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RESUMO 
Avaliou-se os efeitos da adição do complexo enzimá-
tico produzido por Aspergillus awamori em dietas de 
um a 21 e o efeito residual de 21 a 49 dias sobre o 
desempenho de frangos caipira melhorado. Em cada 
experimento foram alojados 120 pintainhas, machos, 
da linhagem Label Rouge, distribuídos em delinea-
mento inteiramente casualizado, com dois tratamen-
tos (ração com ou sem enzima), com seis repetições 
e 10 aves por unidade experimental. Os dados foram 
submetidos à análise de variância pelo teste Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. Na fase de um a sete 
dias, a suplementação das dietas com complexo enzi-
mático reduziu o consumo de ração em 8,79% e água 
em 7,95%, melhorou a conversão alimentar em 10,0% 
e não afetou o ganho de peso e o peso final. Na fase 
de um a 14 dias, a suplementação das dietas com 
complexo enzimático aumentou o consumo de ração 
em 5,27% e não afetou o consumo de água, a con-
versão alimentar, o ganho de peso e o peso final. Na 
fase de um a 21 dias, a suplementação das dietas com 
complexo enzimático aumentou o consumo de ração 
em 10,97%, o ganho de peso em 4,05%, o peso final 
em 2,03%, piorou a conversão alimentar em 7,39% e 
não afetou o consumo de água. O efeito residual do 
uso complexo enzimático de 21 a 49 dias não alterou o 
parâmetro zootécnico (ganho de peso) das aves.
Palavras-chave: aves, desempenho, dieta, enzimas.

ENZYMATIC COMPLEX IN DIETS FOR CHICKENS 
LABEL ROUGE 
ABSTRACT
We evaluated the effects of adding the enzyme com-
plex produced from Aspergillus awamori in diets to 21 
and a residual effect of 21 to 49 days on lout chick-
ens improved performance. In each experiment were 
housed 120 chickens, male lineage Label Rouge, dis-
tributed in a completely randomized design with two 
treatments (diets with or without enzyme), with six rep-
licates of 10 birds each. Data were subjected to anal-
ysis of variance with Tukey test at 5% probability. In 
step one to seven days supplementation of diets with 
enzyme complex reduced the feed intake and 8.79% 
water 7.95%, improved feed conversion to 10.0% and 
did not affect the weight gain and final weight. In step 
one to 14 days supplementation of diets with enzyme 
complex increased the feed intake and 5.27% did not 
affect the water consumption, feed conversion, weight 
gain and final weight. In step one to 21 days supple-
mentation of diets with enzyme complex increased the 
feed intake of 10.97%, weight gain 4.05%, the final 
weight of 2.03%, decreased feed conversion 7.39% 
and did not affect the consumption of water. The re-
sidual effect of the enzyme complex use 21-49 days 
did not alter the breeding parameters (weight gain) of 
the birds .
Keyword: birds, diet, enzymes, performance.
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INTRODUÇÃO
Na produção de frangos a busca pelo aumento da efi-
ciência alimentar e produtividade, por meio da adição de 
aditivos na alimentação vem sendo utilizado como uma 
alternativa que permite reduzir os custos e aumentar a 
lucratividade da atividade. Um aspecto interessante utili-
zado como estratégia na formulação de ração para fran-
gos de corte e o uso de enzimas (POLYCARPO, 2011). 

Em geral, as enzimas exógenas são utilizadas na ali-
mentação animal com dois objetivos: complementar 
as enzimas do trato gástrico intestinal do próprio ani-
mal que são produzidas em quantidades insuficientes 
(amilases, proteases e lipases) ou fornecer aos ani-
mais enzimas que eles não têm capacidade de sinte-
tizar (carboidrases e fitases). Assim reduzir os efeitos 
negativos causados pelos polissacarídeos não-amilá-
ceos (PNA’s) (FISCHER et al., 2002).

O uso de enzimas exógenas na nutrição de aves au-
menta a disponibilidade de nutrientes, principalmente 
fósforo, nitrogênio, cálcio, cobre e zinco, diminuindo a 
presença nas fezes e, consequentemente, reduzindo 
o impacto ambiental da produção animal (MONTEI-
RO & SILVA, 2009).

Visto a importância desses aspectos, o objetivo deste 
experimento é estudar os efeitos da adição de com-
plexo enzimático produzido pelo fungo Aspergillus 
awamori sobre o desempenho de frangos caipira me-
lhorado da linhagem  Label Rouge.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura 
do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres, localiza-
da no município de Ceres - Goiás, no período de julho 
a agosto de 2014. 

O manejo do galpão e das baterias de gaiolas, an-
tes da chegada das pintainhas, obedeceu às normas 
usuais de limpeza e desinfecção. Além disso, a tem-
peratura interna do galpão foi monitorada diariamente 
por meio de um termômetro digital de mínima e de má-
xima. Quando necessário, foi realizado manejo de cor-
tinas para manter a temperatura adequada às aves.

Foram utilizados 120 pintainhas, machos, da linha-
gem Label Rouge com um dia de vida, distribuídos 

em dois tratamentos (controle e ração com adição do 
complexo enzimático) até os 21 dias de vida (experi-
mento I). As aves foram mantidas em três baterias de 
aço galvanizado, com quatro andares e divisões de 
0,80 x 0,75 x 0,25 m (c x l x h), comedouro e bebedou-
ro lineares, instaladas em galpão de alvenaria.

O complexo enzimático utilizado foi produzido nos La-
boratórios de Enzimologia e de Fisiologia da Diges-
tão, do Instituto de Ciências Biológicas/ICB II, da Uni-
versidade Federal de Goiás, utilizando uma linhagem 
de Aspergillus awamori proveniente do Laboratório de 
Biologia Molecular da Universidade de Brasília (UnB).

A ração experimental foi formulada à base de milho, 
farelo de soja, óleo de soja e núcleo comercial para 
atender as exigência nutricionais sugeridas por MO-
REIRA et al. (2012) e manipulada na fábrica de ra-
ções do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres. A 
dieta basal conteve 2, 850 Mcal/kg de Energia Meta-
bolizável (EM), 19,53% Proteína Bruta (PB), 1,04% 
Lisina digestível, 0,75% de Metionina+Cistina, 0, 67% 
de Treonina digestível e 0,22% de Triptofano diges-
tível. O fornecimento da dieta às aves, o complexo 
enzimático foi aspergida, diariamente, no farelo de 
soja, na proporção de 120 mL para cada quilograma 
de ração, e em seguida os outros ingredientes foram 
adicionados e homogeneizados.

A avaliação do efeito residual do complexo enzimáti-
co nas aves foi realizada dos 21 aos 49 dias de vida 
(experimento II), as aves receberam a mesma dieta, 
essas foram alojadas em um galpão de alvenaria com 
dimensões de 10 x 6 m e pé direito de 3 m. Os be-
bedouros utilizados foram pendulares e comedouros 
tubulares. A densidade de alojamento foi de 2 aves/
m2 e tiveram acesso ao campo formado com grama 
estrela africana, sendo que era disponibilizado uma 
área de 3m2 por ave. Para identificação das aves de 
cada tratamento e suas respectivas repetições foi uti-
lizada ligas de silicone no pé direito e esquerdo das 
aves com combinação de diferentes cores.

O delineamento experimental foi inteiramente casua-
lizado, foram utilizadas seis repetições por tratamento 
e 10 aves por unidade experimental. As variáveis ana-
lisadas foram o ganho de peso das aves, o consumo 
de ração, a conversão alimentar e o consumo de água 
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do primeiro aos 21 dias e dos 21 aos 49 dias de idade 
foi analisado apenas o ganho de peso das aves. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de pro-
babilidade, utilizando-se do software SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período experimental a temperatura am-
biental variou de 23 a 35 ºC, não houve morte de 
aves. Experimento I. Os dados de desempenho na 
fase de um a sete dias de vida das aves estão apre-
sentados na Tabela 1. Pode-se observar que houve 
diferença significativa (P<0,05) no desempenho das 
aves, ração elaborada com complexo enzimático pro-
porcionou redução no consumo de ração 8,79% e 
água 7,95%, a conversão alimentar melhorou 10%, 
quando comparada a ração basal. O ganho de peso e 
o peso final não foram afetados (P>0,05) pela adição 
do complexo enzimático à ração.

MORGADO (2013) avaliou complexo enzimático de 
mesma origem adicionado na dieta de frangos de 
corte, da linhagem Cobb, observou resultados se-
melhantes, em que aves alimentadas com complexo 
enzimático apresentaram maior consumo de ração, 
entre um e sete dias de vida em relação à dieta con-
trole.

O mesmo autor também encontrou resultados para 
consumo de água, menor 4,5% na ração com comple-
xo enzimático quando comparado à dieta controle, re-
sultados semelhantes aos obtidos neste estudo. Fato 
que pode ser justificado pela presença de maior teor 
de umidade na ração com complexo enzimático, o que 
pode ter proporcionado um menor consumo de água. 

Considerando que a aplicação de 120 mL de complexo 
enzimático à ração aumentou o peso da dieta em apro-
ximadamente 120 g. Como consequência, para cada 
100 g de ração consumida, a ave ingeriu cerca de 10 a 
12 g de água. Esses valores podem ter influenciado os 
cálculos da quantidade de água consumida.

Na fase de um a 14 dias de vida, houve diferença 
significativa (P<0,05) entre a ração com e sem com-
plexo enzimático somente para o consumo de ração 
(Tabela 2). As aves que receberam ração com enzi-
ma consumiram 5,27% mais ração. No período de 
um a 14 dias de criação, a adição do complexo en-
zimático na ração não afetou o consumo de água, o 
peso final, o ganho de peso e a conversão alimentar 
de frangos.

Na fase de um a 21 dias de vida, houve alteração sig-
nificativa (P<0,05) entre a ração com e sem complexo 
enzimático para o consumo de ração, peso final, ga-
nho de peso e conversão alimentar. O consumo de 
água não foi afetado (P>0,05) pela adição do comple-
xo enzimático à ração (Tabela 3). As aves que recebe-
ram ração com enzima consumiram 10,97% mais ra-
ção; pesaram 2,03% a mais, ganharam 4,05% a mais 
de peso e converteram 7,39% a menos, a adição do 
complexo enzimático na ração não afetou o consumo 
de água quando comparada as aves que consumiram 
ração controle.

Resultados discordantes dos obtidos neste trabalho 
foram verificados por SANTOS et al. (2006) em expe-
rimento com frangos de corte, machos, da linhagem 
HI-Y, com e sem a adição de complexo enzimático na 
ração, no período de um a 21. Esses autores não ob-

TABELA 1. Desempenho de frangos caipira melhorado da linhagem Label Rouge alimentados com rações suplementadas ou 
não com complexo enzimático produzido pelo fungo Aspergillus awamori, no período de um a sete dias de criação.

Parâmetros
Tratamento

CV (%) P
Controle Ração + enzima

Consumo de ração (g) 116,48a 106,24b 6,29 0, 029
Consumo de água (mL) 239,71a 220,64b 6,43 0, 049
Peso final (g) 108,16a 109,27a 4,54 0, 704
Ganho de peso (g) 64,76a 65,77a 7,65 0, 733
Conversão alimentar (kg.kg-¹) 1,80b 1,62a 5,15  0, 0055
Médias seguidas de mesma letra minúsculas, na linha, não diferem (P>0,05) pelo teste Tukey; CV(%): Coeficiente de Va-
riação; P: Probabilidade. Fonte:Elaborado pelo autor (2014).
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TABELA 2. Desempenho de frangos da linhagem Label Rouge alimentados com rações suplementadas ou não com complexo 
enzimático produzido pelo fungo Aspergillus awamori, no período de um a 14 dias de criação.

Parâmetros
Tratamento

CV (%) P
Controle Ração + enzima

Consumo de ração (g) 375,30b 396,18a 3,92 0, 038
Consumo de água (mL) 764,98a 732,85a 6,35    0,55
Peso final (g) 269,00a 276,00a 3,96 0, 287
Ganho de peso (g) 225,61a 232,51a 4,70 0, 292
Conversão alimentar (kg.kg-¹) 1,66a 1,71a 3,10 0, 208
Médias seguidas de mesma letra minúsculas, na linha, não diferem (P>0,05) pelo teste Tukey; CV(%): Coeficiente de Va-
riação; P: Probabilidade. Fonte: Elaborado pelo autor(2014).

TABELA 3. Desempenho de frangos da linhagem Label Rouge alimentados com rações suplementadas ou não com complexo 
enzimático produzido pelo fungo Aspergillus awamori, no período de um a 21 dias de criação.

Parâmetros
Tratamento

CV (%) P
Controle Ração + enzima

Consumo de ração (g) 781,71b 878,07a 2,70 < 0001
Consumo de água (mL) 1525,82a 1494,84a 5,76 0, 551
Peso final (g) 522,11b 542,42a 2,65 0, 032
Ganho de peso (g) 478,71b 498,93a 2,88 0, 031
Conversão alimentar (kg.kg-¹) 1,63a 1,76b 1,94  < 0001
Médias seguidas de mesma letra minúsculas, na linha, não diferem (P>0,05) pelo teste Tukey; CV(%): Coeficiente de Va-
riação; P: Probabilidade. Fonte: Elaborado pelo autor(2014).

servaram alteração no consumo de ração, no ganho 
de peso e na conversão alimentar dos frangos.
Ao estudar a adição do complexo enzimático em ra-
ção para frangos de corte, da linhagem Ross, COSTA 
et al. (2004) observaram que o consumo de ração e 
o ganho de peso das aves não foram afetados pela 

TABELA 4. Ganho de peso (GP) dos 21 aos 49 dias de vida de frangos da linhagem Label Rouge alimentados até os 21 dias 
com ração contendo ou não complexo enzimático produzido pelo fungo Aspergillus awamori.

Tratamento Dias
Parâmetros

CV (%) P
Ganho de peso (g)

Controle
21-28

252,5a

24,12  0, 873
Ração + enzima 244,5a

Controle
21-35

532,0a

25,86  0, 394
Ração + enzima 593,9a

Controle
21-42

1059,5a

4,97 0, 386 
Ração + enzima 1075,3a

Controle
21-49

1504,0a

5,21 0, 342
Ração + enzima 1513,6a

Médias seguidas de mesma letra maiúsculas, na coluna, não diferem (P>0,05) pelo teste Tukey; CV(%): Coeficiente de 
Variação; P: Probabilidade. Fonte: Elaborado pelo autor(2014).

suplementação enzimática. Além disso, a conversão 
alimentar foi 5,44% melhor para as aves submetidas 
à ração com enzimas.

No experimento II (21 a 49 dias), o efeito residual em 
relação ao uso do complexo enzimático produzido 
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pelo fungo Aspergillus awamori na ração de frangos 
da linhagem Label Rouge não alterou o parâmetro 
zootécnico (ganho de peso) das aves (Tabela 4).

Nas fases de 21 a 28, 21 a 35, 21 a 42 e 21 a 49 dias 
após o uso do complexo enzimático não se obteve 
diferença significativa (P>0,05) para os resultados 
de ganho de peso para as aves que tinham recebido 
complexo enzimático na ração quando comparadas 
com a dieta controle. Resultados semelhantes para 
o ganho de peso foram encontrados por PUCCI et al. 
(2003), que avaliaram o efeito residual de complexo 
enzimático (amilase, xilanase e protease), para fran-
gos de corte da linhagem AgRoss dos 22 aos 42 dias.

CONCLUSÃO
Não se justifica a adição do complexo enzimático pro-
duzido pelo fungo Aspergillus awamori em rações de 
um a 21 dias para frangos da linhagem Label Rou-
ge, tendo em vista os resultados dos parâmetros de 
desempenho. Não houve beneficio do efeito residual 
do complexo enzimático sobre o ganho de peso em 
frangos da linhagem Label Rouge.
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