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“ A grandeza de uma nação e o seu progresso moral podem ser julgados pela forma como os 
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RESUMO 
 

O experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da retirada do suplemento 
micromineral-vitamínico associada à redução dos níveis de fósforo inorgânico e adição de 
fitase em rações, sobre o desempenho e as características de carcaça de suínos na fase de 
terminação. 48 fêmeas suínas, híbridas, com peso médio inicial de 66,64 kg e peso final 
médio de 106, 14 kg foram alojadas em 24 baias por um período de 38 dias. O delineamento 
experimental foi inteiramente ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições sendo dois 
animais por cada unidade experimental. Os tratamentos utilizados foram: T1- ração basal, T2 
– ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico, T3 – ração basal sem suplemento 
micromineral-vitamínico com fitase, T4 – ração basal sem suplemento micromineral-
vitamínico e sem 1/3 de fósforo inorgânico com fitase, T5 – ração basal sem suplemento 
micromineral-vitamínico sem 2/3 do fósforo inorgânico com fitase, T6 – ração basal sem 
suplemento micromineral-vitamínico, sem fósforo inorgânico e com fitase. Foram avaliados o 
ganho de peso médio diário, ganho de peso total médio e conversão alimentar bem como a 
área de olho de lombo, espessura de toucinho, comprimento de carcaça, peso da carcaça e 
rendimento de carcaça. A redução dos níveis de fósforo inorgânico e adição de fitase não 
influenciou (p>0,05) nas características de carcaça mas teve efeito significativo (p<0,05) no 
desempenho, resultando em menor consumo médio e menor ganho de peso e pior 
conversão alimentar. Da mesma forma, a redução de fósforo e adição de fitase, nas 
condições desse experimento, não apresentaram viabilidade econômica em comparação 
com as rações basais. 

 
Palavras-chave: fitase, suínos, terminação, fósforo. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
                O setor de produção de suínos no país sempre desempenhou papel 

relevante na geração de emprego e de renda, bem como na fixação do homem no 

campo. A suinocultura brasileira vem produzindo animais de alto padrão zootécnico 

utilizando avançadas técnicas de manejo, sanidade, alimentação, além da melhoria 

das instalações visando o conforto animal. 

No Brasil a suinocultura caminha na direção da concentração da 

produção, com poucos produtores de grande porte, altamente eficientes e 

especializados. O aumento tanto da eficiência quanto da produção será crucial para 

a expansão do mercado interno e também para o abastecimento dos novos 

mercados de exportação. Os custos com a alimentação representam grande parte 

dos custos totais de produção do suíno vivo. Assim, todos os elos da cadeia 

produtiva de suínos devem estar sempre à procura de formas de redução do custo 

da alimentação como meio de incremento da produção e da competitividade no setor 

(DESCHAMPS et al., 1998).  

A fase de terminação pode ser entendida como o período da vida dos 

suínos que vai de cerca de 60 kg até 100 kg de peso vivo ou mais, quando ocorre o 

abate.  Na fase de terminação ocorre o maior consumo relativo de ração e o maior 

desperdício de nutrientes, principalmente pelas fezes. 

A maior parte das dietas para suínos é composta por milho e farelo de 

soja. No entanto, devido ao melhoramento contínuo do potencial de produção desses 

animais, foi necessário que se desenvolvessem rações que melhor atendessem às 

necessidades específicas de acordo com as fases da vida e demais características 

próprias dos mesmos. Nesse contexto, observou-se a necessidade de se adicionar 

nutrientes para o balanceamento das rações. Dentre estes se encontram os 

minerais, como o fósforo e o cálcio, e vitaminas.  

Os minerais são componentes essenciais do organismo animal, 

participando da constituição dos ossos e de outros tecidos, formando compostos 

orgânicos necessários para o desempenho de funções orgânicas, enquanto as 
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vitaminas são componentes essenciais ao desenvolvimento dos tecidos, ao 

crescimento e à reprodução (SOBESTIANSKY et al., 1991).  

A incorporação do fósforo nos vários tecidos e órgãos é variável e 

depende da taxa de renovação e da fase de crescimento do animal. A troca desse 

mineral nos tecidos decresce com a idade e aumenta durante os períodos de 

atividade reprodutiva, sendo essas trocas mais intensas no fósforo lábil do esqueleto 

e na matéria esponjosa do osso (MOREIRA et al., 2004). 

O fósforo presente nos grãos encontra-se em grande parte sob a forma de 

fitato, que é um composto constituído de um grupo ortofosfato, altamente ionizado, 

que forma complexos com alguns cátions (Ca, Mg, Mn, Cu, etc), transformando-se 

em um fator antinutricional para suínos. Devido à ocorrência desse fator 

antinutricional nos alimentos de origem vegetal, torna-se necessária a 

suplementação de fósforo através de uma fonte inorgânica, que geralmente está 

presente nas dietas em quantidade  um pouco acima da exigência do animal, com o 

objetivo de se ter uma margem de segurança em relação a esse elemento na dieta. 

Com isso, o fósforo fítico de baixa disponibilidade para esses animais, e o excesso 

de fósforo inorgânico adicionado às rações são eliminados pelas fezes dos animais, 

ocasionando problemas ambientais (LUDKE et al., 2000). 

Uma alternativa encontrada para melhorar o aproveitamento do fósforo 

fítico presente nos grãos utilizados nas rações para suínos tem sido o uso da enzima 

fitase. 

A alimentação de suínos tem custos elevados, chegando a constituir-se 

em até 70% do custo de produção (NUNES et al., 2001). Estudos têm sido 

conduzidos a fim de reduzir o custo da dieta, entre os quais aqueles envolvendo a 

retirada do suplemento micromineral-vitamínico  e   de    fósforo    inorgânico, bem 

como adição da enzima fitase na ração de suínos na fase de terminação.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 Minerais e vitaminas 
 

Os minerais estão envolvidos com funções metabólicas essenciais no 

organismo, bem como na formação da estrutura óssea, sendo portanto 

imprescindíveis que estejam em níveis adequados na ração (ALBINO e SILVA, 

1996). 

Segundo NUNES (1998) os minerais essenciais são classificados em dois 

grupos, macro e microminerais essenciais, de acordo com a quantidade presente no 

corpo dos animais, sendo considerados macrominerais: cálcio, magnésio, potássio, 

sódio, cloro, enxofre e o fósforo, e microminerais: cobalto, cobre, cromo, estanho, 

ferro, flúor, iodo, maganês, molibdênio, níquel, selênio, silício, vanádio e o zinco. 

Treze vitaminas são consideradas essenciais para suínos: vitaminas A, D, 

E, K, B12, tiamina, niacina, riboflavina, ácido pantotênico, colina, biotina, ácido fólico 

e piridoxina (NRC, 1998). 

 

2.1.1 Fósforo: cinética, exigência pelos suínos e disponibilidade nos alimentos  

 

De acordo com PEO JÚNIOR (1991), o peso corporal do suíno adulto é 

constituído de aproximadamente 1% de fósforo, sendo que 80% estão presentes 

como sais de cálcio e de magnésio nos tecidos duros. Os 20% restantes ficam 

distribuídos nos tecidos moles, como fosfato orgânico, na forma de mono, di e 

trifosfato de adenosina e de fosfato de creatinina, essenciais às transformações da 

energia das atividades celulares os quais são encontrados também como 

fosfolipídios e componentes da membrana celular. Estão também envolvidos com o 

transporte de lipídios, como enzimas, na forma  de certas vitaminas do complexo B e 

como constituintes de ácidos nucléicos DNA e RNA. 

O fósforo é um mineral de extrema importância para o metabolismo dos 

animais, pois, além de fazer parte da composição óssea, também participa de muitos 

processos fisiológicos. Diversas variáveis são utilizadas para determinar a 
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biodisponibilidade desse elemento: ganho de peso, resistência à quebra dos ossos, 

fósforo no soro, atividade da fosfatase alcalina, fósforo e cinza nos ossos, 

anormalidades no esqueleto, densidade dos ossos, distribuição do fósforo em tecidos 

e digestibilidade aparente e verdadeira (MOREIRA et al., 2003). 

O interesse pelo estudo do fósforo na nutrição animal deve-se à sua 

essencialidade no metabolismo e ao seu alto preço no mercado, o que contribui para 

elevar os custos finais das rações. A dieta para suínos é baseada em alimentos de 

origem vegetal em que mais da metade do fósforo presente encontra-se sob a forma 

de fitatos, pouco utilizáveis por esses animais. Conseqüentemente, a deficiência de 

fósforo deve ser suprida por outras fontes (VELOSO e MEDEIROS, 1999). 

As dietas de suínos no Brasil são formuladas à base de ingredientes de 

origem vegetal, geralmente grãos de cereais, que possuem mais da metade do 

fósforo sob a forma de fitato, com disponibilidade biológica variando entre 18% e 

60%. De acordo com SOBESTIANSKY et al. (1998), a disponibilidade de fósforo nos 

grãos varia de 15% (milho) até 50% (trigo). A maior disponibilidade de fósforo no 

trigo está associada à presença de fitase. De acordo com O'QUINN et al. (1997) 

suínos na fase de terminação não necessitam de mais que 0,42% de fósforo total na 

dieta. 

 

2.2 Retirada dos suplementos microminerais–vitamínicos e redução dos níveis 
de fósforo inorgânico da ração de suínos na fase de terminação 

 

LOPES (1998) relata que os custos com fosfato na ração variam entre 

20% e 50% das despesas com suplementos minerais e vitamínicos, e entre 1% e 

1,5% dos dispêndios totais com a alimentação de suínos. O fosfato bicálcico é um 

produto de excelente qualidade, mas de custo muito elevado, sobrecarregando ainda 

mais o preço das rações, que representa cerca de 70% do custo de um animal 

terminado (MOREIRA et al., 2004). 

Procurando esta redução no custo, DONZELE et al. (1984) avaliaram a 

retirada do suplemento micromineral-vitamínico das rações de suínos em diferentes 

pesos, sendo que em um grupo de animais o suplemento micromineral-vitamínico foi 
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retirado quando o peso vivo era de 53,4 kg, em outro grupo com 66,3kg e em outro 

com 80,3 kg. Baseado no desempenho, concluíram que a retirada do suplemento 

micromineral-vitamínico da ração de suínos a partir de 80,3 kg foi viável técnica e 

economicamente, considerando-se que o custo da ração foi reduzido em 6,3%. 

                BARBOSA et al. (1988) utilizaram suínos em crescimento e terminação (de 

30 a 100 kg de peso) e compararam sete suplementos microminerais-vitamínicos 

comercializados no oeste de Santa Catarina, com uma ração sem microminerais e 

vitaminas. Concluíram que a retirada do suplemento micromineral-vitamínico das 

rações poderia constituir uma alternativa para o produtor em épocas de crise da 

suinocultura. 

                LIMA et al. (1989a) submeteram 96 suínos mestiços à alimentação com 

rações sem suplemento micromineral-vitamínico na fase de terminação (peso inicial 

de 54 kg) e concluíram não haver diferenças significativas no ganho de peso, no 

peso ao abate, na conversão alimentar e nos parâmetros de avaliação de carcaça. 

Constataram também que em dietas constituídas por milho, farelo de soja, fosfato 

bicálcico, calcário e sal, o uso de microminerais e vitaminas torna-se dispensável, 

naquela fase. 

                A retirada do suplemento micromineral-vitamínico da dieta de suínos em 

terminação (57kg a 90 kg) não alterou o ganho diário de peso, o consumo de ração e 

a conversão alimentar, não sendo também constatada lesão nos pulmões e nos 

cornetos que pudesse estar relacionada aos tratamentos (LIMA et al., 1989b). 

                LIMA et al. (1989c) analisaram os efeitos da retirada de suplemento 

micromineral-vitamínico no desempenho de suínos na fase de terminação (peso 

inicial de 56 kg), e não observaram diferenças significativas dos tratamentos no 

ganho diário de peso, no consumo diário de ração e na conversão alimentar. 

                LIMA et al. (1991), trabalhando com suínos com peso médio inicial de 

54,95 kg com e sem suplemento de micromineral-vitamínico na ração, concluíram 

não haver diferenças no ganho de peso, no consumo de ração, na conversão 

alimentar e nos níveis de cobre, manganês e ferro nos ossos. Apesar de não terem 

sido observados sinais clínicos de paraqueratose, houve redução significativa de 
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zinco nos ossos dos animais alimentados com dietas sem suplemento micromineral-

vitamínico. 

                SOBESTIANSKY et al. (1991), utilizando suínos com peso inicial de 54,95 

kg para verificar o efeito da retirada do suplemento micromineral-vitamínico sobre o 

estado de saúde dos animais, concluíram não ter havido influência dos tratamentos 

experimentais no aparecimento de sintomas clínicos que caracterizassem a 

ocorrência de deficiência de vitaminas ou minerais.                    

Já LINDEMANN et al. (1995) observaram que suínos apresentaram bom 

desempenho na fase de terminação, mesmo com a retirada total da fonte de fósforo 

inorgânico da dieta nos últimos 41 kg de ganho de peso. 

                SETTI et al. (1997), trabalhando com suínos na fase de terminação, 

observaram não haver diferença significativa para ganho de peso, consumo de ração 

e conversão alimentar dos suínos que receberam rações com ou sem suplemento 

micromineral-vitamínico, e concluíram ser justificável a retirada do suplemento 

micromineral-vitamínico da ração de suínos na fase de terminação, representando 

uma economia da ordem de 3,89% no custo da ração.   

McGLONE (2000) demonstrou que a retirada da suplementação 

micromineral e vitamínica nos últimos 30 dias da fase de terminação não afeta o 

ganho de peso e o consumo de ração em suínos. No entanto, EDMONDS & 

ARENTSON (2001), estudando a qualidade de carcaça e o desempenho animal 

constataram queda no ganho de peso diário se a retirada da suplementação perdurar 

por tempo igual ou superior a 12 (doze) semanas.  

 

 

2.3 Fitase: uso e efeitos sobre o desempenho e custo da ração 

 

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

orgânico fitato. De acordo com LEHNINGER 1993, o fitato ou fósforo fítico é a 

designação dada ao fósforo, que faz parte da molécula do ácido fítico (hexa-fosfato 

de inositol) – encontrado nos vegetais. O ácido fítico ou mio-inositol hexafosfato 

(C6H18O24P6) é um componente natural de toda semente, constituindo de 1% a 3% 
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do peso nas leguminosas e cereais, o que responde por 60% a 90% do fósforo total. 

Os fitatos têm várias funções fisiológicas importantes para a planta durante o seu 

ciclo de vida, incluindo o armazenamento de fósforo e cátions, que fornecem matéria-

prima para a formação das paredes celulares, após a germinação da semente. Além 

disso, o ácido fítico protegeria a semente contra o dano oxidativo durante a sua 

armazenagem (O`DELL et al., 1972)..  

No entanto, o ácido fítico quelata minerais, proteínas, aminoácidos, amido 

e enzimas, formando um complexo insolúvel com característica antinutricional que 

pode indisponibilizar os nutrientes quelatados (O`DELL et al., 1972). 

Por causa do seu grupo ortofosfato, altamente ionizado do fitato, este 

forma complexos com uma variedade de cátions (Ca, Fe, Cu, Zn, entre outros), com 

o grupo amina de alguns aminoácidos (lisina, arginina, histidina) e, ainda, com 

moléculas conjugadas de glicose, especialmente no amido. Este complexo 

categoriza o fitato como um fator antinutricional, por diminuir a disponibilidade de 

minerais, além de proteínas e energia (LUDKE et al., 2000). 

Segundo BEDFORD (2000), o fitato é uma substância com características 

antinutricionais para monogástricos, fazendo com que seja necessário adicionar uma 

quantidade muito grande de fósforo inorgânico às rações para compensar a 

indisponibilidade do fósforo orgânico. 

Os animais monogástricos não sintetizam a enzima fitase, tendo como 

conseqüência a baixa eficiência no aproveitamento do fósforo de origem vegetal, 

uma vez que apenas 25% a 30% desse mineral ficam disponíveis para o organismo 

(MOREIRA et al., 2004). 

A adição da enzima fitase às rações de suínos tem sido estudada no 

intuito de melhorar a disponibilidade e o aproveitamento do fósforo, nitrogênio e 

minerais através da desestruturação do fitato presente nos grãos de cereais, como 

soja e milho, principais componentes das rações, como demonstraram LUDKE et al. 

(2002a) em estudo de parâmetros de carcaça e ossos realizado em suínos. 

O uso de fitase na ração de suínos possibilita, além de maior 

disponibilidade de fósforo, maior digestibilidade da matéria seca (JONGBLOED et al., 

1992; CROMWELL et al.,1993). 
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A enzima fitase pode ser adicionada nas dietas para liberar os nutrientes 

ligados ao fitato, aumentando a disponibilidade de fósforo para o animal. A adição de 

fitase nas dietas de suínos reduz a excreção de fósforo nas fezes em 20% a 30% e 

aumenta a disponibilidade de outros nutrientes, tais como minerais (cálcio, zinco e 

cobre), proteínas, aminoácidos e energia, reduzindo as excreções e, 

consequentemente, diminuindo a contaminação ambiental com estes resíduos. Esta 

enzima é produzida industrialmente pelos fungos Aspergillus niger e Aspergillus 

ficuum, por intermédio de técnicas de recombinação de DNA. O potencial da enzima 

é influenciado pelo nível da dieta de fósforo total e disponível (incluindo fósforo fítico), 

pela quantidade de fitase suplementada, pelo nível de vitamina D e pela relação 

cálcio e fósforo (LUDKE et al., 2000). 

HAN et al. (1997) demonstraram que para suínos nas fases de 

crescimento e terminação, a fitase exógena de origem microbiana é utilizada para 

hidrolizar o fitato dos alimentos e tornar disponível o fósforo orgânico com melhor 

desempenho e mineralização óssea que a fitase de origem vegetal utilizada com a 

mesma finalidade. 

Segundo HAUSCHILD et al. (2004) a adição de fitase microbiana em 

dietas contendo trigo para suínos aumenta linearmente a absorção de fósforo.  Esse 

resultado reflete simplesmente a digestão do fósforo fitico.  

HARPER et al. (1997) desenvolveram um estudo com suplementação  de 

dietas para suínos em crescimento e terminação, com fitase exógena de origem 

microbiana e constataram que, na dosagem de 500 Uf/kg em dietas com baixo nível 

de fósforo inorgânico não houve diferença significativa no desempenho animal ou na 

digestibilidade de fósforo, tendo ainda como conseqüência a redução de excreção de 

fósforo no ambiente. 

FIREMAN et al. (1999), estudando o custo de suínos alimentados com 

farelo de arroz suplementado com fitase demonstraram que, com o uso de fitase os 

animais tiveram melhor desempenho por um menor custo. 

      A alimentação de suínos tem custos elevados, chegando a representar 

cerca de 70% do custo de produção.  Estudos têm sido conduzidos visando a reduzir 

referidos custos, sendo que a retirada dos suplementos microminerais e/ou 
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vitamínicos pode representar uma prática vantajosa na produção de suínos (NUNES, 

2000). Também a associação da enzima fitase para melhorar a disponibilidade e 

aproveitamento do fósforo orgânico tem demonstrado ser uma alternativa vantajosa e 

promissora (HAN et al., 1997; HARPER et al., 1997; BEDFORD, 2000; TEJEDOR et 

al., 2001; LUDKE et al., 2000; LUDKE et al., 2002 a,b; MOREIRA et al., 2004; 

O´QUINN et al., 1997; SHELTON et al., 2004; SHELTON et al., 2005 ). 
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3 OBJETIVOS  
 

 
3.1 Objetivo geral 
 
 
                Avaliar os efeitos da retirada do suplemento micromineral-vitamínico e da 

adição de fitase associada à redução do nível de fósforo inorgânico em rações 

oferecidas a suínos no período de terminação. 

 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
 

Verificar se a retirada do suplemento micromineral-vitamínico e a adição 

de fitase associada à redução do nível de fósforo inorgânico da ração influenciam o 

desempenho, o custo da ração e as características da carcaça de suínos em fase de 

terminação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17

 
 
 
 
 

4 MATERIAL E MÉTODOS  
 
 
4.1 Local 
 
 
                O experimento foi conduzido no Setor de Suinocultura do Departamento de 

Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás - UFG, 

no período compreendido entre agosto e setembro de 2004. 

                   
 
4.2 Instalações 
 
 
                Foi utilizado um galpão de terminação contendo 24 baias construídas em 

alvenaria, de piso compacto, dispostas em fila dupla com corredor central. O prédio 

está edificado no sentido leste/oeste, com pé direito de 3,0 m. Cada baia foi 

equipada com comedouro de alvenaria e bebedouro tipo chupeta com altura 

regulável.  Dois animais foram alojados por baia. 

                Os dejetos eram retirados diariamente e as baias lavadas duas vezes por 

semana, conforme as recomendações de SOBESTIANSKY et al. (1998). 

 
 
4.3 Animais 
 

Foram utilizados 48 suínos híbridos, fêmeas, com idade média de 115 

dias, com peso médio inicial de 66,14kg, filhos de matrizes da mesma linhagem.  Os 

animais permaneceram durante sete dias em adaptação às novas instalações. 

 
 
4.4 Rações experimentais 
 
                As dietas experimentais foram formuladas com milho, farelo de soja e 

farelo de trigo, preparadas em misturador vertical de 500 kg, na fábrica de ração da 

Escola de Veterinária da UFG. 
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                Para a formulação das rações experimentais (Tabela 1) foram utilizadas as 

recomendações nutricionais propostas pelo NRC (1998) e a composição dos 

alimentos estabelecida por ROSTAGNO et al. (2000). 

                As rações foram pesadas a cada 14 dias, oportunidades em que foram 

avaliados o ganho diário de peso (GDP), o consumo diário de ração (CDR) e a 

conversão alimentar (CA). 

A quantidade de fitase na ração foi 500 UF(Unidade de Fitase)/kg como 

proposto por HARPER et al. (1997) e ratificado por LUDKE et al. (2002 a,b).  

A enzima utilizada, NATUPHOS 5000, (BASF S/A), é obtida por meio 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 micromolar de 

fósforo em 1 minuto num substrato de sódio-fitato a 37°C em pH 5,5. A adição da 

fitase nas dietas segue a proporção existente entre a unidade da enzima e o 

suplemento inorgânico de fósforo, ou seja, a atividade de 500 UF (Unidade de Fitase) 

é equivalente a 1,15 g de fósforo do fosfato bicálcico (BASF S/A). A partir desta 

relação estabelece-se quanto deste suplemento inorgânico deve ser adicionado à  

dieta.  

 
 
4.5 Delineamento experimental 
 

O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com seis 

tratamentos e quatro repetições, sendo que cada unidade experimental foi 

constituída de dois animais. 

Os dados foram analisados pelo procedimento General Linear Models do 

SAS (1998), e as médias foram comparadas por contrastes ortogonais (5% de 

probabilidade).  Cada contraste foi testado pelo teste F de forma independente.  Os 

contrastes foram os seguintes:  

- Contraste C1 - compara ração basal (RB) versus ração basal sem suplementação 

micromineral-vitamínica (RBS);  
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-.Contraste C2 - compara rações sem fitase (RB e RBS) versus rações sem 

suplementação micromineral-vitamínica, sem ou com redução de fósforo inorgânico e 

com adição de fitase (RBSF, RBSAF, RBSBF e RBSCF);  

- Contraste C3 - compara ração sem suplementação micromineral-vitamínica e com 

adição de fitase (RBSF) versus rações sem suplementação micromineral-vitamínica 

com redução de fósforo inorgânico e com adição de fitase (RBSAF, RBSBF e 

RBSCF);  

- Contraste C4 - compara ração basal (RB) versus ração sem suplementação 

micromineral-vitamínica com redução total de fósforo inorgânico e com adição de 

fitase (RBSCF);  

- Contraste C5 - compara ração basal (RB) versus rações sem suplementação 

micromineral-vitamínica com redução de fósforo inorgânico e com adição de fitase 

(RBSAF, RBSBF e RBSCF). 
    
                                                                                                       
4.6 Tratamentos 
 
 
Os tratamentos foram os seguintes: 
 
RB - ração basal (grupo controle); 

RBS - ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico; 

RBSF- ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico, com fitase; 

RBSAF- ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico e sem 1/3 de fósforo 

inorgânico, com fitase; 

RBSBF- ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico sem 2/3 do fósforo 

inorgânico, com fitase; 

RBSSCF- ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico, sem fósforo 

inorgânico e com fitase.  
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Tabela 1. Composição percentual e análise bromatológica das rações experimentais 
 
                                                                                              Tratamentos1  
Ingredientes (%) RB RBS RBSF RBSAF RBSBF RBSCF 
Milho 72,370 71,680 71,680 71,516 71,343 71,190 
Farelo soja-462 16,772 16,352 16,352 16,252 16,147 16,043 
Farelo trigo 7,215 8,827 8,827 9,211 9.615 10,000 
Calcário 1,196 1,207 1,207 1,458 1,722 1,984 
Foscálcio 1,172 1,153 1,153 0,781 0,390 0,000 
Premix vitamínico suíno3 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Sal 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,382 
L-Lisina-HCL 0,230 0,235 0,235 0,236 0,237 0,238 
Inerte 0,100 0,100 0,090 0,090 0,090 0,090 
Premix mineral suíno4 0,100 0,000 0000 0,000 0,000 0,000 
Fitase5 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 
DL-metionina 99 0,062 0,063 0,063 0,063 0,064 0,064 
Total 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,00 
 
Nutrientes (valores avaliados)       
Arginina digestível (%) 0,861 0,862 0,862 0,862 0,836 0,863 
Cálcio (%) 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 
Energia digestível (kcal/kg) 3.270 3.270 3.270 3.270 3.270 3.270 
Fibra (%) 3,149 3,252 3,252 3,277 3,303 3,328 
Fósforo  disponível (%) 0,320 0,320 0,320 0,254 0,184 0,115 
Fósforo total (%) 0,513 0,520 0,520 0,455 0,387 0,320 
Gordura (%) 2,880 2,907 2,907 2,913 2,920 2,927 
Lisina-digestível (%) 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 
Metionina+cistina digestível (%) 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,517 
Metionina digestível (%) 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 
Proteína bruta (%) 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 
Sódio (%) 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 
Treonina digestível (%) 0,478 0,475 0,475 0,475 0,474 0,473 
Triptofano digestível (%) 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 
1RB - ração basal ; RBS - ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico; RBSF - ração basal sem suplemento 
micromineral-vitamínico com fitase; RBSAF - ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico e sem 1/3 de fósforo 
inorgânico com fitase; RBSBF- ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico sem 2/3 do fósforo inorgânico com fitase; 
RBSCF- ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico, sem fósforo inorgânico e com fitase  
2Farelo de soja 46% PB 
3Suplemento mineral, suprindo as seguintes quantidades por kg do produto: 30.000mg de Mn, 90.000mg de Fe, 16.000mg de 
Cu, 140.000mg de Zn, 850 mg de I e 200mg de Co. 
4Suplemento vitamínico, suprindo as seguintes quantidades por kg do produto: 550.000 UI de Vit. A, 150.000 UI de Vit. D3, 
2.500mg de vit. E, 550mg de vit.K3, 175mg de vit. B1, 750 mg de vit.B6, 3.000 mcg de vit. B12, 3.750mg de pantotenato de 
cálcio, 5.500mg de niacina, 2,25g antioxidante, 6,25g de promotor de crescimento, 75g de cloreto de colina e 75mg de selênio. 
5Fitase: NATUPHOS 5000 – 500UF/KG ração. 
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4.7 Abate dos animais 
 
 
                Foram abatidos 24 animais com peso médio de 106,64 kg e idade média 

de 160 dias, para a análise das características de carcaça.        

          
 
4.8 Variáveis analisadas 
 
 
4.8.1 Desempenho 
 
 
                Os 48 animais foram pesados no início e no fim do experimento, quando 

atingiram o peso médio de 106,64 kg. O consumo de ração também foi quantificado, 

sendo então calculados os valores do ganho de peso médio diário (GPD), o consumo 

médio diário de ração (CMD) e o índice conversão alimentar (CA).  

 

4.8.2 Características das carcaças 

 
As carcaças foram avaliadas de acordo com metodologia preconizada 

pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos (1973) para as características: 

comprimento da carcaça, espessura de toucinho (feita à média dos pontos: P1, P2 e 

P3), área de olho do lombo, rendimento de carcaça e peso de carcaça. 

      
4.8.3 Avaliação econômica 
 
 
                Para avaliação econômica foi utilizada a metodologia descrita por 

BELLAVER et al. (1985), que determinaram a fórmula para encontrar custo médio 

em ração, por quilograma de peso vivo ganho na fase total de crescimento e 

terminação, e BARBOSA et al. (1992), que determinaram a  fórmula para encontrar o 

índice de custo médio ou eficiência econômica. 

Custo médio por kg de peso vivo ganho: 
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      Qi x Pi 
Yi = ---------- 

   Gi 
Em que: 
Yi = custo médio em ração por quilograma ganho no i-ésimo tratamento; 
Pi = preço médio por quilograma da ração utilizada no i-ésimo tratamento; 
Qi = quantidade média de ração consumida no i-ésimo tratamento; e 
Gi = ganho médio de peso do i-ésimo tratamento. 
 
E o Índice de Custo médio: 
                                                             CTei 
                                              IC  =  ------------  x 100 
                                                             MCe 
 
Em que: 

IC =   índice de custo médio 
MCe = menor custo médio em ração, por quilograma de peso vivo ganho,         

observado entre os  tratamentos;  e 
CTei = custo médio do tratamento i considerado. 

 
 
 

O preço por quilograma dos insumos utilizados na determinação dos 

custos foram coletados na região de Goiânia – GO em 01/08/2004: milho R$ 0,38; 

farelo de soja R$ 1,00; farelo de trigo R$ 0,42; calcário R$ 0,12; fosfato bicálcico R$ 

R$ 1,10; L-lisina R$ 20,74; Dl-metionina 98% R$ 14,75; sal comum R$ 0,24; 

suplemento micromineral R$ 1,22; suplemento vitamínico R$ 1,74; fitase R$ 39,00.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1 Desempenho 
 
 
                Na Tabela 2 são apresentados os dados de desempenho de 48 suínos 

com peso médio inicial de 66,14 kg e peso médio final de 106,64 kg. 

 

Tabela 2 - Médias calculadas do peso inicial (PI), peso final (PF), consumo médio 

diário de ração (CMD), ganho de peso médio diário (GPD), ganho de 

peso total médio (GPT) e índice de conversão alimentar (CA) de suínos 

na fase de terminação, comparação de médias por contraste e 

coeficiente de variação (CV). 

Tratamentos1  

Variáveis RB RBS RBSF RBSAF RBSBF   RBSCF 

PI, kg 65,75 65,87 66,50 66,50 65,87 66,37 

PF, kg 111,87 106,25 107,25 105,75 106,50 102,25 

CMD, kg 3,02 2,70 2,91 2,67 2,76 2,62 

GPD, kg 1,21 1,06 1,07 1,03 1,06 0,94 

GPT, kg 46,12 40,37 40,75 39,25 40,62 35,87 

CA 2,49 2,55 2,72 2,60 2,61 2,79 

Contrastes Probabilidades 

 PI PF CMD GPD GPT CA 

C1 ns ns 0,18 2,38 2,12 ns 

C2 ns 4,30 3,75 0,79 0,84 2,26 

C3 ns ns 1,12 ns ns ns 

C4 ns 0,23 0,02 1,11 0,03 1,11 

C5 ns 0,78 0,07 3,33 0,11 3,33 

CV(%) 2,00 3,60 4,28 7,92 7,95 5,70 
1 RB - ração basal ; RBS - ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico; RBSF - ração basal sem suplemento 
micromineral-vitamínico com fitase; RBSAF - ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico e sem 1/3 de fósforo 
inorgânico com fitase;        RBSBF – ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico sem 2/3 do fósforo inorgânico com 
fitase; RBSCF – ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico, sem fósforo inorgânico e com fitase. 
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Na análise dos dados de desempenho relativos à variável PI, observa-se 

que não houve diferença significativa (P=0,921) entre os tratamentos, podendo-se 

afirmar a homogeneidade entre os grupos estudados. Os animais tiveram peso 

médio inicial geral de 66,14 kg. Para esta análise, obteve-se um coeficiente de 

variação de 2,00%, o que indica boa precisão amostral. 

Aplicando-se a análise de variância na comparação do PF entre os 

animais para cada tratamento, observa-se não haver diferença significativa entre os 

contrastes, pelos quais se comparam rações sem fitase (RB e RBS) com rações 

contendo fitase sem redução (RBSF) ou com redução de fósforo inorgânico (RBSAF, 

RBSBF e RBSCF). Para os contrastes onde são comparados o tratamento com 

ração basal (RB) com os tratamentos RBSF e RBSAF, RBSBF e RBSCF, verificam-

se diferenças significativas (P<0,01) demonstrando-se para todos os contrastes a 

partir da comparação das médias entre os tratamentos que o maior peso final foi 

observado em suínos alimentados com ração basal, contendo os suplementos 

microminerais e vitamínicos com fósforo nos níveis recomendados. Demonstrou-se, 

pois, que a fitase não substituiu a retirada do suplemento micromineral-vitamínico 

nem a redução de fósforo inorgânico da dieta. 

Com relação à variável CMD, foi obtido um coeficiente de variação de 

4,28%, indicando boa precisão experimental. Na análise de contrastes verificou-se 

diferença altamente significativa (P<0,001) entre ração basal e ração sem 

suplemento micromineral-vitamínico (C1) e diferença significativa (P<0,05) entre 

ração basal e as rações com fitase sem ou com redução de fósforo inorgânico.  

Mesmo entre os tratamentos com fitase sem ou com redução de fósforo inorgânico, 

verificou-se diferença (P<0,05). Dentre todos os contrastes, o que apresenta maior 

diferença (P<0,001) é o contraste obtido quando se compara o desempenho dos 

animais que receberam ração basal com a ração com redução total de fósforo 

inorgânico e adição de fitase, demonstrando que os animais do tratamento RB(ração 

basal) tiveram maior consumo médio diário de que os animais dos outros 

tratamentos. Isto prova mais uma vez que a ração basal, contendo todos os 

microminerais e vitaminas e fósforo inorgânico favoreceu o consumo. Talvez isto seja 

explicado por FORBES (2000), quando afirma que os animais conseguem associar 
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as propriedades dos alimentos com suas conseqüências metabólicas, havendo 

possibilidade tanto de estímulo de consumo quando existem deficiências marginais 

de nutrientes, como de depressão de consumo quando as deficiências nutricionais 

são severas. 

Entre os tratamentos em que a enzima fitase foi adicionada às rações, 

sem ou com redução de fósforo inorgânico, verificou-se que os animais tiveram maior 

consumo médio diário para o tratamento sem redução de fósforo inorgânico. 

Possivelmente isto ocorreu por causa da presença de fósforo e não por algum efeito 

da enzima pois, segundo FORBES (2000), o alimento com composição nutricional 

mais próxima da composição ideal é o alimento que tem melhores efeitos 

metabólicos e melhor consumo. 

Para as variáveis GPD e GPT, observaram-se efeitos significativos 

(P<0,05) quando se compararam às médias dos animais alimentados com ração 

basal com as médias de animais alimentados com ração com retirada de suplemento 

micromineral-vitamínico, e muito significativos (P<0,01) quando se comparam as 

médias de animais alimentados com ração basal com as médias dos animais 

alimentados com rações com retirada do suplemento micromineral-vitamínico com 

adição de fitase e sem ou com redução de fósforo inorgânico. Não houve diferença 

significativa para o contraste entre os tratamentos com fitase sem e com redução de 

fósforo inorgânico para ambas as variáveis, GPD e GPT. Os maiores efeitos 

(P<0,001) para o ganho de peso total ocorreram entre os tratamentos com ração 

basal e ração sem suplemento micromineral-vitamínico com redução total de fósforo 

e adição de fitase, e para o ganho de peso médio diário (P<0,01), os maiores efeitos 

ocorreram entre os tratamentos com rações sem fitase (RB e RBS) e os tratamentos 

com rações sem suplemento micromineral-vitamínico contendo fitase sem ou com 

redução de fósforo inorgânico. Esta observação pode ser justificada porque a adição 

de fitase compensaria, apenas os efeitos indesejáveis da redução de fósforo 

inorgânico e alguns microminerais, não compensando os efeitos de possíveis 

deficiências marginais de vitaminas. 
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MAVROMICHALIS et al. (1999), em experimento utilizando suínos na fase 

de terminação, constataram que a remoção de microminerais e vitaminas não 

afetaram o ganho de peso médio diário mas reduziram o consumo médio diário. 

Já para a variável CA, pela análise por contrastes, observou-se que 

rações sem fitase permitiram melhor desempenho aos animais em comparação com 

aqueles que receberam rações com fitase sem ou com redução de fósforo 

inorgânico. A maior diferença foi encontrada entre o desempenho dos animais que 

receberam a ração basal e o desempenho daqueles que receberam ração contendo 

fitase e redução total do fósforo inorgânico. É possível que as diferenças se devam 

ao fato de a redução total de fósforo inorgânico não ser totalmente compensada pela 

adição de fitase, e à ocorrência de possíveis hipovitaminoses, como observado por 

EDMONDS e ARENTSON (2001). 

Os dados de desempenho encontrados nos resultados do presente 

experimento, quando se compara rações com e sem microminerais (RB e RBS), 

discordaram dos dados encontrados por LIMA et al. (1989a), LIMA et al. (1989b), 

LIMA et al. (1989c) e LIMA et al. (1991), quando demonstraram não haver diferenças 

significativas no consumo diário, ganho de peso e peso final, mas concordaram 

quando não apresentam diferença significativa na conversão alimentar. Da mesma 

forma como observado nessa pesquisa, SPURLOCK et al. (1998) verificaram 

redução no consumo de ração de suínos que não receberam suplementação 

micromineral e vitamínica na fase de terminação. 

Quando se comparam tratamentos sem e com uso de fitase e redução de 

fósforo inorgânico, verifica-se melhor desempenho para todos os parâmetros 

estudados para os tratamentos sem o uso de fitase, o que contraria os dados 

apresentados por HARPER et al. (1997), que demonstraram não haver diferenças 

significativas no desempenho animal em experimento semelhante. 

SHELTON et al. (2004) e SHELTON et al. (2005), estudando o efeito da 

redução de fósforo inorgânico, retirada de microminerais e adição de fitase em ração 

de suínos nas fases de crescimento e terminação demonstraram que a remoção de 

microminerais e adição de fitase não afetaram o desempenho na fase de terminação, 

contrariando assim os dados obtidos neste trabalho. 
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Em linhas gerais, no presente experimento, a fitase parece não ter sido 

eficiente para compensar a retirada de minerais, havendo ainda a possibilidade da 

ocorrência de deficiências marginais de vitaminas que resultaram em possíveis 

desequilíbrios metabólicos.  

 

5.2 Características das carcaças 

                 Na Tabela 3 são apresentados os resultados de espessura de toucinho 

média (ET), área de olho de lombo (AOL), rendimento de carcaça (RC), comprimento 

de carcaça (CC) e peso de carcaça (PC), de 24 suínos abatidos com peso médio de 

106,64 kg. 

Tabela 3 – Valores médios das características de carcaça de suínos abatidos com  

                  peso médio  de 106,64 kg, comparação de médias por contraste e  

                  coeficiente de variação (CV). 

Tratamentos1  
Características RB RBS RBSF RBSAF RBSBF   RBSCF 

ET, mm 21,70 21,94 22,30 20,99 20,38 23,15 
AOL, cm2 42,08 38,86 44,18 39,51 44,18 41,44 
RC, % 72,78 73,68 74,49 75,59 73,55 76,74 
CC, cm 96,25 98,50 96,63 96,25 95,63 93,13 
PC, kg 81,29 80,83 79,26 78,43 77,65 77,14 
  

Contrastes Probabilidades 
 ET AOL RC CC PC 
C1 ns ns ns ns ns 

C2 ns ns 4,24 ns ns 

C3 ns ns ns ns ns 

C4 ns ns 1,47 ns ns 

C5 ns ns ns ns ns 

CV (%) 16,88 11,33 2,81 2,68 9,16 
 
1RB - ração basal ; RBS - ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico; RBSF - ração basal sem suplemento 
micromineral-vitamínico com fitase; RBSAF - ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico e sem 1/3 de fósforo 
inorgânico com fitase; RBSBF – ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico sem 2/3 do fósforo inorgânico com fitase; 
RBSCF – ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico, sem fósforo inorgânico e com fitase. 
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Na análise de contrastes houve diferença significativa (P<0,05) com 

relação à variável RC, quando se comparou animais alimentados com rações sem 

fitase com animais alimentados com rações com fitase, nem quando se comparou 

animais alimentados com ração basal  com ração com redução total de fósforo 

inorgânico e adição de fitase.  Isto demonstrou que a média de rendimento de 

carcaça dos animais que receberam ração com fitase e redução de fósforo 

inorgânico foi superior à média dos animais que receberam ração sem adição de 

fitase.  Provavelmente o uso de fitase tenha possibilitado maior deposição de tecido. 

Foi observado que a enzima não afetou significativamente os parâmetros 

avaliados nas carcaças dos animais, resultados que concordaram com o trabalho 

realizado por LUDKE et al. (2002a), que não encontraram efeito significativo nas 

características de carcaças dos animais alimentados com dietas suplementadas com 

fitase. Por outro lado, não concordaram com resultados encontrados por SHELTON 

et al. (2004) que em um estudo sobre os efeitos da redução de cálcio e fósforo 

associada a retirada de microminerais e adição de fitase (500UF/kg de ração) sobre 

as características de carcaça para suínos na fase de crescimento e terminação 

encontraram efeito significativo (P=0,03), tendo menor peso e rendimento de carcaça 

os tratamentos com a retirada de microminerais.  Entretanto, não houve retirada de 

suplementação de vitaminas. 

Quando se compara animais alimentados com rações com e sem 

microminerais (RB e RBS), observa-se não haver efeito significativo (P>0,05) para 

todas as variáveis relativas à característica de carcaça, estando esses resultados de 

acordo com LIMA et al. (1989a) e FURTADO (2003). 

Pelos contrastes de médias analisados, os tratamentos com ração basal 

versus tratamentos com rações com retirada do suplemento micromineral-vitamínico 

e redução de fósforo inorgânico e adição de fitase, foi observado maior rendimento 

médio de carcaça para os animais alimentados com rações com adição de fitase.  
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5.3 Avaliação econômica 
 

Os custos médios de ração, por kg de peso vivo ganho, foram de R$ 

1,37; R$ 1,39; R$ 1,48; R$ 1,42; R$ 1,41; R$ 1,49, o que representou um índice de 

custo médio de 100%; 101,45%; 108,02%; 103,64%; 102,91% e 108,75% para os 

tratamentos RB, RBS, RBSF, RBSAF, RBSBF e RBSCF, respectivamente (Tabela 

4). 

 

Tabela 4 – Determinação dos custos médios da ração por quilo de peso vivo ganho e 

                  índice de custo médio de 48 suínos que apresentaram peso médio de 

                 106,64 kg. 

Tratamentos1 RB RBS RBSF RBSAF RBSBF  RBSCF

Milho 27,50 27,23 27,23 27,17 27,11 27,05 
Farelo soja-46 16,77 16,35 16,35 16,25 16,14 16,04 
Farelo trigo 3,06 3,75 3,75 3,91 4,08 4,25 
Calcário 0,15 0,15 0,15 0,18 0,21 0,24 
Foscálcio 1,28 1,26 1,26 0,85 0,42 - 
Premix vitamínico suíno 0,69 - - - - - 
Sal 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
L-lisina-HCL 4,77 4,87 4,87 4,89 4,91 4,93 
Premix mineral suíno 0,12 - - - - - 
Fitase - - 0,39 0,39 0,39 0,39 
DL-metionina 99 0,91 0,92 0,92 0,92 0,94 0,94 
Custo total/100kg ração (R$) 55,34 54,62 55,01 54,65 54,29 53,93 
Preço médio/kg ração (R$) 0,553 0,546 0,550 0,546 0,542 0,539 

Consumo total ração (kg) 917,93 824,10 880,09 817,50 848,28 796,50

Ganho de peso total (kg) 368,96 322,96 326 314 324,96 286,96

Custo total (R$) 507,61 449,95 484,04 446,35 459,76 429,31

R$/kg de peso vivo ganho 1,37 1,39 1,48 1,42 1,41 1,49 

IC (%) 100 101,45 108,02 103,64 102,91 108,75
1T1 - ração basal ; T2 - ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico; T3 - ração basal sem suplemento micromineral-

vitamínico com fitase; T4 - ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico e sem 1/3 de fósforo inorgânico com fitase;        

T5 – ração basal sem suplemento micromineral-vitamínico sem 2/3 do fósforo inorgânico com fitase; T6 – ração basal sem 

suplemento micromineral-vitamínico, sem fósforo inorgânico e com fitase. 
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No experimento, as rações sem suplementação micromineral-vitamínica 

(RBS) com adição de fitase (RBSF) e com redução de 1/3, 2/3 e 3/3 de fósforo 

inorgânico (RBSAF, RBSBF e RBSCF), apresentaram um aumento respectivo de 

1,45%, 8,02%, 3,64%, 2,91% e 8,75% no custo de ração por kg de P.V. ganho, 

quando comparadas com a ração basal completa (RB). Estes resultados discordam 

de MAVROMICHALIS et al. (1999) e NUNES (2000), que observaram redução nos 

custos da ração com a retirada dos suplementos microminerais e vitamínicos e com 

redução de fósforo inorgânico, embora nenhum tenha adicionado a enzima fitase nos 

tratamentos. Da mesma forma que contrariam os resultados demonstrados por 

FIREMAN et al. (1999), que obtiveram menor custo do kg de peso vivo ganho com o 

uso de fitase. No entanto, estão de acordo com FURTADO (2003), que verificou 

aumento nos custos com a retirada dos suplementos. 

Todas as rações com adição de fitase e redução de fósforo inorgânico 

apresentaram aumento de custo com relação à ração basal e, dentre aquelas a que 

apresentou menor custo relativo foi a ração com redução de 2/3 de fósforo 

inorgânico. Provavelmente, a fitase não permitiu a recuperação do desempenho, 

podendo estar associada às deficiências dos outros nutrientes, o que deve ter 

implicado em aumento de custos. 
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6 CONCLUSÕES 
 
 

Nas condições em que foi feito o experimento, pode-se concluir que o uso 

de ração basal proporcionou melhor desempenho em ganho de peso e conversão 

alimentar que rações com retirada de microminerais e vitaminas, com ou sem 

redução de fósforo inorgânico e adição de fitase. 

A retirada de microminerais, a redução de fósforo e a adição de fitase não 

afetaram as características de carcaça, mas conduziram a maior custo médio por 

quilograma ganho de peso vivo para suínos na fase de terminação, não 

apresentando viabilidade econômica. 
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