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Resumo - As enzimas são proteínas que atuam sobre determinado substrato hidrolisando-o com a 

liberação de nutrientes. As enzimas exógenas podem suprir ou complementar a ação das endógenas e 

reduzir os efeitos negativos causados pelos fatores antinutricionais, entre eles polissacarídeos não 

amiláceos. A fim de relatar a ação das enzimas carboidrases, celulase, fitase, protease, pectinase e 

amilases sobre nutrientes e fatores antinutricionais presentes em ingredientes que compõem a dieta dos 

animais, principalmente das aves, foi realizada a revisão de literatura. Em condições favoráveis para a 

atuação enzimática, a suplementação exógena na dieta de aves reduz a viscosidade da digesta, melhora 

a ação de enzimas endógenas, disponibiliza nutrientes das rações e consequentemente melhora a 

digestão, o desempenho das aves com redução dos impactos ambientais. 

 

Palavras- chave: atuação enzimática, digestão, nutrientes, polissacarídeos não amiláceos 

 

 

Enzyme supplementation in the diet of birds 

 

Abstract - Enzymes are proteins that act on the particular substrate hydrolyzed with the release of 

nutrients. Exogenous enzymes can meet or complement the action of endogenous and reduce negative 

effects caused by anti-nutritional factors, including non-starch polysaccharides. In order to describe the 

action of enzymes carbohydrases, cellulase, phytase, protease, pectinase and amylase on nutrient and 

antinutritional factors present in the ingredients of the diet of the animals, especially birds, we 

performed a literature. In favorable conditions for enzymatic activity, the exogenous supplementation 

in the diet of birds reduces the viscosity of digesta, improves the action of endogenous enzymes, 
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provides the nutrients and consequently improves digestion, broiler performance with reduced 

environmental impacts. 

 

Keywords: acting enzyme, digestion, nutrientes, non-starch polysaccharides. 

 
 

Introdução 

 

Devido à capacidade digestiva das 

aves e/ou indisponibilidade de 

nutrientes que formam complexos 

naturais, algumas substâncias dos 

alimentos, principalmente dos 

alternativos, que compõem a dieta 

desses animais não são digeridas e 

absorvidas (Ravidran et al., 1999). 

Logo para melhorar a eficiência 

da utilização dos nutrientes contidos nos 

alimentos, as enzimas exógenas, como 

amilases, carboidrases, fitase, lípase e 

protease, são empregadas na 

alimentação animal para complementar 

as endógenas e/ou para suprir a 

deficiência daquelas enzimas 

sintetizadas em pequenas quantidades 

e/ou não sintetizadas (Campestrini et 

al., 2005). As aves, por exemplo, não 

apresentam em seu código genético a 

indicação para a síntese de celulase, 

hemicelulase, xilanase e fitase 

(Campestrini et al., 2005). 

Com o objetivo de relatar a ação 

enzimática sobre nutrientes e fatores 

antinutricionais presentes em 

ingredientes que compõem a dieta dos 

animais, principalmente das aves, foi 

realizada a revisão de literatura. 

 

Revisão Bibliográfica  

 

Enzimas 

 

As enzimas são proteínas 

globulares de estrutura terciária ou 

quaternária com especificidade para 

determinado substrato e reação e que 
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apresentam um sítio ativo que as 

permite atuar na catálise de reações 

químicas do metabolismo animal com 

disponibilização de nutrientes (Fireman 

& Fireman, 1998).  

Porém a ocorrência da ação 

catalítica depende da concentração do 

substrato e da enzima, do ambiente que 

envolve temperatura, pH, umidade, 

presença de cofatores e inibidores 

(Campestrini et al., 2005), da espécie, 

idade e sanidade do animal, do fator 

antinutricional a ser degradado, do 

antagonismo das enzimas quando em 

combinações para que não haja prejuízo 

na digestibilidade de nutrientes (Ferket, 

1996; Fireman & Fireman, 1998). 

 As enzimas podem ser obtidas de 

vegetais, animais e de microrganismos, 

entre eles bactérias e fungos, mas para a 

produção comercial elas são 

provenientes da fermentação de 

bactérias do gênero Bacillus sp. ou de 

fungos do gênero Aspergillus sp. 

(Ferket, 1996).  

Com relação à suplementação, as 

enzimas podem ser adicionadas na dieta 

dos animais na forma de complexos ou 

individualmente. Os complexos 

enzimáticos são preparações comerciais 

que envolvem as enzimas amilase, 

xilanase, protease, α-galactosidase, 

fitase, β-glucanase, pectinase, celulase e 

lipase, cuja suplementação na dieta das 

aves tem proporcionado melhorias no 

desempenho (Garcia et al., 2000). 

Em dietas que apresentam na sua 

formulação cereais de alta viscosidade 

como trigo, centeio, cevada, aveia, 

triticale e farelo de arroz são utilizados 

os complexos enzimáticos compostos 

por carboidrases, entre elas glucanase, 

amilase, xilanase, arabinoxilanase, 

celulase e hemicelulase. Porém se as 

dietas forem à base de cereais de baixa 

viscosidade, como milho, sorgo e soja, 

as enzimas suplementadas são amilase, 
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protease, lipase e xilanase e para os 

alimentos ricos em fósforo orgânico é a 

fitase a enzima utilizada (Zanella, 

2001). 

Com a prática da utilização de 

enzimas exógenas na dieta dos animais 

pode ocorrer redução dos efeitos 

negativos causados por fatores 

antinutricionais, maior digestibilidade e 

melhor disponibilidade dos nutrientes 

que compõem as dietas, maior 

desempenho produtivo e redução de 

impactos ambientais (Lima et al., 2007). 

 

Polissacarídeos não amiláceos 

 

Os polissacarídeos não amiláceos 

(PNAs) são polímeros de açúcares 

simples, entre eles, celulose, 

hemicelulose, quitinas e pectinas que 

fazem parte da parede celular de 

alimentos de origem vegetal (Brito et 

al., 2008). 

Os PNAs apresentam capacidade 

de se ligarem à água, logo quando 

presentes na dieta dos animais em 

grandes quantidades aumentam a 

viscosidade da digesta pela formação de 

géis o que pode influenciar as 

propriedades morfológicas e estruturais 

do trato intestinal (Choct et al., 2004). 

Além disso, os PNAs atuam reduzindo a 

acessibilidade das enzimas ao amido, as 

proteínas, aos lipídeos e as vitaminas 

lipossolúveis, portanto, reduzem a 

digestão e a absorção desses nutrientes, 

favorecendo o surgimento de fezes 

úmidas e pegajosas (Francesch & 

Brufau, 2004). 

Como as aves e os suínos não 

apresentam enzimas endógenas para a 

degradação dos PNAs, a quantidade 

elevada destes reduz a digestibilidade e 

a absorção de carboidratos, proteínas e 

lipídios o que afeta o conteúdo de 

energia da dieta (Fireman & Fireman, 

1998).  
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Carboidrases  

 

Dentre as enzimas carboidrases, a 

β-glucanase, xilanase, celulase e 

pectinase são as principais 

suplementadas na nutrição animal 

(Cousins, 1999) e a ação dessas consiste 

na hidrólise dos carboidratos dos cereais 

cujo valor nutricional pode estar 

limitado pelo teor de PNAs insolúveis 

como celulose e de PNAs solúveis 

como β-glucanos e arabinoxilanos 

(Fireman & Fireman, 1998).  

Nas sementes de oleaginosas, por 

exemplo, os PNAs presentes são as 

pentoses rafinose, estaquiose e sacarose, 

já na cevada e na aveia se encontram os 

β-glucanos e o trigo, o triticale e o 

centeio apresentam na sua constituição 

as pentosanas como as arabinoxilanas 

(Lima et al., 2007).  

Assim sendo, em dietas que 

contenham trigo, triticale, cevada, 

centeio ou aveia, as enzimas 

carboidrases suplementadas atuam 

hidrolisando os PNAs com liberação de 

açúcares e também agem alterando a 

estrutura física desses polissacarídeos o 

que reduz a viscosidade da digesta, 

aumenta a ação enzimática a nível 

intestinal, melhora a digestão de 

nutrientes, promove aumento no trânsito 

intestinal com redução da quantidade de 

água nas fezes e melhora a utilização da 

energia da dieta (Slominski et al., 

2006). 

Em trabalho realizado por Torres 

et al (2003) foi observado que a 

suplementação de enzimas na dieta de 

frangos de corte possibilita a inclusão 

de níveis mais baixos de proteína e de 

energia sem afetar o desempenho 

produtivo dessas aves. 

 

β-glucanase e Xilanase 
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A β-glucanase é formada por 

resíduos de glucose em ligações β-1,3 e 

β-1,4 e atua degradando os β-glucanos 

que são fibras solúveis presentes 

principalmente na cevada e na aveia 

(Hatfield, 1989 citado por Fireman & 

Fireman, 1998). 

Já a xilana é o principal 

polissacarídeo estrutural das plantas, 

sendo encontrada na interface entre a 

celulose e a lignina onde atua ligando as 

fibras e mantendo a integridade da 

parede celular (Beg et al., 2001). 

Segundo Hatfield (1989) citado 

por Fireman & Fireman (1998), com a 

xilose podem ser formados três 

complexos que são arabinoxilana 

quando a arabinose é predominante, 

glicuronoxilana quando o ácido 

glicurônico está presente em maior 

quantidade e glicuronoarabinoxilana 

que é formado por xilose, arabinose e 

ácido glicurônico. 

De acordo com Ferket (1996) os 

arabinoxilanos são polissacarídeos 

presente em maior quantidade no 

endosperma dos grãos de trigo, arroz, 

centeio e triticale e possuem alta 

capacidade de absorção de água. 

Choct et al. (2004) observaram 

que para aves alimentadas com cereais 

viscosos as glucanases e as xilanases 

atuam reduzindo a quantidade de 

excretas eliminadas para o meio e 

diminuem os problemas associados às 

fezes úmidas, como ovos sujos, cama 

úmida e produção elevada de amônia. 

A enzima endo-β-1,4-xilanase ou 

simplesmente xilanase é classificada 

como glicosidase e catalisa a hidrólise 

das ligações do tipo β-1,4 entre os 

resíduos de xilose na xilana (Prade, 

1995). 

Da ação das enzimas β-glucanase 

e xilanase são liberados açúcares 

disponíveis aos animais, além disso, a 

suplementação delas em dietas que 
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contenham cevada e arroz, por exemplo, 

pode atuar reduzindo a viscosidade da 

digesta e com isso melhorar a ação da 

amilase, tripsina e lipase e a digestão 

dos nutrientes na porção inicial do trato 

digestório com melhor utilização da 

energia proveniente da dieta (Fireman 

& Fireman, 1998). 

Com a suplementação de xilanase 

nas doses de 0 ou 100 U/kg em dietas 

para frangos de corte com farelo de 

trigo ou trigo inteiro na sua composição, 

Wu et al. (2004) observaram maior 

desempenho das aves e maior valor para 

EM da dieta. 

De acordo com Lima et al. (2007), 

a xilanase hidrolisa as hemiceluloses do 

milho e do trigo o que facilita a digestão 

dos nutrientes presentes nesses cereais e 

reduz a excreção de nitrogênio e 

fósforo. 

Hinton et al. (1993) observaram 

que com o uso de xilanase, em dieta à 

base de trigo, ocorreu aumento do ácido 

lático produzido no íleo e do propionato 

nos cecos das aves e isso favoreceu a 

saúde intestinal, pois o ácido lático 

exclui por competição bactérias 

patogênicas e o propionato impedi a 

ação de Salmonella. 

 

Fitase 

 

Cerca de 2/3 do fósforo (P) dos 

vegetais está ligado ao ácido fítico, o 

que leva a formação de um complexo 

orgânico que reduz a disponibilidade do 

P. Por este motivo, se faz necessário à 

suplementação de P inorgânico que se 

em quantidades acima das exigências 

dos animais passa a ser eliminado ao 

ambiente através das fezes o que agrava 

a contaminação ambiental (Fireman & 

Fireman, 1998). 

O ácido fítico ou ácido 

mioinositol hexafosfórico, em 

condições ácidas forma complexos 

insolúveis com a arginina, lisina e 
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histidina e em pH acima de 7,0 forma o 

complexo fitato-proteína (Rutherfurd et 

al., 2002) e por ser um ânion reativo 

quelata os minerais cálcio, ferro, 

magnésio, zinco, manganês e cobre, que 

são cátions bivalentes, e esta capacidade 

de quelação compromete a 

disponibilidade de energia, proteína, 

aminoácidos e minerais e inibe a 

atividade da tripsina, pepsina e amilase 

(Selle & Ravidran, 2007). 

Durante a digestão de lipídeos, o 

complexo cálcio-fitato formado pode 

reagir com os ácidos graxos e formar 

sabões insolúveis no lúmen do intestino, 

assim como durante o processo 

digestivo de carboidratos o fitato pode 

ligar-se ao amido ou inibir a ação da 

amilase o que prejudica a digestão 

(Lima et al., 2007). 

Assim sendo, a fitase é a enzima 

que catalisa a defosforilação do mio-

inositol hexafosfato, ou seja, rompe a 

ligação do P orgânico aos sais de fitato 

disponibilizando-o nas formas de 

inositol e ortofosfato (Lima et al., 

2007). Portanto, também disponibiliza 

minerais, proteínas, aminoácidos e 

energia e possibilita que os níveis de 

fósforo dietético possam ser reduzidos 

(Selle & Ravindran, 2007). 

De acordo com Choct et al. 

(2004), a fitase aumenta a 

digestibilidade do fitato de 25% para 50 

a 70% em aves. Além disso, a 

suplementação da fitase pode auxiliar as 

enzimas endógenas favorecendo a 

disponibilidade e absorção de minerais 

e a digestibilidade de aminoácidos o que 

reduz custos e impactos ambientais 

causados pela excreção de fósforo e 

nitrogênio (Rutherfurd et al., 2002). 

Porém a resposta da fitase 

depende da quantidade fornecida, da 

quantidade de cálcio na ração, da 

presença de carboidrase, da quantidade 

e origem do fitato e da idade e categoria 

dos animais (Cromweel et al., 1995).  
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Celulase 

 

A celulose é um polímero linear 

de glucose com ligações β-1,4, que pode 

ser convertido a açúcares simples por 

ação da celulase (Tasker et al., 1994). 

Em estudo conduzido por Esonu 

et al. (2004) com a inclusão de celulase 

em dietas para frangos de 28 a 35 dias 

de idade, os autores constataram que o 

ganho de peso diminuiu e o consumo de 

ração aumentou com a inclusão da 

enzima, não havendo diferença no peso 

final e na conversão alimentar.  

Entretanto, Pinheiro et al. (2004) 

estudaram o uso de protease, α-amilase 

e celulase em dieta à base de milho e de 

farelo de soja para frangos de corte e 

observaram maior peso corporal para as 

aves que receberam a suplementação 

enzimática. 

 

Pectinase 

 

As pectinas são polímeros do 

ácido β-1,4 D-galacturônico presentes 

na parede primária e em regiões 

intercelulares dos vegetais. Sua cadeia 

lateral é constituída de L-ramnose, 

arabinose, galactose e xilose (Be Miller, 

1986). 

A capacidade higroscópica das 

pectinas promove aumento do peso e do 

volume das excretas, o seu grau de 

viscosidade interfere no trânsito da 

digesta e por apresentarem relação com 

a capacidade de troca catiônica da fibra 

vegetal são capazes de estabelecer 

ligação com íons bivalentes, como o 

zinco, ferro, cálcio e magnésio, na 

superfície da fibra vegetal, com 

intervenção na absorção desses minerais 

(Voragen et al., 1995). 

Também estão relacionadas com o 

metabolismo dos lipídios que se dá a 

nível duodenal pelo processo de 

absorção de ácidos biliares na matriz da 
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digesta pectinizada. Como isso os 

lipídios são indisponibilizados para a 

reabsorção ileal com redução da sua 

recirculação entero-hepática, o que 

induz a liberação do colesterol 

endógeno para a síntese de ácidos 

biliares (Eastwood, 1992). 

A pectinase é a enzima que age 

sobre a pectina e libera sacarídios e sua 

utilização na nutrição animal é atribuída 

a redução dos efeitos antinutricionais 

observados pelo uso de fabáceas, que 

apresentam grande quantidade de 

substâncias pécticas (Lima et al., 2007). 

 

Protease 

 

A proteína é o ingrediente de 

preço mais elevado na dieta para as aves 

e com a suplementação de proteases 

ocorre o melhor aproveitamento das 

proteínas com a liberação de peptídios e 

aminoácidos o que possibilita redução 

nos níveis de inclusão desses nutrientes 

e diminuição da excreção de nitrogênio 

(Wang et al., 2006).  

Segundo Wyatt & Bedford 

(1998), o benefício do aumento da 

digestibilidade da proteína, promovida 

pela suplementação enzimática, está 

mais relacionado à redução da produção 

de aminoácidos endógenos, do que à 

melhor digestão dos aminoácidos da 

dieta. Portanto, tal benefício resulta em 

mais energia disponível para os 

processos produtivos (Lima et al., 

2007). 

Odetallah et al. (2002) 

suplementaram protease em dietas para 

frangos de corte e observaram 

melhorias significativas no crescimento 

e explicaram que isso ocorre porque no 

organismo da ave existe maior 

quantidade de aminoácidos disponíveis 

para a síntese proteica. 

De acordo com Wang et al. 

(2006), a adição de proteases na dieta de 

aves melhora o desempenho produtivo e 
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o rendimento de carcaça, sendo as 

observações mais evidentes em aves 

alimentadas com rações que contenham 

baixos níveis de aminoácidos essenciais 

ou de proteína total. 

Os autores Barbosa et al. (2008) 

testaram o efeito da combinação de 

fitase e do complexo amilase, protease e 

xilanase, em dietas de milho e soja 

sobre a digestibilidade ileal de 

nutrientes, em frangos de corte e 

verificaram melhoria na digestibilidade 

da proteína com maior retenção de 

fósforo. 

Em dietas que tenham a soja 

como ingrediente a suplementação de 

proteases pode melhorar o valor 

nutricional desse alimento, pois essas 

enzimas degradam inibidores da tripsina 

e da lecitina presentes na soja mal 

processada (Fireman & Fireman, 1998).  

 

Amilases 

 

As amilases atuam na hidrólise do 

amido e são divididas em α-amilases ou 

endoamilases, β-amilases ou 

exoamilases e glucoamilases ou 

amiloglucosidases. A α-amilase 

hidrolisa a cadeia linear da amilose, ou 

seja, rompe ao acaso as ligações α-1,4 

com a produção de maltose e glucose. 

Já a β-amilase hidrolisa as ligações 

glicosídicas α-1,4 de polissacarídeos a 

partir da extremidade não-redutora 

separando duas unidades de glucose na 

forma de β-maltose (Harger et al., 

1982). 

Conforme cita o mesmo autor, as 

β-amilases são obtidas a partir de grãos 

de poáceas não germinados, pois com a 

germinação surge a α-amilase, que 

obriga a separação em meio ácido. O 

pesquisador também relata que a β-

amilase cristalina é obtida a partir de 

grãos de trigo, cevada, batata e das 

sementes da soja e que a raiz da batata 
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doce (Ipomoea batatas) contém 

somente β-amilase. 

A amiloglucosidase é uma enzima 

extracelular que rompe as ligações α-1,4 

e α-1,6 do amido, a partir da 

extremidade não redutora, até glucose 

(Pandey et al., 2005).  

A amilopectina também pode ser 

hidrolisada por α-amilase e β-amilase, 

porém as ligações α-1,4 próximas das 

ramificações e as ligações α-1,6 não são 

hidrolisadas, sendo o produto resultante 

da ação dessas enzimas um núcleo 

condensado e ramificado denominado 

dextrina limite. Desse modo, a atuação 

da α-1,6 glucosidase é importante para 

completar a hidrólise da amilopectina 

até uma mistura de glucose e maltose 

(Pandey et al., 2005). 

Segundo Pandey et al. (2005) 

teoricamente a ação da α-amilase sobre 

a amilose conduz a 87% de maltose e 

13% de glucose; e sobre a amilopectina 

73% de maltose, 8% de isomaltose e 

19% de glucose.  

Para a atividade da α-amilase é 

necessária a presença de Ca+2, mas os 

íons Cl- também são necessários para a 

ação das α-amilases de origem animal 

(saliva e pâncreas) e de origem 

bacteriana (Baccilus subtilis) (Moran Jr, 

1982). 

 

Conclusão 

 

Em condições favoráveis para a 

atuação enzimática, a suplementação 

exógena na dieta de aves reduz a 

viscosidade da digesta, melhora a ação 

de enzimas endógenas, torna os 

nutrientes mais disponíveis e 

consequentemente melhora a digestão, o 

desempenho produtivo das aves e reduz 

os impactos ambientais. 
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