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FATORES QUE AFETAM A PRODUÇÃO DE 
ENZIMAS DIGESTIVAS EM PEIXES E O USO DE 
ENZIMAS EXÓGENAS COMO FERRAMENTAS EM 
NUTRIÇÃO DE PEIXES 

 

RESUMO 

A capacidade digestiva pode ser definida como a habilidade do animal em 
secretar enzimas no trato digestório, capazes de hidrolisar os polímeros 
presentes nos alimentos até seus respectivos monômeros. As quantidades 
destas enzimas produzidas pelo organismo dependem dos conteúdos de 
nutrientes presentes no alimento ingerido. O presente trabalho teve como 
objetivo fazer uma revisão sobre a produção das enzimas digestivas em 
peixes, mostrando a capacidade adaptativa dos mesmos perante mudanças 
nas dietas. Adicionalmente, procuramos identificar os principais estudos 
sobre adição de enzimas exógenas em dietas para peixes, além de avaliar os 
efeitos destas enzimas na digestibilidade dos nutrientes e no desempenho 
dos animais. 

Palavras-Chave: enzimas endógenas; fitase; carboidratase; digestão. 

ABSTRACT 

The digestive capacity can be defined as the ability of the animal in releasing 
enzymes capable of breaking polymers of the food into its respective 
monomers. The amounts of these enzymes that are produced by the 
organism depend on the nutrient content in the ingested feed. The aim of the 
present study was to provide a literature review about the production of 
digestive enzymes in fish, showing the adaptation capability of these 
animals when dealing with dietary changes. Additionally, we aimed to 
identify the main studies about the addition of exogenous enzymes in the 
diet of fish, besides evaluating the effects that these enzymes have in the 
digestibility of the nutrients and in the performance of the animals. 

Keywords: endogenous enzymes; phytase; carbohydratase; digestion. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento dos peixes depende da digestão e da absorção de nutrientes, bem como das 

interações metabólicas e seus ajustes. A capacidade digestiva pode ser definida como a 

habilidade do animal em secretar enzimas no trato, capazes de hidrolisar os polímeros 

presentes nos alimentos até seus respectivos monômeros, sendo que os níveis destas 

enzimas dependem dos níveis dos nutrientes presentes no alimento ingerido. 

As enzimas são proteínas globulares, de estrutura terciária ou quartenária, que 

agem como catalisadores biológicos, possibilitando e/ou aumentando a velocidade das 

reações químicas no organismo (CHAMPE; HARVEY, 1989). A estrutura molecular das 

enzimas é bastante frágil e, consequentemente, pode ser desnaturada por calor, álcalis, 

metais pesados e outros agentes oxidantes (GRAHAM; INBORR, 1991). 

A capacidade dos peixes em utilizar os nutrientes ingeridos depende da presença 

de enzimas em locais apropriados da parede e ao longo do lúmen do trato digestório 

(TENGJAROENKUL et al., 2000). O conhecimento da quantidade e especificidade de cada 

enzima presente num sistema digestório, assim como as condições em que ocorre a 

hidrólise, é uma ferramenta importante para predizer o processo digestivo em peixes, 

bem como a digestibilidade de novos alimentos. Geralmente, a distribuição e intensidade 

da atividade das enzimas intestinais ao longo do intestino variam com os hábitos 

alimentares e a morfologia intestinal (COCKSON; BOURNE, 1972; HOFER; SCHIEMER, 

1981; KUZ’MINA, 1984; KUZ’MINA; SMIRNOVA, 1992; SABAPATHY; TEO, 1993). 

Assim, a determinação da atividade enzimática é de grande importância na aquicultura 

(HOFER; KÖCK, 1989), ajudando a elucidar problemas nutricionais relacionados à 

fisiologia desses animais. 

Aliado à produção endógena de enzimas, o interesse pelo uso de enzimas 

exógenas em dietas e sua utilização é uma alternativa para aumentar a digestibilidade dos 

alimentos e o desempenho dos animais (CAVERO, 2004). As enzimas exógenas são 

utilizadas visando destruir fatores antinutricionais e aumentar o valor nutricional dos 

alimentos por meio da transformação de componentes complexos em nutrientes 

absorvíveis, melhorando a utilização de nutrientes e diminuindo a excreção dos nutrientes 

no ambiente (LUDKE; LOPEZ; LUDKE, 2002). O seu estudo pode contribuir na 

diminuição dos níveis hoje indicados para os nutrientes e contribuir consideravelmente 

para uma diminuição da poluição do meio aquático, o que é ambientalmente desejado. As 

enzimas comercialmente produzidas são provenientes, geralmente, de bactérias do gênero 

Bacillus sp., fungos do gênero Aspergillus sp. e leveduras (FIREMAN; FIREMAN, 1998), 
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portanto, os microrganismos são a principal fonte de enzimas exógenas produzidas 

industrialmente por laboratórios especializados, por meio de culturas aeróbias, sendo 

derivadas da fermentação. 

De acordo com a sua finalidade, as enzimas usadas em rações para 

monogástricos podem se dividir em dois tipos: enzimas destinadas a complementar 

quantitativamente as próprias enzimas digestórias endógenas dos animais (proteases, 

amilases, lípase etc.) e enzimas que esses animais não podem sintetizar (β-glucanases, 

pentosanases e α-galactosidases) (HENN, 2002). 

Este trabalho teve como objetivo fazer uma revisão sobre a produção das enzimas 

digestivas em peixes, mostrando a capacidade adaptativa dos mesmos perante mudanças 

nas dietas. Além disso, procurou identificar os principais estudos de adição de enzimas 

exógenas em dietas para peixes e seus efeitos na digestibilidade dos nutrientes e 

desempenho dos animais. 

2. ENZIMAS DIGESTIVAS SÃO INDUTIVAS 

Segundo Hsu e Wu (1979) as enzimas digestivas são indutivas e, portanto, as maiores 

atividades de carboidratases devem ser encontradas no trato digestório de herbívoros e as 

maiores atividades proteolíticas no dos carnívoros. Na tentativa de se adequarem às 

mudanças da dieta, os peixes apresentam habilidade de adaptação dos seus processos 

digestivos, tais como perfil e secreção enzimáticos, absorção, e transporte de nutrientes 

(KAPOOR; SMITH; VERIGHINA, 1975; HOFER, 1979a, b; BUDDINGTON; CHEN; 

DIAMOND, 1987; BUDDINGTON; KROGDAHAL; BAKKE-MCKELLEP, 1997); embora 

estas habilidades variem entre as espécies. Os carnívoros parecem ter uma capacidade 

limitada em alterar sua função digestiva e de transporte de nutrientes de acordo com a 

composição da dieta, enquanto os onívoros exibem uma habilidade muito maior 

(BUDDINGTON; CHEN; DIAMOND, 1987; BUDDINGTON; KROGDAHAL; BAKKE-

MCKELLEP, 1997). Estudos relacionando as alterações dos níveis enzimáticos causadas 

por diferenças da composição da dieta são escassos. (FAL’GE; SHPANNKHOF, 1976; 

SPANNHOF; PLANTIKOW, 1983; TAKII, SHIMENO; TAKEDA, 1985; UYS; HECHT; 

WALTERS, 1987; FOUNTOULAK et al., 2005). 

Em determinadas espécies de peixes, a maior parte da digestão ocorre no 

intestino. Um grande número de enzimas como tripsina, quimiotripsina, 

carboxipeptidases (proteolíticas), amilases, lipases e quitinase são produzidas pelas 

células pancreáticas (SILVA; ANDERSON, 1995). Phillips (1969) afirmou que em peixes 
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tanto o estômago quanto a mucosa intestinal, o pâncreas e os cecos pilóricos são fontes de 

enzimas proteolíticas. A secreção dessas enzimas para a luz do tubo digestório é mediada 

por estímulos neurais e hormonais, que geralmente provocam um aumento da secreção 

enzimática. Entretanto, outros fatores de natureza química, distinta dos sinalizadores 

endógenos, podem estar relacionados ao estímulo de produção e/ou secreção das 

enzimas digestivas. 

A secreção de enzimas no trato digestório está associada à presença de nutrientes 

no quimo, incluindo monossacarídeos, monoglicerídeos, ácidos graxos, proteínas 

desnaturadas, peptídeos e aminoácidos, que estimulam receptores neurais. A atuação da 

colecistoquinina (CCK) exerce um papel muito importante no controle fisiológico das 

enzimas digestivas em vertebrados, participando da regulação de secreção pancreática, 

contração da vesícula biliar, movimentação do intestino e secreção no estômago 

(MORLEY, 1987). A CCK é produzida em células específicas, espalhadas no intestino 

proximal e é secretada no plasma em função da presença de nutrientes no lúmen 

intestinal (LIDDLE, 1997). A secreção de CCK é regulada por produtos da digestão de 

proteínas (OWYANG, 1994; KOVEN, et al., 2002) e também estimulada por carboidratos e 

lipídeos (LIDDLE et al., 1986). A adição de enzimas à dieta, que aumentam a presença de 

nutrientes disponíveis, estimula a secreção de CCK e, consequentemente, a liberação de 

enzimas digestivas. 

Alterações da produção de tripsina são controladas pelo nível de CCK nas larvas 

dos peixes (KUROKAWA; SUZUKI; ANDOH, 2000) que, por sua vez, é regulado indireta 

e positivamente pelo nível dietético da proteína e pelo comprimento da cadeia protéica 

(CAHU et al., 2004). 

A atividade da pepsina é pouco alterada pelo teor da proteína da dieta de acordo 

com Zambonino-Infante e Cahu (2007). Lundstedt, Melo e Moraes (2004) não verificaram 

alterações na produção de proteases totais nos estômagos de pintado (Pseudoplatystoma 

corruscan) alimentados com diferentes teores de proteína bruta. No entanto, um aumento 

da atividade de proteases totais foi observado por Li, Li e Wu. (2009), no estômago de 

juvenis de tilápias (Oreochromis niloticus X Oreochromis aureus) alimentados com dietas 

contendo fitase e/ou enzimas para carboidratos não amiláceos, quando comparados com 

peixes alimentados com dieta sem a adição das mesmas. 

Os padrões de distribuição de atividade lipolítica ao longo dos diversos 

segmentos do trato gastrointestinal de peixes juvenis e adultos vêm sendo estudados e 

parecem divergir entre as espécies (CHAKRABARTI et al., 1995). Gisbert et al. (1999) 

mencionam a ocorrência de lipase no estômago de algumas espécies de peixes, mas 
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destaca que o sítio primário de hidrólise lipídica para a maioria das espécies parece ser a 

porção anterior do intestino e os cecos pilóricos, quando presentes. Outros autores 

relatam que a digestão de lipídeos continua nas demais porções do intestino (SMITH, 

1980). Em larvas, a atividade de lipase raramente se altera em função da mudança da 

proteína na dieta, mas sim, em função do teor de lipídeos e de fosfolipídios 

(ZAMBONINO-INFANTE; CAHU, 2007). Fountoulaki et al. (2005) verificaram que os 

resultados encontrados indicavam que as atividades das enzimas digestivas foram 

afetadas pela composição da dieta, principalmente pelos níveis de carboidratos e lipídeos. 

A digestão de carboidratos é realizada por uma série de enzimas, sendo a mais 

importante delas a α-amilase, que hidrolisa as ligações glicosídicas α 1-4, produzindo 

como produtos da reação uma variedade de oligossacarídeos (LOVELL, 1988). O aumento 

na produção de amilase pode ocorrer em resposta à presença de carboidratos ou de 

produtos de sua hidrólise no lúmen do trato gastrointestinal. A glicose pode influenciar 

diretamente a produção desta enzima pelo tecido pancreático, ou indiretamente, 

estimulando a liberação de insulina pelo pâncreas que, por sua vez, atuará estimulando a 

produção de amilase (JOBLING, 1994). Peixes carnívoros são conhecidos pela pouca 

habilidade de aproveitar carboidratos quando comparados a onívoros e herbívoros 

(DABROWSKI; GUDERLEY, 2002; KROGDHAL; HEMRE; MOMMSEN, 2005). 

Estudos que mostrem que as adições de enzimas exógenas alteram a produção de 

enzimas endógenas ainda são raros. Li, Li e Wu (2009) observaram um aumento na 

produção endógena de amilase no intestino de tilápias, quando foram alimentadas com 

dietas contendo fitase ou enzimas para carboidratos não amiláceos. Estes mesmos autores 

não observaram alterações na produção de lípase nas tilápias e sugeriram que os minerais 

liberados pela atuação destas enzimas não foram suficientes para aumentar a atividade 

das enzimas endógenas. 

3. USO DE ENZIMAS EXÓGENAS EM DIETAS PARA PEIXES 

As enzimas são substâncias que podem atuar na inativação de fatores antinutricionais e 

aumentar o valor nutricional da proteína presente nos alimentos, através da 

transformação de componentes complexos em nutrientes absorvíveis. A adição de 

enzimas na alimentação de aves e suínos tem sido uma prática comum (BEDFORD; 

PARTRIDGE, 2001). Para peixes esta prática é menos comum, por dificuldades 

tecnológicas, pois as enzimas apresentam baixa estabilidade ao calor e os processos 

utilizados para produção de rações para organismos aquáticos (peletização e extrusão) 

alcançam elevadas temperaturas (MASCARELL; RYAN, 1997). 
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Em estudos sobre a adição de diferentes enzimas exógenas, resultados 

controversos foram obtidos para as seguintes espécies: Cichla sp. (SOARES et al., 2008), 

Salmo solar (CARTER et al., 1994, 1992), larvas de Sparus aurata (KOLKOVSKI et al., 1993; 

KOLKOVSKI; TANDLER, 2000), Bidyanus bidyanus (STONE; ALLAN; ANDERSON, 2003), 

Arapaima gigas (CAVERO, 2004), Cyprinus carpio (DABROWSKI; GRUDNIEWSKI; 

DABROWSKI, 1979), juvenis de Labeo rohita (GHOSH et al., 2001), Morone saxatilis 

(HUGHES; SOARES, 1998), Ictalurus punctatus (JACKSON; LI; ROBINSON, 1996), 

Colossoma macropomum (NUNES et al., 2006), Oreochromis niloticus (OLIVEIRA, 2006), 

Oncorhynchus mykiss (RODEHUTSCORD; PFEFFER, 1995; VIELMA et al., 1998) e 

Pseudoplatystoma reticulatum (STECH, 2009). 

O uso de diferentes enzimas e a combinação entre elas pode resultar em 

diferenças no desempenho dos peixes. Não foi encontrado efeito significativo sobre o 

crescimento de juvenis de pirarucu (Arapaima gigas) quando amilase, lipase e protease 

foram adicionadas, isoladamente, na ração desta espécie. Por outro lado, o uso combinado 

de 0,1% de lipase mais protease apresentou um efeito positivo sobre este parâmetro, 

sugerindo que a combinação destas enzimas é mais adequada a esta espécie de peixe 

(CAVERO, 2004). 

A maioria dos trabalhos encontrados na literatura sobre o uso de enzimas em 

dietas para peixes trata de larvas. Kolkovski e Tandler (2000), utilizando microdieta 

suplementada com pancreatina suína na alimentação de larvas de Sparus aurata, 

verificaram uma melhora significativa no crescimento dos indivíduos em comparação a 

larvas alimentadas com microdietas sem adição de pancreatina. Tesser et al. (2006) 

demonstraram que larvas de pacu, Piaractus mesopotamicus, a partir de 7,0 mg de peso 

úmido podem passar pela transição alimentar sem detrimento da sobrevivência final, 

quando alimentadas com dieta suplementada com a enzima pancreatina. 

Cowieson, Acamovic e Bedford (2006) sugeriram que o uso de enzimas 

inadequadas ou em concentrações excessivas pode causar uma perda de material 

endógeno, devido a uma interação direta com o trato gastrintestinal de aves. Da mesma 

forma, Stech (2009) admitiu que essa interação poderia resultar na diminuição da 

capacidade de absorção de nutrientes pelo trato digestivo de peixes, devido à lesão de 

enterócitos, microvilosidades e ou outras estruturas relacionadas à absorção. 

Resultados contraditórios foram obtidos sobre a contribuição da adição de 

enzimas exógenas na alimentação de larvas de peixes por Kolkovski (2001), fazendo com 

que a importância da suplementação enzimática seja tema ainda não concluído. Do 

mesmo modo, Kolkovski, Tandler e Izquierdo (1997) e Kolkovski et al. (2000), trabalhando 
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com larvas de Dicentrarchus labrax e Perca flavensis, respectivamente, não encontraram 

efeitos da suplementação de enzimas exógenas com pancreatina suína sobre o 

crescimento e a sobrevivência dos animais. É possível que a quantidade de enzimas ativas 

provenientes da dieta não tenha sido suficiente para promover efeito sobre o desempenho 

produtivo daqueles animais ou realmente aquelas espécies não respondem à 

suplementação de enzimas exógenas. Segundo Dabrowski, Grudniewski e Dabrowski, 

(1979), a suplementação enzimática em dietas pode acarretar uma pré-hidrólise dos 

componentes da dieta antes mesmo do oferecimento aos peixes, o que foi confirmado por 

Stone, Allan e Anderson (2003) que relataram aumento na quantidade de açúcares na 

dieta suplementada comparada com a dieta sem suplementação. 

Carter et al. (1992, 1994) investigaram o efeito de amilase dietética e mistura de 

enzimas pancreáticas dietéticas em juvenis de salmão (Salmo salar). Não houve efeito sobre 

o crescimento ou utilização de proteína quando a amilase dietética foi usada, mas houve 

efeito positivo sobre estes parâmetros quando as enzimas pancreáticas foram usadas. 

Estudos realizados por Smits e Annison, (1996), Simon (1998), Farhangi e Carter 

(2007) mostraram que o uso de enzimas causa diferenças na digestibilidade dos 

nutrientes, no entanto, não está claro como este processo ocorre (STECH, 2009). O uso das 

enzimas amilase e endo-β-glucanase aumentam a presença de glicose prontamente 

disponível no trato digestório (STONE, 2003), no entanto esta maior disponibilidade de 

glicose não significa que os nutrientes são absorvidos. De forma geral, os peixes 

aproveitam melhor os carboidratos complexos do que os açúcares simples (STONE, 2003), 

fato que associado ao curto trato digestório dos peixes carnívoros compromete ainda mais 

a sua absorção. A adição de carboidratases foi reportada para Salmo salar (CARTER et al., 

1992, 1994), larvas de Sparus aurata (KOLKOVSKI et al., 1993), Penaeus monodon 

(BUCHANAN et al., 1997), Bidyanus bydyanus (STONE; ALLAN; ANDERSON, 2003), para 

Labeo rohita (KUMAR et al., 2006) e juvenis de Pseudoplatystoma reticulatum (STECH, 2009). 

A amilase exógena tem como função diminuir a viscosidade da digestão, 

facilitando a ação das outras enzimas, além de aumentar a digestão do próprio amido. Já 

as glucanases são específicas para polissacarídeos não amiláceos, que são um grupo 

complexo composto predominantemente por ligações de monômeros de hexoses e 

pentoses (STONE, 2003), melhorando o aproveitamento destes como fonte energética 

(BEDFORD; PARTRIDGE, 2001). 

O uso de endo-β-glucanase pode liberar nutrientes como proteínas, lipídeos e 

amido que estavam ligados à parede das células, tal como descrito por Chesson (1993). 

Ogunkoya et al. (2006) verificaram um efeito positivo sobre os coeficientes de 
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digestibilidade aparente da matéria seca, proteína bruta, lipídeo, fósforo e energia, ao 

estudarem a incorporação de farelo de soja e um complexo enzimático composto por 

xilanase, amilase, celulase, protease e β-glucanase à dieta de truta arco-íris (Oncorhynchus 

mykiss). 

Stone, Allan e Anderson (2003) investigaram a possibilidade de carboidratases 

(α-amilase, β-glucanase e β-xilanase) melhorarem os coeficientes de digestibilidade do 

amido do trigo, do trigo e de “dehulled lupin” para “silver perch” Bidyanus bidyanus, 

observando interação entre as fontes e a quantidade de enzima para os coeficientes de 

digestibilidade do amido, e que diferentes níveis de α-amilase afetam a digestibilidade da 

proteína. No entanto, as enzimas que atuam sobre os polissacarídeos não amiláceos não 

apresentaram efeito sobre os coeficientes de digestibilidade. 

Oliveira (2006) avaliou os efeitos da suplementação da ração com complexo 

enzimático contendo celulase, protease e amilase sobre a digestibilidade dos nutrientes, 

em juvenis de tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). Este autor verificou que a adição de 

até 0,05% foi benéfica, pois melhorou o coeficiente de digestibilidade aparente da matéria 

seca, proteína bruta, energia bruta, amido, cálcio e fósforo. De acordo com este autor, a 

tilápia possui um bom aproveitamento dos aminoácidos e polissacarídeos livres; sendo 

assim, supõe-se que a suplementação de rações com complexo enzimático tenha papel 

importante no maior aproveitamento energético e protéico, expressos nas consideráveis 

frações de polissacarídeos não-amiláceos e amido presentes em ingredientes de origem 

vegetal, como milho e farelo de soja, respectivamente. 

Ogunkoya et al. (2006), ao estudarem a incorporação de farelo de soja e de um 

complexo enzimático com atividades de xilanase, amilase, celulase, protease e β-

glucanase, à dieta de trutas arco-íris, observaram um efeito significativo sobre os 

coeficientes de digestibilidade aparente de matéria seca, proteína bruta, lipídeo, fósforo e 

energia. Lin, Mai e Tan (2007) também estudaram a adição de um complexo enzimático 

contendo protease, β-glucanase e xilanase, sobre os coeficientes de digestibilidade para 

híbridos de tilápia e não observaram efeito significativo para digestibilidade aparente de 

proteína, lipídeo e energia, mas observaram aumento significativo do coeficiente de 

digestibilidade da matéria seca, quando os peixes foram alimentados com alta 

suplementação (1,5 g Kg-1). 

A principal enzima estudada para dietas de organismos aquáticos é a fitase. Esta 

enzima tem como principal finalidade a ação sobre o ácido fítico, que é um dos fatores 

antinutritionais mais poderosos existentes nas plantas. O ácido fítico ou o fitato 

encontrado nos cereais, legumes e grãos de oleaginosas, é um quelante de minerais como 
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cobalto, cálcio, magnésio, ferro e zinco, além de se ligar a proteínas e aminoácidos, 

inativando enzimas digestivas (COWIESON; ACAMOVIC; BEDFORD, 2004). Cerca de 

70% do fósforo dos ingredientes vegetais utilizados em rações para peixes encontra-se na 

forma de fósforo fítico. Segundo Maenz (2001), os complexos do fitato com o terminal 

carboxílico da proteína e/ou com minerais possuem a capacidade de prejudicar a ação das 

enzimas digestivas pela ligação de minerais que seriam co-fatores, pela formação de 

complexo do fitato com a enzima ou por inibir a ação da tripsina. Segundo este mesmo 

autor, vários são os fatores que podem afetar a ação da fitase durante a passagem pelo 

intestino, que vão desde a concentração de minerais nas dietas, o pH do trato digestório, a 

manipulação das dietas e o tamanho do trato digestório. 

Os peixes não possuem sua própria fitase para quebrar o fitato e, assim, liberar os 

nutrientes que passam através do trato digestório sem serem digeridos (VIELMA et al., 

1998). Por isso, são importantes os estudos sobre a utilização de fitase exógena, que 

melhora a disponibilidade do fósforo e também dos aminoácidos (McCUAIG; DAVIES; 

MOTZOK, 1972). Vários estudos mostraram os efeitos do uso da fitase sobre a melhora da 

digestibilidade do fósforo em peixes (LEE et al., 2008; LIEBERT; PORTZ, 2007; 

RODEHUTSCORD; PFEFFER, 1995; GONÇALVES et al., 2004; STECH, 2009). Gonçalves 

et al. (2004) avaliaram o efeito da fitase sobre os coeficientes de digestibilidade de 

alimentos vegetais para tilápia-do-Nilo e concluíram que os valores digestíveis da matéria 

seca, da proteína bruta, e energia dependem do valor biológico dos alimentos, da 

concentração e da natureza do fitato, e do nível de suplementação da enzima. 

Denstadli et al. (2006) estudaram a adição de diferentes níveis de ácido fítico 

sobre a digestibilidade em salmão e observaram que maiores níveis deste fator 

antinutricional aumentaram a digestibilidade do nitrogênio e diminuíram a de lipídeos. 

No entanto, as diferenças foram tão pequenas que os autores consideraram que a relação 

de dose resposta entre os níveis de ácido fítico e digestibilidade de nitrogênio, lipídeo e 

amido também não foi clara. 

Maior ganho de peso, maior retenção de minerais na carcaça e adequada 

disponibilidade dos macrominerais para a truta arco-íris foram obtidos por Rodehutscord 

e Pfeffer (1995), Lanari, D’Agaro e Turri (1998) e Vielma et al. (1998), com a 

suplementação entre 1.000 a 1.500 unidades de fitase UF. Kg-1 de ração, em relação à ração 

sem a suplementação de fitase. Hughes; Soares (1998) avaliando rações com diferentes 

níveis de inclusão de fitase para alevinos de “striped bass” (Morone saxatilis), observaram 

que a inclusão de 2.400 UF. Kg-1 melhorou a retenção de minerais nos ossos e aumentou a 

concentração de fósforo sérico. Para o bagre do canal (Ictalurus punctatus), Jackson, Li e 



88 Fatores que afetam a produção de enzimas digestivas em peixes e o uso de enzimas exógenas como ferramentas em nutrição de peixes 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. XIII, Nº. 2, Ano 2009 • p. 79-93 

Robinson (1996), avaliaram a inclusão de 0; 500; 1.000, 2.000 e 4.000 UF. Kg-1 de ração, e 

concluíram que a utilização de 500 UF. Kg-1 foi suficiente para permitir adequado 

desempenho e deposição de fósforo nos ossos. Furuya et al. (2001), em trabalho realizado 

com a tilápia do Nilo de 9 a 40g de peso vivo, avaliaram a inclusão de 0; 500; 1.500 e 3.000 

UF. Kg-1 de ração. Além do melhor desempenho, estes autores observaram que os peixes 

que receberam a ração com 500 UF. Kg-1 apresentaram maior retenção de minerais (cálcio, 

fósforo, ferro, zinco e magnésio). 

Ai et al. (2007) estudaram o efeito de fitase, xilanase e de um complexo que inclui 

celulase, pentonase e glucanase, e verificaram que a adição de fitase não afetou a taxa de 

crescimento específico e taxa de eficiência alimentar para Lateolabrax japonicus, porém, as 

outras enzimas aumentaram significativamente estes parâmetros. 

A adição de enzimas exógenas representa uma forma de reduzir ou substituir o 

uso de nutrientes, evitando assim o consumo de reservas não renováveis do planeta, bem 

como a diminuição na contaminação ambiental. Os resultados disponíveis até o presente 

momento ainda não permitem uma conclusão definitiva acerca da adição de enzimas 

exógenas em dietas para peixes sugerindo que faz se necessário a realização de estudos 

adicionais, pois os resultados ainda são contraditórios e dependem da espécie utilizada, 

da dieta, da origem e estabilidade da enzima, quantidade e do uso concomitante de uma 

enzima ou complexo enzimático. 
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