4,52 4,00 4,26 

Média 4,25 3,92  

P2 (cm) 
Seca 3,01 2,75 2,88     

Úmida 3,25 2,87 3,06 0,339 0,103 0,729 15,32 

Média 3,13 2,81      

P3 (cm) 
Seca 3,33 3,45 3,39     

Úmida 3,73 3,23 3,48 0,629 0,309 0,112 13,17 

Média 3,53 3,34      
* A 5% de significância não houve diferença significativa entre os tratamentos empregados utilizando-
se o teste de Tukey; RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F)  

 

As diferenças numéricas, apresentadas para a variável espessura do 

toucinho em diversos pontos, sugerem que a adição de água eleva as medidas de 

espessura do toucinho nos pontos P1, localizado na primeira costela, P2, após a 

última costela e P3 entre a última e a penúltima costela, quando foi pesquisada a 

espessura do toucinho. Porém a fitase não apresentou resultado significativo para as 

variáveis analisadas. Todas as medições foram feitas de acordo com o Método 

Brasileiro de Avaliação de Carcaça (ABCS, 1973).  

Diversos autores já destacaram a importância dessa avaliação, visto que 

algumas variáveis, isoladamente, não refletem a eficiência de utilização dos 

nutrientes. FARIAS (2010) avaliou os efeitos da adição de água em rações 

fareladas, no desempenho, para as características de carcaça em suínos na fase de 

terminação. O autor concluiu que a adição de água não influencia o rendimento e a 

composição da carcaça dos animais.       

De acordo com NOGUEIRA et al. (2001), o calor é um agente estressor 

para suínos, porque provoca maior síntese e secreção de esteroides e 

corticosteroides que afetam o estado imunitário, resultando em menor resistência às 

infecções, aumentando o catabolismo. Além disso, interfere na síntese e na 

composição de tecidos, exercendo influência na qualidade da carcaça. Nesse 
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sentido, o fornecimento de dietas líquidas pode melhorar a qualidade da carcaça, 

por reduzir a sensação de calor e pelo fato de a água estar associada ao mecanismo 

de termorregulação. 

No tocante à composição química dos ossos, constatou-se interação 

(P<0,10) entre a adição de água na ração e a suplementação de fitase para teor de 

cálcio (Tabela 8). Para a influência da suplementação de fitase nos tipos de ração, 

nota-se que para os animais que consumiram ração seca, a suplementação de fitase 

proporcionou melhor resultado, mas quando se utilizou a ração úmida à presença ou 

ausência de fitase não interferiu no resultado. Para a influência da adição de água 

nas rações com ou sem fitase, os suínos que consumiram ração sem fitase, 

apresentaram melhor teor de cálcio quando se utilizou a ração úmida, ocorrendo o 

mesmo comportamento para os animais utilizando a ração com fitase. Para teor de 

fósforo e teor de matéria mineral houve efeito dos fatores de forma isolada. Os 

animais que se alimentaram de ração úmida e aqueles que se alimentaram de ração 

suplementada com fitase apresentaram maior teores de fósforo e matéria mineral, 

demonstrando ação positiva da enzima na liberação do fósforo fítico existente no 

farelo de soja e no milho. Isto aconteceu, provavelmente, porque os animais que 

consumiram a dieta com fitase apresentaram uma velocidade de crescimento maior 

do que aqueles que ingeriram as dietas sem fitase. A liberação de fósforo e cálcio 

que se espera pela suplementação de fitase foi suficiente para sustentar o melhor 

aproveitamento pelos suínos. Neste sentido, HAN et al. (1997) encontraram efeito 

semelhante ao compararem dietas suplementadas com fitase (1000 e 1200 UF/kg, 

de variedade do fungo Aspergillus ficum) com fosfato inorgânico, ao avaliarem a 

resistência óssea do metacarpo dos suínos. 
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TABELA 8 – Médias para cálcio, fósforo, matéria mineral, matéria seca, umidade, 
cálcio total nos ossos, fósforo total, matéria mineral total, matéria seca 
total e umidade total de suínos alimentados com ração seca e úmida, 
com e sem fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P 

 
CV (%) Ração Sem Com Média 

Ração 
(R) 

Fitase 
(F) 

RxF 

Cálcio (%) 
Seca 18,57Bb 19,35Ba 18,96 

0,001 0,001 0,027 
 

1,35 
Úmida 19,49Aa 19,76Aa 19,62 

Média 19,03 19,55  

Fósforo (%) 

Seca 9,58 9,89 9,73 B 

0,001 0,001 0,675 
 

1,75 
Úmida 10,06 10,30 10,18A 

Média 9,82b 10,10a  

Matéria 
Mineral (%) 

Seca 47,08 48,26 47,67B     
Úmida 48,37 49,34 48,85A 0,001 0,001 0,606 1,05 

Média 47,72b 48,80a      

Matéria seca 
(%) 

Seca 92,15 91,91 92,03     
Úmida 91,81 92,18 91,99 0,944 0,913 0,606 1,55 

    
Média 

91,98 92,05      

Umidade (%) 
Seca 7,84 8,08 7,96     

Úmida 8,18 7,81 8,00 0,944 0,913 0,606 17,88 

Média 8,01 7,94      
Subscritos distintos, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem estatisticamente entre si 
(P<0,10); RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F) 

 

Os valores da umidade e da matéria seca nos ossos não diferiram entre 

os tratamentos. Assim, fundamentando-se na composição óssea pode-se inferir que 

a enzima fitase foi melhor para a retenção dos minerais, isso justifica a sua utilização 

nas dietas para suínos contribuindo na qualidade óssea, no desempenho dos 

animais e acredita-se que para menor poluição ambiental. De maneira geral, as 

rações úmidas, com ou sem fitase, apresentaram maiores médias em relação às 

rações secas. 

Os resultados avaliando parâmetros de carcaça e ósseos dos animais 

presentes neste trabalho mostram semelhança aos realizados por LÜDKE et 

al.(2002) ao observarem que a fitase adicionada em dietas compostas por milho e 

farelo de soja promove melhor disponibilidade do nitrogênio, fósforo e cálcio aos 

animais. 

Os custos médios das rações na fase de crescimento, por quilograma de 

ganho em peso vivo, foram de R$ 0,79, R$ 0,83, R$ 0,91 e R$ 0,90, o que 

representou um índice de custo médio de 100,00%; 105,06%; 115,19% e 113,92%, 

para os tratamentos com ração basal seca sem e com fitase, ração basal úmida sem 
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com fitase, respectivamente. Já para fase de terminação, os custos médios foram de 

R$ 1,21; R$ 1,13; R$ 1,18 e R$ 1,07, representando um índice de custo médio para 

os tratamentos com ração basal seca sem fitase de 113,08%; para os tratamentos 

com ração basal seca com fitase de 105,61%; ração basal úmida sem fitase de 

110,28% e ração basal úmida com fitase de 100,00%, respectivamente (Figura 1, A). 

No período total do experimento o menor índice de custo médio por quilograma de 

ganho em peso vivo foi, para o tratamento com ração seca com fitase, justificando a 

utilização da enzima (Figura1, B). 

 

 
FIGURA 1 – Índices de custo médio das rações Ração Basal sem Fitase (T1), Ração 

Basal com Fitase (T2), Ração Basal úmida sem Fitase (T3) e Ração 
Basal úmida com Fitase (T4) para suínos nas fases de crescimento e 
de terminação (A) e total (B). 
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A análise econômica dos tratamentos para fase de crescimento mostra 

que a ração seca sem fitase apresentou menor custo médio por quilograma de 

ganho em peso vivo, seguida em ordem da ração seca com fitase, ração úmida com 

fitase e úmida sem fitase. 

Já para fase de terminação, os custos médios foram melhores para ração 

com fitase, tanto para os tratamentos com ração seca como para a com a adição de 

água. Isto sugere que os animais por estarem adaptados ao manejo, ao tipo de 

dieta, podem ter proporcionado um melhor aproveitamento dos nutrientes quando se 

utiliza a fitase, tornando-se economicamente viável, com a redução nos custos dos 

ingredientes na formulação das dietas. Desta forma, dependendo do preço do suíno 

pago pelo abatedouro e do preço de nivelamento obtido no custo de produção, pode 

ser conveniente abater animais com menor peso ou esperar um pouco mais para 

que eles atinjam um maior peso de abate. 

Os dados dos valores econômicos corroboram com os resultados 

apresentados por OLIVEIRA et al. (2010), que observaram que o uso de fitase é 

economicamente viável com base no desempenho e nas características de carcaça. 

Contrariamente, SANTOS et al. (2008), trabalhando com a redução de fósforo e 

adição de fitase, observaram que não houve efeito nas características de carcaça. 

Estes autores observaram, ainda, maior custo por quilograma de ganho em peso 

vivo para suínos na fase de terminação, não apresentando, assim, viabilidade 

econômica. Neste trabalho, na avaliação da fitase tanto em dieta úmida ou seca não 

foi encontrado efeito significativo no rendimento de carcaça ou no desempenho na 

fase de terminação. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A inclusão de fitase e a adição de água em rações fareladas à base de 

milho e farelo de soja para suínos na fase de crescimento não interfere no 

desempenho dos animais, com exceção para conversão alimentar, com as dietas 

secas apresentando melhores resultados. Na fase de terminação, a adição de água 

na ração proporciona maior ganho de peso e, consequentemente, maior peso final, 

sem interferir na conversão alimentar. 

A enzima fitase e a adição de água à ração apresentam-se eficientes na 

incorporação do cálcio, do fósforo e da matéria mineral no osso. 

Economicamente, na fase de crescimento os menores custos são 

observados quando os animais consomem ração seca sem fitase. Já na fase de 

terminação, a adição de fitase na ração é importante para redução dos custos 

médios, possivelmente devido ao seu melhor aproveitamento nessa fase de vida. 
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CAPÍTULO III – DIGESTIBILIDADE E METABOLIZABILIDADE DOS NUTRIENTES 
E DA ENERGIA DE SUINOS NAS FASES DE CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO 

COM DIETAS SECAS E ÚMIDAS COM E SEM FITASE 

 
RESUMO 

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar a digestibilidade e 
metabolizabilidade dos nutrientes de dietas com a adição de água e fitase em rações 
para suínos nas fases de crescimento e terminação. Os parâmetros analisados 
foram; proteína bruta, matéria mineral, cálcio, fósforo, matéria seca, extrato etéreo, 
nitrogênio e energia, nas dietas, fezes e urina. Para a fase de crescimento foram 
utilizados 16 animais com média de 39,41±2,5 kg de peso vivo e para a fase 
terminação foram utilizados 16 suínos machos castrados, híbridos comerciais, com 
peso inicial de 64±4,8 kg, distribuídos em delineamento em blocos ao acaso, com 
base no peso dos animais, em esquema fatorial 2 x 2, dietas seca e úmida x com e 
sem fitase. As dietas foram formuladas para atender às exigências nutricionais dos 
animais. Para o preparo da ração úmida foi acrescentado água na proporção de 1:1 
kg, ou seja, 1 kg de água para 1 kg de ração. A enzima fitase utilizada foi a  
Phyzyme XP 5000 G na dose de 500 UFA (unidades de fitase), correspondendo a 
10 g/ 100 kg de ração. A adição de água interfere no aproveitamento dos nutrientes 
na fase de crescimento de suínos, com as dietas úmidas apresentando maiores 
valores para a digestibilidade da matéria seca (%), balanço de nitrogênio e de 
extrato etéreo (%) e digestibilidade de energia (%).  Porém, a inclusão da enzima 
fitase não interfere nos valores desses parâmetros nem no balanço de matéria 
mineral, de cálcio, de fósforo e disponibilidade de cálcio e fósforo. Para 
metabolizabilidade da matéria seca, do nitrogênio e da energia (%) e energia 
metabolizável (kcal/kg), as dietas úmidas apresentam melhores resultados, 
enquanto a presença de fitase nas dietas não exerce influência. Na fase de 
terminação, a adição da água ou da enzima fitase às dietas não influencia no 
balanço de nitrogênio, balanço de extrato etéreo e no coeficiente de digestibilidade 
da energia. Para o balanço da matéria mineral e de fósforo, as dietas com a enzima 
fitase melhoram os valores, enquanto para as dietas na forma seca e úmida não 
promovem diferença. A metabolizabilidade da matéria seca, do nitrogênio e da 
energia (%) e da energia metabolizável (kcal/kg), é influenciada pelo tipo de dieta 
com as do tipo seca não diferindo entre as com e sem fitase, enquanto nas úmidas, 
a presença de fitase interfere positivamente.  
 
Palavras chave: água, dejetos, exigências nutricionais, fósforo, nutrientes, ração 
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CHAPTER III – DIGESTIBILITY AND METABOLIZABILITY OF NUTRIENTS AND 
ENERGY IN SWINE IN THE GROWTH AND FINISHING PHASES ON DRY AND 

WET DIETS WITH AND WITHOUT PHYTASE 
 

ABSTRACT 

 
This research was carried out to measure the digestibility and metabolizability of 
nutrients in diets for growing and finishing pigs to which water and phytase were 
added.  The parameters analyzed were raw protein, ash, calcium, phosphorus, dry 
matter, ether extract, nitrogen and energy in diets, feces and urine.  Sixteen animals 
with a mean live weight of 39,41,±2,5 kg were used in the growth phase and in the 
finishing phase, 16 castrated commercial hybrid male pigs with an initial weight of 
64±4,8 kg were used, distributed in a randomized block design based on the animals’ 
weight with a 2 x 2 factorial design dry and wet diets x phytase and non-phytase.  For 
the wet feed, water was added in a proportion of 1:1, that is, 1 kg of water for 1 kg of 
feed.  The phytase enzyme used was 500 FTU Phyzyme XP 5000 G at a dosage of 
10 g/ 100 kg of feed.   The addition of water affects growing pigs  nutrient utilization 
with moist diets having higher values for dry matter digestibility (%), nitrogen balance 
and ether extract (%) and energy digestibility (%) . However, the addition of them 
enzyme phytase does not affecter these parameters the balance of minerals, calcium 
or, phosphorus or the availability of calcium and phosphorus. For the metabolizability 
of dry matter, nitrogen and energy (%) and metabolizable energy (kcal / kg), moist 
diets show better results, while the presence of phytase in the diet has no effect. In 
the finishing phase, the addition of water or, of the enzyme phytase to the diet does 
not influence the nitrogen balance, the ether extract balance for the energy digestility 
coefficient. Diets with phytase improve ash and phousphorus ,balance, while dry and 
moit diets without phytase have no effect in dry and humid not promote difference. 
Metabolization of dry matter, nitrogen and energy (%) and metabolizable energy (kcal 
/ kg), are influenced by the type of diet. The effect of the dry diets with and without 
phytase did not differ; the moist diet with phytase had a positive effect on the values. 
 
Key words: feed, nutrients, nutritional requirements, phosphorus, water, waste 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A suinocultura vem, ao longo dos tempos, desenvolvendo-se e buscando 

um mercado cada vez mais especializado. Isto ocorre devido a grande demanda de 

carne suína que é a fonte de proteína animal mais consumida no mundo e que tem 

um papel fundamental para reduzir os déficits nutricionais da população mundial. No 

setor de produção de proteína animal, a suinocultura cada vez mais se solidifica 

como uma atividade de extrema importância no país, pois o Brasil é o sexto maior 

produtor mundial de carne suína e o quarto maior exportador. Nesse cenário, a 

produção total de carne suína no país fechou o ano de 2007, com três milhões de 

toneladas, com um aumento de 1,85%. Também no período foram abatidos 31,8 

milhões de cabeças (ABIPECS, 2011). 

Nesse sentido, o sistema de alimentação líquida também pode melhorar o 

aproveitamento dos nutrientes das dietas. De acordo com PENZ JR & LÜDKE 

(1996), trata-se de um sistema caracterizado pela diluição de ingredientes sólidos 

em componentes líquidos, como a água, o soro de leite e os resíduos tanto da 

indústria do álcool de cereais quanto da indústria de cervejaria, da industrialização 

da soja, da cana ou de outros alimentos.  

Várias vantagens são atribuídas a esse sistema, como a utilização de 

subprodutos da indústria de alimentos, efeitos positivos sobre a microbiota 

gastrointestinal do animal, elevação do consumo de ração em períodos quentes, 

melhorando o desempenho, a diminuição do desperdício de ração pela redução do 

pó com reflexos positivos na conversão alimentar e no conforto animal (BERTOL & 

BRITO, 1995; JENSEN & MIKKELSEN, 1998).  

Destacam-se, também, a redução dos custos com a alimentação, a 

facilidade no arraçoamento duas ou três vezes ao dia, a possibilidade de 

fornecimento do alimento nos horários mais frescos do dia, principalmente em 

regiões quentes. Soma-se a esta a diminuição do custo da ração e adição de 

subprodutos da indústria de transformação de alimentos, promoção de condições 

mais apropriadas para o uso de probióticos e/ou a ação das enzimas nas dietas. 

Outro fator está relacionado à possibilidade de diminuição da poluição ambiental 

causada pelos suínos, uma vez que esse sistema inclui a utilização mais adequada 
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dos nutrientes pelos animais,+ reduzindo o volume de dejetos (PENZ JR. & LÜDKE, 

1996; BROOKS et al., 2003). 

O emprego de alimentação líquida ainda depende de estudos para 

confirmar a sua viabilidade. Daí a necessidade do conhecimento da cinética dos 

nutrientes da ração seca umedecida com a água. Assim, uma vez de posse desse 

saber, o pesquisador terá à sua disposição subsídios reais sobre a digestibilidade 

dos nutrientes da dieta líquida onde o diluente possa constituir uma fonte energética, 

proteica, mineral ou vitamínica. 

Um dos problemas na alimentação de suínos está relacionado com a 

digestibilidade do cálcio e do fósforo, uma vez que, nos principais ingredientes da 

dieta, esses minerais encontram-se complexados com o ácido fítico (SELLE et al., 

2006). Por esse motivo, as rações para suínos comumente contêm uma fonte 

inorgânica de minerais. Entretanto, a solubilidade dessa fonte é comprometida em 

pH tendendo ao básico, encontrado no intestino delgado, o que dificulta sua 

absorção (LUDKE et al.,2000).  

Para diminuir a inclusão de minerais inorgânicos nas dietas, algumas 

estratégias nutricionais têm sido estudadas, como a utilização de fitase exógena. Os 

resultados de pesquisas com fitase são positivos, levando os nutricionistas a 

reduzirem ou eliminarem fontes de cálcio e fósforo inorgânicas nas rações de suínos 

(MOREIRA et al., 2004).Além de aumentar a disponibilidade do fósforo, a utilização 

desta enzima também melhora a disponibilidade de outros minerais, como cálcio, 

magnésio, cobre, ferro e zinco (ADEOLA et al., 1995) e, possivelmente, a dos 

aminoácidos (SILVA et al., 2004), influenciando positivamente o desempenho dos 

animais.  

De acordo com POWER et al., ( 2006), os animais consomem alimento de 

acordo com suas necessidades energéticas, ou seja, a ingestão de energia depende 

das necessidades de nutrientes para mantença, crescimento e formação dos 

produtos.  

Segundo HEDEGUS (1996), o balanço entre proteína e energia é 

essencial para minimizar o uso de proteína para obtenção da energia necessária ao 

metabolismo. Neste sentido, a limitada ingestão de energia pode ser o fator de maior 

restrição à deposição protéica no suíno jovem (BATTERHAM, 1994) e isso pode ser 
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a causa do menor desempenho dos animais em alguns experimentos utilizando o 

conceito de proteína ideal (ZANGERONIMO et al., 2006). 

Apesar de os genótipos modernos responderem melhor ao aumento no 

consumo de energia (REZENDE et al., 2006), os efeitos de rações contendo fitase 

formuladas com diferentes níveis de energia metabolizável e de proteína bruta para 

suínos na fase inicial são pouco conhecidos. Como a quantidade da energia 

consumida influencia a deposição de gordura na carcaça de suínos, é fundamental o 

conhecimento da relação entre o consumo de energia e o consumo de proteína na 

separação dos nutrientes para deposição de proteína e lipídios e para a elaboração 

de estratégias de alimentação para suínos visando ao máximo desempenho em 

cada fase de vida do animal. 

A fim de aumentar a digestibilidade, melhorar a utilização dos nutrientes 

da dieta e diminuir o impacto ambiental tem se aplicado o uso de enzimas 

endógenas, como a fitase, que são misturadas na dieta, e sua ativação ocorre no 

trato digestivo do animal. Esta enzima pode controlar e minimizar os níveis de 

nutrientes excretados, diminuindo a incidência da poluição assim como reduzindo o 

custo com a alimentação (DARI, 2008). 

 Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a digestibilidade e 

metabolizabilidade de nutrientes e energia das rações fareladas seca e úmida com e 

sem a enzima fitase para suínos nas fases de crescimento e de terminação. 

 



 

 

52 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram realizados dois experimentos de digestibilidade com suínos, um na 

fase de crescimento e o outro na de terminação, desenvolvidos no Setor de 

Suinocultura e Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Produção Animal 

da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, nos meses 

de junho e setembro de 2010. 

A temperatura e a umidade relativa foram monitoradas diariamente, as 8 e 

às 16 horas, durante todo o período experimental, com termo-higrômetro de mínima 

e máxima instalados no galpão experimental, para aferição da temperatura e da 

umidade interna, mantidos a uma altura correspondente à meia altura do corpo dos 

animais.  

Foram utilizados 16 animais, machos castrados, com média de 39,41 ± 2,5 

kg de peso vivo para a fase de crescimento e 64 ± 4,8 kg para a de terminação, 

distribuídos em delineamento de blocos ao acaso, alojados individualmente em 

gaiolas de digestibilidade, fundamentando-se no peso dos animais, em esquema 

fatorial 2 x 2 (tipo de dietas - seca e úmida x uso da fitase - com e sem), sendo cada 

unidade experimental constituída por um animal. A enzima fitase utilizada foi a 

Phyzyme XP 5000 G na dose de 500 UFA (unidades de fitase), correspondendo a 

10 g/100 kg de ração. A partir daí estabeleceu-se o nível do suplemento inorgânico 

da dieta, de acordo com a unidade da enzima utilizada.  

Os suínos foram alojados em gaiolas metabólicas com o tipo descrito por 

PEKAS (1968), mantidas em uma sala, localizada em galpão de alvenaria coberto 

com telhas de barro, piso de concreto e cortinas. As rações foram formuladas 

(Tabela 1) para atender às exigências dos animais, conforme a categoria e de 

acordo com EMBRAPA (1991) e ROSTAGNO et al., (2005). 
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TABELA 1 – Composição centesimal e nutricional das dietas experimentais em 
suínos na fase de crescimento e terminação. 

Alimento 

Crescimento Terminação 

Ração basal 
(%) 

Ração basal 
+ Enzima 

(%) 

Ração basal 
(%) 

Ração basal 
+ Enzima 

(%) 

Milho grão 70,22 71,17 78,79 79,10 
Farelo de soja 45% 25,96 25,78 18,77 18,71 
Fosfato bicálcico 1,22 0,68 0,81 0,27 
Calcário 0,73 0,67 0,52 0,87 
Óleo de soja 0,58 0,41 0,40 0,00 
Suplemento mineral e 
vitamínico* 

0,40 0,40 0,40 0,40 

Sal comum 0,40 0,40 0,26 0,31 
L-lisina HCl 0,32 0,33 0,06 0,26 
L-treonina 0,10 0,10 0,06 0,06 
Dl-metionina 0,04 0,04 0,02 0,02 
Enzima 0,00 0,01 0,00 0,01 
Inerte 0,01 0,00 0,01 0,00 

  Composição calculada 

Cálcio (%) 0,63 0,53 0,48 0,48 
Energ. Met. Suínos 
(Kcal/Kg) 

3,23 3,23 3,23 3,23 

Fósforo disponível (%) 0,33 0,23 0,25 0,15 
Fósforo total (%) 0,55 0,45 0,45 0,35 
Lisina digestível (%) 1,03 1,03 0,82 0,82 
Lisina total (%) 1,15 1,15 0,92 0,92 
Metionina digestível (%) 0,31 0,31 0,26 0,26 
Metionina total (%) 0,33 0,33 0,28 0,28 
Proteína digestível (%) 15,43 15,43 12,12 12,12 
Proteína bruta (%) 18,25 18,25 15,60 15,60 
Sódio (%) 0,40 0,40 0,36 0,36 
Treonina digestível (%) 0,67 0,67 0,54 0,54 
Treonina total (%) 0,80 0,80 0,65 0,65 
* Composição do suplemento mineral e vitamínico: suplemento mineral 702 ( Micromin Suínos 
Nutron)- Níveis de garantia: Ferro: 100.000,00 mg/kg, Cobre 15.000,00 mg/kg,  Manganês: 40.000,00 
mg/kg, Zinco: 120.000,00 mg/kg, Cobalto: 300,00 mg/kg, Iodo: 1.000,00 
mg/kg,Selênio:340,00mg/Kg;  composição do suplemento vitamínico (Vit S-CT Nutron) . Níveis de 
Garantia. Vit. A:16.000,00 UI/G, Vit. D 36.000,00 UI/G, Vit. E: 80.000,00 UI/kg, Vit. K3:6.000,00 
mg/kg, B1 (Tiamina): 3.200,00 mg/kg, B2 (Riboflavina):8.000,00 Mg/kg, B6 (Piridoxina): 6.000,00 
Mg/Kg, Vit. B12: 44.000,00 mcg/kg, Niacina: 44.000,00 mg/kg, Acido Pantotênico: 24.000,00 mg/Kg, 
Acido Fólico: 1.600,00 mg/kg, Biotina: 240,00 mg/kg, Antioxidante: 20.000,00 mg/kg. 

 

Cada ensaio de digestibilidade teve duração de 10 dias, sendo cinco dias 

para a adaptação as gaiolas, ao ambiente e as dietas experimentais e cinco dias 

para as coletas totais de fezes e urina. Durante todo o período experimental, 

realizou-se o arraçoamento duas vezes por dia, as sete e às 17 horas. A quantidade 
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de ração fornecida diariamente a cada animal foi calculada com base no consumo e 

teve por base o peso metabólico individual de cada animal (PV0,75). 

Foi adotada a metodologia de coleta total das fezes com marcador. As 

coletas das fezes foram realizadas diariamente. Para definir o início e o término do 

período de coleta foram adicionados 2% de óxido férrico (Fe2O3) às dietas como 

marcador indigerível, para que os animais excretassem fezes marcadas, indicando o 

início e o final de cada período de coleta. 

Nas dietas úmidas adicionava-se água à ração para cada refeição, 

sempre respeitando a proporção 1:1, e após as refeições água in natura era 

fornecida à vontade, imediatamente após o consumo do alimento. A quantidade de 

ração como a de água fornecida, foi sistematicamente registrada em fichas de 

controle individual. 

Procedeu-se a coleta total das fezes diariamente, as quais eram pesadas, 

acondicionadas em sacos plásticos identificadas, e armazenadas para posterior 

analises em laboratório. Coletou-se, também, a urina diariamente em recipientes 

plásticos com 20 mL de HCl (1:1), para evitar a perda de nitrogênio e a proliferação 

bacteriana. Após eram pesadas, registradas e homogeneizadas, sendo retirada uma 

porção de 200 mL, para armazenamento. Retirava-se também uma pequena 

alíquota de urina para análise de pH. 

Após o período de coleta, as fezes foram descongeladas, 

homogeneizadas, retirando-se uma porção de 20% para secagem a 55°C em estufa 

de ventilação forçada durante 72 horas. Procedeu-se o descongelamento da urina, 

bem como sua homogeneização, filtragem e acondicionamento sob-refrigeração. 

As quantidades de alimento fornecido, de fezes e urina excretadas, além 

dos valores das análises laboratoriais, foram utilizadas nos cálculos de 

digestibilidade e metabolizabilidade descrita por SAKOMURA & ROSTAGNO (2007), 

e de acordo com a seguinte fórmula: CDA = (NI – NF) / NI x 100; em que: CDA é o 

coeficiente de digestibilidade aparente, NI é o nutriente ou energia ingerido e NF é o 

nutriente ou energia fecal, e para a metabolizabilidade: CMA = (NI – NF) /NI X 100; 

em que: CMA é o coeficiente de metabolizabilidade aparente, NI é o nutriente ou 

energia ingerido e NF é o nutriente ou energia fecal.  As variáveis utilizadas para 

avaliar a qualidade dos dejetos foram os teores de umidade das fezes, o nitrogênio 

total e o fósforo presente nas fezes dos animais. 
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Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey para 

comparação de médias, utilizando-se o procedimento General Linear Model (GLM) 

do SAS (2002), com α = 0,10.  
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores mínimos, máximos e médios da temperatura e da umidade 

relativa do ar, durante os ensaios de desempenho nas fases de crescimento e de 

terminação (Tabela 2), caracterizam que a pesquisa foi desenvolvida com 

prevalência de temperatura e umidade relativa do ar acima da faixa de conforto 

térmico para os animais. 

 

TABELA 2 – Valores mínimos e máximos e médios da temperatura e Umidade 
Relativa do Ar nas fases de crescimento e terminação e no período 
total nos turnos da manhã e tarde. 

Parâmetros 
Crescimento Terminação Média do 

Período 
experimental Manhã Tarde Manhã Tarde 

Temperatura Mínima (°C) 21,3±0,8 21,5±0,6 21,4±0,9 21,8±0,8 21,5 

Temperatura Máxima (°C) 27,9±1,5 30,9±0,8 28,2±1,5 31,9±0,6 29,7 

Temperatura média interior do galpão (°C)    26,6 

U. Relativa do Ar Mínima (%) 53,6±5,4 54,8±3,9 53,9±5,3 55,8±4,5 54,5 

U. Relativa do Ar Máxima (%) 92,3±2,1 91,1±3,7 91,2±2,5 90,8±3,1 91,3 

 

Para a fase de crescimento dos animais, não houve interação (P>0,10) 

entre a adição de água na ração e a suplementação de fitase para os parâmetros 

avaliados no ensaio metabólico (Tabela 3). Foi evidenciado influencia da adição de 

água na ração de forma isolada (P<0,10) para a digestibilidade da matéria seca (%), 

balanço de nitrogênio e de extrato etéreo (%) e digestibilidade de energia (%), em 

que as dietas úmidas apresentaram maiores valores para estes parâmetros 

(P<0,10). Para as demais características avaliadas, não foram evidenciadas 

diferenças estatisticamente significativas (P>0,10). Esta constatação mostra a 

importância da adição de água nas dietas de suínos em crescimento. As dietas com 

a presença ou ausência da enzima fitase não diferiram nas variáveis estudadas na 

fase de crescimento de suínos. 
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TABELA 3 – Médias de coeficientes para digestibilidade de matéria seca, balanço de 
nitrogênio, balanço de extrato etéreo, digestibilidade de energia e 
energia digestível para a fase de crescimento de suínos alimentados 
com ração seca e úmida, com e sem fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P 

 
CV (%) Ração Sem Com Média 

Ração 
(R) 

Fitase 
(F) 

RxF 

Digestibilidade 
da Matéria 
Seca (%) 

Seca 91,64 90,51 91,07B 
0,083 0,529 0,538 1,93 Úmida 92,76 92,75 92,76A 

Média 92,20 91,63  

Balanço de 
Nitrogênio (g) 

Seca 173,76 189,12 181,44 

0,749 0,577 0,929 34,48 Úmida 181,33 202,40 191,87 

Média 177,55 195,76  

Balanço de 
Nitrogênio (%) 

Seca 91,17 90,68 90,93B     
Úmida 92,19 92,68 92,43A 0,075 1,000 0,532 1,69 

Média 91,68 91,68      

Balanço de 
Extrato etéreo 
(g) 

Seca 276,46 260,55 268,51     
Úmida 299,37 285,50 292,43 0,632 0,765 1,000 35,12 

Média 287,91 273,02      

Balanço de 
Extrato etéreo 
(%) 

Seca 87,04 85,19 86,12B     
Úmida 91,13 89,00 90,07A 0,001 0,177 0,921 3,15 

Média 89,09 87,10      

Digestibilidade 
da Energia (%) 

Seca 91,58 90,46 91,02B     
Úmida 92,96 92,69 92,83A 0,067 0,444 0,644 1,95 

Média 92,27 91,57      

Energia 
digestível 
(kcal/kg) 

Seca 4070 4079 4074B     
Úmida 4131 4179 4155A 0,067 0,485 0,634 1,95 

Média 4100 4129      
AB

 Médias seguidas por subscritos maiúsculos na coluna, indicam diferença estatística significativa 
(P<0,10); RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F)  

 

Verificou-se que não houve interação entre os fatores (P>0,10) estudados 

para os resultados do ensaio metabólico na fase de terminação (Tabela 4) para as 

variáveis: balanço de nitrogênio (g), balanço de extrato etéreo (g) e (%) e coeficiente 

de digestibilidade da energia (%). Estes parâmetros, também não foram 

influenciados pela adição de água ou da enzima fitase de forma isolada (P>0,10). No 

entanto para a digestibilidade da matéria seca, o balanço de nitrogênio (%) e a 

energia digestível (kcal/kg), houve interação entre os fatores estudados. Assim, 

observou-se que esses parâmetros não diferiram (P>0,10) entre ração seca e 

adicionada de água, sem fitase, porém, com a adição de fitase, os animais que 

receberam dieta seca apresentaram valores superiores (P<0,10). Quando a dieta era 

seca, os animais alimentados com fitase apresentaram valores superiores para 
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esses parâmetros e para as dietas úmidas não houve diferença entre as dietas com 

e sem fitase (P<0,10). 

Os resultados encontrados são diferentes dos obtidos por SILVA et al., 

(2011), que ao utilizarem rações com diferentes níveis de inclusão de água, 

encontram  maior coeficiente de metabolizabilidade da proteína bruta para diluição 

de 1:1 (água:ração) em relação à seca 0:1 que se apresentou maior. 

 

TABELA 4 – Médias de coeficientes para digestibilidade de matéria seca, balanço de 
nitrogênio, balanço de extrato etéreo, digestibilidade de energia e 
energia digestível para a fase de terminação de suínos alimentados 
com ração seca e úmida, com e sem fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P 

 
CV (%) Ração Sem Com Média 

Ração 
(R) 

Fitase 
(F) 

RxF 

Digestibilidade 
da Matéria 
Seca (%) 

Seca 91,10Ab 94,32Aa 92,71 
0,209 0,346 0,078 

 
2,42 

 
Úmida 91,77Aa 90,69Ba 91,23 

Média 91,43 92,51  

Balanço de 
Nitrogênio (g) 

Seca 228,61 269,09 248,85 
 

0,208 
 

0,206 
 

0,866 
 

20,14 
Úmida 268,88 300,21 284,55 

Média 248,75 284,65  

Balanço de 
Nitrogênio (%) 

Seca 90,84Ab 94,70Aa 92,77     
Úmida 91,44Aa 91,42Ba 91,43 0,237 0,101 0,098 2,34 

Média 91,14 93,06      

Balanço de 
Extrato etéreo 
(g) 

Seca 273,03 291,60 282,31     
Úmida 330,82 312,47 231,64 0,271 1,000 0,594 22,60 

Média 301,93 302,03      

Balanço de 
Extrato etéreo 
(%) 

Seca 80,91 88,70 84,80     
Úmida 83,74 82,71 83,23 0,624 0,307 0,189 7,55 

Média 82,33 85,71      

Digestibilidade 
da Energia (%) 

Seca 91,75 94,07 92,91     
Úmida 91,63 90,49 91,06 0,129 0,306 0,152 2,47 

Média 91,69 92,28      

Energia 
digestível 
(Kcal/kg) 

Seca 4041Ab 4209Aa 4125     
Úmida 4071Aa 4049Ba 4060 0,227 0,180 0,089 2,51 

Média 4056 4129      

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,10).   
RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F) 

 

Trabalhos referenciados por MOREIRA et al., (2004) mostram que 

estudos  indicam que a adição de fitase e a redução de cálcio e fósforo aumentam a 

digestibilidade ileal aparente de aminoácidos, nitrogênio, amido, matéria seca, 

cálcio, fósforo e energia bruta, sendo estas respostas sustentadas pelo aumento da 



 

 

59 

glicemia e insulina plasmática após o consumo da ração em relação aos animais 

consumindo ração sem adição de fitase. Nesse contexto, MROZ et al. (1994), 

trabalhando com suínos fistulados submetidos a rações suplementadas com 

diferentes níveis de fitase proveniente do Aspergillus niger (0, 300, 600, FTU/kg de 

ração), verificaram que os níveis crescentes de suplementação melhoraram 

significativamente a digestibilidade da matéria seca, e disponibilidade de minerais, 

principalmente cálcio e fósforo total.  

FARIAS (2010), ao avaliar os efeitos da adição de água em rações 

fareladas sobre a digestibilidade de nutrientes e energia, concluiu que a adição de 

água em rações de suínos na fase de crescimento não influencia a digestibilidade 

aparente dos nutrientes da dieta, nem o desempenho dos animais quando o 

arraçoamento é realizado duas vezes ao dia. Ocorreu diminuição da ingestão de 

água de bebida, o que leva ao menor desperdício quando os animais vão ao 

bebedouro e redução na excreção de fósforo, podendo refletir de forma positiva no 

volume e poder poluente dos dejetos 

Não houve interação para balanço de matéria mineral, de cálcio, de 

fósforo e disponibilidade de cálcio e fósforo para a fase de crescimento e nem efeito, 

independente da adição de água na ração e suplementação de fitase (P>0,10) para 

avaliação da digestibilidade dos minerais na fase de crescimento (Tabela 5). Os 

resultados encontrados são divergentes dos obtidos por SILVA et al., (2011), 

utilizando rações com diferentes níveis de inclusão de água, quando observaram 

maior coeficiente de metabolizabilidade da proteína bruta para diluição de 1:1 

(água:ração) em relação à seca 0:1, sendo que esta se apresentou maior. 

Os resultados do presente estudo, em parte, divergem dos observados 

por SILVA et al., (2011), ao avaliaram o uso de rações com diferentes níveis de 

inclusão de água, estudando os coeficientes de digestibilidade da matéria seca 

(CDMS), energia bruta (CDEB), proteína bruta (CDPB), extrato etéreo (CDEE), 

matéria mineral (CDMM), coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca 

(CMMS), energia bruta (CMEB), proteína bruta (CDPB) e disponibilidade de Ca e P, 

em dietas destinadas aos suínos na fase de crescimento. Os autores não 

encontraram diferenças para essas variáveis. No entanto, o coeficiente de 

digestibilidade da proteína bruta (CDPB) foi maior para a relação água: ração 1:1, 

bem como o coeficiente de digestibilidade, sendo maior apenas o coeficiente de 
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metabolizabilidade da proteína bruta para a diluição de 1:1 (água:ração) em relação 

à seca, diluição 0:1 observou que, com a inclusão de água na ração não afetou o 

desempenho dos animais. 

 

TABELA 5 – Médias de coeficientes para balanço de matéria mineral, de cálcio, de 
fósforo e disponibilidade de cálcio e fósforo para a fase de crescimento 
de suínos alimentados com ração seca e úmida, com e sem fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P 

 
CV (%) Ração Sem Com Média 

Ração 
(R) 

Fitase 
(F) 

RxF 

Balanço da 
Matéria Mineral 
(g) 

Seca 265,52 228,17 246,84 
0,518 0,577 0,823 35,97 Úmida 285,89 269,79 277,84 

Média 275,70 248,98  

Balanço da 
Matéria Mineral 
(%) 

Seca 72,55 68,73 70,64 

0,142 0,727 0,312 7,47 Úmida 73,96 75,86 74,91 

Média 73,25 72,29  

Balanço de 
cálcio (g) 

Seca 55,01 54,47 54,74     
Úmida 60,00 60,46 60,23 0,604 1,000 0,964 36,25 

Média 57,51 57,47      

Disponibilidade 
de cálcio (%) 

Seca 76,76 77,58 77,17     
Úmida 79,21 81,54 80,37 0,290 0,593 0,796 7,36 

Média 77,98 79,56      

Balanço de 
fósforo (g) 

Seca 28,05 26,36 27,20     
Úmida 31,20 31,94 31,57 0,447 0,934 0,832 38,40 

Média 29,62 29,15      

Disponibilidade 
de fósforo (%) 

Seca 64,11 63,80 63,95     
Úmida 66,76 72,30 69,53 0,123 0,444 0,394 10,07 

Média 65,43 68,05      
*A 10% de significância não houve diferença significativa entre os tratamentos empregados 
utilizando-se o teste de Tukey; RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F) 

 

Para a fase de terminação dos animais, não houve interação entre os 

fatores avaliados para os parâmetros, balanço de matéria mineral (g), balanço de 

cálcio e de fósforo (g). Para o balanço da matéria mineral e de fósforo, as dietas com 

a enzima fitase apresentaram valores superiores (P<0,10), enquanto para as rações 

na forma seca e úmida não houve diferença (P>0,10). Já, para o balanço de cálcio 

(g) não houve diferença (P>0,10) nem entre as dietas com e sem fitase e nem entre 

as secas e úmidas. 

Também, constatou-se interação (P<0,10) entre os fatores para balanço 

da matéria mineral (%), disponibilidade de cálcio (%) e de fósforo (%) (Tabela 6). 

Para a influência da suplementação de fitase nos tipos de ração, nota-se que para 

os animais que consumiram ração seca, a suplementação de fitase proporcionou 



 

 

61 

melhor balanço de matéria mineral (%) e disponibilidade de cálcio e de fósforo (%), 

mas quando se utilizou a ração úmida à presença ou ausência de fitase não 

interferiu no resultado.  

A utilização de fitase em rações de suínos aumenta a liberação do fósforo 

presente no ácido fítico e reduz a ação antinutricional do fitato, possibilitando reduzir 

o uso de fontes inorgânicas de fósforo ou ainda de produtos de origem animal, como 

farinha de carne e ossos, para alcançar o nível exigido por cada fase de produção. 

Essa utilização apresenta duas vantagens: a questão econômica, que propicia a 

produção de uma ração com custo inferior à ração sem adição de fitase mantendo o 

mesmo desempenho zootécnico e a questão ambiental, pois o aumento da 

disponibilidade de fósforo traz redução na excreção deste elemento para o meio 

ambiente (GUENTER, 1997). 

Com base nisso, no presente trabalho, foi evidenciada diferença 

estatisticamente significativa para a disponibilidade de cálcio e de fósforo (%) em 

rações com ou sem fitase, independente da adição de água na ração, cujas maiores 

médias foram observadas para as rações com adição de fitase (Tabela 6). Além de 

disponibilizar fósforo, a adição de fitase em ração de suínos interfere no fluxo 

biológico deste ingrediente do trato gastrintestinal para os ossos e dos ossos e 

tecidos moles para o trato intestinal de suínos e pode interferir na absorção de 

outros minerais como o zinco (AO et al., 2007). 

A intensidade de ação desta enzima, entretanto, depende também de 

outros fatores, dentre os quais a relação entre cálcio e fósforo da ração, quanto 

maior a relação, ou seja, maior a quantidade de fósforo, menor a quantidade de 

fósforo liberada (BEAULIEU et al, 2005; ADEOLA et al., 2007). 

Observações semelhantes com os resultados apresentados neste 

experimento foram encontradas por METZLER et al. (2008), quando concluíram que 

a maior disponibilidade de cálcio e de fósforo favorece a absorção pelo animal, 

reduzindo a quantidade destes nutrientes no trato intestinal. Os autores destacaram 

ainda que a disponibilidade desses minerais pode modular o crescimento bacteriano, 

reduzindo a incorporação de fósforo pelas bactérias e a atividade das mesmas no 

trato intestinal. 
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TABELA 6 – Médias de coeficientes para balanço de matéria mineral, de cálcio, de 
fósforo e disponibilidade de cálcio e fósforo para a fase de terminação 
de suínos alimentados com ração seca e úmida, com e sem fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P 

 
CV (%) Ração Sem Com Média 

Ração 
(R) 

Fitase 
(F) 

RxF 

Balanço da 
Matéria Mineral 
(g) 

Seca 212,59 340,96 276,78 
0,454 0,036 0,280 25,39 Úmida 282,43 327,34 304,89 

Média 247,51b 334,15a  

Balanço da 
Matéria Mineral 
(%) 

Seca 56,60Ab 79,07Aa 67,96 

0,491 0,010 0,026 12,03 Úmida 64,18Aa 66,13Ba 65,15 

Média 60,52 72,60  

Balanço de 
cálcio (g) 

Seca 69,07 83,68 76,37     
Úmida 85,22 87,57 86,40 0,270 0,339 0,487 21,33 

Média 77,15 85,62      

Disponibilidade 
de cálcio (%) 

Seca 75,25Ab 87,38Aa 81,32     
Úmida 79,60Aa 79,37Aa 79,49 0,492 0,042 0,035 6,50 

Média 77,43 83,37      

Balanço de 
fósforo (g) 

Seca 34,53 50,09 42,31     
Úmida 45,17 51,51 48,34 0,313 0,080 0,430 25,30 

Média 39,85b 50,80a      

Disponibilidade 
de fósforo (%) 

Seca 60,56Ab 83,15Aa 71,86     
Úmida 66,94Aa 73,94Aa 70,44 0,747 0,005  0,099 12,25 

Média 63,75 78,55      
Médias seguidas por subscritos maiúsculos na coluna indicam diferença estatística significativa 
(P<0,10) ; RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F)  

 

Na literatura há relatos de trabalhos realizados por LEI et al. (1993a), com 

leitões desmamados submetidos a rações suplementadas com 627 e 750 FTU/kg de 

ração, que concluíram que os níveis de fitase elevaram a digestibilidade aparente e 

a porcentagem de retenção de fósforo em 24%. Estes mesmos autores também 

observaram que a excreção nas fezes foi reduzida em 24%. Em outro experimento, 

LEI et al., (1993b) constataram  redução de 42% na quantidade de fósforo excretado 

nas fezes dos animais ao consumirem dietas suplementadas com fitase nos níveis 

de 0, 250, 500 e 750 FTU/kg de ração proveniente do Aspergillus ficuum. 

Constatou-se que não houve interação entre os fatores para 

metabolização da matéria seca, do nitrogênio, da proteína bruta e da energia; e 

energia metabolizável na fase de crescimento (Tabelas 7). Para metabolizabilidade 

da matéria seca, do nitrogênio e da energia (%) e energia metabolizável (kcal/kg), os 

valores para as dietas úmidas foram superiores aos das dietas secas (P<0,10). Para 

as dietas com e sem fitase não houve diferença (P>0,10) entre esses parâmetros. 
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LÜDKE et al., (2000), em estudo sobre metabolismo de nutrientes e da 

energia com suínos em crescimento, alimentados com rações compostas por milho, 

farelo de soja e dois níveis de proteína bruta (16% e 18%), suplementadas com 

diferentes níveis de fitase (0, 300, 600 e 900 UF/kg da dieta), observaram aumento 

na biodisponibilidade dos nutrientes, ao ser adicionada fitase nos níveis entre 220 e 

508 UF/kg da dieta, exceto no desempenho dos animais, que aumentou linearmente. 

A eficiência da enzima foi melhor, quando adicionada em dietas contendo nível de 

proteína marginal (16% de PB) comparado às dietas com 18% de proteína bruta, ao 

avaliar a energia. Os mesmos autores ao avaliarem os macrominerais, verificaram 

efeito da fitase, independente do nível de proteína da dieta, sobre a digestibilidade 

do fósforo (DP), retenção do fósforo (RP), digestibilidade do cálcio (DCa) e retenção 

do cálcio (RCa). 

 

TABELA 7 – Médias dos coeficientes de metabolização da matéria seca, do 
nitrogênio, da proteína bruta e da energia e energia metabolizável 
para a fase de crescimento de suínos alimentados com ração seca e 
úmida, com e sem fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P  

CV 
(%) 

Ração Sem Com Média 
Ração 

(R) 
Fitase 

(F) 
RxF 

Metabolização 
da matéria 
seca (%) 

Seca 91,63 90,51 91,07B 

0,083 0,529 0,538 1,93 Úmida 92,76 92,75 92,75A 

Média 92,20 91,63  

Metabolização 
do nitrogênio 
(%) 

Seca 91,14 90,66 90,90B 
0,074 1,000 0,533 1,68 Úmida 92,17 92,66 92,42A 

Média 91,66 91,66  

Metabolização 
da proteína 
bruta (%) 

Seca 88,20 89,20 88,70     
Úmida 88,79 89,48 89,14 0,828 0,674 0,938 4,43 

Média 88,50 89,34      

Metabolização 
da energia (%) 

Seca 91,28 90,29 90,78B     
Úmida 92,78 92,55 92,66A 0,055 0,501 0,669 1,93 

Média 92,03 91,42      

Energia 
metabolizável 
(kcal/kg) 

Seca 4056 4071 4064B     
Úmida 4123 4173 4148A 0,055 0,422 0,658 1,93 

Média 4089 4122      
* A 10% de significância não houve diferença significativa entre os tratamentos empregados 
utilizando-se o teste de Tukey; RxF: Interação entre Ração (R) e Fitase (F) 

 

Resultados contrários aos encontrados no presente trabalho foram 

relatados por MURRAY et al.,(1997), que encontraram redução na quantidade de 

nitrogênio excretado e também tendências em aumentar a retenção de nitrogênio ao 
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adicionarem 700 e 1000 FTU/kg de fitase em rações de suínos em crescimento. Os 

resultados encontrados na literatura para o uso de dietas com fitase para suínos, 

relatado por LORA et al. (2007), ressaltam a redução na excreção de nitrogênio ao 

se adicionar fitase em níveis de (400 e 800 FTU/kg) para suínos em crescimento, o 

que caracteriza  a viabilidade da utilização da fitase em dietas para suínos.  

Constatou-se que houve interação entre os fatores para metabolização da 

matéria seca, do nitrogênio, da proteína bruta e da energia; e energia metabolizável 

na fase de terminação (Tabelas 8). Para a metabolizabilidade da matéria seca, do 

nitrogênio e da energia (%) e energia metabolizável (kcal/kg), os valores para as 

dietas secas não houve diferença (>0,10) entre as dietas com e sem fitase, já para 

as deitas úmidas, os valores obtidas com fitase foram superiores aos das dietas sem 

fitase (P<0,10). Para as dietas sem fitase, secas apresentaram valores superiores 

aos das úmidas, não havendo diferença para as dietas com fitase (P>0,10) para os 

parâmetros avaliados. 

 

TABELA 8 – Médias de coeficientes para metabolização da matéria seca, do 
nitrogênio, da proteína bruta e da energia e energia metabolizável 
para a fase de terminação de suínos alimentados com ração seca e 
úmida, com e sem fitase. 

Característica 
 Fitase  Valor de P  

CV 
(%) 

Ração Sem Com Média 
Ração 

(R) 
Fitase 

(F) 
RxF 

Metabolização 
da matéria 
seca (%) 

Seca 91,10Ab 94,32Aa 92,71 

0,209 0,346 0,078 2,42 Úmida 91,76Aa 90,69Ba 91,23 

Média 91,43 92,50  

Metabolização 
do nitrogênio 
(%) 

Seca 90,84 Ab 94,69 Aa 92,76 
0,237 0,101 0,098 2,34 Úmida 91,43 Aa 91,41 Ba 91,42 

Média 91,13 93,05  

Metabolização 
da proteína 
bruta (%) 

Seca 91,43 92,45 91,94     
Úmida 92,68 93,16 92,92 0,141 0,249 0,669 1,34 

Média 92,06 92,81      

Metabolização 
da energia (%) 

Seca 90,89 Ab 94,01 Aa 92,45     
Úmida 91,55 Aa 90,42 Ba 90,99 0,225 0,397 0,089 2,50 

Média 91,22 92,22      

Energia 
metabolizável 
(kcal/kg) 

Seca 4038 Ab 4207 Aa 4122     
Úmida 4067 Aa 4046 Ba 4057 0,223 0,176 0,088 2,50 

Média 4053 4126      
Médias, seguidas por subscritos maiúsculos na coluna, indicam diferença estatística significativa 
(P<0,10); RxF:  Interação entre Ração (R) e Fitase (F)  
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A ausência de efeito estatístico (P>0,10) não dá condições de concluir a 

eficiência da variável pesquisada, entretanto observaram-se resultados onde ficaram 

caracterizadas diferenças numéricas, para as medias para ração úmida na fase de 

crescimento e ração seca na fase de terminação. Provavelmente, essas 

constatações devem estar relacionadas à fase de vida dos animais. No caso de 

terminação, os animais mais adaptados aos tipos de dietas. Ainda pode-se observar 

as que médias das dietas com adição de água com fitase em termos numérico foi 

melhor para o balanço de cálcio (%) e fósforo (%) na fase crescimento, o que não foi 

observado para a terminação.  

As fezes dos animais, se não corretamente tratadas, seguem para os 

cursos d'água onde a poluição por fósforo é um perigo para a qualidade da água. No 

presente trabalho a enzima fitase utilizada nas dietas foi ao nível de 500 UF/kg da 

dieta, sendo observado resultado semelhante em experimento realizado por LÜDKE 

et al., (2000), que encontraram melhores resultados para  níveis entre 421 – 466 

UF/kg, havendo redução nas quantidades de nitrogênio, fósforo e cálcio excretados 

pelos suínos em crescimento, amenizando a carga de poluição ambiental. A 

eficiência da enzima é a mesma ao estudar esses parâmetros que se assemelha no 

presente trabalho. LORA et al., (2007) citaram que a redução do teor de fósforo da 

dieta e a adição de fitase possibilitou a manutenção do resultado zootécnico dos 

animais, com redução da excreção de fósforo nas fezes. 
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4. CONCLUSÕES 

 

A adição de água interfere no aproveitamento dos nutrientes na fase de 

crescimento de suínos, com as dietas úmidas apresentando maiores valores para a 

digestibilidade da matéria seca (%), balanço de nitrogênio e de extrato etéreo (%) e 

digestibilidade de energia (%).  Porém, a inclusão da enzima fitase não interfere nos 

valores desses parâmetros nem no balanço de matéria mineral, de cálcio, de fósforo 

e disponibilidade de cálcio e fósforo. Para metabolizabilidade da matéria seca, do 

nitrogênio e da energia (%) e energia metabolizável (kcal/kg), as dietas úmidas 

apresentam melhores resultados, enquanto a presença de fitase nas dietas não 

exerce influência. 

Na fase de terminação, a adição da água ou da enzima fitase às dietas 

não influencia no balanço de nitrogênio, balanço de extrato etéreo e no coeficiente 

de digestibilidade da energia. Para o balanço da matéria mineral e de fósforo, as 

dietas com a enzima fitase melhoram os valores, enquanto para as dietas na forma 

seca e úmida não promovem diferença. A metabolizabilidade da matéria seca, do 

nitrogênio e da energia (%) e da energia metabolizável (kcal/kg), é influenciada pelo 

tipo de dieta com as do tipo seca não diferindo entre as com e sem fitase, enquanto 

nas úmidas, a presença de fitase interfere positivamente.  
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CAPÍTULO IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A alimentação liquida para suínos em crescimento e terminação é um 

processo que demanda pesquisa e ajuste técnico. Seus benefícios em curto prazo com 

a implantação de sistemas adaptados a realidade brasileira devem trazer grandes 

benefícios no futuro, e com o barateamento dessa tecnologia, seu acesso tende a ser 

ampliado e seus benefícios estendidos ao maior número de produtores no país. 

Para trabalhar com fitase nas ultimas fases de vida, crescimento e 

terminação, sugere-se que a fase de crescimento seja mais longa ou em igual período 

que a terminação para que as dietas secas úmidas com e sem fitase possam ser 

melhores avaliadas. O uso da fitase não é somente uma forte tendência, mas 

realidade para a suinocultura, em função dos benefícios econômicos, nutricionais e 

ambientais esperados, os quais foram observados e testados a viabilidade da 

utilização nos sistemas de alimentação. 

Para pesquisas futuras, sugere-se o aumento na freqüência diária do 

arraçoamento animal, podendo refletir em melhores índices de desempenho e 

responder a informações descritas de modo manual. Sugere-se também que o 

consumo in natura da água seja avaliado nos ensaios de desempenho, em razão dos 

animais consumirem ração à vontade, o que não ocorre nos ensaios de digestibilidade, 

onde os animais recebem ração com base no peso metabólico. 

No experimento de desempenho sugere-se a realização das amostragens 

das rações dentro das primeiras 12 horas após a adição da água nas rações, pelo fato 

de em granjas comerciais as dietas sempre são fornecidas aos animais em um período 

inferior a 12 horas pós-adição de água. 

Para o desempenho, a inclusão de fitase em dietas seca e úmida utilizadas 

para atender parte das exigências de cálcio e fósforo disponível, em substituição 

parcial a fontes inorgânicas ou visando aumentar os níveis desses minerais na dieta de 

suínos em crescimento e terminação, não alterou as características de carcaça dos 

animais. 

Nos ossos a retenção de cálcio e fósforo, foi maior nos tratamentos com 

fitase em relação aos sem fitase conclui-se que a enzima fitase foi melhor para a 

retenção dos minerais, isso justifica a sua utilização nas dietas para suínos 

contribuindo no desempenho dos animais e para menor poluição ambiental. 
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Por meio desse estudo, foi possível conhecer alternativas, o uso de dietas 

úmidas bem como a utilização da fitase, eficazes para reduzir os problemas 

decorrentes da criação de suínos, que podem favorecer economicamente os 

produtores, atenderem às exigências da legislação ambiental e contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida do homem. 

 

         

 

 


