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RESUMO 

 

Gabriela Letícia Delai Vigne. Doses de complexo enzimático para novilhos terminados em 

confinamento, alimentados com dieta de alta densidade energética. 2018. 92f. Universidade 

Estadual do Centro-Oeste – Unicentro. Dissertação (mestrado em Ciências Veterinárias), 

Guarapuava.  

A utilização de enzimas exógenas é uma possível estratégia para melhorar a eficiência 

alimentar dos ruminantes. Entretanto, poucos são os estudos associando doses de complexos 

enzimáticos a dietas de alta densidade energética isentas de forragem com intuito de avaliar 

desempenho animal, digestibilidade da dieta, característica de carcaça e comportamento 

ingestivo. Dentro deste contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho animal, a 

digestibilidade aparente da dieta, as características de carcaça e o comportamento ingestivo de 

novilhos confinados suplementados através da alimentação com doses do complexo enzimático 

(0; 2,5; 5,0 e 7,5 g animal-1 dia-1). As dietas foram constituídas por 85% grão de milho e 15% 

de núcleo proteico. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, constituído de 

quatro tratamentos e quatro repetições, onde cada repetição foi representada por uma baia com 

dois animais. Utilizou-se no experimento 32 novilhos inteiros, ½ sangue Angus Nelore, com 

idade média de 12 meses e peso vivo médio inicial de 422 kg. Os animais foram confinados por 

um período de 77 dias. A inclusão progressiva do complexo enzimático na alimentação de 

novilhos confinados promoveu redução na ingestão diária de matéria seca, melhoria na 

conversão alimentar e aumento na deposição de gordura na carcaça. A dose de 5 g animal-1 dia-

1 do complexo enzimático aumentou a digestibilidade aparente da dieta e do amido, e reduziu 

a produção de fezes. Portanto, a inclusão progressiva do complexo enzimático avaliado é eficaz 

em promover melhorias no desempenho animal e nas características de carcaça. E a dose de 5 

g animal-1 dia-1 é eficaz em aumentar a digestibilidade da dieta.  

 

Palavras-Chave: aditivo alimentar, características de carcaça, comportamento ingestivo, dieta 

isenta de forragem, digestibilidade, enzimas exógenas. 
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ABSTRACT 

 

Gabriela Letícia Delai Vigne. Doses of enzyme complex for feedlot finished steers fed with 

high energy density diet. 2018. 92f. State University of Midwest) - Unicentro. Dissertation 

(Master of Veterinary Sciences), Guarapuava. 

 

The use of exogenous enzymes is a possible strategy to improve ruminant feed efficiency. 

However, there are few studies associating doses of enzymatic complexes to high-energy 

density diets roughage-free to evaluate animal performance, diet digestibility, carcass traits and 

ingestive behavior. In this context, the objective of this work was to evaluate animal 

performance, apparent digestibility of the diet, carcass traits and ingestive behavior of feedlot 

steers supplemented by feeding with doses of the enzyme complex (0, 2.5, 5.0 and 7.5 g animal-

1 day-1). The diets consisted of 85% corn grain and 15% protein nucleus. The experimental 

design was a randomized block, consisting of four treatments and four replications, where each 

replicate was represented by a stall with two animals. Thirty-two ½ Angus ½ Nellore crossbred 

steers at an average age of 12 months and with an average initial weight of 422 kg were used 

in the experiment. The animals were confined for a period of 77 days. The progressive of the 

enzymatic complex in the diet of feedlot steers promoted reduction of daily dry matter intake, 

improvement in feed conversion and increase fat deposition in the carcass. The dose of 5 g of 

animal-1 day-1 enzyme complex increased the apparent digestibility of diet and starch and 

reduced the production of feces. Therefore, the progressive inclusion of the enzyme complex 

evaluated is effective in promoting improvements in animal performance and carcass traits. 

And the dose of 5 g animal-1 day-1 is effective in increasing the digestibility of the diet. 

 

Keywords: feed additive, carcass trais, ingestive behavior, roughage-free diet, digestibility, 

exogenous enzymes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o mercado pecuário passa por processo de intensificação, devido ao 

aumento da importância do setor em nível mundial, elevada competitividade gerada entre 

os mercados produtores de carne, aumento da demanda de produtos de origem animal e 

a crescente consciência sustentável.  

Para manutenção desta atividade no mercado atual, há necessidade de um sistema 

eficientemente econômico. Sendo que as medidas de aperfeiçoar essa eficiência baseiam-

se em manejo, cuidados sanitários, instalações, sistema de criação, potencial genético, 

mas principalmente no que diz respeito ao desempenho e a produtividade animal, o qual 

está intimamente relacionado à conversão alimentar.  

Devido a isso, não só o fornecimento de alimentos de boa qualidade aos animais 

em todas as fases de vida, como também estratégias de manipulação da fermentação 

ruminal tem sido utilizadas a fim de alcançar a eficiência desejada e tornar a produção 

mais sustentável.  

Porém, o grande contraste encontrado no setor pecuário atualmente, 

principalmente nos países tropicais, é o alto custo dos alimentos e a baixa qualidade das 

fontes de alimentos disponíveis (SUJANI E SERESINHE, 2015).  

Por isso, a manipulação da fermentação ruminal já é utilizada por 99,2% dos 

terminadores de gado em confinamento no Brasil, por meio do uso de algum tipo de 

aditivo alimentar em dietas de acabamento (OLIVEIRA E MILLEN, 2014). 

Nos últimos anos, as enzimas se mostraram muito eficientes na nutrição de 

monogástricos, melhorando o valor nutritivo da dieta e favorecendo a produtividade. Com 

isso, o uso de aditivos enzimáticos tornou-se presente na nutrição de ruminantes como 

manipuladores de fermentação ruminal, e sua utilização têm sido apontada como possível 

estratégia para melhorar a eficiência de utilização dos alimentos (QUEIROZ et al., 2004; 

MEALE et al., 2014).  

De acordo com Campestrini et al. (2005), as enzimas não possuem função 

nutricional direta, mas auxiliam o processo digestivo melhorando a digestibilidade dos 

nutrientes presentes na dieta, e com isso, consequentemente o desempenho animal. 

A manipulação da fermentação ruminal por meio de enzimas exógenas, ao 

aumentar da digestibilidade da matéria seca, proporciona redução da produção de fezes e 

excreta de nutrientes ao ambiente e redução do fornecimento de alimentos aos animais, 

por melhor aproveitamento da dieta, indo de encontro aos preceitos da sustentabilidade.  
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Além de melhorar o desempenho dos animais, o uso de enzimas exógenas pode 

melhorar as características da carcaça dos bovinos, por aumentar a produção de ácidos 

graxos voláteis no organismo (BEAUCHEMIN et al., 2003). 

Contudo, um empecilho para utilização de enzimas na nutrição de ruminantes se 

dá pelas poucas pesquisas relacionadas a doses adequadas dos complexos enzimáticos, 

sendo que subdosagens são ineficientes para provocar uma melhora na digestibilidade da 

dieta e uma superdosagem compete com os microrganismos pelo sitio de ligação não 

tendo seu efeito desejado (WALLACE et al., 2001).  

Embora a pesquisa sobre o uso de enzimas exógenas para animais tem sido 

intensiva e extensiva nas últimas décadas, mais investigações ainda são necessárias, 

principalmente no que diz respeito aos ruminantes, para determinar os efeitos específicos 

de cada enzima e para cada tipo de dieta, para explicar os mecanismos moleculares 

envolvidos no animal, e também para procurar formulações mais eficientes e estáveis 

garantindo uma máxima produtividade animal de forma consistente com a realidade a 

campo. 

Além disso, dietas de alta densidade energética são muito empregadas nas fases 

de terminação de bovinos em confinamento, entretanto, a maior parte do grão de milho 

utilizado na nutrição animal brasileira é do tipo duro (OLIVEIRA E MILLEN, 2014), ou 

seja, apresenta maior concentração de polissacarídeos não amiláceos, que reduz a 

digestibilidade do amido presente no grão. Entretanto, poucos são os estudos associando 

doses de complexos enzimáticos a dietas de alta densidade energética isentas de forragem 

com intuito de avaliar desempenho animal, digestibilidade da dieta, característica de 

carcaça e comportamento ingestivo.  

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar doses de complexo 

enzimático, adicionadas à dieta de alta densidade energética isenta de forragem, fornecida 

à novilhos confinados, sobre o desempenho animal, digestibilidade aparente da dieta, 

característica de carcaça e comportamento ingestivo dos animais. 
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2. PECUÁRIA BRASILEIRA SUSTENTÁVEL E SUA CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÔMICAS 

 

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States 

Departament of Agriculture – USDA), em 2015 o Brasil deteve o segundo maior rebanho 

de bovinos do mundo (21,7% do efetivo mundial). Além disso, de acordo com o mesmo 

órgão e no mesmo ano, o país foi o segundo maior produtor de carne bovina, 

representando 15,7% da produção mundial. Estimou-se que, em 2015, a cadeia produtiva 

da carne bovina movimentou cerca de R$ 483,5 bilhões, apresentando um crescimento de 

44,7% desde 2010 no montante movimentado pelo setor (ABIEC, 2016).  

Essa importância do setor pecuário brasileiro em âmbito mundial e a elevada 

competitividade, juntamente com o grande tamanho do rebanho bovino nacional, tem 

chamado a atenção da comunidade internacional, que tem questionado frequentemente as 

práticas produtivas e o impacto ambiental da bovinocultura brasileira (DE ZEN et al., 

2008). 

Tal fato, somado à expansão da atividade e à popularização do termo 

sustentabilidade, faz surgir o termo pecuária sustentável na cadeia produtiva de carne 

bovina, a qual visa não apenas a proteção e melhoria do ambiente natural e bem-estar 

animal, sendo ao mesmo tempo produtiva e eficiente (VAN CALKER et al., 2005). 

Segundo Euclides Filho e Cezar (2000), as formas de aperfeiçoar a eficiência 

podem ser efetuadas através do uso de alguns meios tecnológicos, simples ou mais 

complexos, que vão desde a realização de um bom manejo até a melhoria do potencial 

genético dos animais, passando pela alimentação, pelo sistema de criação e instalações e 

pela maior atenção aos cuidados sanitários. 

Sendo assim, inevitavelmente, a pecuária de corte brasileira vem se transformando 

por meio da intensificação do processo de produção e buscando melhores índices 

zootécnicos, como forma de aumentar a lucratividade e visando tornar a produção mais 

sustentável (OBEID et al., 2006). Desta forma, o sistema de confinamento é uma 

ferramenta para intensificar a cadeia da carne (PACHECO et al., 2015), prática que vem 

aumentando consideravelmente nos últimos anos (OBEID et al., 2006).  

Além do sistema de criação, a eficiência econômica do sistema está 

principalmente relacionada à conversão alimentar do animal, por isso, além da 

necessidade de animais de boa genética, o uso de alimentos com elevada qualidade 

nutricional é muito importante em todos as fases de produção (GESUALDI et al., 2010).  
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Estima-se que cerca de 50 a 60% dos custos de produção de ruminantes, criados 

com finalidade econômica, são representados pela alimentação. Sendo assim, quando se 

prioriza a eficiência, o manejo alimentar assume papel fundamental na cadeia produtiva 

e por isso tem sido alvo de intensas pesquisas (OLIVEIRA et al., 2007). 

Ao longo dos anos, a ação conjunta de vários programas de melhoramento 

genético de plantas forrageiras, estratégias de manejo e avanços agronômicos tem 

contribuído para melhorar a digestibilidade da fibra dos alimentos fornecidos aos animais. 

Entretanto, mesmo diante do avanço adquirido nestas áreas, a digestibilidade de alguns 

componentes ainda limita o consumo de energia disponível em alimentos para ruminantes 

(BEAUCHEMIN et al., 2003; REIS et al., 2015). 

Nos sistemas de produção animal, a cultura do milho representa uma fonte de 

alimento fundamental aos animais. Fato que se deve ao seu alto teor energético e elevada 

produtividade de energia digestível por unidade de área (MISSIO, 2007). 

Recentemente, em fases de terminação de animais em confinamento têm-se 

observado a utilização de dietas com pouca ou isenta participação de forragens, 

constituídas totalmente de alimentos concentrados, que na grande maioria (cerca de 80%) 

se constitui de grãos de milho inteiros, sendo o restante composto por um núcleo protéico, 

vitamínico e mineral (UENO, 2012). 

De acordo com Oliveira e Millen (2014), 74,8% dos nutricionistas brasileiros 

utilizam dietas de terminação com proporção de grãos superiores a 50% da matéria seca 

total e 81,8% utilizam níveis de inclusão de concentrado na dieta total de terminação com 

níveis acima de 70% da matéria seca. 

Isso se deve ao fato de que o uso de dietas altamente energéticas em confinamento 

para terminação de bovinos tem mostrado melhorias nas características de carcaça dos 

animais (SCHOONMAKER et al., 2014).  

Além disso, dietas de alta densidade energética possibilitam atingir níveis 

máximos de desempenho individual, além de animais precoces e lotes mais homogêneos 

e padronizados (DIAS et al., 2016) com intuito de abastecer o mercado da carne.   

Destaca-se, também, o fácil manejo de dietas totalmente a base de concentrados, 

pela ausência do armazenamento e do fornecimento de volumoso. Porém, a eficiência 

deste sistema depende do preço pago pela aquisição do grão de milho (DIAS et al., 2016).  

Porém, apesar de o milho (Zea mays L.) ser a principal fonte energética utilizada 

em dietas para ruminantes devido ao alto teor de amido (ACARI E DOS SANTOS, 2013), 
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são carboidratos não fibrosos dos grãos que determinam a degradabilidade ruminal e o 

valor energético deste alimento (ALLEN et al., 1997). 

Os grânulos de amido enstão encapsulados por uma matriz proteica a qual está 

altamente relacionada à disponibilização do amido. Essas proteínas formam uma barreira 

hidrofóbica que prejudica e limita o ataque enzimático ao amido (Momany et al., 2006; 

Cantarelli et al., 2007), sendo responsável pelas diferenças entre a degradabilidade 

ruminal dos grãos (PEREIRA et al., 2004). Entretanto, normalmente este grão é tratado 

com ingrediente de composição química conhecida e padronizada, estabelecida pela 

média de valores e publicada em tabelas de composição dos alimentos (CANTARELLI 

et al., 2007). 

No Brasil, o grão de milho utilizado na nutrição animal tem predominantemente 

o endosperma vítreo (CORREA et al., 2002). De acordo com Oliveira e Millen (2014) 

96,5% do milho fornecido aos animais no Brasil é de textura tipo Flint ou duro. 

Diferentemente do que ocorre em outros países produtores de milho, no Brasil os milhos 

duros e semi-duros são preferidos em virtude de serem menos susceptíveis ao ataque de 

pragas e perdas durante o processamento (PIOVESAN ET AL., 2011). 

A textura do grão está relacionada com a quantidade de endosperma vítreo e 

farináceo, ou seja, quanto mais duro o grão, maior é a proporção de endosperma vítreo 

quando comparado ao endosperma farináceo (CANTARELLI et al., 2007). Grãos do tipo 

vítreo ou duro possuem corpos proteicos do endosperma maiores e mais numerosos 

(BATALHA, 2015). E grânulos de amido poligonais bastante adensados e uniformes, 

além de menor teor de umidade (PEREIRA, 2011; ROSSI et al., 2016). Enquanto que 

grão dentados, os quais possuem maior proporção de endosperma fárinaceo quando 

comarado ao vítreo, os grânulos de amido são mais arredondados e numerosos, com 

grande amplitude de tamanho, inexistindo matriz proteica envolvendo-os, verificando 

grandes espações entre eles (ROSSI et al., 2016).  

Em milho flint de textura dura, a predominância de endosperma vítreo pode 

deprimir a digestão ruminal do amido comparativamente ao endosperma farináceo de 

milho dentado. Tal fato, indica que boa parte do amido do grão de milho não é aproveitado 

quando destinado à alimentação animal (ROSSI et al., 2016). 

Dessa forma, não apenas forragens tem sua digestibilidade limitada. Logo, 

otimizar o aproveitamento do amido e aumentar a eficiência do uso dos grãos pelos 

animais é importante, não só no que diz respeito aos benefícios gerados pelo incremento 
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em desempenho e produtividade dos animais, mas também como forma de reduzir o 

fornecimento de grãos pela compensação do aumento da digestibilidade. 

Por estes motivos a aplicação de técnicas que aumentem a digestão do amido, por 

aumento da digestibilidade dos nutrientes dos grãos de milho com alta vitreosidade, que 

são os mais cultivados no Brasil, torna-se cada vez mais comum nos confinamentos. 

Dentre essas técnicas pode-se destacar o uso de enzimas exógenas.  

 

3. ENZIMAS EXÓGENAS NA NUTRIÇÃO ANIMAL 

 

3.1. Enzimas  

As enzimas são proteínas biocatalisadoras produzidas por células vivas, ou seja, 

aceleram as reações químicas biológicas atuando na ruptura de ligações ou na síntese de 

novos compostos, sendo classificadas e nomeadas segundo a reação que catalisam ou o 

substrato a que se ligam (NELSON E COX, 2014). Como aditivos nutricionais são 

adicionadas aos produtos destinados à alimentação ou à água de bebida dos animais ou 

administrados diretamente via oral (BRASIL, 2004). 

As enzimas têm a capacidade de acelerar as reações químicas por diminuir a 

energia de ativação necessária para desencadear a mesma, sem alterar a termodinâmica 

da reação (CAMPESTRINI et al., 2005). Além disso, as enzimas são altamente 

específicas e seletivas para seus substratos, além de atuarem apenas sob condições 

favoráveis de pH e temperatura. E é através da presença do substrato que a secreção 

enzimática é ativada (NELSON E COX, 2014). 

Cada enzima apresenta um sítio de ligação e um sítio catalítico. O sítio de ligação 

cria uma superfície complementar ao substrato, favorecendo que o sítio catalítico da 

enzima se liga a seu substrato. Desta forma, permite-se que ocorra a reação de catálise de 

determinada ligação química, convertendo o complexo enzima-substrato em enzima e 

produto (NELSON E COX, 2014).  

O aumento da temperatura, inicialmente aumenta a velocidade de reação, pois a 

energia cinética das moléculas enzimáticas favorecem a interação com o substrato. Ao 

chegar em temperaturas ótimas, a velocidade de reação é máxima. Entretanto, 

temperaturas excessivas suprimem ou desnaturam a estrutura das enzimas, tornando-as 

inativas. Portanto, as enzimas devem ser adicionadas à concentrados comerciais após a 

peletização, a qual atinge a temperatura de 75°C (CAMPESTRINI et al., 2005). 
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Da mesma forma que a temperatura, a concentração de ânions H+ altera a 

velocidade das reações enzimáticas. Por sua vez, extremos de potencial hidrogeniônico 

(pH), inativam a ação das enzimas. A propósito, assim como a temperatura, o pH 

adequado para atingir a velocidade máxima de reação varia conforme a enzima 

(CAMPESTRINI et al., 2005). 

Pela atividade biocatalítica e especificidade, as enzimas são utilizadas em vários 

ramos industriais para o desenvolvimento de produtos e serviços de forma mais 

sustentável. Porém, apesar de o uso de enzimas comerciais não reduzir os custos de 

produção, ela diminui uso dos recursos naturais envolvidos na cadeia de produção de 

determinado produto, principalmente no que diz respeito ao consumo de água e energia e 

a poluição dos mesmos. Sendo assim, as enzimas se mostram uma alternativa sustentável 

para o convencional método químico de produção (BANSAL E GOEL, 2015). 

 

3.2. Enzimas exógenas na nutrição de ruminates 

No que diz respeito as enzimas como aditivo alimentar para animais de produção, 

desde o início da utilização, as enzimas tiveram objetivo de remover os efeitos 

antinutricionais dos alimentos, e com o decorrer do tempo, passaram ser utilizadas 

também a fim de aumentar a digestibilidade dos nutrientes totais da dieta, acarretando em 

melhorias no desempenho animal (CHOCT, 2006). Já que, segundo Obeid et al. (2006), 

um dos fatores que mais determinam o desempenho animal é o consumo. Mas também é 

importante destacar que 10 a 40% das variações de desempenho animal estão relacionadas 

com a digestibilidade dos componentes nutritivos (MERTENS, 1994). 

A maior parte das enzimas utilizadas na nutrição animal são hidrolases e, por ação 

catalítica, reagem de forma a promoverem a remoção de prótons das moléculas de água 

para formar moléculas de oligossacarídeos e íons hidróxidos a partir de um polímero, 

como amido ou xilana (CAMPESTRINI et al., 2005; GIESE, 2008) proveniente dos 

alimentos consumidos pelos animais.  

Atualmente, o uso de enzimas exógenas na avicultura e na suinocultura está bem 

elucidado e estabelecido. A utilização de enzimas exógenas como celulases, glucanases, 

xilanases e pectinases na nutrição de monogátricos, minimizam os componentes 

antinutricionais dos alimentos, por promovem a hidrólise de PNAs (BANSAL E GOEL, 

2015). 

Desta forma, as enzimas têm sido intensivamente utilizadas para melhorar o valor 

nutritivo dos alimentos para não ruminantes, especialmente frangos de corte, e como 
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aditivos de silagem, mas em dietas de ruminantes adultos seu uso ainda é restrito 

(BEAUCHEMIN et al, 1999). 

Porém, pelo fato de grãos também serem largamente utilizados na nutrição de 

ruminantes, principalmente o milho, e mesmo estes animais tendo o privilégio de 

conviverem com microrganismos que degradam a fibra vegetal, os teores de fibra, 

proteína e gordura da dieta podem influenciar a degradação e o aproveitamento dos 

nutrientes pelos ruminantes em função de uma influência e uma interação complexa entre 

composição, processamento, valor nutritivo final da dieta e saúde ruminal (MARTINS et 

al., 2006).  

Tais fatos desencadearam pesquisas sobre o papel das enzimas na alimentação, de 

ruminantes, como forma de aumentar a digestibilidade dos alimentos e melhorar a 

eficiência de utilização, proporcionando melhora no desempenho animal. 

A atividade enzimática que ocorre mais comumente no rúmen é a atividade 

fibrolítica, que inclui a ação das enzimas celulase, xilanase, β-glucanase e pectinase. 

Além das enzimas fibrolíticas, outras enzimas também são identificadas no rúmen e 

incluem as amilases, proteases, fitases e enzimas específicas na degradação de toxinas 

encontradas nas plantas, como as tanases (BANSAL E GOEL, 2015). 

A variedade de enzimas presentes no rúmen é proveniente não apenas em função 

da diversidade de microrganismos ruminais, mas também em função da multiplicidade 

de enzimas produzidas por microrganismos individuais. E uma eficiente digestão dos 

complexos de substratos encontrados no rúmen requerem a atividade coordenada das 

enzimas (WANG E McALLISTER, 2002). 

 

3.2.1. Celulase 

A celulose é um homopolissacarídeo formado exclusivamente por moléculas de 

glicose ligadas entre si por ligações glicosídicas β-1,4. Entre as camadas de celulose, estão 

presentes outros polissacarídeos, como a hemicelulose e a pectina, além de compostos 

fenólicos como a lignina, os quais interagem entre si de forma irregular e complexa 

(KOZLOSKI, 2011), como pode ser visualizado na Figura 1. 

As enzimas celulases são capazes de hidrolisar as ligações 1,4 β-D-glicosídicas 

da celulose em monômeros (GOEL et al., 2015). 
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Figura 1. Estrutura de uma fibra vegetal. 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2009) e Kozloski (2011). 

 

De acordo com a estrutura e a função, as enzimas celulases podem ser 

subdivididas em endocelulases (enzimas celulases que clivam ligações internas da 

molécula em sites amorfos que permitem formar novas ligações e correntes); exocelulases 

(celulases que clivam 2 a 4 unidades dos extremos não-redutores da molécula de celulose 

produzida pela endocelulsase); e celobiase ou β-glicosidase (que hidrolisa o produto das 

exoceluloses em monossacarídeos individuais de glicose), ilustradas na Figura 2 (GOEL 

et al., 2015).  

Portanto, a celulose é degradada por ação sequencial e integrada de várias 

endocelulases, exocelulases e β-glicosidases que hidrolisam ligações β-1,4 no interior e 

no final da cadeia do polímero, liberando glicose como produto final. Ao longo deste 
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processo, também são liberados celodextrinas (polímero formado de quatro monômeros 

de glicose) e celobios (formado por duas moléculas de glicose) (KOZLOSKI, 2011). 

 

Figura 2. Estrutura da celulose, da celobiose e da glicose e atuação dos três tipos de 

enzimas celulases. 

 

Fonte: Adaptado de Goel et al. (2015). 

 

De acordo com Goel et al. (2015), em alguns microrganismos, as celulases são 

produzidas como enzimas livres, onde diferentes enzimas atuam em partes diferentes da 

celulose. Entretanto, em outros microrganismos, a degradação da celulose é realizada por 

um grande complexo multienzimático conhecido como celulossoma.  

O celulossoma é uma estrutura glicoproteica multifuncional associada à parede da 

célula bacteriana, constituída por subunidades catalíticas e não-catalíticas. Sendo que as 

subunidades catalíticas incluem as enzimas celulases, glicosidases, xilanases, entre 

outras. Enquanto que as subunidades não-catalíticas são representadas por proteínas de 

ligação e são responsáveis pela ligação do complexo enzimático com a parede celular 

bacteriana e aderência específica da bactéria com o substrato (KOZLOSKI, 2011). 

Sabe-se que a adesão e colonização dos microrganismos aos alimentos também é 

essencial para a digestão ruminal (McALLISTER et al., 1994). Já que este artifício 

permite a aproximação dos sistemas enzimáticos associados às membranas das bactérias 

aos substratos, promovendo a degradação das macromoléculas por hidrólise catalisada 
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pelas enzimas presentes na superfície externa da membrana das células bacterianas 

(KOZLOSKI, 2011).  

 

3.2.2. Hemicelulases 

As hemicelulases incluem uma variedade de diferentes tipos de enzimas cujo 

substrato é a hemicelulose (Figura 3). A hemicelulose é um heteropolissacarídeo 

ramificado, composto principalmente por pentoses, hexoses e ácidos urônico unidos por 

ligações β-1,4 entre xiloses e α-1,2 ou α-1,3 entre arabinoses e xiloses em estrutura 

vertebral (GOEL et al., 2015; KOZLOSKI, 2011). 

Porém, as principais hemiceluloses encontradas em plantas são os xiloglucanos, 

os arabinoxilanos, os glucoarabinoxilanos, os β-glucanos e os mananos, sendo que em 

todos existe uma cadeia principal de monossacarídeos de glicose, xilose e manose, que 

podem ser ramificados com diferentes monossacarídeos (BUCKERIDGE, 2010).  

 

Figura 3. Estrutura de uma hemicelulose e uma xilobiose e o sítio de ação de diferentes 

hemicelulases. 

Fonte: Adaptado de Shallom e Shoham (2003). 

 

Dessa forma, a digestão da hemicelulose envolve sistemas enzimáticos mais 

complexos e com maior atividade enzimática quando comparada à celulose, considerando 

a estrutura da hemicelulose e suas interações, podendo variar entre os tipos de forragens 

e muitas vezes, dentro dos diferentes tecidos de uma mesma planta (SHALLOM E 

SHOHAM, 2003; KOZLOSKI, 2011).  

O ataque inicial à hemicelulose ocorre pela celoxilanase, a qual desencadeia boa 

atividade tanto sobre celulose quanto sobre arabinoxilose. Essa enzima é produzida por 
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bactérias celulolíticas e auxilia na degradação inicial da fibra celular da planta. 

Posteriormente, as enzimas com atividade para degradação de arabinoxilose atuam na 

degração da hemicelulose, como as enzimas mananase, arabinofuranosidase, esterase de 

ácido ferúlico e xilanase (GOEL et al., 2015). 

O produto final da hidrólise das hemiceluloses é, principalmente a xilose, seguido 

em menor proporção de arabinose e ácido glicurônico (KOZLOSKI, 2011). 

Dentre as hemicelulases, as enzimas β-glucanase, mananase e xilanase são mais 

estudadas como aditivos alimentares para ruminantes, mas também podemos citar a 

arabinofurosidase, a esterase de ácido ferúlico e a esterase de ácido p-cumárico ou 

esterase p-cumariol. 

 

3.2.3. Pectinase e pectinaliase 

A pectina é um polissacarídeo estrutural, porém sua degradação ocorre como a de 

polissacarídeos de reserva. É um heteropolissacarídeo complexo, constituído de cadeias 

de ácido galacturônico e seu metil derivado, de galactose e arabinose (KOZLOSKI, 

2011). 

A pectina pode ser degradada pela atividade enzimática de duas enzimas, as 

pectinaliases e as pectinases. As pectinaliases rompem ligações do polímero sem adição 

de água, portanto, não se enquadram como hidrolíticas, e liberam entre outros produtos, 

principalmente galactourinídeos insaturados (ácido 4-desoxi-5-cetourônico). Por sua vez, 

as pectinases são hidrolases e rompem ligações entre os ácidos galacturônicos da pectina 

(KOZLOSKI, 2011). 

Em ambiente ruminal, existem alguns microrganismos que desencadeiam 

atividades pectinolíticas. Uma das maiores espécies bacterianas pecnolíticas que 

compõem o nicho ruminal é a Lachnospira multiparus, espécie que produz as enzimas 

pectinaliase e a pectinametilesterase. Entretanto, protozoários e fungos também possuem 

sistema pecnolítico (GOEL et al., 2015).  

 

3.2.4. Fitase 

Esta enzima é utilizada para melhorar o aproveitamento do fósforo pelos animais, 

já que em muitas plantas, esse mineral se encontra armazenado na forma de um complexo 

orgânico chamado fitato ou ácido fítico ou ácido mio-inositol hexafosfórico (Figura 4). 

Além de dificultar a disponibilização de fósforo, o fitato quelata cátions bivalentes como 

o Ca2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+, entre outros, e interfere na absorção de aminoácidos e proteínas 



28 

 

 

por, em baixo pH, formar complexos fitato-proteína. Podem inibir a atividade da tripsina, 

pepsina e/ou amilase pelos efeitos causados pela formação de complexos fitato-proteína 

ou por uma inibição devido ao efeito quelante dos íons de Ca2+, necessários para as 

atividades destas enzimas endógenas (CAMPESTRINI et al., 2005), ou por meio de 

inibição causada pelo inositol pentafosfato (HARLAND E MORRIS, 1995). 

Sendo assim, pesquisas tem demostrado que o fitato pode afetar a digestibilidade 

do amido por interagir com a amilase (THOMPSON E YOON, 1984), influenciando 

negativamente a digestão dos nutrientes e diminuindo a energia metabolizável da dieta 

(LELIS et al., 2009). 

Por esse motivo, o uso de enzima fitase exógena mostra-se uma interessante 

ferramenta para redução da suplementação de rações de animais com fósforo inorgânico, 

proteína e energia (CAMPESTRINI et al, 2005). Mesmo que, no caso dos ruminantes, a 

presença de fitase no rúmen em função da presença de microorganismos fíticos, permite 

estes mamíferos, até certo ponto, utilizarem o fósforo inorgânico na forma de ácido fítico 

(GOEL et al., 2015).  

Figura 4. Ação da fitase no ácido fítico. 

 

Fonte: Adaptado de Mittal et al. (2011). 

 

3.2.5. Tanase 

Os compostos do metabolismo secundário dos vegetais podem desencadear 

efeitos prejudiciais aos ruminantes por exercer ação antimicrobiana ou inibirem a 

fagocitose dos componentes da dieta pelos microrganismos em ambiente ruminal. Como 

exemplo de metabólito secundário, podemos citar os taninos que são compostos fenólicos 

os quais possuem capacidade de formar complexos insolúveis em água com proteínas, 

celulose, pectina e alcalóides, os quais precipitam as proteínas, inibem a utilização de 

enzimas digestivas e afetam a disponibilidade de vitaminas e minerais (MONTEIRO et 

al., 2005; BATTESTIN et al., 2004).  
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Os taninos são classificados em taninos hidrolisáveis e condensados. Os 

hidrolisáveis são constituídos por combinações de fenóis simples, como pirogalol, ácido 

elágico, ésteres de ácido gálico com açúcares. O hidrolisáveis possuem os fenóis unidos 

por ligações éster-carboxila, cuja unidade básica deste tipo de tanino é a D-glucose, com 

seus grupos hidroxilas esterificadas pelo ácido gálico ou pelo hexadihidroxifênico 

(BATTESTIN et al., 2004).  

Tanino acil hidrolase ou tanase ou galoiltranferase é a enzima que degrada os 

taninos hidrolisáveis, que consistem de ésteres de ácidos gálicos e ácidos elágicos 

glicosilados fomados a partir de chiquimato, como o ácido tânico (GOEL et al., 2015; 

MONTEIRO et al., 2005; BATTESTIN et al., 2004).  

Esta enzima, hidrolisa ésteres e ligações laterais de taninos hidrolisáveis, como o 

ácido tânico, produzindo ácido gálico e glicose. Contudo, a tanase hidrolisa apenas os 

substratos que contêm pelo menos dois grupos hidróxilo fenólicos no ácido componente 

e o grupo carboxílico esterificado deve estar no anel de benzeno oxidado e não estar na 

posição orto a um dos grupos hidroxilo (GOEL et al., 2015; BATTESTIN et al., 2004).  

 

3.2.6. Amilase 

O amido é um polissacarídeo de reserva das plantas constituído em estruturas 

arranjadas de amilose e amilopectina. A amilose é um polímero não ramificado de 

glicoses ligadas por ligações glicosídicas α-1,4, enquanto que a amilopectina é uma 

molécula ramificada formada por ligações do tipo α-1,6 (KOZLOSKI, 2011). 

Esses polímeros são substrato para as enzimas α e β-amilases e α-glicosidades 

bacterianas. As α-amilases são também conhecidas como endoglicosidases e hidrolisam 

ligações no interior da cadeia, liberando maltose como produto final. As β -amilases 

atuam no final da cadeia do polímero, liberando glicose, e por isso também podem ser 

denominadas de exoglicosidases. E, por fim, as α-glicosidades hidrolisam as ligações α-

1,6 nos pontos de ramificação do polímero e as ligações α-1,4 de oligossacarídeos 

(maltose e maltotriose) (KOZLOSKI, 2011). 

 

3.2.7. Protease 

As proteínas são compostos nitrogenados presentes nos alimentos e sua 

concentração e degradação ruminal variam de acordo com a dieta. Da mesma forma que 

os polissacarídeos, a degradação das proteínas em ambiente ruminal é realizado por 
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sistemas multienzimáticos associados à membrana celular de microrganismos 

(KOZLOSKI, 2011). 

As bactérias proteolíticas representam 12 a 38% da microbiota ruminal e 

aproximadamente metade da proteína proveniente da dieta é degradada no rúmen, o 

restante das proteínas escapam da degradação ruminal e são hidrolisadas pelas enzimas 

proteolíticas gastrointestinas produzidas pelos próprios ruminantes (ALISSON, 1996). 

A proteólise inicia-se com a atividade das enzimas proteases. Primeiramente as 

moléculas de proteína são hidrolisadas em oligopeptídeos, particularmente nos pontos de 

sua cadeia contendo resíduos de serina, cisteína e aspartato. Os oligopeptídeos são, então, 

degradados em aminopeptídeos, liberando dipeptídeos, os quais são fagocitados e 

hidrolisados em aminoácidos intracelularmente. Os aminoácidos podem ser captados por 

outras células microbianas e serão convertidos em proteína microbiana, e o restante sofre 

desaminação sendo convertido em amônia e outros ácidos metabólicos (ALISSON, 1996; 

KOZLOSKI, 2011). 

Além das proteínas propriamente ditas, os ácidos nucleicos constituem uma 

menor fração entre os compostos nitrogenados, representando cerca de 5 a 9% do 

nitrogênio de gramíneas forrageiras. Após reação de hidrólise são liberados nucleotídeos, 

nucleosídeos, bases nitrogenadas, ribose e fosfato, os quais são captados e metabolizado 

pelos microrganismos (KOZLOSKI, 2011). 

Atualmente, as proteases tem sido utilizadas afim de aumentar a digestibilidade 

dos grânulos de amidos de cereais, principalmente do milho, em virtude do aumento da 

degradação da matriz proteica (prolamina) que envolve os grânulos de amido e dificultam 

o ataque enzimático (TESTER et al., 2007; KUNG et al., 2014). 

 

3.2.8. α-galactosidase 

Os polissacarídeos substratos para essa enzima estão presentes em grão de 

leguminosas como soja, ervilha e feijão e como exemplos desses polissacarídeos podemos 

citar a rafinose (trissacarídeo) e a estaquiose (tetrassacarídeo).  A enzima α-galactosidase, 

também conhecida como α-D-galactosídeo galactohidrolase, é responsável pela hidrólise 

de ligações α-1,6 galactosídicas encontradas nesses polissacarídeos, liberando a α-D-

galactose (GÓES E RIBEIRO, 2002).  

 

4. ENZIMAS EXÓGENAS COMO ADITIVOS ALIMENTARES PARA 
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RUMINANTES 

De acordo com Queiroz et al. (2004), as metas para utilização de enzimas são 

remover ou destruir os fatores antinutricionais dos grãos, aumentar a digestibilidade total 

da ração, potencializar a ação das enzimas endógenas, diminuir a poluição ambiental 

causada por nutrientes excretados nas fezes e suplementar as enzimas endógenas.  

Considerando, segundo Dehority e Tirabasso (1998) que, quando a dieta não é 

suplementada com enzimas, nem todos os sítios ativos do substrato disponíveis para as 

enzimas microbianas estão ocupados. Assim, ao realizar a suplementação com enzimas 

exógenas, o aumento da taxa de digestão no rúmen é proporcionado pelo aumento da 

concentração de enzima hidrolíticas, que passam a ocupar todos os sítios ativos dos 

substratos.  

Para Beauchemin et al. (2003) o principal intuito é buscar aumento significativo 

na degradação e digestibilidade da parede de celular de forrageiras, e consequente 

aumento da ingestão de energia disponível e menor excreção de nutrientes pelos bovinos. 

Outras vantagens que podem ser listadas para o uso o de enzimas exógenas na 

dieta animal são o aumento da degradabilidade de proteínas, amido e minerais não 

disponíveis e redução da variabilidade inerente aos alimentos para os animais com intuito 

de aumentar a uniformidade dos animais e a rentabilidade. 

Apesar das melhorias na produção de ruminantes encontradas pelo uso de enzimas 

exógenas suplementares, em virtude da melhora da digestibilidade dos alimentos, não se 

compreende completamente o mecanismo de ação que conduz a estes resultados. 

Entretanto acredita-se que esse mecanismo possa ocorrer por efeitos pré-ingestivos e 

ruminais, como a hidrólise direta (MOHARRERY et al., 2009), mudanças estruturais na 

fibra, maior agregação microbiana ruminal (COLOMBATTO et al., 2003), estimulação 

de populações microbianas ruminais (WANG et al., 2001) e sinergismo com enzimas 

microbianas ruminais (MORGAVI et al., 2000).  

Entretanto, o uso de enzimas exógenas para completar ou estimular a atividade 

digestiva existente no rúmen apresenta respostas variadas na produção animal (WANG 

et al., 2001). Esses resultados inconsistentes podem ser atribuídos as diferenças na 

preparação e purificação das enzimas, tipos de dietas, métodos de fornecimento e 

aplicação das enzimas à dieta (BEAUCHEMIN et al., 1998; MCALLISTER et al., 2000), 

devido a condição ruminal e as diferentes formulações dos complexos enzimáticos 

(YANG et al., 2011). 



32 

 

 

As enzimas exógenas podem ser utilizadas isoladamente ou associadas à outras 

enzimas formando complexos enzimáticos. Porém, a maior parte das enzimas utilizadas 

como aditivos alimentares são comercializadas na forma de complexos enzimáticos, os 

quais possuem mais de uma enzima ativa e projetada para digestão de diferentes 

substratos, promovendo o aumento da degradabilidade de vários nutrientes 

(CAMPESTRINI et al., 2005). Esses produtos são misturas de diferentes concentrações 

de xilanases, β-glucanases e celulases, bem como amilases, proteases e lipases (SUCU et 

al., 2014). 

Entretanto, têm-se visado a utilização de enzimas exógenas com o objetivo de 

aumentar da digestibilidade do amido presente nos grão de cereais. Visto o aumento do 

fornecimento de dietas de alta densidade energética para ruminantes e o grande impacto 

da digestão eficaz do amido na ingestão de energia animal, para atender o requerimento 

de energia necessária para melhorar a produção de carne ou leite (GIUBERTI et al., 2014; 

IGARASI et al., 2008). Em virtude de a digestão ruminal do amido ser um dos fatores 

mais importantes na determinação do desempenho de ruminantes com dietas de alta 

densidade energética (HUNTINGTON, 1997). 

Entretanto, as características estruturais do amido e interações com outros 

componentes não amiláceos desempenham um papel importante no potencial de digestão 

de amido para ruminantes. A digestão do amido presente nos grãos depende de diferenças 

quantitativas e qualitativas no teor de amilose, no teor dos complexos de lipídios e 

amilose, na morfologia dos grânulos, no teor de material cristalino, da matriz proteica 

envolvendo os grânulos de amido, do tipo de endosperma, da maturidade e do 

processamento que o grão for submetido (GIUBERTI, 2014). 

No grão de milho, dos 87,1% de matéria seca média, 9% é representado por 

polissacarídeos não amiláceos (PNAs) (TORRES, 1999; ROSTAGNO et al., 2005). E do 

total de polissacarídeos não amiláceos (PNAs), 4,9% são representados por xilanos 

(TORRES, 1999).  

Polissacarídeos não amiláceos (PNAs), que são polímeros de açúcares simples. 

Fazem parte da parede celular e são constituídos principalmente por pentoses, rafinose, 

estaquiose, sacarose, beta-glucanos e pentosanas. A presença de polissacarídeos não 

amiláceos (PNAs) reduz a eficiência de absorção dos nutrientes e pode promover 

distúrbios intestinais por microrganismos patógenos entéricos (BANSAL E GOEL, 

2015). 
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Portanto, a digestão do amido nos ruminantes depende principalmente da 

arquitetura inerente do amido e propriedades fisicoquímicas relacionadas e do grau e da 

forma de processamento de grãos alimentares antes da alimentação, que pode incluir 

laminação, granulação, descamação, extrusão e expansão. Além disso, a digestão com 

amido pode ser afetada por fatores relacionados aos animais, incluindo idade, consumo 

da dieta, taxa de passagem e capacidade de absorção (HUNTINGTON, 1997; HARMON 

et al., 2004; NAFICOV E BEITZ, 2007), além da atividade de mastigação. Já que os grãos 

inteiros de cereais são praticamente indigesíveis no rúmen (ORSKOV, 1979; 

MCALLISTER et al., 1990), e consequentemente, a ruptura dos grãos por mastigação é 

o fator que determina a taxa e a medida em que esses alimentos serão digeridos no rúmen 

(BEAUCHEMIN et al., 1994). 

Dessa forma, como a digestão ruminal do amido de grãos como o milho não é 

completa (COOPER et al., 2002), é possível aumentar a extensão da digestão com o uso 

de enzimas exógenas (ROJO et al., 2007). 

Um gerenciamento alternativo de enzimas exógenas tem sido a estratégia para 

redução da quantidade de grãos ou de alimento, para obter mais nutrientes e energia do 

substrato, considerando o aumento do preço dos grãos e a necessidade de fazer o uso mais 

eficiente em rações de animais (MOTA et al., 2011). 

Desta forma, a implementação do uso estratégico de aditivos em dietas altamente 

energéticas tem sido bem vista e aplicada, de forma a modificar o padrão de fermentação 

ruminal, tornando o processo de digestão mais eficiente e estável e, com isso, atuando de 

forma a prevenir distúrbios metabólicos.  

Porém, a maioria das pesquisas com enzimas exógenas para ruminantes foram 

desenvolvidas em dietas compostas por forragem e com a utilização de enzimas 

fibrolíticas como a celulase, xilanase e β-glucanase, e de enzimas amilolíticas.  

Entretanto, de acordo com Goel et al. (2015), as enzimas fibrolíticas por agirem 

na sacarificação de resíduos lignocelulosídicos e na remoção de certos polissacarídeos 

considerados antinutricionais em cereais, como arabinoxilanos e β-glucanos, os quais 

interferem com a absorção dos nutrientes (BEAUCHEMIN et al., 1999), podem auxiliar 

a digestão do amido presente no grão em dietas de alta densidade energética isentas de 

forragem. Dessa forma, as enzimas fibrolíticas, por clivar ligações específicas em 

polímeros estruturais, podem enfraquecer a superfície dos grãos, removendo assim 

barreiras físicas que impedem a adesão microbiana, como cutícula e pericarpo, 

permitindo aos microrganismos terem acesso a tecidos internos e prontamente digeríveis. 
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Nos estudos com dietas de alta densidade energética compostas por forragem, 

grandes variações na resposta ruminal e de desempenho animal foram reportadas após 

suplementação com estas enzimas, mas o fenômeno que comumente foi observado, foi a 

influência na dinâmica populacional dos microrganismos ruminais com aumento da 

atividade celulítica intraruminal, aumento da adesão e colonização microbiana em 

associação com as enzimas exógenas (WANG et al., 2001; WANG E MCALLISTER, 

2002). 

Com relação as enzimas amilolíticas, os estudos têm demonstrado que as enzimas 

isoladas levam a um mecanismo diferente de hidrólise dos grânulos de amido em 

comparação com os mecanismos empregados pelos microrganismos ruminais. A enzimas 

exógenas geralmente penetram nos grânulos de amido dos grãos e em seguida, nos 

grânulos já hidrolisados, na direção de dentro para fora do grão, principalmente devido à 

presença de amido e complexos proteína e amido e lipídio e amido. Em contraste, os 

microrganismos do rúmen produzem enzimas que fermentam o amido, inicialmente, a 

partir da superfície externa e posteriormente alcançam os grânulos mais internos dos 

grãos para realizar a fermentação (CONE E VLOT, 1990; CONE 1991). 

Os resultados obtidos em experimentos in situ confirmam que a digestão da 

matéria seca e do amido é melhorada pelas enzimas amilolíticas (GUTIERREZ et al., 

2005). 

Entretanto, apesar de poucas respostas no que diz respeito ao desempenho animal, 

o que pode estar associada à acidose subclínica (CROSBY et al., 2006), consequente a 

elevação da digestão do amido do rúmen (MOTA et al., 2011), resultando em acúmulo 

de ácidos graxos voláteis e redução do pH (BLANCH et al., 2009), o uso de enzima α-

amilase também tem mostrado resultados positivos em experimentos realizados in vivo, 

principalmente no que diz respeito aos parâmetros de desempenho dos animais. 
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6.  Doses of enzyme complex in a high-energy diet on performance and carcass traits 

of feedlot steers 

 

ABSTRACT - The objective of this study was to evaluate the production 

performance and carcass traits of feedlot steers fed a high-energy diet supplemented with 

doses of an enzyme complex (0, 2.5, 5.0, and 7.5 g animal‒1 day‒1). Thirty-two ½ Angus 

½ Nellore crossbred steers at an average age of 12 months, with an average initial weight 

of 422 kg, were kept in a feedlot for 77 days. The roughage-free diet was composed of a 

mixture of whole corn grain and a protein-mineral-vitamin mix at a constant ratio of 

85:15, on a dry matter basis. A completely randomized block design was adopted, 

consisting of four treatments and four replicates in which each replicate was represented 

by a stall with two animals. Each gram of product added to the diet led to a decrease of 

0.0818 kg in daily dry matter intake (DMI), whereas fat thickness at the ribs and at the 

hindquarter increased by 0.3850 and 0.080 mm, respectively. Feed efficiency rose by 

0.0054 kg BW kg DMI‒1 per gram of enzyme added. Apparent dry matter digestibility 

had a quadratic response, with maximum digestion manifested at the dose of 4.78 g 

animal‒1 day‒1. The gradual inclusion of enzyme complex reduces the dry matter intake 

but increases the feed efficiency and carcass fat cover of feedlot steers. 

 

Key Words: cellulase, digestibility, feed intake, non-carcass component, 

ultrasonography. 

 

Introduction 

 

In feedlot systems, there has been a trend towards the use of low-roughage or 

roughage-free diets, constituted entirely by concentrate ingredients. 

However, the digestion potential of grain starch by ruminants depends on the 

structural characteristics of the starch and interactions with other non-starch components 

(Giuberti, 2014). Therefore, techniques that improve the efficiency of feed digestion and 

the manipulation of ruminal fermentation have been increasingly used (Amaro et al., 

2002). 
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In this scenario, the inclusion of exogenous enzymes in high-energy diets has stood 

out for producing positive results in the feed digestibility (Morsy et al., 2016) and in 

animal performance (Salem et al., 2013). In addition, the supplementation of exogenous 

enzymes has provided improvements in bovine carcass traits by increasing the production 

of short-chain fatty acids in the body (Beauchemin et al., 2003). 

However, the use of exogenous enzymes to supplement or stimulate the digestive 

activity in the rumen has shown varied responses in animal production (Wang et al., 

2001). Martins et al. (2006) did not observe any effect of inclusion of enzyme complex 

in the cattle diet on dry matter intake, feed conversion, or apparent dry matter digestibility. 

Vargas et al. (2013) also did not observe statistical differences for animal-performance 

parameters. Eun et al. (2009) found a decrease in subcutaneous fat thickness and marbling 

fat score with supplementation of exogenous enzymes.  

Another obstacle to the use of enzymes in ruminant nutrition is insufficient research 

related to adequate doses of enzyme complexes and their effects in high-energy diets in 

Brazilian conditions. 

In view of the above considerations, this study was developed to evaluate the 

productive performance and carcass traits of feedlot steers fed high-energy diets 

supplemented with doses of an enzyme complex. 

 

Material and Methods 

 

All experimental procedures were approved by the local ethics committee (approval 

no. 03∕2016 of February 19, 2016). 

The experiment was conducted in Guarapuava, PR, Brazil (25º23’02” S, 51º29’43” 

W, 1098 m asl).  
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Thirty-two ½ Angus ½ Nellore crossbred steers belonging to the same herd, with 

an average initial body weight (BW) of 422±6.2 kg, at an average age of 12±2 months, 

were housed in 16 semi-covered feedlot stalls with an area of 15 m² equipped a concrete 

feeder and float-valve drinker. Steers were allocated to the experimental units based on 

their body weight (BW), loin eye area (LEA), and fat thickness at the rump cap (FTRC, 

measured by an ultrasound machine [ALOKA SSD 500 VET®, Aloka, Japan] with a 17-

cm linear probe, at a frequency of 3.5MHz). 

The experiment was arranged as randomized-block design consisting of four 

enzyme complex doses (0, 2.5, 5.0, and 7.5 g animal‒1 day‒1) and four replicates, each 

represented by a stall with two animals.  

The enzyme complex used was the commercial product Potenzya® (JBS, USA), 

obtained from the fermentation of the fungi Aspergillus niger and Trichoderma reesei, 

which underwent a previous analysis of enzymatic activity by 3.5-dinitrosalicylic acid 

(DNS) assay (adapted from Miller, 1959), revealing xylanase, cellulase, β-glucanase, 

mannanase, α-galactosidase, and amylase activities of 3.117, 2.870, 2.210, 372, 11, and 

21 U g‒1, respectively. The respective pH and temperature conditions of the tests were: 

xylanase - 4.5 and 40 ºC; cellulase - 4.8 and 50 ºC; β-glucanase, mannanase, and amylase 

- 5 and 40 ºC; and α-galactosidase - 5.5 and 37 ºC. 

The experiment lasted 77 days, with the first 14 days used for the adaptation of the 

animals to the diet and facilities and the remaining 63 days divided into three 21-day 

experimental periods. 

Prior to the experiment, the total diet of the animals had a constant roughage-to-

concentrate (corn silage and protein-vitamin-mineral mixture) ratio of 50:50, on a dry 

matter (DM) basis. For the adaptation of the animals to the experimental diet, in the first 

five days, 1.2 kg DM 100 kg BW‒1 of a concentrate mixture were provided (constant ratio 
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of 85:15 between whole corn grain and protein-vitamin-mineral mix) along with corn 

silage ad libitum. From the sixth to the tenth day, the animals received 1.6 kg DM 100 kg 

LW‒1 of the concentrate mixture plus ad libitum corn silage. Lastly, on the eleventh day, 

1.8 kg DM were provided for each 100 kg BW‒1 and the roughage supply was reduced 

by 25% per day relative to the intake from the tenth to the fifteenth day, when the forage 

supply was interrupted and only the concentrate mixture was provided in the feeder. 

The protein-vitamin-mineral mix was formulated based on soybean meal, wheat 

bran, malt radicle, calcitic limestone, dicalcium phosphate, livestock urea, salt, and a 

mineral-vitamin premix, presented in pelleted form. 

Feed was supplied twice daily (6.00 and 16.00), and the enzyme complex was added 

to the diet at the time of feeding the animals in a brief mixing, to ensure the expected 

ingestion of the enzyme complex. Dry matter intake (DMI) was determined daily, as the 

difference in weight between the amount offered and leftovers from the previous day. The 

feed supply was adjusted daily, aiming at ad libitum supply, considering leftovers of 100 

g kg DM‒1, on the diet DM basis. 

During the feedlot period, samples of the diet were collected to determine its 

chemical composition (Table 1). Samples were dried in a forced-air oven at 55 °C until 

reaching a constant weight and subsequently ground through a Wiley mill with a 1-mm 

sieve. Analysis of DM, crude protein (CP), ash, and fat were performed according to the 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1995). The neutral detergent fiber 

(NDF) content was obtained according to Van Soest et al. (1991) with thermo-stable α-

amylase, while acid detergent fiber (ADF) and lignin were determined according to 

Goering and Van Soest (1970). For the determination of the levels of P and Ca, analyses 

were conducted according to the methodology described by Tedesco et al. (1995). The 

total digestible nutrient (TDN) coefficient was calculated according to Weiss et al. (1992). 
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Starch was analyzed according to the methodology described by Hendrix (1993), based 

on the starch hydrolysis contained in the sample, after extraction of soluble carbohydrates 

with successive washes with 80% alcohol and colorimetric analysis of reducing sugars 

(glucose), followed by a conversion of the result for starch. 

Steers were weighed at the beginning and at the end of the experiment as well as at 

the end of each 21-day trial period, after 10 h of solids fasting, to determine the average 

daily gain (ADG). Average daily gain was calculated as the difference between the final 

(BWf) and initial (BWi) BW of each experimental period divided by the number of 

experimental days (ADG = BWf ‒ BWi/21). Dry matter intake (DMI) was expressed in 

kilograms per day (kg day‒1) and relative to the average live weight of the period (DMIBW 

= DMI/BW*100). Feed efficiency (FE) was determined as the ratio between ADG and 

DMI (FE = ADG/DMI). 

In each period in the feedlot, total fecal collection was performed for two 

consecutive days, in each experimental unit, to determine the apparent dry matter 

digestibility (ADMD) of the diet. Feces samples were weighed and sampled at every six 

hours and later stored in a freezer at ‒18 °C until analysis. 

The dry matter content of the feces from each stall was determined using the same 

procedures adopted in the analysis of the feed. The apparent dry matter digestibility, 

expressed in g kg‒1 DM, was calculated by the following formula: ADMD {1 −

 [(DM ingested –  DM excreted)  ÷  DM ingested]}  ×  100, according Neumann et al. 

(2007). 

At the beginning and at the end of the feedlot period, ultrasound images were 

obtained from the loin eye area (LEA), subcutaneous fat thickness (SFT), marbling fat, 

and fat thickness at the rump cap measured between the 12th and 13th ribs, transversely 

to the longissimus dorsi muscle, following the recommendations of Herring et al. (1994). 
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Based on the measurements, we calculated the LEA ratio (LEAR), which is represented 

by the division between its height and width. Images were interpreted by the laboratory 

responsible for data-quality assurance (Designer Genes Technology), using BIA/DGT 

Brasil software. 

Marbling was evaluated based on the existence of fat depots between the muscle 

fibers in the longissimus dorsi muscle, and graded from 1 (nonexistent) to 5 (excessive), 

in an adaptation of the system proposed by Müller (1987). 

We also measured the gains in LEA (LEAg), SFT (SFTg), marbling, FTRC 

(FTRCg), and LEAR (LEARg). These were calculated as the difference between the 

respective values recorded at the end of the feedlot period and at the beginning of the 

experiment. 

At the end of 77 days of feedlot and after 10 h solid-feed deprivation period, the 

animals were weighed to obtain the final body weight and transported to a local 

commercial slaughterhouse (Guarapuava, PR, Brazil), located at a distance of 5 km from 

the experiment site. Slaughter procedures followed the standards adopted by the 

slaughterhouse in accordance with the current laws for the slaughter of cattle. Total 

carcass gain, expressed in kg, was determined as the difference between the hot carcass 

weight (HCW), at the time of slaughter, and initial carcass weight (ICW), which was 

estimated considering a theoretical initial carcass yield of 52 kg 100 kg‒1 BW (ICW = 

initial BW*0.52). Based on the 77-day feedlot period, we also calculated the average 

carcass gain, obtained as the ratio between total carcass gain and the feedlot period and 

expressed in kg day‒1; the dry matter-carcass transformation efficiency, expressed in kg 

DM kg carcass‒1; and the weight gain-carcass transformation efficiency, as the ratio 

between average carcass gain and ADG, expressed in kg kg‒1. 
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The carcasses were evaluated individually according to the methodology of Müller 

(1987), by measuring the following parameters: hot carcass weight (HCW), carcass yield 

(CY), carcass length, arm length, arm girth, thigh thickness; and fat thickness measured 

in locu at the longissimus dorsi (FTLD), at the hindquarter (FTHQ), at the ribs (FTRI), 

and at the forequarter (FTFQ). 

At the time of slaughter, non-carcass components were also measured to estimate 

their weight in relation to the BW of steers. For this, we weighed the heart, kidneys, liver, 

lungs, spleen, empty rumen-reticulum, full rumen-reticulum, empty abomasum, full 

abomasum, and full intestines (vital organs); and head, tongue, tail, hide, and feet 

(external components). 

The data collected for each variable were tested for homogeneity of variances by 

Bartlett’s test (PROC GLM) and normality of errors by the Shapiro-Wilk test (PROC 

UNIVARIATE), prerequisites for the analysis of variance. Afterward, the data were 

tested by an analysis of variance. The data corresponding to the analyzes for the periods 

were submitted to means compared at 0.05 significance by Tukey's test, via PROC GLM 

procedures. While data on enzyme doses were submitted to regression test, via the PROC 

REG procedures, using SAS statistical software (Statistical Analysis System, version 

6.4). Each variable was analyzed by the statistical model below:  

𝑌𝑖𝑗𝑘 =  μ + 𝑉𝑖 + 𝑃𝑗 + 𝐵𝑘 + (𝑉 ∗ 𝑃)𝑖𝑗 + 𝐸𝑖𝑗𝑘, 

in which Yijk = dependent variables; µ = overall mean of all observations; Vi = effect of 

enzyme dose of order ‘i’ in which i=1 (control diet); 2 (2.5 g animal‒1 day‒1); 3 (5.0 g 

animal‒1 day‒1) and 4 (7.5 g animal‒1 day‒1); Pj = effect of the feedlot period of order ‘j’, 

in which j=1 (first period); 2 (second period) and 3 (third period); Bk = effect of the block 

of order ‘k’, in which k=1 (first); 2 (second); 3 (third) and 4 (fourth); (V*P)ij = effect of 
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the interaction between dose of enzyme ‘i’ and feedlot period ‘j’; and Eijk = residual 

random effect. 

Results  

 

Apparent dry matter digestibility was not affected by the interaction between 

enzyme dose and feedlot period (P>0.05) or by the feedlot period alone. However, in the 

overall mean, the tested enzyme doses elicited a quadratic response from ADMD, with 

maximum digestibility obtained at the daily enzyme complex supplementation dose of 

4.78 g animal‒1 day‒1 (Table 2). 

The parameters ADG, DMI, DMIBW, and FE were not significantly affected by the 

interaction between enzyme dose and feedlot period (Table 3). However, with respect to 

the feedlot periods, there was a significant difference (P<0.05) for DMI, while ADG, 

DMIBW, and FE did not differ (P>0.05) between the evaluation periods. The average 

values of DMI, expressed in kg day‒1, increased gradually by 0.8200 kg animal day‒1 

between the first and the last 21-day experimental periods, irrespective of the enzyme 

dose included in the diet (Table 3). 

Average daily gain was not affected by the inclusion of enzyme doses in the diet 

(P>0.05) (Table 3). However, DMI, DMIBW, and FE showed a significant difference 

(P<0.05) with the increasing levels of enzyme complex (Table 3), responding linearly.  

Dry matter intake decreased by 0.0818 kg animal‒1 day‒1 for each gram of enzyme 

included in the diet, while DMIBW declined by 0.0141 kg 100 kg BW‒1 day‒1 with each 

additional gram of enzyme complex included in the diet. 

The average FE of the feedlot steers improved with the increasing enzyme doses. 

Each gram of supplemented enzyme increased this variable by 0.0054 kg BW kg DM‒1 

ingested. 
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With the progression of the feedlot periods, the FE of the groups receiving enzyme 

doses remained stable as the doses increased, whereas the FE of control group tended to 

worsen from the first to the second and from the second to the third evaluation periods. 

The initial and final values of the parameters LEA, SFT, FTRC, marbling, and LEAR 

evaluated by ultrasonography did not present statistical differences (P>0.05) with the 

enzymes doses included in the diet. The same was true for LEAg, marbling gain, and 

LEARg. However, SFTg and FTRCg were significantly affected (P<0.05) by the enzyme 

doses, with a linear response (Table 4). 

Increases of the orders of 0.0787 and 0.0492 mm were detected for SFTg and 

FTRCg, respectively, with each gram of enzyme added to the high-energy diet. 

Results for HCW, CY,  FTLD, FTFQ, carcass length, thigh thickness, arm length, 

and arm girth did not reveal significant differences with enzyme supplementation. The 

enzymatic dose effect was observed only on FTHQ and FTRI (P<0.05) (Table 5). 

Both FTHQ and FTRI had a linear response, increasing by 0.0800 and 0.3850 mm, 

respectively, with the inclusion of each gram of enzyme in the diet. The fat thickness at 

the ribs rose by 61.47% when we compare control group with the group that received the 

enzyme complex dose of 7.5 g animal day‒1 (Table 5). 

Non-carcass components, which were evaluated at the time of slaughter in kg 100 

kg BW‒1, did differ significantly between the enzyme doses added to the diet (Table 6). 

Total carcass gain, average carcass gain, dry matter-carcass transformation 

efficiency, and weight gain-carcass transformation efficiency also did not show 

statistically significant differences (P>0.05) with the enzyme doses included in the diet 

(Table7). 
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Discussion 

 

In the present study, there was an improvement in ADMD up to the enzyme 

complex dose of 4.78 g animal‒1 day‒1 added to the high-energy diet. This result is 

consistent with those obtained by Jalilvand et al. (2008) and López-Aguirre et al. (2016), 

who also evaluated doses of enzyme complexes. Both author groups reported that ADMD 

also had a quadratic effect with the increasing enzyme levels, suggesting that exogenous 

enzymes produce better results at a certain dose (Jalilvand et al., 2008). 

Martins et al. (2006), however, did not observe a significant difference (P>0.05) in 

ADMD after adding a fibrolytic enzyme complex to a diet composed of maize silage and 

Tifton 85 hay for feedlot cattle. This can be explained by the dose of 12 g animal‒1 day‒1 

used, reinforcing the fact that exogenous enzymes do not have a dose-response effect and 

that intermediate doses are more interesting for this parameter. 

The mechanisms by which exogenous enzymes improve dietary digestion are not 

fully elucidated, although Jalilvand et al. (2008) suggested that exogenous enzymes 

improve dietary digestion by increasing rumen microbial colonization and fixation on the 

feed surface. Other mechanisms of action are also noteworthy; e.g. stimulation of the 

microbial population and enzymatic synergism (Morgavi et al., 2000; Tadele and Animut, 

2015) or direct hydrolysis of the substrates by enzymes (Beauchemin et al., 2003; 

Moharrery et al., 2009). 

The increase in DMI with the advance of the feedlot periods (P<0.05) can be 

explained by a reaction of the animals in the phase of adaptation to the high-energy diet, 

which had a constant roughage-to-concentrate ratio of 50:50 before the experiment.  

This transition phase to the high-energy diet involves an adaptation of ruminal 

microorganisms, which increase the number of amylolytic over fibrolytic bacteria 
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(Tajima et al., 2001). This allows for an effective use of readily fermentable 

carbohydrates without leading to metabolic disorders (Owens et al., 1998), or reduced 

intensity of subclinical acidosis and variations in feed intake (Krehbiel et al., 2007). 

Despite the increase in DMI over the course of the evaluation periods, ADG did not 

show significant statistical differences with the inclusion of enzyme doses in the diet. 

In this study, the improvement in ADMD up to the daily enzyme supplementation 

dose of 4.78 g animal‒1 day‒1 and the decrease in DMI without reductions in ADG and 

improvement in FE with the progressive inclusion of enzyme doses in the high-energy 

diet promoted a better utilization of the dietary nutrients. 

This improved utilization of the diet likely increased the flow of propionate in the 

liver, exceeding gluconeogenesis and leading to the oxidation of the short-chain fatty 

acid. As a consequence, the sensation of satiety is triggered by metabolic signals rather 

than ruminal distension, as usually occurs in high-energy diets (Allen et al., 2009).  

Improved FE following addition of an enzyme complex at the dose of 40 g animal‒

1 day‒1 to a high-concentrate diet was also reported by Salem et al. (2013). In the same 

experiment, the authors observed an increase in ADG; however, DMI was not affected, 

probably because of the presence of forage in the diet. 

Yang et al. (1999) worked with cows supplemented with exogenous enzymes and 

a total diet composed of 45% concentrate, 10% barley silage, and 45% cubed alfalfa hay 

and observed that although DMI was similar between treatments with or without the 

exogenous enzyme, FE was better in supplemented cows. Therefore, a 7% increase in 

milk yield was observed in the cows treated with enzymes. 

Eun et al. (2009), however, did not observe effects of the addition of a fibrolytic 

enzyme complex at the doses of 1 and 2 g kg DM‒1 in a diet composed mainly of alfalfa 



56 

 

 

hay, corn silage, and rolled barley grain on the DMI and performance of steers, possibly 

due to the low dose of enzyme used as supplement. 

The significant effect (P<0.05) on SFTg and FTRCg, assessed by ultrasound, with 

the progressive inclusion of the enzyme doses included in the diet, can be confirmed by 

Beauchemin et al. (2003) and Vargas et al. (2013). According to those authors, the use of 

exogenous enzymes may improve the cattle carcass traits by increasing production and/or 

changing the proportion of short-chain fatty acids in the body (Tricarico et al., 2006; Eun 

and Beauchemin, 2007), which, by contrast, may alter the fat synthesis and carcass traits 

of the animals, contrasting with the present findings. 

According to Eun and Beauchemin (2007), enzyme complexes containing 

cellulases or xylanases may alter the composition of the ruminal bacterial population as 

well as their physiological activities, so it is not uncommon for there to be changes in the 

proportions of short-chain fatty acids. 

Silva (2017) evaluated doses of exogenous fibrolytic enzymes (0, 0.37, and 0.74% 

DM) added to a diet with a 78:21 roughage-to-concentrate ratio for Nellore cattle and 

observed that the average LEA, evaluated according to the feedlot periods by 

ultrasonography using the same apparatus used in the current experiment, were not 

affected by the addition of enzyme doses. However, the average SFT was significant for 

the inclusion of the fibrolytic complex doses, also showing a linear response. 

In an experiment evaluating the supplementation of steers with extracts of 

Aspergillus oryzae containing amylolytic activity at the doses of 0, 580, and 1160 

dextrinizing units (DU), comparing diets composed of ground maize or cracked maize, 

Tricarico et al. (2006) also found that SFT increased linearly. They also observed a 

quadratic response of the parameters HCW and LEA resulting from the supplementation 
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of α-amylase doses, regardless of the processing of the corn grain, which can be explained 

by the increase in ADG. 

Eun et al. (2009), on the other hand, found that supplementation with fibrolytic 

enzymes reduced SFT at the 12th rib and marbling fat score and did not affect HCW, 

which can be explained by the enzyme doses used in the experiment, which were possibly 

not sufficient to modify ruminal fermentation positively. This suggests that changes in 

ruminal fermentation triggered by supplementation with exogenous enzymes are decisive 

to the fat deposition in finishing steers. 

Thus, SFTg and FTRCg conflict with the linear increase observed in FTHQ and at 

FTRI with the growing doses of the enzyme complex added to the diet, suggesting 

positive changes in the production and proportion of short-chain fatty acids. 

Those are interesting results when we relate SFT to better preservation of the 

carcass, minimization of damages due to cooling, and the criterion of the current 

consumer when evaluating the quality of meat. Furthermore, earlier deposition of fat 

allows for an advancement and the standardization of lots of animals for trade, thereby 

providing faster and better return on investments when the carcass is evaluated by the 

slaughter house on its quality besides weight and CY. 

The inclusion of enzyme complex doses in the high-energy diet of the feedlot cattle 

did not change HCW, CY, thigh thickness, arm length, or carcass length. The inclusion 

of enzyme-complex doses to high-energy diets is believed to influence the parameters 

HCW and CY only indirectly, since the carcass weight increases as a function of ADG as 

long as it is deposited in carcass rather than as non-carcass components, or by an increase 

in deposition of the fat that makes up the carcass. As for the bone-development 

characteristics thigh thickness, arm length, and carcass length,  Felício et al. (1979) 
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declared they are influenced by the growth rate of the animals, which was not addressed 

in the present study. 

Oliveira et al. (2015) also found that addition of enzymes with amylolytic activity 

did not significantly affect (P>0.05) the CY of feedlot cattle, probably because the amount 

of enzyme complex applied to the high-energy diets (48.7 and 83.1 saccharifying units 

kg DM‒1 of the diet) was not sufficient to promote the cleavage of a significant number 

of starch molecules to change the availability of nutrients in the rumen and significantly 

modify the production of short-chain fatty acids. 

Brito (2010), in turn, noted that CY responded quadratically to the inclusion of an 

enzyme complex with high activity of pectinase in a high-energy diet provided to lambs. 

According to that author, the improvement observed in ruminal fermentation parameters 

was not sufficient to generate a supply of nutrients to be deposited in carcass, considering 

that BW at slaughter and HCW were not changed. 

Vargas et al. (2013) also compared different doses of enzyme complexes composed 

of xylanases and cellulases for feedlot cattle receiving a diet whose constant concentrate-

to-roughage ratio was 88:22 (DM basis) and observed a quadratic response of the CY of 

the evaluated animals. The best values were obtained for the animals that received 

intermediate enzymes doses in their diet (2 and 4 mg kg‒1), even though no statistical 

difference was observed for the performance parameters. However, in the present study, 

the inclusion of exogenous-enzyme doses to the steers’ diet caused changes in parameters 

related to animal performance and carcass traits, suggesting that enzyme doses can affect 

performance and are effective in modifying some carcass traits. 

Non-carcass components did not differ significantly across the enzyme doses. 

These findings indicate that the nutrient uptake, which increased with ADMD up to the 

dose of 4.78 g animal‒1 day‒1, was not directed towards visceral and/or mesenteric fat 
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deposition, but rather to deposition of subcutaneous fat. This is because when animals 

reach the finishing stage, earlier-developing fat depots such as intermuscular, perirenal, 

and mesenteric have already completed the hyperplasic development of adipocytes, 

which then start to accumulate fat in their cytoplasm, whereas the subcutaneous and 

intramuscular fats, which are deposited later, continue to recruit new adipocytes while 

undergoing hyperplasia (Sainz and Hasting, 2000; Paulino et al., 2006). 

Sparse literature data can be found on non-carcass components, average carcass 

gain, weight gain-carcass transformation efficiency, total carcass gain, and dry matter-

carcass transformation efficiency related to the use of exogenous enzymes.  

 

Conclusions 

 

In high-energy diets, enzyme complexes at the dose of 4.78 g animal‒1 day‒1 provide 

maximum dry matter digestibility. The gradual inclusion of an enzyme complex in high-

energy diets for feedlot steers reduces their dry matter intake but leads to higher feed 

efficiency and higher subcutaneous fat deposition. 
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Tabelas 

Table 1 - Chemical composition of diet components and total diet (g kg‒1 DM) 

Parameter 
Corn 

(whole grain) 
Concentrate Total diet1 

Dry mater (g kg‒1) 834.6 902.2 844.7 

Ash 7.7 163.1 31.0 

Crude protein 77.2 422.3 129.0 

Neutral detergent fiber 240.8 246.1 241.6 

Acid detergent fiber 57.3 122.8 67.1 

Total digestible nutrients 838.3 697.0 817.1 

Starch 560.1 257.4 514.7 

Ca 0.3 27.7 4.4 

P 2.5 11.1 3.8 

DM - dry matter. 
1 Experimental diet consisting of a constant ratio of 85:15 between whole corn grain and protein-mineral-

vitamin mixture. 

 

Table 2 - Apparent dry matter digestibility (ADMD) of steers fed a diet supplemented 

with doses of an enzymatic complex according to the feedlot period 

Enzymatic complex 

dose  

Feedlot period Mean 

1-21 days 22-42 days 43-63 days  

 Apparent dry matter digestibility (g g‒1 DM) 

Control 0.825 0.805 0.828 0.820 

2.5 g 0.849 0.863 0.866 0.859 

5.0 g 0.828 0.828 0.847 0.835 

7.5 g 0.833 0.853 0.854 0.847 

Mean 0.834a 0.837a 0.849a  

Regression equation: ADMD = 0.825 + 0.010495D – 0.001096D² (R² = 0.170; CV = 4.2%; P = 

0.04) 

D - dose of enzyme ranging from 0 to 7.5 g animal day‒1; R - correlation coefficient; CV - coefficient of 

variation P - probability. 

Means followed by different lowercase letters in the row differ by Tukey's test at 5%. 
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Table 3 - Performance of steers fed a diet supplemented with doses of an enzymatic 

complex according to the feedlot period 

Enzymatic complex 

dose 

Feedlot period 
Mean 

 1-21 days 22-42 days 43-63 days 

 Average daily gain (ADG, kg day‒1) 

Control  1.274 1.077 1.048 1.133 

2.5 g  1.167 1.411 1.601 1.393 

5.0 g  1.167 1.363 1.327 1.286 

7.5 g  1.315 1.292 1.488 1.365 

Mean  1.231 a 1.286 a 1.366 a  

Regression equation ADG: 1.294 kg day‒1 (R² = 0.051; CV = 22.3%; P = 0.12) 

 Dry matter intake (DMI, kg day‒1) 

Control  7.36 7.34 7.84 7.51 

2.5 g  6.87 7.10 7.88 7.28 

5.0 g  6.46 7.23 7.22 6.97 

7.5 g  6.40 6.97 7.44 6.94 

Mean  6.77b 7.16ab 7.59a  

Regression equation DMI: 7.4829 – 0.0818D (R² = 0.279; CV = 11.1%; P = 0.05) 

 DMI relative to body weight (DMIBW, kg 100 kg BW‒1) 

Control  1.63 1.54 1.57 1.58 

2.5 g  1.56 1.52 1.58 1.55 

5.0 g  1.46 1.55 1.45 1.49 

7.5 g  1.45 1.49 1.50 1.48 

Mean  1.53 a 1.52 a 1.52 a  

Regression equation  DMIBW: 1.5781 – 0.0141D (R² = 0.279; CV = 8.9%; P = 0.05) 

 Feed efficiency (FE, ADG DMI‒1) 

Control  0.173 0.147 0.133 0.151 

2.5 g  0.167 0.201 0.204 0.191 

5.0 g  0.187 0.185 0.185 0.186 

7.5 g  0.204 0.186 0.203 0.198 

Mean  0.183 a 0.180 a 0.181 a  

Regression equation  FE: 0.1612 + 0.0054D (R2 = 0.231; CV: 21.8%; P = 0.01) 

R - correlation coefficient; CV - coefficient of variation P - probability; D - dose of enzyme ranging from 

0 to 7.5 g animal day‒1. 
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Means followed by different lowercase letters in the row differ by Tukey's test at 5%. 

 

Table 4 - Carcass gain measurements of steers fed a diet supplemented with doses of an 

enzymatic complex, at the end of the feedlot period 

Parameter 

Enzymatic complex dose    

Control 2.5 g 5.0 g 7.5 g Mean 
CV 

(%) 

P 

(P<0.05) 

LEAg (cm2) 6.900 8.139 6.025 8.636 7.425 34.6 0.685 

SFTg1 (mm) 0.628 1.295 0.929 1.406 1.064 58.9 0.049 

FTRCg2 (mm) 1.059 2.218 1.650 1.658 1.646 36.1 0.039 

Mg (points) 0.231 0.275 0.373 0.468 0.336 55.7 0.582 

Rg (cm) 0.038 0.024 0.023 0.015 0.025 44.7 0.189 

CV - coefficient of variation; P - probability. 

LEAg - loin eye area gain; SFTg - subcutaneous fat thickness gain; FTRCg - subcutaneous fat thickness 

gain at the rump cap; Mg - marbling gain; Rg - LEA height/width ratio gain. 
1SFTg = 0.7705 + 0.0787D (R2 = 0.158; CV = 58.8%; P<0.05), in which D represents enzyme dose ranging 

from 0 to 7.5 g animal day‒1. 
2 FTRCg = 1.4642 + 0.0492D (R2 = 0.116; CV = 49.6%; P<0.03).  

 

Table 5 - Carcass measurements of steers fed a diet supplemented with doses of an 

enzymatic complex, at slaughter 

Parameter 
Enzymatic complex dose 

Mean P (P<0.05) CV (%) 
Control 2.5 g 5.0 g 7.5 g 

HCW (kg) 291.6 293.9 287.5 290.6 290.9 0.966 6.27 

CY (kg 100 kg BW‒

1) 
56.01 55.35 55.68 55.84 55.72 0.869 2.06 

FTLD (mm) 5.00 5.38 5.38 6.25 5.50 0.081 13.55 

FTHQ1 (mm) 3.63 3.88 4.00 4.25 3.94 0.049 25.83 

FTRI2 (mm) 4.88 5.75 6.38 7.88 6.22 0.011 15.64 

FTFQ (mm) 5.00 5.13 5.38 6.00 5.38 0.082 17.54 

CL (m) 1.29 1.32 1.34 1.33 1.32 0.254 2.17 

TT (cm) 22.08 21.18 20.09 20.79 21.03 0.301 6.63 

AL (cm) 37.63 39.44 37.25 37.06 37.84 0.101 1.58 

AG (cm) 40.19 40.94 40.06 39.19 40.09 0.359 3.24 

P - probability; CV - coefficient of variation. 

HCW - hot carcass weight; CY - carcass yield; FTLD - fat thickness determined in locu at the longissimus 

dorsi; FTHQ - fat thickness determined in locu at the hindquarter; FTRI - fat thickness determined in locu 

at the ribs; FTFQ - fat thickness determined in locu at the forequarter; CL - carcass length; TT - thigh 

thickness; AL - arm length; AG - arm girth. 
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1 FTHQ: 3.6375 + 0.0800D (R² = 0.157; CV = 24.6%; P = 0.04), in which D represents the enzyme dose 

ranging from 0 to 7.5 g animal day‒1. 
2 FTRI: 4.7750 + 0.3850D (R² = 0.501; CV = 18.5%; P = 0.00). 

 

 

Table 6 - Non-carcass components (kg 100 kg BW‒1) of steers fed a diet supplemented 

with doses of an enzymatic complex, at slaughter 

Parameter 
Enzymatic complex dose 

Mean P CV (%) 
Control 2.5 g 5.0 g 7.5 g 

Vital organs 

Heart 0.34 0.33 0.35 0.37 0.35 0.423 9.36 

Liver 1.09 1.14 1.16 1.16 1.14 0.556 7.12 

Lungs 0.85 0.94 0.91 0.89 0.90 0.349 7.88 

Kidneys 0.21 0.20 0.20 0.21 0.20 0.446 7.17 

Spleen 0.33 0.34 0.34 0.33 0.34 0.949 13.70 

Empty rumen-reticulum 8.63 7.92 8.46 8.23 8.31 0.434 7.41 

Full rumen-reticulum 2.33 2.32 2.37 2.31 2.33 0.998 24.14 

Empty abomasum 0.93 1.28 1.21 1.19 1.15 0.198 19.02 

Full abomasum 0.83 1.02 1.05 1.15 1.01 0.292 21.89 

Full intestines  4.68 4.30 4.57 4.76 4.57 0.585 10.75 

External components 

Head 2.34 2.34 2.41 2.34 2.36 0.670 3.97 

Tongue 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.848 7.89 

Hide 8.78 10.46 9.75 9.41 9.60 0.106 5.20 

Tail 0.26 0.27 0.27 0.25 0.26 0.689 10.56 

Feet 1.96 2.10 2.23 1.98 2.07 0.337 10.61 

BW - body weight; P - probability; CV - coefficient of variation. 
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Table 7 - Average carcass gain (ACG), weight gain-carcass transformation efficiency 

(WGCTE), total carcass gain (TCG), and dry matter-carcass transformation efficiency 

(DMCTE) of steers fed a diet supplemented with doses of an enzymatic complex 

Complex enzymatic 

dose 

ACG 

(kg day‒1) 

WGCTE 

(kg kg‒1) 

TCG 

(kg) 

DMCTE 

(kg DM kg carcass‒1) 

Control 1.011 0.8896 63.7 7.49 

2.5 g 1.127 0.8088 71.0 6.51 

5.0 g 1.022 0.7928 64.4 7.09 

7.5 g 1.098 0.8030 69.2 6.36 

Mean 1.064 0.8235 67.0 6.86 

Probability 0.721 0.287 0.722 0.340 

CV (%) 15.91 8.92 15.92 13.53 

DM - dry matter; CV - coefficient of variation. 
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7. Digestibilidade do amido e comportamento ingestivo de novilhos 

confinados sob efeito de doses de complexo enzimático em dietas de alta 

densidade energética  

 

Digestibility of starch and ingestive behavior of feedlot steers by effect of 

enzymatic complex doses in high-energy diets 

 

RESUMO: A manipulação da fermentação ruminal têm sido intensamente 

utilizada nos confinamentos e a suplementação com enzimas exógenas tem mostrado 

resultados positivos a fim de aumentar a eficiência alimentar. O objetivo do trabalho foi 

avaliar a digestibilidade do amido, o comportamento ingestivo e o escore de sobras da 

dieta e de fezes de novilhos confinados suplementados com diferentes doses do complexo 

enzimático Potenzya® (0; 2,5; 5,0 e 7,5 g animal-1 dia-1). A dieta foi constituída por 85% 

grão de milho e 15% de núcleo proteico, vitamínico e mineral, na base seca. O 

delineamento experimental foi o de blocos casualizados, contendo quatro tratamentos e 

quatro repetições, onde cada repetição foi representada por uma baia com dois animais. 

Utilizou-se no experimento 32 novilhos inteiros, ½ sangue Angus Nelore, com idade 

média de 12 meses, peso vivo médio inicial de 422 kg, os quais foram confinados por um 

período de 77 dias. A inclusão progressiva do complexo enzimático à dieta alimentar de 

alta densidade energética de novilhos confinados promoveu melhoria na conversão 

alimentar, redução na matéria seca das fezes e diminuição do tempo de ingestão de água.  

A dose de 5 g animal-1 dia-1 do aumentou a digestibilidade do amido e reduziu a produção 

de fezes na base seca. 

 

Palavra-chave: conversão alimentar, enzimas exógenas, escore de fezes, escore 

de sobra de dieta,  matéria seca das fezes. 

 

ABSTRACT: The manipulation of ruminal fermentation has been intensively 

used in feedlots and supplementation with exogenous enzymes has shown positive results 

in order to increase feed efficiency. The objective of this study was to evaluate the starch 

digestibility, ingestive behavior, diet leftover score and feces score of steers 

supplemented with different doses of the Potenzya® enzyme complex (0; 2.5; 5.0 and 7 

.5 g animal-1 day-1). Thirty-two ½ Angus ½ Nellore crossbred steers at an average age of 

12 months, with an average initial weight of 422 kg, were kept in a feedlot for 77 days. 
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The roughage-free diet was composed of a mixture of whole corn grain and a protein-

mineral-vitamin mix at a constant ratio of 85:15, on a dry matter basis. A completely 

randomized block design was adopted, consisting of four treatments and four replicates 

in which each replicate was represented by a stall with two animals.  The gradual 

inclusion of enzyme complex promoted improvement in feed conversion, reduction in the 

dry matter of feces and redution in the time of water intake. The dose of 5.0 g animal-1 

day-1 increased the digestibility of the starch and reduced the production of feces in the 

dry basis. 

 

Keywords: feed conversion, exogenous enzymes, feces score, diet leftover score, feces 

dry matter. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de dietas altamente energéticas em confinamento tem se tornado uma 

prática comum e crucial na terminação de bovinos de corte (Cho et al., 2014). Neste 

contexto, milho é o principal componente fornecedor de amido e consequentemente, o 

responsável pela determinação da densidade energética final da dieta. 

Entretanto, as características estruturais do amido e interações com outros 

componentes não amiláceos alteram o potencial de digestão de amido e reduzem a 

absorção dos nutrientes (Giuberti, 2014). 

Desta forma, a implementação do uso estratégico de aditivos em dietas altamente 

energéticas tem sido bem vista e aplicada. Dentre os aditivos mais utilizados, destacam-

se as enzimas, as quais objetivam o aumento na digestibilidade dos componentes da dieta 

e menor excreção de nutrientes pelos bovinos (Beauchemin et al., 2003). 

Apesar de constatada a melhora da digestibilidade da matéria seca, o uso de 

enzimas exógenas como aditivo alimentar para ruminantes apresenta respostas variadas 

na digestão dos alimentos e no desempenho animal (Yang et al., 2011). Esses resultados 

inconsistentes podem ser atribuídos as diferenças na preparação e purificação das 

enzimas, tipos de dietas, métodos de fornecimento e aplicação das enzimas à dieta 

(Beauchemin et al. 1998; McAllister et al. 2000), as diferentes formulações dos 

complexos enzimáticos e devido à condição ruminal (Yang et al., 2011). 

Além disso, encontram-se poucos estudos associando doses de complexos 

enzimáticos a dietas altamente energéticas isentas de forragem com intuito de avaliar 

desempenho animal, digestibilidade da dieta e comportamento ingestivo. Desta forma, 
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torna-se importante determinar as condições mais favoráveis para a aplicação desta 

tecnologia e as doses adequadas dos complexos enzimáticos neste tipo de dieta, a qual 

vem sendo amplamente utilizada em confinamentos para terminação de animais. 

Logo, o objetivo do trabalho foi avaliar doses de complexo enzimático adicionado 

à dieta de novilhos confinados sobre a conversão alimentar (CA), a digestibilidade 

aparente do amido (DA), o comportamento ingestivo (CI), o escore de sobras da dieta 

(ESD) e escore de fezes (EF) dos animais em dieta de alta densidade energética. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em Guarapuava, Paraná, Brasil (25º23’02”, 

51º29’43”W), a altitude de 1.026 m, entre julho e outubro de 2016. 

Todos os procedimentos experimentais foram previamente submetidos à 

apreciação do Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentação, tendo 

sido aprovados sob o ofício n° 03/2016 de 19 de fevereiro de 2016. 

Foram utilizados 32 novilhos ½ Angus Nelore, machos inteiros, provenientes do 

mesmo rebanho, com peso médio inicial de 422 kg ± 6,2 kg e idade média de 12 ± 2 

meses. Os animais foram alojados em sistema de confinamento em 16 baias, 

semicobertas, com área de 15 m2, com comedouro de concreto e bebedouro regulado por 

boia automática. A distribuição dos animais nas unidades experimentais foi realizada com 

base no peso vivo (PV), na área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura da 

picanha (EGP), mensuradas por ultrassom (Aloka® SSD-500 Vet) constituído de uma 

ecocâmera acoplada a uma probe de 17 cm e 3,5 MHz. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, composto por 

quatro doses de complexo enzimático (0; 2,5; 5,0 e 7,5 g animal-1 dia-1), com quatro 

repetições, onde cada baia com dois animais constituiu a unidade experimental. 

O complexo enzimático (Potenzya®, enzima, JBS, Estados Unidos), obtido a partir 

da fermentação dos fungos Aspergillus niger e Trichoderma reesei, foi submetido à 

análise previa de atividade enzimática, por ensaio com ácido 3,5-dinitrossalicílico (DNS) 

(adaptado de Miller, 1959), apresentando atividades de 3.117, 2.870, 2.210, 372, 11 e 21 

U g-1 de xilanase, celulase, β-glucanase, mananase, α-galactocidase e amilase, 

respectivamente. Sendo as condições de pH e temperatura dos testes: xilanase: pH 4,5 e 

40ºC; celulase: pH 4,8 e 50ºC; β-glucanase, mananase e amilase: pH 5 e 40ºC; e α-

galactocidase: pH 5,5 e 37ºC. 
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O experimento teve duração de 77 dias, sendo os primeiros 14 dias destinados à 

adaptação dos animais às dietas e às instalações. Os demais 63 dias foram então divididos 

em três períodos experimentais de avaliação compostos de 21 dias cada. 

Anteriormente ao experimento, a dieta total dos animais foi constituída na relação 

constante 50:50 de volumoso e concentrado (silagem de milho e núcleo proteico, 

vitamínico e mineral), com base na matéria seca (MS). Assim, a adaptação dos animais à 

dieta experimental ocorreu de forma que nos primeiros cinco dias foram fornecidos 1,2 

kg de matéria seca 100 kg de peso vivo-1 aos animais de mistura concentrada (relação 

constante de mistura de 85:15 entre milho inteiro e núcleo proteico, vitamínico e mineral) 

e silagem de milho à vontade; do sexto ao décimo dia foi fornecido 1,6 kg de MS 100 kg 

de peso vivo-1 da mistura concentrada e silagem de milho à vontade; e no décimo primeiro 

dia foi fornecida 1,8 kg de matéria seca para cada 100 kg peso vivo-1  e iniciada a redução 

do fornecimento de volumoso de 25% ao dia em relação ao consumo do décimo dia até o 

décimo quinto dia, onde foi interrompido o fornecimento de alimento volumoso, 

disponibilizando somente a mistura de concentrado no cocho. 

O núcleo proteico, vitamínico e mineral foi formulado a base de farelo de soja, 

milho, farelo de trigo, casca de soja, radícula de malte, calcário calcítico, fosfato 

bicálcico, uréia pecuária, sal comum, premix vitamínico mineral, sendo apresentado na 

forma peletizada. 

O manejo alimentar foi realizado duas vezes ao dia (6:00 h e 16:00 h). O consumo 

foi registrado diariamente, por meio da diferença de peso entre a quantidade oferecida e 

sobras do dia anterior. O ajuste no fornecimento foi realizado diariamente, visando oferta 

“ad libitum”, considerando sobras de 10%, com base na matéria seca da dieta. 

Durante o período de confinamento, foram coletadas amostras dos componentes 

da dieta para determinação da composição química (Tab. 1). As amostras foram secas em 

estufa com ventilação, a 55°C até peso constante, e sequencialmente moídas em moinho 

tipo Wiley com peneira de 1 mm de diâmetro. As análises de matéria seca (MS), proteína 

bruta (PB), matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE) foram realizadas de acordo com 

AOAC (1995). Os teores de fibra em detergente neutro (FDN) foram obtidos conforme 

método de Van Soest et al. (1991) com -amilase termoestável e, de fibra em detergente 

ácido (FDA), segundo Goering e Van Soest (1970). Para a determinação dos teores de 

fósforo e cálcio foram realizadas análises de acordo com a metodologia descrita por 

Tedesco et al. (1995). O coeficiente de nutrientes digestíveis totais (NDT) foi calculado 

segundo Weiss et al. (1992). 
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Os animais foram pesados no início e no final do experimento, bem como ao final 

de cada período de avaliação, após jejum sólido de 10 horas. A ingestão de matéria seca 

diária, expressa em kg dia-1 foi mensurada através da diferença entre a quantidade diária 

de alimento fornecido e a quantidade das sobras do alimento do dia anterior. Para 

determinação da conversão alimentar (CA) realizou-se a razão entre a ingestão média 

diária de matéria seca e o ganho de peso médio diário obtido no período de avaliação. 

Em cada período de confinamento, ocorreu a coleta total de fezes de cada unidade 

experimental, durante 48 horas consecutivas, o que permitiu determinar a produção total 

de fezes na base úmida. As fezes foram pesadas e amostradas ao final de cada turno de 

seis horas. Posteriormente, foram secas em estufa com ventilação, a 55°C até peso 

constante e, posteriormente moídas em moinho tipo Wiley com peneira de 1 mm de 

diâmetro. Tal procedimento permitiu determinação do teor de matéria seca das fezes 

(MSF), e sequencialmente estimação da produção total de fezes na base seca (FTS), 

expressa em kg dia-1 de matéria seca.  

Para obtenção da digestibilidade aparente do amido (DA) realizou-se análise de 

teor de amido em amostras homogêneas da dieta e das fezes, conforme metodologia 

descrita por Hendrix (1993), baseado na hidrólise de amido contido na amostra, após a 

extração dos carboidratos solúveis com sucessivas lavagens com álcool 80%, e análise 

colorimétrica dos açúcares redutores (glicose), com posterior conversão do resultado para 

amido. A DA, expressa em g kg-1 de MS, foi calculada através da fórmula: DA {1- 

[(amido ingerido – amido excretado) ÷ amido ingerido]} x 100. 

Na Tab. 8, consta a composição química dos alimentos utilizados na alimentação 

dos animais e os valores médios da dieta experimental, com base na matéria seca total. 

 

Tabela 8. Composição química dos alimentos utilizados na alimentação dos animais e 

valores médios da dieta experimental, expressos em g kg-1 de matéria seca total. 

Parâmetro 
Milho 

(Grão inteiro) 
Concentrado 

Dieta 

experimental1 

Matéria seca, g kg-1  834,6 902,2 844,7 

Matéria mineral, g kg-1 MS 7,7 163,1 31,0 

Proteína bruta, g kg-1 MS 77,2 422,3 129,0 

Fibra em detergente neutro, g kg-1 MS 240,8 246,1 241,6 

Fibra em detergente ácido, g kg-1 MS 57,3 122,8 67,1 

Nutrientes digestíveis totais, g kg-1 MS 838,3 697,0 817,1 

Amido, g kg-1 MS 560,1 257,4 514,7 
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Cálcio, g kg-1 MS 0,3 27,7 4,4 

Fósforo, g kg-1 MS 2,5 11,1 3,8 

1 Composição da dieta experimental: 85% de grãos de grão de milho e 15% de núcleo proteico, vitamínico e 

mineral. 

A análise do comportamento ingestivo dos animais foi realizada por 48 horas 

consecutivas, ao final de cada período experimental. As observações foram realizadas por 

quatro observadores por turno, em sistema de rodízio a cada 6 horas. As leituras foram 

tomadas em intervalos regulares de 3 minutos. O comportamento ingestivo foi 

representado pelas atividades de ócio, de ruminação, de ingestão de água e de ingestão de 

alimento, expressos em horas dia-1. Na observação noturna, o ambiente foi mantido com 

iluminação artificial. 

Durante os 77 dias de experimento, diariamente realizou-se a graduação das fezes 

de cada baia através de escores por meio de observação visual. As fezes foram graduadas 

através de escores, variando de 1 a 6, sendo: 1= fezes líquidas, sem consistência; 2 = fezes 

líquidas, pouco consistentes; 3=fezes líquidas, pouco consistentes, com pilhas pequenas 

de até 2,5 cm; 4 = fezes intermediárias com anel concêntrico e pilha de 3 a 4 cm; 5 = fezes 

pouco líquidas com anel concêntricos e pilha de mais de 5 cm; 6 = fezes endurecidas ou 

ressecadas, com base na metodologia adaptada de Looper et al. (2001) e Ferreira et al. 

(2013),  de acordo com a Fig. 1.  

 

 

Figura 5. Ilustração de escores fecais. 

 

Além da graduação do escore das fezes, também foi realizada diariamente a 

avaliação visual da sobra de dieta em relação a sua proporção de milho inteiro e de núcleo 

proteico, vitamínico e mineral, com base na matéria seca. As sobras foram graduadas 

através de escores, variando de 1 a 5, sendo 1= 100% de milho grão inteiro e 0% de 
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núcleo; 2= 85% de milho inteiro e 15% de núcleo; 3= 65% de milho grão inteiro e 35% 

de núcleo; 4= 45% de milho grão inteiro e 55% de núcleo; e 5= 25% de milho grão inteiro 

e 75% de núcleo, com base na matéria, representadas na Fig. 2. 

 

Figura 6. Ilustração dos escores das sobras da dieta. 

 

Os dados obtidos de cada variável foram submetidos à testes de normalidade pelo 

teste de “Shapiro-Wilk” (PROC UNIVARIATE) e de homogeneidade pelo teste de 

“Bartlett” (PROC GLM). Posteriormente, os resultados obtidos foram submetidos à 

análise de variância. Os dados correspondentes as análises de período foram submetidos 

a comparação de médias pelo teste Tukey, a 0,05 de significância, por meio do PROC 

GLM. Enquanto isso, os dados correspondentes a doses de enzima foram analiasados pelo 

teste de regressão, por meio do PROC REG, por intermédio do programa estatístico SAS 

(versão 6.4). A análise de cada variável seguiu o modelo estatístico: Yijk = µ + Di + Pj + 

Bk + (D*P)ij + Eijk; Onde: Yijk = variáveis dependentes; µ = Média geral de todas as 

observações; Di = Efeito da dose de enzima de ordem “i”, sendo 1 = dieta controle, 2 = 

2,5 g animal dia-1,  3 = 5,0 g animal dia-1 e 4 = 7,5 g animal dia-1; Pj = Efeito do período 

de confinamento de ordem “j”, sendo 1 = primeiro período, 2 = segundo período e  3 = 

terceiro período; Bk = Efeito do bloco de ordem “k”, sendo 1 = primeiro, 2 = segundo,  3 

= terceiro e 4 = quarto; (D*P)ij = Efeito da interação entre dose de enzima e período de 

confinamento de ordem “ij”e Eij = Efeito aleatório residual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o parâmetro conversão alimentar, não houve interação significativa entre 

dose de complexo enzimático e período de confinamento (P>0,05). No que diz respeito 

aos períodos de confinamento, estes também não influenciaram de forma significativa 
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(P>0,05) a conversão alimentar dos novilhos confinados e alimentados com dietas de alta 

densidade energética (Tab. 9). 

Tabela 9. Conversão alimentar de novilhos suplementados com doses de complexo 

enzimático inclusas à dieta, conforme período de confinamento. 

Dose de complexo 

enzimático  

Período de confinamento Média 

 1-21 dias 22-42 dias 43-63 dias  

 Conversão alimentar (kg MS ingerida ganho de peso diário -1) 

Controle  5,79 6,84 7,57 6,73 

2,5 g  6,13 5,15 4,95 5,41 

5,0 g  6,40 5,65 5,45 5,83 

7,5 g  5,13 5,40 5,12 5,22 

Média  5,86 a 5,76 a 5,77 a  

Equação regressão  CA: 6,4187 - 0,1652D (R2:0,221; CV: 21,2%; P=0,0124) 

Médias, seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%. 

* D: Dose de enzima variando de 0 a 7,5 g animal dia-1. 

 

Na média geral, independente dos períodos de confinamento, a conversão 

alimentar foi afetada (P<0,05) pelas doses de complexo enzimático inclusas à dieta (Tab. 

9), apresentando comportamento linear. Verificou-se que a cada grama de inclusão do 

complexo enzimático à dieta, houve uma melhora na conversão alimentar na ordem de 

0,1652 (Tab. 9). 

Em experimento realizado por DiLorenzo et al. (2011), com intuito de avaliar a 

adição de amilase em dietas de alta densidade energética para bovinos confinados, 

verificaram que a conversão alimentar não foi afetada pela inclusão da enzima na dose de 

600 KNU kg-1 de matéria seca, sendo que um KNU corresponde à quantidade de enzima 

necessária para liberar 6 μmol de p-nitrofenol por minuto a pH 7,0 e temperatura de 37° 

C. 

Mota et al. (2011), conduzindo experimento para avaliar a redução do nível de 

grãos em dietas de terminação de cordeiros suplementados com enzima glucoamilase 

exógena proveniente de Aspergillus niger, também não verificaram diferença estatística 

para a conversão alimentar entre os tratamentos com a inclusão de 0,12 g de enzima kg-1 

de matéria seca. 

De forma semelhante, Oliveira et al. (2015) avaliando a conversão alimentar de 

novilhos suplementados com complexo amilolítico produzido por Aspergillus awamori 

(48,7 unidades sacarificantes kg-1 de matéria seca) e um produto comercial contendo 

complexo multienzimático, levedura e mananoligossacarídeos (MOS) (83,2 unidades 
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sacarificantes, 8,8 unidades fibrolíticas, 0,05 g de MOS e 0,2 g de levedura inativada kg-

1 de matéria seca), não observaram diferença estatística entre os tratamentos. 

No presente trabalho, o complexo enzimático estudado era composto por 

atividades enzimáticas de várias enzimas com diferentes sítios de atuação, como: 

xilanase, celulase, β-glucanase, mananase, α-galactocidase e amilase. Enquanto que nos 

trabalhos de DiLorenzo et al. (2011), Mota et al. (2011) e Oliveira et al. (2015) as enzimas 

utilizadas eram amilases ou glucoamilases isoladamente.  

A utilização de enzimas fibrolíticas provavelmente proporciaram, neste trabalho, 

a melhor digestibilidade da fibra do grão de milho o que permitiu maior ataque enzimático 

aos grânulos de amido pelas enzimas amilases, verificado pelo aumento da digestibilidade 

do amido (Tab. 10). Por este motivo, acredita-se que a conversão alimentar tenha sido 

influenciada pelas doses de complexo enzimático. 

Além disso, existem evidências de que em dietas contendo grande quantidade de 

grãos que apresentam alta digestibilidade, a suplementação enzimática pode não gerar 

efeitos de performance dos animais, já que a energia, neste caso, não se torna um fator 

limitante (Beauchemin et al., 2003). 

No que diz respeito à produção de fezes e a digestibilidade aparente do amido, 

nenhum destes parâmetros exibiu efeito de interação (P>0,05) entre doses de enzimas e 

períodos de confinamento (Tab. 10). Além disso, nenhum desses parâmetros teve 

influência dos períodos de confinamento. 

Tabela 10. Produção média de fezes em kg dia-1, base natural e base seca, teor de 

matéria seca fecal e digestibilidade do amido de novilhos suplementados com doses de 

complexo enzimático inclusas à dieta, conforme período de confinamento. 

Dose de complexo 

enzimático  
Período de confinamento Média 

 1-21 dias 22-42 dias 43-63 dias  

 Produção de esterco, kg dia-1 de MN 

Controle 3,73 4,48 4,09 3,59 

2,5 g 3,88 3,26 3,64 3,90 

5,0 g 3,80 4,22 3,67 3,84 

7,5 g 4,01 3,66 3,84 3,86 

Média 3,85 a 3,91 a 3,81 a  

Equação regressão* PEMN: 3,80 kg dia de MN-1 (R²=0,005; CV=21,3%; P=0,6473) 

 Produção de esterco, kg dia-1 de MS 

Controle 1,21 1,43 1,35 1,33 

2,5 g 1,03 0,96 1,09 1,03 

5,0 g 1,12 1,27 1,09 1,16 

7,5 g 1,09 1,06 1,14 1,10 

Média 1,11 a 1,18 a 1,17 a  

Equação regressão PFMS: 1,2990 – 0,0944D + 0,0095D² (R²=0,189; CV=25,1%; P=0,0234) 
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 Matéria seca fecal, % 

Controle 32,81 32,00 32,91 32,57 

2,5 g 26,43 29,12 29,92 28,49 

5,0 g 29,24 29,68 29,38 29,43 

7,5 g 27,22 28,45 29,49 28,39 

Média 28,92 a 29,81 a 30,43 a  

Equação regressão MSF: 31,4649 - 0,4648D (R²=0,194; CV=9,1%; P=0,0017) 

 Digestibilidade do amido, % 

Controle 92,89 91,20 90,18 92,66 

2,5 g 94,44 95,19 94,92 94,63 

5,0 g 93,43 94,21 93,67 93,44 

7,5 g 94,00 94,60 93,99 94,15 

Média 93,69 a 93,80 a 93,19 a  

Equação regressão DA: 91,5654 + 1,2948D – 0,1274D² (R²=0,275; CV=2,2%; P=0,0007) 

Médias, seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%. 

* D: Dose de enzima variando de 0 a 7,5 g animal dia-1. 

 

A produção total de fezes na base seca foi influenciada pelas doses de complexo 

enzimático (P<0,05), apresentando comportamento quadrático, sendo que na dose de 4,96 

g animal-1 dia -1 houve a menor produção de fezes, na base seca (Tab. 10). 

A redução linear da matéria seca das fezes com a inclusão progressiva de doses 

de complexo enzimático e a menor produção total de fezes na base seca na dose de 4,96 

g animal-1 dia-1 de complexo enzimático pode ser explicada pelo aumento da 

digestibilidade do amido. 

O teor de matéria seca das fezes também apresentou diferença estatística 

significativa (P<0,05) para as doses de complexo enzimático, onde para cada grama de 

inclusão de enzima, o teor de matéria seca das fezes reduziu na ordem de 0,4648% (Tab. 

10).  

A digestibilidade do amido também foi influenciada pelas doses de complexo 

enzimático inclusas à dieta (P<0,05) (Tab. 10). Tal parâmetro apresentou comportamento 

quadrático em relação as doses do complexo enzimático e o ponto de maior 

digestibilidade foi alcançado na dose de 5,08 g animal-1 dia-1.  

De acordo com Silva et al. (2012) e Carvalho et al. (2015), dietas com alta 

proporção de FDN e FDA tendem a diminuir a taxa de passagem e, com isso, produzir 

fezes com maior consistência. Entretanto, fezes de consistência mais líquida e rápida taxa 

de passagem, são observadas em dietas com maior teor de CNE, como dietas a base de 

grão de milho.  
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Com a maior digestibilidade do amido na dose de 5,08 g animal-1 dia-1 

pressupõem-se que houve melhora na digestão dos polissacarídeos não estruturais 

presente no grão de milho, permitindo o maior acesso das enzimas aos grânulos de amido. 

O aumento do teor de CNE no intestino, além de ter causado um aumento da taxa de 

passagem no trato gastrointestinal por atender as exigências energéticas de forma mais 

rápida, pode ter causando um efeito de osmolaridade, provocando a retenção de água para 

o lúmen intestinal, justificando a redução da matéria seca das fezes com a inclusão 

progressiva de doses de complexo enzimático  

Rojo et al. (2005), ao analisarem a digestibilidade ruminal e do trato digestório 

total de amido de cordeiros Suffolk com cânula ruminal e duodenal suplementados com 

doses de solução enzimática amilolítica produzida por Bacillus licheniformis nas doses 0; 

1,45 ou 2,90 g de enzima kg-1 MS em dieta altamente energética a base de grãos de sorgo 

contendo em média 67,88%  de amido, verificaram que a digestão do amido, tanto ruminal 

quanto do trato total, aumentou com a inclusão de doses de enzima também de forma 

quadrática. 

Estudos têm indicado que as enzimas isoladas levam a um mecanismo diferente 

de hidrólise dos grânulos de amido em comparação com os mecanismos empregados 

pelos microrganismos ruminais, pois geralmente penetram nos grânulos de amido dos 

grãos e em seguida, nos grânulos já hidrolisados, na direção de dentro para fora do grão, 

principalmente devido à presença de amido lipídico e complexos proteína e amido (Cone 

e Vlot, 1990; Cone, 1991). 

Entretanto, Rojo et al. (2005) ao suplementarem os animais com solução 

enzimática a base de glucoamilase proveniente de Aspergillus niger, nas mesmas doses e 

condições do experimento com doses de solução enzimática amilolítica produzida por 

Bacillus licheniformis, não observaram efeito sobre a digestibilidade ruminal e do trato 

digestório total de amido. 

A digestibilidade do amido, analisada por Oliveira et al. (2015), também não foi 

influenciada pela suplementação com enzimas amilolíticas exógenas em dieta altamente 

energética a base de milho quebrado, farinha de semente de algodão e silagem de capim 

mombaça contendo, em média 33,23% de amido, fornecida a novilhos, onde a 

digestibilidade média do amido entre os tratamentos foi de 85,51%. Contudo, a 

concentração de amido e a porcentagem de amido residual nas fezes foram estimados pela 

análise proposta por Bach-Knudsen e Glitso (1997), e no presente trabalho realizou-se a 

análise pelo método sugerido por Hendrix (1993). 
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Entretanto, Brito (2010), ao analisar a digestibilidade do amido pelo método 

sugerido por Hendrix (1993) através das fezes de cordeiros suplementados com doses de 

complexo enzimático contendo amilase, celulase, fitase, xilanase, betaglucanase, 

pectinase e protease  (0; 0,3; 0,9 ou 2,7 g kg-1 de MS) recebendo dieta composta por milho 

grão seco, farelo de soja e feno de coast cross em sua maior proporção, não verificou 

efeito significativo na digestibilidade do amido para as doses de complexo enzimático, 

contudo, a digestibilidade média do amido entre os tratamentos foi de 98,20%. 

Tal fato indica que existem diferenças nos resultados encontrados com uso de 

complexos de enzimas exógenas de diferente atividades enzimáticas e provenientes da 

fermentação de diferentes microrganismos. E, além disso, a digestibilidade do amido e, 

sua consequente excreção pelas fezes, é também influenciada pelo tipo de cereal da dieta 

e a forma com que são processados (Huntington, 1997; Oliveira et al., 2015).  

Com relação aos parâmetros avaliados durante o comportamento ingestivo, todos 

os parâmetros não apresentaram interação (P>0,05) entre dose de complexo enzimático e 

período de confinamento. Apenas o tempo de ingestão de água apresentou diferença 

significativa (P<0,05) para os períodos de confinamento, enquanto que o tempo de 

ingestão de alimentos, de ruminação e de ócio não exibiram diferença estatística (P>0,05) 

entre os períodos avaliados (Tab. 11). 

Tabela 11. Comportamento ingestivo, expresso em horas dia-1, de novilhos 

suplementados com doses de complexo enzimático inclusas à dieta de alta densidade 

energética, conforme período de confinamento. 

Dose de complexo 

enzimático 

Período de confinamento Média 

 1-21 dias 22-42 dias 43-63 dias  

 Tempo de ingestão de alimento, horas dia-1 

Controle 1,52 1,59 1,31 1,47 

2,5 g 1,94 1,76 1,49 1,73 

5,0 g 1,73 1,64 1,36 1,58 

7,5 g 1,75 1,67 1,62 1,68 

Média 1,73 a 1,66 a 1,45 a  

Equação regressão* CAl: 1,61 horas dia-1 (R²=0,016; CV=26,3%; P=0,3990) 

 Tempo de ingestão de água, horas dia-1 

Controle 0,24 0,10 0,08 0,14 

2,5 g 0,19 0,10 0,09 0,13 

5,0 g 0,08 0,10 0,11 0,10 

7,5 g 0,12 0,11 0,06 0,10 

Média 0,16 a 0,10 b 0,08 b  

Equação regressão CAg: 0,1422 – 0,0068D (R²=0,188; CV=43,1%; P=0,0404) 

 Tempo de ruminação, horas dia-1 

Controle 0,61 0,43 0,31 0,45 

2,5 g 1,39 1,01 1,33 1,24 
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5,0 g 0,47 0,74 1,15 0,79 

7,5 g 1,27 0,98 1,24 1,16 

Média 0,94a 0,79 a 1,01 a  

Equação regressão Ru: 0,5534 + 0,1940D – 0,0169D² (R²=0,161; CV=45,9%; P=0,0193) 

 Tempo de Ócio, horas dia-1 

Controle 21,74 21,87 22,37 21,99 

2,5 g 20,56 21,14 21,10 20,93 

5,0 g 21,74 21,57 21,46 21,59 

7,5 g 20,89 21,29 21,09 21,09 

Média 21,23 a 21,47 a 21,50ª  

Equação regressão Oc: 21,8525 – 0,2503D + 0,0224D² (R²=0,147; CV=3,1%; P=0,0272) 

Médias, seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%. 

* D: Dose de enzima variando de 0 a 7,5 g animal dia-1. 

 

As diferentes doses testadas de enzima inclusas à dieta, não geraram diferença 

estatística (P>0,05) sobre tempo de ingestão de alimentos. Entretanto, o tempo de ócio, 

de ruminação e de ingestão de água apresentaram diferença estatística significativa 

(P<0,05) para as doses de enzima (Tab. 11). 

O tempo de ruminação e de ócio apresentaram comportamento quadrático em 

relação as doses de enzima. O menor tempo de ruminação foi observado na dose de 

enzima de 5,73 g animal-1 dia-1, enquanto que o maior tempo de ócio foi verificado na 

dose 5,58 g animal-1 dia-1 (Tab. 11). 

Em experimento realizado por Beauchemin et al. (2000), utilizando um produto 

comercial enzimático a base de beta-glucanase, xilanase e endocelulase, nas doses 1,22 

ou 3,77 L de produto t-1 de matéria seca adicionado à dieta composta de 45% de forragem, 

verificou-se que o tempo despendido para alimentação por unidade de fibra em detergente 

neutro e fibra em detergente ácido decresceu com o uso das enzimas. Fato atribuído ao 

efeito pré ingestivo da enzima no alimento, quando esta é adicionada a dieta previamente 

ao fornecimento no cocho, o que não ocorreu neste experimento, já que o complexo 

enzimático foi adicionado à dieta no momento da oferta de alimento. 

Krause et al. (1998) ao suplementar novilhos com complexo enzimático com 

atividade de celulase, xilanase e amilase na dose de 1.500 g t-1 de concentrado, em dietas 

altamente energéticas a base de grão de cevada, não observou efeito da inclusão 

enzimática no tempo de ingestão de alimento, no tempo de ruminação e no tempo de ócio. 

Entretanto, essas atividades dispenderam em média, respectivamente, 2,71 horas dia-1, 

4,90 horas dia-1 e 7,6 horas dia-1. Estes valores devem ter sido atingidos em função de a 
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dieta total, apesar de ser altamente energética, conter 5% de silagem de cevada ou palha 

de cevada em sua formulação. 

No presente trabalho, onde a dieta correspondia a apenas milho em grão e núcleo 

proteico, vitamínico e mineral peletizado, o tempo de ingestão de alimento, tempo de 

ruminação e tempo de ócio despenderam em média, respectivamente, 1,61 horas dia-1, 

0,91 horas dia-1 e 21,4 horas dia-1. 

De acordo com Allen et al. (2009) e Carvalho et al. (2014), o tempo gasto em 

atividade de alimentação e ruminação em dietas de alta densidade energética em 

comparação a dietas com grande presença de forragem é menor, em virtude do menor 

tamanho de partícula do alimento, e consequentemente, maior quantidade de alimento 

ingerido por apreensão de alimento. Além disso, por possuírem maior teor de energia, 

levam a saciedade anteriormente a dietas com maior teor de forragem por meio da 

regulação fisiológica do consumo, despendendo menor tempo para alimentação e, por 

isso, maior tempo de ócio. 

Van Soest (1994) relatou que, para animais confinados, o tempo gasto com a 

atividade de alimentação é de aproximadamente uma hora para dietas com alta proporção 

de grãos, o que corrobora com os resultados encontrados no presente trabalho. 

Acredita-se que o aumento da digestibilidade do amido (Tab. 10), tenha 

colaborado com o menor tempo de ruminação e maior tempo de ócio (Tab. 11), já que 

todos estes parâmetros atingiram ponto máximo ao redor da dose de 5 g animal-1 dia-1 de 

complexo enzimático.  

De acordo com Carvalho et al. (2015), a redução do tempo de ruminação pode ser 

explicada pela menor taxa de FDN. Além disso, acrescenta que também pode ser 

justificado pelo aumento da taxa de passagem e o menor tempo de permanência do 

alimento no rúmen, fatores que são determinantes de maior frequência de acessos ao 

comedouro. 

Neste trabalho, o tempo de alimentação dos animais não foi influenciado pelas 

doses de enzima. Porém, o tempo de alimentação não indica a quantidade de alimento 

ingerido por bocada por animal. Mas, a conversão alimentar indica que o aumento 

progressivo da dose de complexo enzimático melhorou a conversão alimentar, indicando 

que para cada quilo de ganho de peso vivo foi preciso ingerir menor quantidade de matéria 

seca. Desta forma, infere-se que, neste trabalho, na dose de 5 g animal-1 dia-1 de complexo 

enzimático os animais tenderam a ingerir menor quantidade de matéria seca, ruminaram 
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menos horas dia-1 e permaneceram maior tempo em ócio, causado pelo aumento da 

digestibilidade do amido. 

O aumento da digestibilidade do amido, pode ser associado à possível ao maior 

ataque enzimático à fração de FDN dos grãos de milho, facilitando a digestão do amido, 

elevando sua concentração no trato gastro intestinal, aumentando a taxa de passagem e 

reduzindo o tempo de permanência do alimento no rúmen.  

O tempo de ingestão de água apresentou comportamento linear decrescente (Tab. 

11) para as doses de enzima do complexo enzimático, na ordem de 0,0068 horas dia-1 

para cada grama de complexo enzimático adicionado à dieta de alta densidade energética.  

De acordo com Pereyra e Leiras (1991), Carvalho et al. (2015), Oliveira et al. 

(2015) e Neumann et al. (2015), a ingestão de água pode ser influenciada por diversos 

fatores como: a produção animal, o peso corporal, o genótipo, a temperatura ambiente, a 

temperatura da água, a qualidade da água, o consumo de matéria seca, o consumo de 

sódio, a suplementação mineral, o tipo de bebedouro, o tipo de dieta, taxa de passagem e 

o sistema de produção animal. Dentro deste contexto, Oliveira et al. (2017) ressalta ainda 

o metabolismo energético e ao consumo de oxigênio. 

Neumann et al. (2015) encontrou diferença estatística para tempo de ingestão de 

água ao avaliar o comportamento ingestivo de novilhos holandeses alimentados com 

diferentes dietas em sistema de confinamento. E verificou que o tratamento que recebeu 

dieta composta de 80% de grão de milho e 20% de núcleo proteico apresentou menor 

tempo de ingestão de água (0,15 horas dia-1) quando comparado às demais dietas: 55% 

núcleo proteico e 45% silagem de milho (0,16 horas dia-1) e 55% de núcleo proteico e 

45% de feno de aveia (0,21 horas dia-1). Esses dados, vão de encontro aos dados de tempo 

de ingestão de água encontrados no presente trabalho, que em média consistiu em 0,11 

horas dia-1. 

Loures et al. (2005), com o objetivo de avaliar o efeito do emurchecimento e o 

uso de enzimas fibrolíticas antecedendo o fornecimento aos animais com dietas 

compostas de 50% de silagem de capim tanzânia e 50% de concentrado a base de grão de 

milheto moído, uréia e premix vitamínico e mineral, verificaram que não houve diferença 

significativa entre os tratamentos para tempo de ingestão de água, cuja média foi de 0,28 

horas dia-1. Entretanto, a média do tempo de ingestão de água dos animais que receberam 

silagem sem emurchecimento foi de 0,33 horas dia-1, enquanto que dos animais que 

receberam silagem sem emurchecimento com enzimas fibrolíticas aplicadas 30 minutos 

antes do fornecimento aos animais foi de 0,18 horas dia-1. 
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Ainda não se compreende completamente o motivo que o aumento da dose de 

suplementação com enzimas exógenas pode causar diminuição do tempo de ingestão de 

água. Entretanto, a redução do do tempo de ingestão de água não indica a quantidade de 

água ingerida pelos animais, e por isso, não se pode afirmar que houve redução de 

ingestão de água.  

Com relação aos períodos de confinamento, o tempo de ingestão de água também 

apresentou redução, sendo que do primeiro para o segundo período de confinamento 

houve uma redução na ordem de 37,5%. Acredita-se que esse resultado tenha sido 

observado em função do período de adaptação dos animais à dieta de alta densidade 

energética isenta de forragem. Nos primeiros dias de adaptação, os animais apresentaram 

fezes mais líquidas e menos consistentes. Sendo assim, desidrataram até que os 

microrganismos ruminais se adaptassem e estabelecessem, necessitando despender mais 

tempo para ingestão de água.  Além disso, Sexson et al. (2012) verificaram que o aumento 

de peso de novilhos em confinamento aumentou o consumo de água até os animais 

atingirem 500 kg de peso vivo (PV). Após atingirem os 500 kg, houve uma redução na 

ingestão de água, que segundo os autores, deveu-se ao aumento da deposição de tecido 

adiposo corporal. 

O comportamento ingestivo representado sob aspectos de escore de sobra de dieta 

e escore de fezes de novilhos suplementados com doses de enzima inclusas à dieta, 

conforme período de confinamento, é apresentado na Tab. 12. 

Tabela 12.Escore diário de sobra da dieta e escore de fezes de novilhos alimentados 

com diferentes doses de enzima inclusas à dieta, conforme período de confinamento. 

Dose de complexo 

enzimático 
Período de Confinamento Média 

 1-21 dias 22-42 dias 43-63 dias  

 Escore de dieta 

Controle 2,14 2,11 2,29 2,18 

2,5 g 2,21 2,41 2,39 2,34 

5,0 g 2,21 2,18 2,38 2,26 

7,5 g 2,13 2,18 2,20 2,17 

Média   2,18 a   2,22 b     2,32 ab  

Equação regressão ED: 2,1914 + 0,0702D – 0,0099D² (R²=0,181; CV=6,2%; P=0,0072)  

 Escore de fezes  

Controle 2,89 3,07 3,15 3,04 

2,5 g 2,93 2,98 3,15 3,02 

5,0 g 2,69 2,91 3,10 2,90 

7,5 g 3,00 2,91 3,10 3,00 

Média 2,88 b 2,97 a 3,12 b  

Equação regressão EF: 2,99 (R²=0,013; CV=6,9%; P=0,4317) 

Médias, seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem entre si pelo Teste Tukey a 5%. 
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* D: Dose de enzima variando de 0 a 7,5 g animal dia-1. 

Escores de fezes: 1= fezes líquidas, sem consistência; 2 = fezes líquidas, pouco consistentes; 3=fezes 

líquidas, pouco consistentes, com pilhas pequenas de até 2,5 cm; 4 = fezes intermediárias com anel 

concêntrico e pilha de 3 a 4 cm; 5 = fezes pouco líquidas com anel concêntricos e pilha de mais de 5 cm; 

6 = fezes endurecidas ou ressecadas. 

Escores de sobras: 1= 100% de milho grão inteiro e 0% de núcleo; 2= 85% de milho grão inteiro e 15% 

de núcleo; 3=65% de milho grão inteiro e 35% de núcleo; 4= 45% de milho grão inteiro e 55% de núcleo; 

e 5= 25% de milho grão inteiro e 75% de núcleo. 

 

No que diz respeito ao escore de sobra da dieta e de fezes, estes parâmetros não 

apresentaram interação significativa (P>0,05) entre dose de complexo enzimático e 

período de confinamento. Com relação aos períodos de confinamento, verifica-se que 

tanto o escore de sobra de dieta quanto o escore de fezes apresentaram diferença 

estatística (P<0,05), independentemente da dose de enzima inclusa à dieta dos novilhos 

confinados (Tab. 12). 

O escore de sobra de dieta aumentou com o passar dos períodos de confinamento 

variando, na média, entre os escores 2,18 e 2,32 (Tab. 12). Porém, sempre permanecendo 

dentro do escore 2, que representava a relação 85:15 entre grão de milho e núcleo proteico 

vitamínico e mineral fornecida no cocho aos animais. Dessa forma, acredita-se que pelo 

escore de sobra da dieta ter sido uma avaliação visual, mesmo tendo apresentado 

diferença estatística, a seleção da dieta exercida pelos animais no decorrer do período de 

confinamento foi pequena para interferir nas avaliações dos parâmetros abordados. 

O escore de fezes, com o passar dos períodos experimentais de avaliação, 

apresentou aumento dos valores médios de escore, sendo que a média de escore no 

primeiro período foi de 2,88; no segundo período de 2,97; e no terceiro período de 3,12 

(Tab. 12). Este comportamento pode ser explicado pelo fato de os animais terem 

apresentado fezes mais aquosas e pouco consistentes ao início do experimento, quando 

em fase de adaptação a nova dieta. 

A adaptação a uma dieta rica em grãos a partir de uma dieta com forragem 

promove alteração da estrutura da população microbiana ruminal, permitindo o 

aproveitamento efetivo de carboidratos prontamente fermentáveis (Fernando et al., 2010). 

Dessa forma, inicialmente a população de microrganismos degradantes de amido é de 

menor proporção e necessita se multiplicar para conseguir fermentar a grande carga de 

amido disponível no rúmen. Até o estabelecimento desta população, o conteúdo de amido, 

o baixo teor de fibra em detergente neutro fisicamente efetivo (FDNfe) e o aumento da 
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produção de ácido lático, resultado da digestão do amido a nível intestinal, promove 

aumento da pressão osmótica intraluminal, resultando no fluxo de água para o lúmen 

intestinal, tornando as fezes mais amolecidas (Rowe et al., 1994; Silva et al., 2012). 

Com a adaptação ruminal, a consistência fecal tornou-se menos líquida, com 

maior consistência e com pilhas pequenas de até 2,5 cm, observando-se que, após 

adaptação, a dieta não promoveu distúrbios gastrointestinais que afetassem a consistência 

das mesmas. E a adição das enzimas trouxe benefícios ao desempenho dos animais, já 

que se observou que com o aumento da dose do complexo enzimático, a conversão 

alimentar aumentou linearmente. 

Entretanto, apesar de o escore de fezes ter apresentado diferença estatística com o 

passar dos períodos de confinamento, na média, manteve-se normal, já que de acordo com 

Kononoff et al. (2002) o material fecal considerado normal para animais saudáveis tem 

consistência intermediária e forma cúpula abobodada amontoada com 2,54 a 5,08 cm de 

altura. 

Com relação as doses de complexo enzimático adicionadas à dieta, o escore de 

fezes não foi influenciado pelas doses de enzima, apesar da redução linear da matéria seca 

das fezes com aumento progressivo das doses de enzima (Tab. 10).  

Apenas o escore de sobra de dieta apresentou diferença estatística significativa 

(P<0,05) para as doses enzimáticas (Tab. 12). Tal parâmetro apresentou comportamento 

quadrático, onde o ponto de maior escore da dieta foi verificado na dose de 3,54 g animal-

1 dia-1 do complexo enzimático.  

Normalmente, ao excluir a fração volumosa da dieta, eleva-se o teor de matéria 

seca, fator que pode prejudicar a uniformidade da mistura da ração. Principalmente no 

caso de dietas com milho inteiro, os quais podem segregar no comedouro e proporcionar 

consumo de nutrientes diferentes do que foi formulado, devido à falta de homogeneidade 

da ração. Esse fato pode ter favorecido os resultados encontrados com relação ao escore 

de sobra de dieta neste trabalho.  

Pode-se inferir que, na dose de enzima de 3,54 g animal-1 dia-1, os animais 

tenderam a praticar maior seleção de grão de milho, restando apenas peletes de núcleo 

proteico, vitamínico e mineral. Indicando, talvez, que nesta dose de enzima a 

digestibilidade do amido do grão de milho não tenha atingido sua totalidade, permitindo 

fisiologicamente os animais consumirem mais grãos de milho, sem que isso causasse 

distúrbio ruminal e intestinal, justamente por não ter atingido o ponto de máxima 
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digestibilidade dos nutrientes da dieta, que neste trabalho foi na dose de 5,08 g animal-1 

dia-1 do complexo enzimático.  . 

Porém, mesmo tendo sido significativa a diferença do escore de sobra da dieta 

para as doses de enzima, a seleção da dieta foi baixa, ficando entre 2,17 e 2,34, estando 

próximo da relação de grão de milho e núcleo proteico, vitamínico e mineral fornecida 

no cocho, sendo, de certa forma, um resultado positivo. 

 

CONCLUSÃO 

A inclusão progressiva do complexo enzimático à dieta alimentar de alta 

densidade energética de novilhos confinados promoveu melhoria na conversão alimentar, 

redução na matéria seca das fezes e diminuição do tempo de ingestão de água.  A dose de 

5 g animal-1 dia-1 do complexo enzimático à dieta alimentar de novilhos confinados 

aumentou a digestibilidade do amido e reduziu a produção diária de fezes na base seca.  
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