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RESUMO 

PAVESI, M. Desenvolvimento de modelos matemáticos envolvendo níveis 
nutricionais, desempenho e rendimento de carcaça para otimização de 
resultados econômicos de frangos de corte fêmeas. 2013. 73 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade 
de São Paulo, Pirassununga, 2013. 
 

Com o objetivo de elaborar modelos matemáticos, visando à otimização da 
relação custo benefício e definir estratégias nutricionais considerando 
características de desempenho, de carcaça e variáveis de mercado, foi 
realizado experimento com frangos de corte fêmeas. Foram avaliados seis 
programas nutricionais para cada fase de crescimento (pré-inicial, inicial, 
crescimento I, crescimento II e final).Os tratamentos compreenderam rações 
baseadas em seis níveis de energia metabolizável aparente corrigida para 
balanço de nitrogênio (EMAn),  mantendo-se a relação EMAn:nutrientes. 
Utilizando  como  tratamento  controle  (T4), os  níveis nutricionais indicados 
por Rostagno et al. (2005),os demais corresponderam a   -15%(T1), -10%(T2), 
-5%(T3), +5%(T5) e +10%(T6) em relação ao programa padrão. Para cada 
tratamento, foram utilizadas seis repetições com trinta aves , em um 
delineamento inteiramente casualizado. Foram avaliadas as características de 
desempenho e de carcaça aos 35, 42 e 49 dias de idade, e, após a obtenção 
das equações de regressão, realizada a análise econômica, através de 
simulações de cenários de mercado, para estabelecer os níveis nutricionais 
mais adequados em cada situação. Conclui-se que a melhora no desempenho 
decorrente  do aumento da densidade nutricional de dietas de frangos de corte 
fêmea não deve ser interpretada como aumento da lucratividade.  Sendo 
assim, os modelos matemáticos são úteis para estabelecer a relação entre 
variáveis de importância e essenciais para avaliação e determinação de planos 
nutricionais e forma de comercialização da aves adequados para a 
maximização do lucro. Os modelos matemáticos desenvolvidos possibilitam a 
predição de ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar e a 
otimização da lucratividade através da adequação dos níveis nutricionais e 
idade de abate, de acordo com as situações de mercado.  

 

 

Palavras-chave: energia metabolizável, idade de abate, modelagem 
matemática, otimização econômica. 
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ABSTRACT 

PAVESI, M. Development of mathematic models involving nutritional 
levels, performance and carcass yield to optimize economic results of 
female broiler chikens. 2013. 73 p. Dissertation  – Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013. 

 

To elaborate mathematical models, aiming the optimization of cost-benefit ratio 
and define nutritional strategies considering performance, carcass caracteristics 
and market variables, was carried out an experiment with female broilers 
chickens.  It was evaluated six  nutritional programs for each phase of growth 
(pre-starter, starter, growth I, growth II and withdrawal). The treatments were 
based on six levels of metabolizable energy corrected to nitrogenm balance 
(AMEn), keeping the AMEn:nutrients ratio. Using as a control treatment (T4), 
nutritional levels acording to Rostagno et al. (2005), the others were calculated -
-15%(T1), -10%(T2), -5%(T3), +5%(T5) and +10%(T6) compared to the 
standard program. For each treatment, was used six replicates with thirty birds, 
in a completely randomized design. Carcass and performance characteristics 
were evaluated at 35, 42 and 49 days of age and, after obtained the regression 
equations, it was elaborated an economic analysis to establish the best 
nutritional levels in each market situation. It was concluded that the 
improvement in performance due to increased nutrient density of diets of 
broilers female should not be interpreted as increased profitability. Thus, 
mathematical models are useful to establish the relationship between variables 
of importance and essential for evaluating and determining nutritional programs 
and manner of commercialization of birds suitable for profit maximization. The 
developed mathematical models are an important tool, because they allow 
prediction of variables such as weight gain, feed intake and feed conversion 
and the optimization through nutritional levels and slaughter age, according to 
market situations.  

 

 

 

 

Keywords: economic optimization, mathematical modeling, metabolizable 
energy, slaughter age.  
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1. INTRODUÇÃO 

A avicultura industrial brasileira foi consolidada como um segmento moderno 

fortemente estimulado por políticas públicas, principalmente a partir de 1970, quando 

se iniciaram as exportações brasileiras de carne de frango. A evolução da avicultura 

nos últimos anos colocou a atividade em posição privilegiada em relação a outras 

explorações animais, já que esta detém grande parte do acervo tecnológico do setor 

agropecuário. Essa evolução é decorrente do trabalho da engenharia genética, 

manejo e nutrição das aves, aliado ao incremento constante observado no consumo 

de carne de frango.  

Atualmente o Brasil é referência quando o assunto é proteína de frango de 

qualidade. A cadeia de produção avícola nacional destaca-se por sua organização, 

dinamismo e por seu alto índice de industrialização. No cenário agropecuário 

brasileiro, é uma atividade de grande importância econômica. 

Segundo a União Brasileira de Avicultura (UBABEF), a produção de carne de 

frango em 2012 foi de 12,6 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 

3,2% em relação a 2011. Os embarques de carne de frango, principal produto das 

exportações avícolas brasileiras, somaram 3,9 milhões de toneladas em 2012, com 

redução de 0,6% em relação a 2011. A receita totalizou US$ 7,7 bilhões, com queda 

de 6,7%.As exportações de cortes somaram embarques de 2,1 milhões de 

toneladas, com aumento de 3,7% sobre 2011, e a receita cambial foi de US$ 4,2 

bilhões, em redução de 4,1%. As vendas de frango inteiro totalizaram embarques de 

1,4 milhão de toneladas (retração de 5,7%) e receita cambial de US$ 2,5 bilhões (-

5,7%). Mesmo com a queda, o Brasil manteve a posição de maior 

exportador mundial e de terceiro maior produtor de carne de frango, atrás 

dos Estados Unidos e da China.  

Como a alimentação representa cerca de 70% do custo da produção das 

aves, e em geral, assume-se a energia como um componente restritivo da dieta, 

sendo alto o seu custo para a formulação da dieta, a definição de níveis ótimos de 

energia passou a ser fundamental, uma vez que os frangos das linhagens atuais têm 

exigências nutricionais específicas (MENDES, 2004). 

O nível de energia metabolizável da ração possui grande influência no 

consumo de ração, no desempenho dos animais, no rendimento da carcaça e dos 

cortes nobres, na deposição de gordura na carcaça e no custo por unidade de 
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ganho. A partir do conhecimento das exigências energéticas das aves, é possível 

ajustar os demais nutrientes, o que resulta na correta formulação dietética 

(BARBOSA et al., 2008). 

O frango moderno apresenta comportamento de hiperfagia, característica 

imprimida pelo melhoramento genético, que resulta também na maior velocidade de 

crescimento dessas aves. Este comportamento leva a maiores consumos de energia 

que podem comprometer a qualidade da carcaça, aumentando a deposição de 

gordura, principalmente na região abdominal, além de favorecer o aparecimento de 

doenças metabólicas. Pesquisas evidenciam este fato (BERTECHINI et al., 1991; 

BARTOV e PLAVNIK, 1998; SILVA et al., 2003) e estudos atuais se concentram nos 

relacionamentos de níveis  energia com outros fatores. Encontrar o nível ótimo de 

energia para melhorar o desempenho e alcançar retorno econômico é um grande 

desafio, pois as respostas variam neste contexto (BARBOSA et al., 2008). 

Uma alternativa para ajudar na tomada de decisões e definição de produtos 

melhores e mais econômicos, tanto na indústria como na pesquisa, é o uso da 

modelagem computacional. Modelagem é a abstração e simplificação da realidade 

capaz de integrar as principais interações e o principal comportamento do sistema 

estudado, apta a ser manipulada com o objetivo de prever as consequências da 

modificação de um ou de vários parâmetros sobre o comportamento do sistema 

(SPEDDING, 1988). A modelagem é, sobretudo, uma tentativa de integração de 

diferentes fenômenos, sendo limitada pelos recursos humanos e pelos materiais 

disponíveis e/ou utilizados na sua construção (LOVATTO e SAUVANT, 2001). A 

modelagem computacional é uma alternativa para ajudar na tomada de decisões e 

na definição de produtos melhores e mais econômicos, tanto na indústria como na 

pesquisa (SPEDDING, 1988; BLACK, 1995). 

O desenvolvimento de modelos que simulam processos fisiológicos, como o 

metabolismo basal e a deposição de tecidos, tornam-se necessários não só para o 

estudo e a compreensão destes processos nas aves, mas servem também como 

uma ferramenta para o aprofundamento nos processos envolvidos, assim como para 

a identificação de lacunas no conhecimento (MCNAMARA et al., 2000). 
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2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver modelos matemáticos para 

elaboração de fórmulas computacionais, que visam a otimização dos resultados 

econômicos da produção de frangos de corte fêmea submetidos a diferentes 

programas nutricionais.  

2.1 Objetivos Específicos 

Desenvolver modelos matemáticos  com base em resultados de desempenho, 

rendimento de carcaça inteira e rendimento de cortes comerciais. 

Otimizar os resultados econômicos da produção de frangos de corte fêmea, 

em função de diferentes níveis de energia metabolizável da ração, para definição de 

níveis nutricionais adequados em diferentes situações de mercado, considerando os 

resultados de desempenho e características de carcaça. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Energia Metabolizável  

 

Na formulação de uma dieta para frangos de corte, são quatro os principais 

componentes considerados: proteína, vitaminas, minerais e energia. Dentre esses 

quatro componentes, proteína, vitaminas e minerais são nutrientes, enquanto a  

energia não é propriamente um nutriente, mas sim uma propriedade na qual os 

nutrientes produzem energia, quando oxidados pelo metabolismo (NRC, 1994). 

Segundo Sakomura e Rostagno (2007), a energia metabolizável é a forma 

normalmente utilizada para aves no Brasil, sendo obtida pela diferença entre a 

energia bruta do alimento e a energia bruta das excretas (fezes e urina) e dos gases 

oriundos da digestão (praticamente desprezível nos monogástricos). 

Como é largamente aceito na nutrição de aves, que exigências devem ser 

expressos como gramas por megacalorias, para levar em conta o efeito da energia 

no consumo de alimento, a função de resposta do frango pode ser derivada em 

termos de densidade de energia da dieta, a partir de dados experimentais ou 

industriais, para analisar a rentabilidade (GUEVARA, 2004). 

Com a introdução de linhagens de alto rendimento no mercado brasileiro, o 

setor adotou novos critérios de manejo e nutrição dos frangos de corte, a fim de 

maximizar a produtividade e otimizar os custos. Com isso, a definição de níveis 

ótimos de energia da dieta passou a ser fundamental, uma vez que os frangos das 

linhagens atuais têm exigências nutricionais específicas, e a energia é o fator que 

mais onera o custo das formulações (MENDES, 2004). 

A energia metabolizável é uma propriedade nutricional estratégica em 

sistemas de criações em que se utiliza alimentação à vontade, pois o consumo 

alimentar é regulado principalmente pela densidade calórica da ração, o que pode 

determinar a eficiência produtiva e econômica da atividade. Normalmente as 

exigências de proteína bruta, aminoácidos e de outros nutrientes são expressas em 

função dos níveis de energia metabolizável da ração (SILVA et al., 2003).  

 As dietas devem atender às exigências das aves de acordo com o peso, 

idade e/ou fase (PALHARES, 2003). A eficiência na formulação de rações para 

frangos de corte é determinada por vários fatores, entre os quais está a precisão na 

determinação dos valores de composição dos alimentos e da energia (FREITAS et 
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al., 2005). Desta forma, o valor energético da dieta modula a eficiência alimentar de 

duas formas: com o aumento da energia da dieta, as necessidades energéticas das 

aves são atendidas com menor consumo alimentar; e a taxa de crescimento é 

melhorada com altos níveis de energia, maximizando a utilização de proteína bruta 

da dieta (DUARTE et al., 2010). 

 

3.2 Energia Metabolizável e Características de Desempenho 

 

Encontrar o nível ótimo de energia para melhorar o desempenho e alcançar 

retorno econômico é um grande desafio. A partir do conhecimento das exigências 

energéticas das aves, é possível ajustar os demais nutrientes, o que resulta na 

correta formulação dietética (BARBOSA, 2008). 

Pesti e Miller (1997) ressaltam que a hipótese de regulação do consumo a 

partir dos níveis energéticos deve ser vista com cautela, pois a diminuição do 

consumo de alimento, de acordo com o aumento da energia na ração, não é 

suficiente para manter o consumo de energia constante. Concordando com estes 

autores, Leandro et al. (2003) observaram uma relação direta entre o aumento dos 

níveis proteicos e energéticos da ração com maior ingestão de nutrientes e energia. 

Mendonça (2005) observou redução linear no consumo de ração com o aumento 

dos níveis energéticos da ração. 

Ao mesmo tempo, a utilização de rações mais densas e a diminuição do 

consumo podem ser interessantes, pois segundo Sakomura et al. (2004) quanto 

maior o volume de ração no trato digestório, menor a sua utilização, fato explicado 

pela diminuição na eficiência de atuação das enzimas digestivas e 

consequentemente, menor absorção de nutrientes.  

Pesti e Fletcher (1983) observaram que elevação do nível de energia da 

ração de 2500 para 3400 kcal de EM/kg para frangos de corte na fase de 

crescimento provocou redução no consumo de ração e melhoria no ganho de peso 

(GP) e na conversão alimentar (CA). 

Ao avaliar frangos de corte recebendo rações com 2850, 3050 e 3250 kcal de 

EM/kg de ração nas duas fases de criação (1 a 28 e 29 a 40 dias de idade), Lana 

(1992) verificou que o aumento do nível de energia da ração proporcionou aumentos 

lineares no GP e redução no consumo de ração (CR). Esses resultados estão de 

acordo com os obtidos por Coon et al. (1981) e Holsheimer e Veerkamp(1992). 
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Mendes (2004) verificou que os níveis de energia afetaram o consumo de 

ração e a conversão alimentar, pois ambos os parâmetros apresentaram efeito 

cúbico (p<0,05), melhorando com o aumento da energia da dieta. Estes resultados 

corroboram os achados de Rosa et al. (2000), Silva et al. (2000) e Watanabe et al. 

(2001), que verificaram resultados semelhantes ao avaliarem o efeito de níveis de 

energia da dieta sobre o desempenho de frangos de corte. 

Duarte et al. (2006), verificou que o nível de energia de 3.600 kcal EM/kg 

determinou melhor resultado para o índice de eficiência produtiva, contrariando os 

achados de Albuquerque et al. (2003), que, em estudo com frangos de corte na fase 

final, alimentados com dietas com dois níveis de energia (3.200 e 3.600 kcal EM/kg), 

encontraram maior IEP com a dieta com 3.200 kcal EM/kg, como resultado da 

melhor conversão alimentar para esse nível de energia na fase de 49 a 56 dias de 

idade. 

 

3.3 Energia Metabolizável e Características de Carcaça 

 

No passado, o principal objetivo da produção avícola consistia na obtenção de 

ótimo peso ao abate, associado à melhor conversão alimentar.  Atualmente, existem 

além dos citados, outros critérios importantes, como rendimento de carcaça, 

produção de carne de peito e de pernas e qualidade da carcaça (MENDES et 

al.,2004) 

Zanusso et al. (1999) e Leandro et al. (2000), que  não encontraram efeito da 

energia da dieta sobre o rendimento de carcaça, divergindo dos relatos de Bastos et 

al. (1998), Rosa et al. (2000) e Mendes et al. (2001), que verificaram resultados 

diferentes ao avaliarem o efeito de níveis de energia na dieta sobre o rendimento de 

carcaça. 

Alterações nos níveis de energia das rações em geral não resultam em 

diferenças significativas no rendimento de carcaça em frangos de linhagens 

comerciais (WALDROUP et al., 1990; SILVA et al., 2001; LEANDRO et al., 2003; 

MENDES et al., 2004; TABEIDIAN e SADEGHI, 2005). Entretanto outros autores, 

tais como Bertechini et al. (1991); Yalcin et al. (1998), relataram aumentos no 

rendimento de carcaça em decorrência do aumento dos níveis de energia 

metabolizável da ração. Avaliando o efeito dos níveis de energia metabolizável da 

ração e da temperatura ambiente sobre o rendimento de carcaça de frangos de 
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corte, Oliveira Neto (1999) não observou efeito significativo sobre o rendimento de 

carcaça de frangos mantidos sob estresse térmico (32ºC). 

Araújo et al. (2005), trabalhando com níveis mais elevados de energia 

metabolizável (3200, 3400 e 3600 kcal/kg), observaram maior rendimento de 

carcaça dos frangos (aos 55 dias de idade) que receberam rações com maiores 

níveis energéticos (3400 e 3600 kcal/kg) quando comparados com aqueles que 

receberam 3200 kcal EM/kg de ração. 

Zanusso et al. (1999) e Leandro et al. (2000),  não encontraram efeito da 

energia da dieta sobre o rendimento de carcaça, divergindo dos relatos de Bastos et 

al. (1998), Rosa et al. (2000) e Mendes et al. (2001), que verificaram resultados 

diferentes ao avaliarem o efeito de níveis de energia na dieta sobre o rendimento de 

carcaça. 

Avila et al. (2005) estudaram os efeitos do nível de energia metabolizável 

(2600, 3000 e 3200 kcal EM/kg de ração) sobre o rendimento de carcaça de frangos 

de corte de crescimento lento, com livre acesso a piquete, não tendo sido 

observadas diferenças significativas entre os níveis de 2600 e 3000 kcal EM/kg de 

ração, no entanto, as aves que receberam rações com 3200 kcal/kg apresentaram 

maior rendimento de carcaça aos 84 dias de idade. 

 

3.4 Energia Metabolizável e Deposição de Gordura na Carcaça 

 

Um aspecto de destaque na carne de frango é a baixa quantidade de gordura 

entre as fibras musculares. Entretanto, outras partes da carcaça ainda apresentam 

considerável adiposidade, principalmente em tecidos adiposos subcutâneos, 

abdominal e visceral. Em razão de sua alta densidade energética, a síntese e 

deposição de gordura nesses tecidos envolvem considerável custo metabólico para 

as aves, além de constituir uma via indesejada e antieconômica na repartição dos 

nutrientes dietéticos. Considerando-se tais fatores e outros, entre os quais a 

eliminação da maior parte do tecido adiposo durante a evisceração e o 

processamento das carcaças, concluí-se que o resultado da via lipogênica constituí-

se um desperdício considerável. Também, a preferência do mercado consumidor por 

alimentos com baixa quantidade de gordura exerce forte motivação, levando a 

indústria avícola a buscar soluções mais efetivas para esse problema (FASCINA, 

2007). 
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Quando a ave ingere energia acima de suas necessidades metabólicas, 

ocorre deposição de gordura na carcaça, sendo que grande proporção desta 

gordura ocorre na área abdominal (SUMMERS e LEESON, 1979). Esta deposição 

pode ser resultado da alta relação energia-proteína da dieta, do desbalanceamento 

de aminoácidos ou de uma ação específica de gorduras da alimentação sobre a 

composição da carcaça (MABRAY e WALDROUP, 1981).  

O nível energético de rações para frangos de corte afeta tanto o desempenho 

biológico quanto o econômico. Quando se aumenta o nível energético da dieta sem 

o adequado ajuste de nutrientes como proteína, aminoácidos, vitaminas e minerais, 

ocorre desequilíbrio dos nutrientes, que provoca deposição excessiva de gordura na 

carcaça e diminuição da taxa de crescimento (LEESON e SUMMERS, 2001). 

Foi relatado por Silva et al. (2001) que o aumento da relação EM:PB elevou 

linearmente a porcentagem de gordura abdominal na carcaça. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Mendes et al. (2004), os quais verificaram que o 

aumento no nível de energia da ração (2900, 2960, 3020, 3080, 3140, 3200 kcal 

EM/kg) aumenta linearmente a porcentagem da gordura abdominal em frangos de 

corte abatidos aos 42 dias de idade. 

Mendonça (2005), avaliando o efeito dos níveis de energia metabolizável 

(2700, 2850, 3000, 3150 e 3300 kcal/kg) sobre a deposição de gordura abdominal 

de frangos de corte da linhagem Isa Label, observou que frangos de crescimento 

lento, criados com acesso a piquetes, no período de 22 a 50 e 51 a70 dias de idade, 

apresentam aumento na percentagem de gordura abdominal com o aumento dos 

níveis de energia metabolizável da ração em ambos os períodos. 

 

3.5 Modelagem Matemática 

  

A avicultura esta sujeita as mudanças voláteis dos custos dos insumos, dos 

preços de venda dos produtos, e as flutuações na demanda dos consumidores por 

aves ou partes da carcaça de nos diversos mercados: local, nacional e mundial. 

Adicionalmente o mercado avícola é altamente competitivo em custos e eficiências 

de produção e também na qualidade e uniformidade dos produtos. Isso força as 

companhias avícolas a adotar metodologias de cálculo de custo/benefício adaptadas 

para suas próprias condições para escolher os níveis produtivos ou uso de insumos 
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que permitam obter os maiores benefícios econômicos do sistema de produção que 

possuem em cada circunstância (KALENTZI et al., 2003; OVIEDO-RONDÓN, 2006).  

O fator mais importante para enfrentar a variabilidade nas condições do 

mercado e procurar o maior lucro da produção de frangos é o manejo da 

composição nutricional dos alimentos, a utilização dos alimentos e outros 

ingredientes nas dietas para as aves. O custo da ração constitui cerca de 65 a 70% 

dos custos totais de produção do frango abatido. Adicionalmente, o conteúdo 

nutricional das dietas determina a taxa de crescimento e as características das 

carcaças dos frangos. Consequentemente, os níveis ótimos de nutrientes da dieta 

devem ser determinados de acordo com as metas de produção da empresa 

(GONZALEZ-ALCORTA et al., 1994; FANCHER e AZEVEDO, 1997; GOUS, 2006, 

2007; FISHER, 2009). Porém, atualmente, a grande maioria dos nutricionistas ainda 

procura só obter o menor custo na formulação da ração, e poucos tem como 

objetivo, no momento de formular as dietas, a lucratividade final da empresa ou da 

operação baseada em tipo de produto a vender e a renda por cada produto. Dessa 

maneira, as análises custo/benefício de modificações nutricionais passam a ser 

especulativas. Por outro lado, em muitas empresas o pessoal técnico que maneja as 

aves não aceitam o conceito que um sistema de produção economicamente 

eficiente, baseado nos máximos lucros econômicos, não é sempre o mais eficiente 

biologicamente.  

A modelagem matemática fornece ferramentas para identificar e avaliar 

opções de manejo e de nutrição, que podem ser utilizadas para otimizar a 

lucratividade nessas circunstâncias específicas. A otimização refere-se ao cálculo, 

utilizando uma equação ou um conjunto de equações matemáticas, para poder 

minimizar (conversão alimentar, custo de produção) ou maximizar (lucro por m2; 

lucro por custo de alimento) as variáveis-alvo através da escolha sistemática dos 

valores das variáveis que afetam essa resposta (níveis nutricionais) dentro de um 

conjunto de condições (linhagem, densidade de estocagem, temperaturas 

ambientais, custo de venda das aves ou das partes). Para poder fazer estes cálculos 

é necessário definir um modelo matemático (OVIEDO-RONDÓN et al., 2002a).  

Os modelos matemáticos são uma representação ou interpretação 

simplificada da realidade, baseada em equações matemáticas que representam o 

comportamento dos dados experimentais ou das observações da realidade que tem 

dado origem a uma teoria ou conceito. Um modelo apresenta apenas uma visão ou 
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cenário de um fragmento do todo. Normalmente, para estudar um determinado 

fenômeno complexo, criam-se vários modelos. Com a capacidade de cálculo dos 

computadores é possível desenvolver softwares que podem ligar esses modelos 

para obter simultaneamente respostas das variáveis-alvo que são afetadas quando 

se modificam fatores que influenciam esse acontecimento complexo (OVIEDO-

RONDÓN et al., 2002a). Isto indica que a nível comercial um bom sistema de apoio 

a tomada de decisões deve sempre ter: 1- Um modelo que descreva o crescimento 

dos frangos e possa predizer os efeitos nutricionais; 2- Possa usar os resultados do 

modelo de crescimento para estimar a renda de acordo com o sistema produtivo; 3- 

Interaja para fazer os cálculos de otimização e determinar os melhores níveis de 

nutrientes a se utilizar naquela situação ambiental e de mercado (GOUS, 2006, 

2007; FISHER, 2009).  

Adicionalmente, na avaliação de relação custo/benefício das modificações 

nutricionais, é importante considerar que níveis variáveis de energia e proteína, ou 

combinações de níveis de aminoácidos podem produzir frangos de pesos corporais 

semelhantes (PESTI et al., 1986; GONZALEZ-ALCORTA, 1994; OVIEDO-RONDÓN 

et al., 2001). Porém, algumas destas combinações podem modificar as 

características das carcaças, e só existem algumas poucas combinações de 

nutrientes que produzem o mínimo custo ou o máximo lucro em cada circunstância 

de mercado.  

O melhor método de determinar os nutrientes requeridos nos programas de 

alimentação dirigidos a maximizar o lucro é determinar a meta final de crescimento, 

a duração do ciclo de produção das aves e descrever o crescimento biológico do 

animal em termos matemáticos (OVIEDO-RONDÓN et al., 2002b). 

Os modelos devem ser práticos (incluir variáveis conhecidas pelo 

nutricionista), flexíveis (envolver variáveis como sexo, linhagem, níveis nutricionais, 

temperatura ambiente, dentre outras) e precisos (derivados de vários conjuntos de 

dados) (EITS et al., 2005a). Pesti e Miller (1997) também ressaltam que aplicações 

modernas da teoria da maximização do lucro devem incluir a idade das aves como 

uma importante variável. Isto porque o peso corporal e o consumo de alimento são 

correlacionados no tempo, embora a relação não seja necessariamente linear. 

Ainda, segundo Silva, Albino e Nascimento (2003), os efeitos da composição 

da ração e peso da carcaça sobre o peso dos cortes nobres têm sido escassamente 

estudados e, como o peito e as pernas constituem cerca de 53% do peso da carcaça 
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limpa, concorrendo com cerca de 80 a 90% de seu preço, o desenvolvimento de 

modelos matemáticos para a predição desses componentes tem atraído a atenção 

de muitos pesquisadores. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local e Período 

 

 O experimento foi conduzido no Aviário Experimental do Laboratório de 

Avicultura da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – 

FZEA/USP/Pirassununga-SP, no período de 11/08/2010 a 29/09/2010, sob 

aprovação do Comitê de Ética em Experimentação Animal – CEEA/FZEA.  

 O Aviário Experimental (Figura 1) possui 30m x 8m com telha francesa e 

lanternim, piso de concreto e muretas laterais de alvenaria de 40cm de altura, sendo 

o restante, fechados com tela de arame providos de cortinas laterais móveis de 

acionamento manual. O aviário é dividido em boxes de 2,47m2/cada. 

 

 

 

 

 

Figura 1- Aviário Experimental: Vista externa (A) e Vista Interna (B) 

4.2 Animais e Delineamento Experimental 

Foram alojados 1080 pintos de corte fêmeas com 1 dia de idade, da linhagem 

Cobb 500®, com peso médio inicial de 43,28 ± 0,68g, provenientes de matrizes 

comerciais de 39 semanas de idade.  

Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente ao acaso com 

seis tratamentos e seis repetições, totalizando 36 parcelas experimentais com 30 

aves cada. 

Os tratamentos variaram quanto a densidade nutricional das rações, a partir 

de seis níveis de energia metabolizável aparente corrigida para balanço de 

nitrogênio (EMAn) em cada fase de alimentação, sendo T1 – tratamento com níveis 
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de EMAn de T4, menos 15%; T2 – tratamento com níveis de EMAn de T4, menos 

10%; T3 – tratamento com níveis de EMAn de T4, menos 5%; T4 (Controle)  – 

tratamento com níveis de EMAn recomendados por Rostagno et al. (2005); T5 – 

tratamento com níveis de EMAn de T4, mais 5%; T6 – tratamento com níveis de 

EMAn de T4, menos 10%. 

 As cinco fases de alimentação compreenderam os períodos de 1 a 7 dias de 

idade (fase pré-inicial), 8 a 21 dias de idade (fase inicial), 22 a 35 dias de idade (fase 

de crescimento I), 36 a 42 dias (fase de crescimento II) e 43 a 49 dias de idade (fase 

final/abate) (Tabela 1). 

Tabela 1 – Níveis de energia metabolizável aparente corrigida para balanço de 

nitrogênio (EMAn) em cada tratamento por fase de alimentação 

Fase de 

Alimentação 

Período 

(em dias) 

EMAn (kcal/kg) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Pré-Inicial 1 a 7 2508 2655 2803 2950 3098 3245 

Inicial 8 a 21 2550 2700 2850 3000 3150 3300 

Crescimento I 22 a 35 2635 2790 2945 3100 3225 3410 

Crescimento II 36 a 42 2678 2835 2993 3150 3308 3465 

Abate/Final 43 a 49 2720 2880 3040 3200 3360 3520 

 

4.3 Manejo e Equipamentos 

As aves foram alojadas no Aviário Experimental previamente limpo e 

desinfetado. O material utilizado como cobertura para cama de criação das aves foi 

casca de arroz com aproximadamente 8 cm de espessura. 

Para manutenção da temperatura nos primeiros 10 dias foram utilizadas 

lâmpadas de aquecimento (infravermelho de 250 W) nas campânulas de cada 

unidade experimental e campânulas a gás nos corredores. Após esse período, para 

manutenção da ambiência, foi realizado o manejo das cortinas e a utilização de dois 

ventiladores, acionados manualmente de acordo com a necessidade. As lâmpadas 

de aquecimento foram trocadas por lâmpadas incandescentes comuns de 60 W. O 
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programa de iluminação adotado durante todo o experimento foi de 24 horas de luz 

diária. 

 

Figura 2 – Equipamentos para controle da ambiência: Campanula a gás para 

aquecimento inicial das aves (A) e Ventilador para controle de 

temperatura (B) 

As temperaturas e umidades relativas médias (máxima e mínima) foram 

registradas diariamente dentro do galpão através de dois termohigrômetros digitais 

(Figura 3), sendo as leituras realizadas no inicio da manhã e no final da tarde. Os 

valores médios semanais estão indicados nas Tabelas 2 e 3. 

 

Figura 3 – Termohigrômetro Digital para Controle da Temperatura (ºC) e Umidade 

Relativa 
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Tabela 2 – Temperaturas (ºC) máximas, mínimas e médias registradas no interior do 

Aviário Experimental 1 

1 Valores expressos como média ± desvio padrão. 

Tabela 3 - Umidade relativa do ar (%) máxima, mínima e média registradas no 

interior do Aviário Experimental 1 

Semana Máxima Mínima Média 

1 75,2 ± 2,1 54,5 ± 2,1 64,9 ± 2,5 

2 78,5 ± 2,5 68,9 ± 2,8 73,7 ± 3,5 

3 85,6 ± 1,9 65,4 ± 3,6 75,5 ± 2,8 

4 77,6 ± 2,6 69,5 ± 2,8 73,6 ± 1,9 

5 70,1 ± 2,6 55,8 ± 1,2 63,0 ± 1,7 

6 80,5 ± 2,8 52,6 ± 4,9 66,6 ± 3,9 

7 69,8 ± 1,7 55,8 ± 2,2 62,8 ± 1,2 

Média 76,8 ± 5,6 60,4 ± 7,3 68,6 ± 5,5 
1 Valores expressos como média ± desvio padrão 

No incubatório, após o nascimento, as aves foram vacinadas contra a doença 

de Marek, e no 7º de idade foram vacinadas, via ocular, contra as doenças de New 

Castle e Gumboro (Biovet®) (Figura 4). 

Semana Máxima Mínima Média 

1 28,2 ± 2,0 20,7 ± 2,8 24,4 ± 3,7 

2 29,8 ± 1,6 20,5 ± 2,1 25,1 ± 4,7 

3 31,7 ± 0,6 21,0 ± 1,5 26,4 ± 5,3 

4 30,4 ± 2,1 19,5 ± 0,9 24,9 ± 5,5 

5 29,7 ± 2,9 20,6 ± 0,6 25,1 ± 4,6 

6 32,1 ± 1,1 20,9 ± 1,0 26,5 ± 5,6 

7 28,3 ± 4,4 21,4 ± 1,3 24,8 ± 3,5 

Média 30,0 ± 2,5 20,6 ± 1,5 25,3 ± 4,7 
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Figura 4 -  Vacinação ocular contra as doenças de New Castle e Gumboro  

Durante a primeira semana foram utilizados bebedouros e comedouros 

infantis. A partir do oitavo dia, os equipamentos foram substituídos por bebedouros 

pendulares e comedouros adultos, suspensos e com a altura regulada conforme o 

crescimento das aves. A limpeza dos bebedouros foi realizada diariamente. Ração e 

água foram fornecidos à vontade durante todo o período experimental. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Equipamentos dos boxes experimentais: Infantil (A) e Adulto (B) 

4.4 Dietas Experimentais 

Os seis diferentes programas de alimentação foram divididos em cinco fases 

(pré-inicial, inicial, crescimento I, crescimento II e final/abate). As rações foram 

formuladas à base de milho e farelo de soja.  A variação na densidade nutricional 

das rações foi proporcionada, principalmente, pela variação nas quantidades 

percentuais de milho, farelo de soja, glúten de milho, farelo de trigo, óleo de soja e 

inerte (caulim), de modo a satisfazer os níveis nutricionais mínimos calculados. A 
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quantidade máxima dos ingredientes não ultrapassou a recomendação máxima de 

inclusão dos alimentos de Rostagno et al. (2005). As rações foram formuladas no 

programa Super Crac 5.7 Master® com a exigência de cada fase e tratamento. As 

composições percentuais e calculadas das dietas experimentais encontram-se nas 

Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8. 
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Tabela 4 - Composição percentual e calculada das dietas experimentais pré-iniciais para 
frangos de corte fêmeas 

                                            Fase Pré-Inicial ( 1 a 7 dias de idade) 

Ingredientes (%) 
Tratamentos 

T T2 T3 T4 T5 T6 

Milho 51,6907 55,6044 59,8658 60,9282 56,1550 51,4957 

Farelo de Soja 25,4003 27,5928 30,0837 32,7843 31,8330 30,7098 

Glúten de Milho 60% 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 3,0000 6,0000 

Farelo de Trigo 7,0000 5,0000 2,0000 0,1000 0,1000 0,1000 

Óleo de Soja 0,1000 0,1000 0,1000 1,0480 3,5254 5,9565 

Fosfato Bicálcico 1,4818 1,5651 1,6957 1,8183 1,9463 2,0747 

Calcário 0,8025 0,8558 0,8807 0,9075 0,9494 0,9917 

Bicarbonato de Sódio 0,2500 0,2500 0,3000 0,2500 0,3000 0,3000 

Sal Comum 0,2318 0,2563 0,2472 0,3048 0,2926 0,3251 

L-lisina HCL 0,5390 0,5602 0,5768 0,5885 0,6898 0,7953 

DL-metionina 0,3761 0,3981 0,4200 0,4454 0,4554 0,4646 

L-treonina 0,2376 0,2468 0,2539 0,2625 0,2822 0,3023 

Inerte (Caulim) 11,3277 7,0079 3,0137 - - - 

Cloreto de Colina 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 

Antioxidante 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 

Suplemento Vitamínico Mineral1 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

EMAn2(kcal/kg), Nutrientes (%) e Número de Mogin 

EMAn2 2508 2655 2803 2950 3098 3245 

Proteína Bruta 17,8385 18,8850 19,9342 20,9834 22,0325 23,0817 

Cálcio 0,7575 0,8020 0,8466 0,8911 0,9357 0,9802 

Cloro 0,1809 0,1974 0,1936 0,2286 0,2200 0,2379 

Fósforo Disponível 0,3870 0,4031 0,4255 0,4479 0,4703 0,4927 

Sódio 0,1797 0,1903 0,2009 0,2115 0,2200 0,2326 

Potássio 0,6844 0,7151 0,7419 0,7750 0,7491 0,7205 

Colina 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 

Ácido Linoléico 1,2791 1,3346 1,3830 1,9026 3,1800 4,4346 

Número de Mogin (mEq/Kg) 202,15 209,96 222,53 225,72 225,22 218,33 

Aminoácidos Digestíveis (%) 

Lisina 1,2022 1,2729 1,3436 1,4143 1,4850 1,5557 

Metionina 0,6126 0,6495 0,6869 0,7257 0,7627 0,7994 

Metionina+Cistina 0,8535 0,9037 0,9540 1,0042 1,0544 1,1860 

Treonina 0,7814 0,8274 0,8733 0,9193 0,9653 1,0112 

Triptofano 0,1937 0,2054 0,2173 0,2304 0,2376 0,2489 
1Suplementação de vitaminas, minerais e aditivos por kg de ração: Vitamina A 3.000 UI; Vitamina D3 

600 UI; Vitamina E 3,75 mg; Vitamina K3 1,06 mg; Vitamina B1 0,64 mg; Vitamina B2 1,73 mg; Vitamina B6 0,79 
mg; Vitamina B12 6,00 mcg; Ácido Pantotênico 3,80 mg; Niacina 17,82 g; Cloreto de Colina 0,20 g; Antioxidante 
0,12 g; Promotor de Crescimento 0,01 g; Ferro 36,68 mg; Cobre 12,01 mg; Manganês 68,84 mg; Zinco 50,02 mg; 
Cobalto 0,12 mg; Iodo 1,00 mg, Selênio 0,29 mg 

.2Energia metabolizável aparente corrigida para balanço de nitrogênio. 
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Tabela 5 - Composição percentual e calculada das dietas experimentais iniciais para frangos 
de corte fêmeas 

                                            Fase Inicial ( 8 a 21 dias de idade) 

Ingredientes (%) 
Tratamentos 

T T2 T3 T4 T5 T6 

Milho 55,0158 58,7474 63,1834 62,6204 57,0006 54,4406 

Farelo de Soja 24,0929 25,9083 28,3058 29,6720 30,0765 25,6022 

Glúten de Milho 60% 0,1000 0,1000 0,1000 1,0000 3,0000 8,0000 

Farelo de Trigo 6,0000 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Óleo de Soja 0,1000 0,1000 0,1000 1,4824 4,3372 6,0000 

Fosfato Bicálcico 1,3420 1,4391 1,5623 1,6753 1,7923 1,9233 

Calcário 0,7858 0,8224 0,8456 0,8775 0,9124 0,9644 

Bicarbonato de Sódio 0,2500 0,2500 0,4000 0,2500 0,3000 0,3500 

Sal Comum 0,2171 0,2404 0,2642 0,2880 0,2778 0,2753 

L-lisina HCL 0,2831 0,2937 0,2954 0,3218 0,3741 0,5427 

DL-metionina 0,2184 0,2311 0,2437 0,2548 0,2634 0,2471 

L-treonina 0,0903 0,0928 0,0914 0,0953 0,1032 0,1232 

L-triptofano - - - - - 0,0688 

Inerte (Caulim) 11,0423 6,3123 2,2957 - - - 

Cloreto de Colina 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 

Antioxidante 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

Suplemento Vitamínico Mineral1 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

EMAn2(kcal/kg), Nutrientes (%) e Número de Mogin 

EMAn2 2550 2700 2850 3000 3150 3300 

Proteína Bruta 16,9199 17,9152 18,9105 19,9058 20,9010 21,8963 

Cálcio 0,7133 0,7552 0,7972 0,8391 0,8811 0,9231 

Cloro 0,1726 0,1887 0,2045 0,2189 0,2113 0,2087 

Fósforo Disponível 0,3580 0,3791 0,4001 0,4212 0,4422 0,4633 

Sódio 0,1726 0,1828 0,1929 0,2031 0,2132 0,2234 

Potássio 0,6593 0,6929 0,7185 0,7333 0,7287 0,6474 

Colina 0,0300 0,0300 0,0030 0,0300 0,0300 0,0300 

Ácido Linoléico 1,3158 1,3808 1,4318 2,1717 3,6372 4,5158 

Número de Mogin (mEq/Kg) 195,01 203,49 209,99 214,14 219,50 203,88 

Aminoácidos Digestíveis (%) 

Lisina 0,9733 1,0306 1,0878 1,1451 1,2335 1,2596 

Metionina 0,4540 0,4811 0,5091 0,5377 0,5674 0,5908 

Metionina+Cistina 0,6911 0,7317 0,7724 0,8130 0,8537 0,8943 

Treonina 0,6327 0,6699 0,7071 0,7443 0,7815 0,8187 

Triptofano 0,1862 0,1974 0,2088 0,2171 0,2216 0,2713 
1Suplementação de vitaminas, minerais e aditivos por kg de ração: Vitamina A 3.000 UI; Vitamina D3 

600 UI; Vitamina E 3,75 mg; Vitamina K3 1,06 mg; Vitamina B1 0,64 mg; Vitamina B2 1,73 mg; Vitamina B6 0,79 
mg; Vitamina B12 6,00 mcg; Ácido Pantotênico 3,80 mg; Niacina 17,82 g; Cloreto de Colina 0,20 g; Antioxidante 
0,12 g; Promotor de Crescimento 0,01 g; Ferro 36,68 mg; Cobre 12,01 mg; Manganês 68,84 mg; Zinco 50,02 mg; 
Cobalto 0,12 mg; Iodo 1,00 mg, Selênio 0,29 mg.  

2Energia metabolizável aparente corrigida para balanço de nitrogênio 
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Tabela 6 - Composição percentual e calculada das dietas experimentais de crescimento I 
para frangos de corte fêmeas 

                                            Fase Crescimento I ( 22 a 35 dias de idade) 

Ingredientes (%) 
Tratamentos 

T T2 T3 T4 T5 T6 

Milho 59,5542 63,9050 68,2560 64,3212 58,9197 54,4194 

Farelo de Soja 21,3742 23,3208 25,2669 27,1588 27,4319 26,1371 

Glúten de Milho 60% 0,1000 0,1000 0,1000 1,0000 3,0000 8,0000 

Farelo de Trigo 6,0000 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Óleo de Soja 0,1000 0,1000 0,1000 2,7092 5,6140 8,1422 

Fosfato Bicálcico 1,2129 1,3158 1,4180 1,5321 1,6424 1,7562 

Calcário 0,7535 0,7812 0,8095 0,8327 0,8648 0,9033 

Bicarbonato de Sódio 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 

Sal Comum 0,1713 0,1924 0,2152 0,2367 0,2601 0,2855 

L-lisina HCL 0,2123 0,2143 0,2164 0,2260 0,2736 0,3581 

DL-metionina 0,1600 0,1692 0,1785 0,1907 0,1959 0,1924 

L-treonina 0,0419 0,0397 0,0374 0,0376 0,0425 0,0508 

Inerte (Caulim) 9,5645 5,1066 0,6472 - - - 

Cloreto de Colina 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 

Antioxidante 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 

Suplemento Vitamínico Mineral1 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

EMAn2(kcal/kg), Nutrientes (%) e Número de Mogin 

EMAn2 2635 2790 2945 3100 3255 3410 

Proteína Bruta 15,9253 16,8621 17,7988 18,7356 19,6724 20,6092 

Cálcio 0,6641 0,7031 0,7422 0,7813 0,8203 0,8594 

Cloro 0,1462 0,1608 0,1762 0,1879 0,20033 0,2140 

Fósforo Disponível 0,3326 0,3522 0,3717 0,3913 0,4109 0,4304 

Sódio 0,1660 0,1751 0,1848 0,1945 0,2043 0,2140 

Potássio 0,6220 0,6494 0,6768 0,6914 0,6839 0,6514 

Colina 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240 

Ácido Linoléico 1,3806 1,4425 1,5043 2,8476 4,3414 5,6501 

Número de Mogin (mEq/Kg) 190,04 196,89 203,75 208,42 207,28 199,30 

Aminoácidos Digestíveis (%) 

Lisina 0,8593 0,9098 0,9604 1,0109 1,0615 1,1120 

Metionina 0,3883 0,4120 0,4356 0,4630 0,4888 0,5125 

Metionina+Cistina 0,6187 0,6551 0,6915 0,7279 0,7642 0,8008 

Treonina 0,5585 0,5914 0,6242 0,6571 0,6899 0,7228 

Triptofano 0,1729 0,1834 0,1939 0,2033 0,2071 0,2049 
1Suplementação de vitaminas, minerais e aditivos por kg de ração: Vitamina A 3.000 UI; Vitamina D3 

600 UI; Vitamina E 3,75 mg; Vitamina K3 1,06 mg; Vitamina B1 0,64 mg; Vitamina B2 1,73 mg; Vitamina B6 0,79 
mg; Vitamina B12 6,00 mcg; Ácido Pantotênico 3,80 mg; Niacina 17,82 g; Cloreto de Colina 0,20 g; Antioxidante 
0,12 g; Promotor de Crescimento 0,01 g; Ferro 36,68 mg; Cobre 12,01 mg; Manganês 68,84 mg; Zinco 50,02 mg; 
Cobalto 0,12 mg; Iodo 1,00 mg, Selênio 0,29 mg.  

2Energia metabolizável aparente corrigida para balanço de nitrogênio 
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Tabela 7 – Composição percentual e calculada das dietas experimentais de crescimento II 
para  frangos de corte fêmeas  

 

                                            Fase Crescimento II ( 36 a 42 dias de idade) 

Ingredientes (%) 
Tratamentos 

T T2 T3 T4 T5 T6 

Milho 62,7149 66,8994 67,0000 68,5520 63,2499 58,0214 

Farelo de Soja 18,6760 20,1727 22,0819 24,2450 24,3756 24,4925 

Glúten de Milho 60% 0,1000 0,1000 0,1000 1,0000 3,0000 5,0000 

Farelo de Trigo 6,0000 5,0000 5,0000 2,6552 - - 

Óleo de Soja 0,1000 0,1000 1,3581 2,6552 5,5893 8,4984 

Fosfato Bicálcico 1,0902 1,1724 1,2502 1,3032 1,5037 1,6067 

Calcário 0,7180 0,7509 0,7835 0,8465 0,8146 0,8449 

Bicarbonato de Sódio 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

Sal Comum 0,1561 0,1658 0,1777 0,1925 0,2087 0,2249 

L-lisina HCL 0,1885 0,1935 0,1899 0,1941 0,2399 0,2859 

DL-metionina 0,1211 0,1281 0,1398 0,1445 0,1477 0,1500 

L-treonina 0,0218 0,0203 0,0198 0,0119 0,0150 0,0195 

Inerte (Caulim) 9,2584 4,4419 1,0440 - - - 

Cloreto de Colina 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 

Antioxidante 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 

Suplemento Vitamínico Mineral1 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

EMAn2(kcal/kg), Nutrientes (%) e Número de Mogin 

EMAn2 2668 2835 2993 3150 3308 3465 

Proteína Bruta 14,9030 15,7796 16,6563 17,3290 18,4095 19,2862 

Cálcio 0,6149 0,6511 0,6873 0,7234 0,7596 0,7958 

Cloro 0,1374 0,1454 0,1535 0,1616 0,1697 0,1778 

Fósforo Disponível 0,3073 0,3254 0,3435 0,3435 0,3796 0,3977 

Sódio 0,1851 0,1897 0,1957 0,2015 0,2084 0,2153 

Potássio 0,5812 0,6101 0,6455 0,6394 0,6295 0,6196 

Colina 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240 

Ácido Linoléico 1,4204 1,4916 2,1847 2,8610 4,3140 5,8696 

Número de Mogin (mEq/Kg) 190,39 197,52 206,93 205,59 203,79 201,95 

Aminoácidos Digestíveis (%) 

Lisina 0,7792 0,8250 0,8708 0,9167 0,9625 1,0083 

Metionina 0,3395 0,3599 0,3827 0,4059 0,4290 0,4521 

Metionina+Cistina 0,5610 0,5940 0,6270 0,6600 0,6930 0,7260 

Treonina 0,5064 0,5362 0,5660 0,5958 0,6256 0,6554 

Triptofano 0,1589 0,1684 0,1798 0,1869 0,1899 0,1928 
1Suplementação de vitaminas, minerais e aditivos por kg de ração: Vitamina A 3.000 UI; Vitamina D3 

600 UI; Vitamina E 3,75 mg; Vitamina K3 1,06 mg; Vitamina B1 0,64 mg; Vitamina B2 1,73 mg; Vitamina B6 0,79 
mg; Vitamina B12 6,00 mcg; Ácido Pantotênico 3,80 mg; Niacina 17,82 g; Cloreto de Colina 0,20 g; Antioxidante 
0,12 g; Promotor de Crescimento 0,01 g; Ferro 36,68 mg; Cobre 12,01 mg; Manganês 68,84 mg; Zinco 50,02 mg; 
Cobalto 0,12 mg; Iodo 1,00 mg, Selênio 0,29 mg.  

2Energia metabolizável aparente corrigida para balanço de nitrogênio. 



 36

Tabela 8 – Composição percentual e calculada das dietas experimentais de Abate para 
frangos de corte fêmeas 

                                            Fase Abate/Final ( 43 a 49 dias de idade) 

Ingredientes (%) 
Tratamentos 

T T2 T3 T4 T5 T6 

Milho 65,0693 69,4133 71,1877 69,7693 64,2939 58,7039 

Farelo de Soja 6,4190 17,7953 18,0471 21,9200 20,2102 23,4974 

Glúten de Milho 60% 0,1000 0,1000 1,0000 1,0000 4,0000 4,0000 

Farelo de Trigo 7,0000 6,0000 6,0000 1,0000 2,1272 1,0000 

Óleo de Soja 0,1000 0,1000 0,7819 3,2005 6,0394 9,4041 

Fosfato Bicálcico 0,9838 1,0606 1,1344 1,2818 1,3705 1,4724 

Calcário 0,6993 0,7305 0,7685 0,7581 0,7986 0,8101 

Bicarbonato de Sódio 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,3500 

Sal Comum 0,1440 0,1531 0,1636 0,1785 0,1948 0,2129 

L-lisina HCL 0,1484 0,1509 0,1805 0,1414 0,2232 0,1911 

DL-metionina 0,0767 0,0811 0,0814 0,0945 0,0873 0,1041 

Inerte (Caulim) 8,6047 3,7603 - - - - 

Cloreto de Colina 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 

Antioxidante 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,00150 

Suplemento Vitamínico Mineral1 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

EMAn2(kcal/kg), Nutrientes (%) e Número de Mogin 

EMAn2 2720 2880 3040 3200 3360 3520 

Proteína Bruta 14,1494 14,9818 15,8141 16,6464 17,4787 18,3110 

Cálcio 0,5793 0,6123 0,6464 0,6804 0,7144 0,7484 

Cloro 0,1308 0,1385 0,1462 0,1539 0,1616 0,1700 

Fósforo Disponível 0,2885 0,3055 0,3224 0,3394 0,3564 0,3733 

Sódio 0,1790 0,1833 0,1878 0,1951 0,2009 0,1961 

Potássio 0,5595 0,5837 0,5945 0,6103 0,5790 0,6122 

Colina 0,0240 0,0240 0,0240 0,00240 0,0240 0,0240 

Ácido Linoléico 1,4637 1,5370 1,9498 3,1772 4,6502 6,3672 

Número de Mogin (mEq/Kg) 183,31 189,94 192,48 197,53 189,86 193,92 

Aminoácidos Digestíveis (%) 

Lisina 0,7007 0,7419 0,7831 0,8243 0,8655 0,9068 

Metionina 0,2885 0,3060 0,3230 0,3471 0,3651 0,3897 

Metionina+Cistina 0,5045 0,5342 0,5638 0,5935 0,6232 0,6529 

Treonina 0,4613 0,4909 0,5170 0,5555 0,5760 0,6083 

Triptofano 0,1488 0,1577 0,1627 0,1757 0,1724 0,1865 
1Suplementação de vitaminas, minerais e aditivos por kg de ração: Vitamina A 3.000 UI; Vitamina D3 

600 UI; Vitamina E 3,75 mg; Vitamina K3 1,06 mg; Vitamina B1 0,64 mg; Vitamina B2 1,73 mg; Vitamina B6 0,79 
mg; Vitamina B12 6,00 mcg; Ácido Pantotênico 3,80 mg; Niacina 17,82 g; Cloreto de Colina 0,20 g; Antioxidante 
0,12 g; Promotor de Crescimento 0,01 g; Ferro 36,68 mg; Cobre 12,01 mg; Manganês 68,84 mg; Zinco 50,02 mg; 
Cobalto 0,12 mg; Iodo 1,00 mg, Selênio 0,29 mg.  

2Energia metabolizável aparente corrigida para balanço de nitrogênio. 

 



 37

4.5 Características avaliadas 

 

4.5.1 Características de desempenho 

 

Para acompanhamento do desenvolvimento das aves e calculo do ganho de peso, 

realizaram-se pesagens semanais das aves e das sobras das rações.  

A verificação da mortalidade foi feita diariamente, e em caso de aves mortas, a 

quantidade e o peso das aves foram anotados, para posterior correção do consumo de 

ração. 

Foram calculadas para os períodos de 1 a 35, 1 a 42 e 1 a 49 dias, as variáveis 

consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA), viabilidade criatória (VC), índice de 

eficiência produtiva (IEP), consumo de energia metabolizável (CE) e conversão calórica 

(CC). 

 

4.5.1.1 Consumo de ração (CR) 

 

O CR foi calculado pela diferença entre o total de ração fornecida e as sobras de 

cada parcela (unidade experimental) dividida pelo número de aves corrigido de acordo com 

a mortalidade, de acordo com Sakomura e Rostagno (2007). O número de aves corrigido 

considera a mortalidade das aves para corrigir o número de aves. Os resultados foram 

expressos em gramas por ave. 

 

 

Figura 6 – Pesagem das Aves : Inicial (A) / Aves Adultas (B) e pesagem das sobras de 

ração (C) 

 

4.5.1.2 Conversão alimentar (CA) 

 

A CA foi calculada pelo quociente entre o total de ração consumida e o ganho de 

peso da parcela corrigido pelo peso das aves mortas, segundo Sakomura e Rostagno 
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(2007). O ganho de peso corrigido pelo peso das aves mortas considera o peso final da 

parcela somado ao peso das aves mortas durante o período experimental, sendo do 

resultado subtraído o peso inicial da unidade experimental. 

 

4.5.1.3 Viabilidade criatória (VC) 

 

A VC (expressa em porcentagem) foi calculada pela seguinte fórmula: 

 

VC = 100% - % mortalidade 

 

4.5.1.4 Índice de eficiência produtiva (IEP) 

 

 O IEP foi calculado através da fórmula: 

 

IEP = [(GPD x VC) / (CA x 10)] 

 

4.5.1.5 Consumo de energia (CE) 

 

O consumo de energia foi calculado pela soma do consumo de ração em cada fase 

de alimentação (g/ave) multiplicado pela energia metabolizável correspondente, sendo 

expresso em quilocalorias por ave. 

 

4.5.1.6 Conversão calórica (CC) 

 

A conversão calórica (CC) foi calculada pelo quociente entre CE e GP, multiplicado 

por 1000. Foi expressa em quilocalorias por quilograma de ganho de peso. 

 

4.5.2 Características de carcaça 

 

A avaliação do rendimento de carcaça foi realizada aos 35, 42 e 49 dias. Os 

procedimentos foram realizados no Matadouro Escola da Coordenadoria do Campus da 

USP de Pirassununga (CCPS). 

Foram selecionadas três aves por unidade experimental, sendo que o peso vivo 

deveria estar com ± 5% do peso médio da parcela.  

Após jejum alimentar de quatro horas, as aves foram insensibilizadas por 

eletrochoque, abatidos por sangria (mediante corte da veia jugular), escaldados, depenados 

e eviscerados. 
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Após evisceração foram realizadas as pesagens da carcaça e da gordura abdominal 

(retirada do abdômen e moela), para cálculo de rendimento de carcaça e do peso relativo da 

gordura abdominal. 

 

 

Figura 7 – Abate das Aves (A) e Retirada da Gordura Abdominal (B) 

 

A carcaça eviscerada e a gordura abdominal foi resfriada por 24 horas. Após este 

período foram obtidos os cortes de asa, coxa, sobrecoxa e peito sem pele e osso, que foram 

então pesados em balança digital de precisão (0,01 g). 

O rendimento de carcaça, cortes comerciais e o peso relativo da gordura abdominal 

foram expressos em relação ao peso corporal da ave no momento do abate. Considerou-se 

carcaça com cabeça, pescoço e pés (LISBOA, 1999; ARAÚJO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Pesagem da Carcaça Eviscerada 
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Figura 9 – Cortes Comerciais: Asas (A), Coxas (B), Sobrecoxas (C) e Peito (D) 

 

4.6 Análise Estatística  

 

Para as características de desempenho e de rendimento de carcaça foram realizadas 

análises de verificação quanto à distribuição normal, homogeneidade de variâncias e 

presença de dados discrepantes pelo procedimento “SAS/LAB” do programa estatístico 

SAS
®

   para cada idade de abate (35, 42 e 49 dias de idade). Posteriormente, os dados 

foram submetidos à análise de variância através do procedimento “General Linear Model”.  

Em caso de diferença significativa (p<0,05) foi realizada a análise de regressão pelo 

procedimento “PROC REG”. Para a análise de regressão os valores representativos dos 

tratamentos foram obtidos através do cálculo da energia metabolizável média ponderada 

pelo consumo de ração proporcional de cada tratamento em cada fase de alimentação. 

 

4.7 Análise Econômica  

 

Com o programa Microsoft Excel
® 

, através do otimizador Solver, foi elaborado um 

programa para determinação  de quais os níveis de EMAn, em cada fase de alimentação, 

promoveriam o máximo lucro de acordo com as variáveis de mercado (preço da ração e 

preço do frango vivo).  
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As equações desenvolvidas para consumo de ração e conversão alimentar, tendo 

como variável independente a EMAn média, foram utilizadas para o cálculo de receita, custo 

e lucro (Fórmulas 1, 2 e 3). 

 

Receita frango vivo = [peso inicial do frango + (CR / CA)] x (preço do frango vivo)          (1) 

Custo = [(CR x custo da ração) / 0,70)]                                     (2) 

Lucro = Receita frango vivo - Custo                                         (3) 

  

Onde, CR = consumo de ração (kg) e CA = conversão alimentar. 

Considerou-se que o custo de alimentação representa cerca de 70% do custo total 

de produção (Fórmula 2). 

Para considerar toda a cadeia produtiva, foi elaborado outro programa no Microsoft 

Excel® para, através do otimizador Solver, determinar os níveis de EMAn que promovem 

máximo lucro de acordo com variáveis de mercado preço da ração e preço dos cortes 

comerciais.  

O custo e o lucro da produção foram calculados de maneira semelhante (Fórmulas 5 

e 6), entretanto, a nova receita foi calculada tendo como base as equações de regressão 

ajustadas para porcentagem de peito, asas e coxas+sobrecoxas, em função da EMAn 

média: 

 

Receita cortes = {[(porcentagem de peito x peso ao abate) x preço do peito] + 

[(porcentagem de asa x peso ao abate) x preço da asa] + [(porcentagem de 

coxa+sobrecoxa x peso ao abate) x preço da coxa+sobrecoxa]} / 0,95                       (4) 

Custo = [(CR x custo da ração) / 0,41)]                                       (5) 

Lucro = Receita cortes – Custo                                               (6) 

 

De acordo com a Fórmula 4, considerou-se que o peito, asas e coxa+sobrecoxa são 

responsáveis por 95% da receita do frango comercializado em partes e de acordo com a 

Fórmula 5, considerou-se que o custo de alimentação representa 41% do custo total de 

produção, por levar em conta o processamento, transporte, embalagem, dentre outros 

custos. Em caso de ausência de diferença estatística entre as médias para porcentagem de 

peito, asa e coxa+sobrecoxa, a otimização da lucratividade foi realizada relacionando-se a 

porcentagem média obtida ao peso corporal das aves ao abate. 

Em ambos os programas desenvolvidos, o peso da ave no primeiro dia de idade, 

preço do frango vivo ou dos cortes comerciais foram estabelecidos como variáveis de 

entrada a serem definidas pelo usuário do programa. O preço da ração de cada tratamento 

foi definido, de acordo com a densidade nutricional, calculando-se o valor da ração para 
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cada fase de alimentação e posteriormente realizando-se a média ponderada pelo consumo 

de ração proporcional de cada tratamento em cada uma das fases. Em seguida, foram 

ajustadas equações que descrevem a variação do preço médio da ração em função da 

EMAn média, para cada idade de abate. 

Para tal, foram considerados os seguintes preços de mercado por quilo de 

ingrediente, baseados em cotações realizadas na região de Campinas/SP: 

 

Tabela 9. Preços dos ingredientes utilizados na formulação das rações de acordo com o 

mercado da região de Campinas/SP no mês de julho de 2012. 

Ingredientes Preço por Kg (R$) 

Milho 0,710 

Farelo de soja 0,870 

Farelo de trigo 0,480 

Inerte (caulim) 0,220 

Fosfato bicálcico 1,450 

Calcário 0,180 

Sal comum 0,380 

Bicarbonato de sódio 2,450 

L-lisina HCL 9,000 

DL-metionina 12,000 

L-treonina 8,000 

Farelo glutén de milho 60% 1,900 

Óleo de soja 2,900 

Cloreto de colina 4,800 

Antioxidante (BHT) 9,400 

L-triptofano 56,300 

Suplemento Vitamínico Mineral 8,300 

Premix inicial 7,600 

Premix crescimento 6,250 

Premix final 5,820 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores de energia representativos dos tratamentos para a realização das 

análises estatísticas, sendo através do cálculo da energia metabolizável média 

ponderada pelo consumo de ração proporcional de cada tratamento em cada fase 

de alimentação, encontram-se na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Energia metabolizável aparente corrigida para balanço de nitrogênio 
(EMAn) média ponderada pelo consumo de ração proporcional (CRP) 
de cada tratamento em cada fase de alimentação 

Idade de 

Abate 

EMAn média ponderada pelo CRP (kcal/kg) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

35 dias 2601 2753 2905 3058 3192 3361 

42 dias 2620 2773 2926 3081 3221 3388 

49 dias 2647 2801 2955 3111 3258 3421 

 

 

5.1 Características de desempenho 

 

Os resultados características de desempenho de frangos de corte fêmeas de 

1 a 35, 1 a 42 e 1 a 49 dias de idade encontram-se na Tabela 11.  

Para as três idade de abate observou-se que apenas a viabilidade criatória 

(VC) não apresentou diferença significativa entre as médias (P=0,9170, P= 0,7867 e 

P=0,7828 para os períodos de 1 a 35 dias, 1 a 42 dias e 1 a 49 dias de idade, 

respectivamente). 

Outros autores também não observaram influência dos níveis de energia da 

dieta sobre a viabilidade. Mendes et al., (2004) avaliando o efeito de diferentes 

níveis de energia sobre o desempenho de frangos de corte de ambos os sexos não 

encontrou diferença na viabilidade. Silva; Albino e Nascimento (2001) relataram que 

anormalidades de pernas e a mortalidade de frangos de corte machos não foram 

afetadas pelos tratamentos e, segundo Luchesi (2000), após o surgimento das 

linhagens de conformação e alta performance, o aumento do nível energético da 

ração não tem afetado a viabilidade. 

De acordo com a análise de regressão, o ganho de peso (GP) apresentou 

efeito quadrático (p<0,01) nas três idades de abate avaliadas, 
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Tabela 11 – Médias observadas e resultados da análise de variância para ganho de peso (g), consumo de ração (g), conversão alimentar (g/g), 
viabilidade criatória (%), índice de eficiência reprodutiva, consumo de energia (kcal) e conversão calórica (kcal/kg de ganho de peso) de 
frangos de corte fêmeas. 
 

Características 
Tratamentos 

CV**(%) Média EP*** Probabilidade 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 A 35 DIAS DE IDADE 

Ganho de Peso 1721 1752 1809 1866 1918 1816 2,91 1813 21,56 <0,0001 

Consumo de Ração 3099 3040 2978 2948 2867 2757 2,58 2948 31,09 <0,0001 

Conversão Alimentar 1,79 1,74 1,63 1,57 1,48 1,52 1,55 1,62 0,01 <0,0001 

Viabilidade Criatória 98 98 99 98 98 99 2,14 99 0,87 ns 

IEP 270 284 314 334 363 338 4,45 317 5,76 <0,0001 

Consumo de Energia 8026 8356 8634 8949 9135 9275 2,22 8729 79,2 <0,0001 

Conversão Calórica 4665 4773 4774 4797 4764 5111 1,56 31 30,45 <0,0001 

1 A 42 DIAS DE IDADE 

Ganho de Peso 2151 2187 2248 2331 2382 2325 2,14 2271 19,91 <0,0001 

Consumo de Ração 4129 4032 3925 3925 3831 3707 2,56 3925 41,04 <0,0001 

Conversão Alimentar 1,9 1,84 1,74 1,67 1,59 1,58 1,28 1,72 0,009 <0,0001 

Viabilidade Criatória 98 98 99 98 98 98 2,72 98 1,08 , 

IEP 263 276 305 324 347 343 3,39 309 4,28 <0,0001 

Consumo de Energia 11045 11433 11786 12314 12629 12819 1,95 12004 95,79 <0,0001 

Conversão Calórica 5136 5228 5244 5284 5303 5514 1,15 5285 25,02 <0,0001 

1 A 49 DIAS DE IDADE 

Ganho de Peso 2683 2690 2737 2837 2877 2865 1,75 2782 19,9 <0,0001 

Consumo de Ração 5643 5442 5275 5261 5202 4972 2,11 5299 45,72 <0,0001 

Conversão Alimentar 2,1 2,06 1,93 1,85 1,81 1,74 1,63 1,91 0,01 <0,0001 

Viabilidade Criatória 97 97 99 97 96 97 3,33 97 1,32 ns 

IEP 253 262 286 304 311 328 4,06 291 4,82 <0,0001 

Consumo de Energia 14783 15035 15497 16240 16719 16902 1,95 15862 126,57 <0,0001 

Conversão Calórica 5510 5590 5662 5724 5812 5900 1,41 5700 32,95 <0,0001 

*Coeficiente de Variação. **Erro Padrão. *** Índice de Eficiência Reprodutiva. 1 – Não significativo  



 45

demonstrando que a elevação do nível de energia na dieta promoveu aumentos 

neste parâmetro até a utilização de +5% de energia metabolizável. As equações de 

regressão para ganho de peso se encontram na Figura 10. 

O aumento no ganho de peso até a utilização de +5% de EMA/kg pode ser 

atribuído ao efeito extracalórico, que consiste no aumento da disponibilidade dos 

nutrientes dos ingredientes da ração, e ao efeito extra metabólico da gordura, que 

resulta em melhoria da eficiência energética pelo incremento da energia líquida da 

ração. Já a redução dos valores de GP com o uso de níveis de energia 10% acima 

do programa sugerido por Rostagno (2005) ocorre provavelmente em função da 

queda no consumo de ração, que apresentou efeito linear negativo (p<0,01) nos três 

períodos (Figura 11). 

A redução linear no CR encontrada nessa pesquisa está de acordo com o 

relatado por Dozier et al. (2006). Segundo os autores, o nível de energia da ração 

controla o consumo de alimentos dos frangos de corte, reafirmando a necessidade 

da adequação de todos os nutrientes da dieta ao seu conteúdo de energia. Leeson & 

Summers (1996) afirmam que frangos de corte demonstram grande habilidade em 

regular o consumo, podendo ocorrer reduções na ingestão de alimento, em 

decorrência de aumento na densidade energética. 

Howlider e Rose (1992) verificaram melhoria no desempenho com o aumento 

dos níveis energéticos da ração de frangos de corte na fase de 22 a 49 dias de 

idade, observando aumento no ganho de peso na medida em que o nível de energia 

metabolizável aumentou. Resultados semelhantes foram relatados por Oliveira Neto 

(1999), que trabalhando com diferentes níveis de energia metabolizável para frangos 

de corte de 22 a 42 dias em condições de estresse por calor e termoneutralidade 

observou aumento no ganho de peso e diminuição no consumo de ração de aves 

que receberam níveis mais elevados de energia metabolizável na ração. Mendonça 

(2005) verificou efeito quadrático dos níveis de energia metabolizável (2800, 2950, 

3100, 3250, 3400 kcal/kg) sobre o ganho de peso dos frangos no período de 50 a 70 

dias de idade, estimando em 3222 kcal o nível que proporcionaria o maior ganho de 

peso. Zanusso et al. (1999), Beterchini et al. (1991) e Albino et al. (1992) também 

observaram influência dos níveis de energia sobre o ganho de peso em aves. 
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Figura 10 - Equações de regressão para ganho de peso (GP, g) em função dos níveis de 

energia metabolizável da ração de frangos de corte fêmeas de 1 a 35 (A),1 a 42 

(B) e 1 a 49 (C) dias de idade. 
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Figura 11 - Equações de regressão para consumo de ração (CR, g) em função dos níveis de 

energia metabolizável da ração de frangos de corte fêmeas de 1 a 35 (A),1 a 42 

(B) e 1 a 49 (C) dias de idade. 
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Contrapondo os resultados encontrados nessa pesquisa, diversos autores 

afirmam que dentro de determinados intervalos, variações nos níveis energéticos 

das rações, em geral, não determinam grandes mudanças no ganho de peso, uma 

vez que, quando possível, as aves ajustam o consumo de ração de modo a atender 

prioritariamente as suas exigências energéticas. Mendonça (2005) não verificou 

efeito significativo dos níveis de energia metabolizável (2700 a 3300 kcal) sobre o 

ganho de peso em frangos de crescimento lento no período de 22 a 49 dias de 

idade. Nobre et al. (1994) e Silva Jr et al. (2002), também não encontram diferenças 

significativas sobre o ganho de peso, mediante níveis crescentes de energia 

metabolizável. 

Exceto para conversão alimentar (CA) no período de 1 a 35 dias, que 

apresentou efeito quadrático, os parâmetros consumo de ração (CR) nos três 

períodos avaliados e conversão alimentar nos períodos de 1 a 42 e de 1 a 49 dias 

apresentaram efeito linear decrescente (Figura 12), demonstrando que uma melhora 

na conversão alimentar ocorre com a elevação dos níveis de energia metabolizável 

na dieta. 

Olomu e Offiong (1980), avaliando o efeito de quatro níveis de proteína (17, 

20, 23 e 26%) e três níveis de energia (2800, 3000 e 3200 kcal/kg) para frangos de 

corte nas fases de 1 a 34 e 35 a 63 dias de idade constataram uma melhor 

conversão alimentar dos frangos que receberam níveis mais elevados de energia 

metabolizável. Resultados semelhantes foram encontrados por JACKSON et al. 

(1982), que utilizando seis níveis de proteína (16, 20, 24, 28, 32, 36%) e seis níveis 

energia (2600, 2800, 3000, 3200, 3400 e 3600 kcal de EM/kg) também verificaram 

melhoria no ganho de peso e na conversão alimentar dos frangos com o aumento no 

nível de energia metabolizável das rações. 

Mendes (2004) estudando o efeito de diferentes níveis de energia sobre o 

desempenho de frangos de corte machos e fêmeas, verificou que os níveis de 

energia avaliados afetaram o consumo de ração e a conversão alimentar, pois 

ambos os parâmetros apresentaram efeito cúbico (p<0,05), melhorando com o 

aumento da energia da dieta.. Estes resultados corroboram com os achados de 

Rosa et al. (2000), Silva et al. (2000) e Watanabe et al. (2001), que verificaram 

resultados semelhantes ao avaliarem o efeito de níveis de energia da dieta sobre o 

desempenho de frangos de corte. 
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Figura 12 - Equações de regressão para conversão alimentar (CA, g) em função dos níveis 

de energia metabolizável da ração de frangos de corte fêmeas de 1 a 35 (A),1 a 

42 (B) e 1 a 49 (C) dias de idade. 
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Nos períodos de 1 a 35 dias e de 1 a 42 dias, a análise de regressão 

demonstrou que o IEP apresentou efeito quadrático. No período de 1 a 49 dias o 

efeito observado foi linear crescente (Figura 13). Os resultados obtidos divergem de 

Leandro et al. (2003), que avaliando planos nutricionais com níveis mais elevados de 

energia metabolizável e proteína bruta, não observou diferença significativa tanto 

para machos como para fêmeas no período de 1 a 46 dias de idade. 

Para consumo de energia foi observado efeito linear crescente para as três 

idades de abate avaliadas (Figura 14) , demonstrando que o decréscimo linear no 

CR observado no presente trabalho não foi suficiente para garantir um consumo de 

energia constante. Pesti e Miller (1997) justificam o aumento do consumo de 

energia, pois, segundo os autores, a diminuição do consumo de alimento, de acordo 

com o aumento da energia na ração, não é suficiente para manter o consumo de 

energia constante. O fato do CE apresentar aumento também corrobora com o 

proposto por Oliveira Neto et al. (2000) e Leandro et al. (2003), apesar de diferir de 

Leeson, Caston e Summers (1996) e Dozier et al. (2006).  

Para a característica conversão calórica foi observado que para a  idade de 

abate de 1 a 35 dias ocorreu efeito cúbico, enquanto que para as outras duas idades 

de abate foi observado efeito linear crescente (Figura 15). Os resultados 

encontrados para as idades de 1 a 42 dias e de 1 a 49 dias demonstram que os 

maiores valores CE observados com o aumento da energia da dieta proporcionou 

uma melhora linear na CC. Dozier et al. (2006), embora não tenham relatado 

melhora significativa para GP e diferença no CE, observaram melhora linear na CC 

com o aumento da EMAn da dieta, utilizando lote misto de 30 a 59 dias de idade. 
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Figura 13 - Equações de regressão para índice de eficiência reprodutiva (IEP, g) em função 

dos níveis de energia metabolizável da ração de frangos de corte fêmeas de 1 a 

35 (A),1 a 42 (B) e 1 a 49 (C) dias de idade. 
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Figura 14 - Equações de regressão para consumo de energia (CE, g) em função dos níveis 

de energia metabolizável da ração de frangos de corte fêmeas de 1 a 35 (A),1 a 

42 (B) e 1 a 49 (C) dias de idade. 
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Figura 15 - Equações de regressão para conversão calórica (CC, g) em função dos níveis de 

energia metabolizável da ração de frangos de corte fêmeas de 1 a 35 (A),1 a 42 

(B) e 1 a 49 (C) dias de idade. 
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5.2 Características de Carcaça 

 
Os rendimentos de carcaça, de cortes nobres e a porcentagem de gordura 

abdominal de 1 a 35, 1 a 42 e 1 a 49 dias de idade para frangos de cortes fêmeas 

encontra-se na Tabela 12. 

Pela análise de variância, na idade de 1 a 35 dias de idade foram encontradas 

diferenças significativas para gordura abdominal e rendimento de peito. Através da 

análise de regressão foi observado efeito cúbico para as duas características (Figura 

16). 

Para a idade de 1 a 42 dias foi encontrada apenas diferença para a 

característica rendimento de peito, sendo observado efeito cúbico (Figura 17). 

Já para a idade de 1 a 49 dias de idade, foram encontradas diferenças 

significativas para rendimento de carcaça, rendimento de peito e rendimento de 

coxas, sendo observado efeito cúbico para as três características através da análise 

de regressão (Figura 18 ). 

Alterações nos níveis de energia das rações em geral não resultam em 

diferenças significativas no rendimento de carcaça em frangos de linhagens 

comerciais (WALDROUP et al., 1990; SILVA et al., 2001; LEANDRO et al., 2003; 

MENDES et al., 2004; SADEGHI e TABEDIAN 2005). Entretanto outros autores, tais 

como BERTECHINI et al. (1991); YALCIN et al. (1998); ARAÚJO et al. (2005) 

relataram aumentos no rendimento de carcaça em decorrência do aumento dos 

níveis de energia metabolizável da ração. 

Silva, Albino e Nascimento (2003), encontraram maior quantidade de carne de 

peito com maior nível de energia metabolizável para machos aos 42 dias. Leandro et 

al. (2003), observaram maior rendimento de peito para frangos alimentados com 

maior nível de energia metabolizável e PB aos 46 dias de idade. Entretanto, Dozier 

et al. (2006) e Barbosa et al. (2008) observaram decréscimo no rendimento de peito 

com o aumento da energia da dieta em lote misto de frangos, embora não tenha sido 

mantida a relação energia:PB nos tratamentos. 
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Tabela 12 – Médias observadas e resultados da análise de variância para rendimento (%) de carcaça*, peito, coxas, sobrecoxas, asas e 

porcentagem de gordura abdominal (%) de frangos de corte fêmeas 

Características 
Tratamentos 

CV**(%) Média EP*** Probabilidade 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 A 35 DIAS DE IDADE 
Carcaça 77,59 77,22 78,87 77,82 77,61 77,38 1,35 77,75 0,42 ns 
Peito 27,31 26,93 27,28 28,02 26,98 24,78 4,13 26,88 0,45 <0,0001 
Coxas 12,25 12,04 11,83 12,04 11,80 11,90 2,47 11,97 0,12 ns 
Sobrecoxas 16,81 16,80 16,56 16,79 16,73 17,29 3,11 16,83 0,22 ns 
Asas 10,61 10,92 10,63 10,72 10,60 10,72 2,07 10,70 0,09 ns 
Gordura Abdominal 2,60 2,94 2,58 2,69 2,73 3,38 15,76 2,82 0,18 <0,0001 

1 A 42 DIAS DE IDADE 
Carcaça 79,28 79,27 79,32 79,4 79,57 78,7 1,3 79,25 0,42 ns 
Peito 28,30 28,37 28,92 29,4 28,37 27,14 3,89 28,42 0,45 <0,0001 
Coxas 12,32 12,28 12,15 12,16 12,11 12,48 3,13 12,25 0,16 ns 
Sobrecoxas 15,23 15,09 15,14 15,17 15,18 15,21 4,99 15,17 0,31 ns 
Asas 10,46 10,47 10,53 10,40 10,24 10,37 3,44 10,41 0,15 ns 
Gordura Abdominal 2,55 2,76 2,93 2,64 2,85 3,16 12,84 2,82 0,15 ns 

1 A 49 DIAS DE IDADE 
Carcaça 79,27 79,27 80,59 81,39 81,54 80,2 1,19 80,79 0,39 <0,0001 
Peito 28,98 29,44 29,41 29,84 29,40 27,33 3,33 29,07 0,39 <0,0001 
Coxas 12,07 11,60 11,63 11,72 11,58 11,97 2,25 11,76 0,11 <0,0001 
Sobrecoxas 16,62 16,57 16,92 16,60 16,77 17,19 3,18 16,78 0,22 ns 
Asas 10,00 9,79 9,73 9,93 9,46 9,91 3,25 9,80 0,13 ns 
Gordura Abdominal 3,00 3,34 3,07 2,82 2,76 3,33 12,90 3,05 0,16 ns 
 

*O rendimento da carcaça foi baseado no peso da carcaça resfriada com cabeça, pés e pescoço. ** Coeficiente de variação. ***Erro-padrão. 1 – Não significativo. 
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Figura 16 - Equações de regressão para rendimento de peito (RP, %) (A) e gordura  

abdominal (GA, %) (B) em função dos níveis de energia metabolizável da 

ração de frangos de corte fêmeas de 1 a 35 dias. 
 

 

Figura 17 - Equações de regressão para rendimento de peito (RP, %) (A)  em função 

dos níveis de energia metabolizável da ração de frangos de corte fêmeas 

de 1 a 42 dias. 
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Figura 18 - Equações de regressão para rendimento de carcaça (RC, %) (A), 

rendimento de peito (RP, %) (B) e rendimento de coxas (RCo, %) (C)  em 

função dos níveis de energia metabolizável da ração de frangos de corte 

fêmeas de 1 a 49 dias. 



 58

 

Oliveira Neto (1999) observou que diferentes níveis de energia 

metabolizável não influenciaram significativamente o rendimento de carcaça de 

frangos de corte aos 42 dias de idade, mantidos em estresse de calor, no 

entanto este mesmo autor observou que os níveis energéticos da ração 

influenciaram de forma quadrática o rendimento de carcaça de frangos 

mantidos em conforto térmico. Leandro et al. (2003), ao estudarem o efeito de 

quatro planos nutricionais com diferentes quantidades de proteína e energia 

para frangos de corte, observaram que as aves não apresentaram diferença 

significativa no rendimento de carcaça. 

Por outro lado, ARAÚJO et al. (2005) observaram melhora no 

rendimento de carcaça nos níveis mais elevados de energia metabolizável 

(3400 e 3600 kcal/kg) de frangos de corte aos 55 dias de idade quando 

comparado com aqueles que receberam 3200 kcal EM/kg de ração. 

Mendonça (2005) observou que o peso relativo da gordura abdominal 

apresentou comportamento quadrático com aumento dos níveis de energia 

metabolizável da ração. Aumento na deposição da gordura abdominal com 

aumento nos níveis energéticos da ração foi reportado em inúmeros trabalhos 

encontrados na literatura (JACKSON et al., 1982; LESSON et al. (1996); 

YALCIN et al., 1998; MENDES et al.,2004). O fato das aves nesse presente 

trabalho terem apresentado menores valores de porcentagem de gordura 

abdominal, com a utilização de níveis mais altos de energia, pode ser explicado 

por esse valor ter sido encontrado na idade de 1 a 35 dias de idade. Mendes 

(2004) indica que o excesso de energia é armazenado na forma de gordura, 

principalmente em fêmeas com idade avançada. 

 

5.3 Análise Econômica 

 

As equações que descrevem a variação do preço da ração em função da 

EMAn para fêmeas em cada idade de abate encontra-se na Figura 19. Da 

mesma forma como a relação descrita por Eits et al. (2005) entre custo da 

ração e seu conteúdo de proteína, o modelo quadrático foi o que melhor 

descreveu a relação entre as variáveis em questão. 
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Os resultados obtidos através do programa elaborado no Microsoft 

Excel®, no qual se determinaram os níveis de EMAn em cada fase de 

alimentação que promovem máximo lucro de acordo com variáveis de mercado 

preço da ração e do frango vivo, encontram-se na Tabela 13. Pode-se observar 

que os animais abatidos aos 42 dias (idade de abate mais utilizada 

comercialmente) conferiram maiores lucros aos produtores, em todos os 

cenários de mercado. Além disso, a EMAn que maximiza o lucro em cada fase 

de alimentação diminuiu com o aumento da idade de abate, quando 

considerado o mesmo cenário de mercado. 

Quanto aos cenários de mercado, a diminuição do preço pago pelo quilo 

do frango ocasionou maior impacto econômico que o aumento do preço da 

ração na mesma proporção (10%), embora a EMAn que maximiza o lucro 

tenha sofrido mínima ou nenhuma variação. 

Considerando todos os cenários de mercado, houve uma tendência de 

diminuição dos níveis nutricionais que maximizam os lucros de acordo com a 

piora da situação de mercado, indicando que quando os preços de mercado 

não estão favoráveis à produção, a diminuição da densidade nutricional da 

dieta é recomendável. 

Os valores que resultaram em maior lucro estão mais próximos ao 

Tratamento 5, que corresponde ao tratamento com 5% a mais de EMAn que os 

níveis recomendados por Rostagno et al. (2005). A predição do lucro para o 

caso do cenário Normal de mercado, considerando os níveis nutricionais para 

maximização versus os níveis nutricionais do tratamento 4 (próximos aos 

recomendados por Rostagno et al. (2005) foi de 0,2747 versus 0,2357; 0,4557 

versus 0,3859; e de 0,3457 versus 0,3014 reais por frango fêmea, para idades 

de abate de 35, 42 e 49 dias, respectivamente. Tal fato reafirma a importância 

de modelos de formulação visando máximo lucro, devido ao aumento 

significativo na rentabilidade (EITS et al., 2005b). 
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Figura 19 - Equações de regressão para o preço médio da ração (R$/kg) ponderado 

pelo consumo de ração proporcional em cada fase de alimentação, em 
função da energia metabolizável média (EMAn, kcal/kg) de 1 a 35 dias (A), 
1 a 42 dias (B) e de 1 a 49 dias de idade (C) para frangos de corte fêmeas 
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Tabela 13 - Análise econômica e predição dos níveis de energia metabolizável (EMAn, kcal/kg) com base nos resultados de desempenho e de 
acordo com a situação de mercado1 para frangos de corte fêmeas 

 
Cenário de 
Mercado EMAn média2 EMAn por fase de alimentação Lucro     

(R$/ave) Pré-inicial Inicial Crescimento I Crescimento II Abate 
1 A 35 DIAS DE IDADE 

Normal 3209 3125 3185 3229 - - 0,2747 
A 3205 3121 3181 3226 - - 0,1245 
B 3201 3118 3173 3224 - - -0,0114 
A+B 3196 3115 3165 3221 - - -0,2154 

1 A 42 DIAS DE IDADE 
Normal 3220 3110 3169 3216 3298 - 0,4557 
A 3215 3105 3161 3210 3295 -  0,4124 
B 3210 3102 3158 3205 3291 - 0,3724 
A+B 3206 3099 3154 3201 3286 - 0,3541 

1 A 49 DIAS DE IDADE 
Normal 3244 3090 3136 3186 3275 3395  0,3457 
A 3239 3086 3131 3179 3270 3390  0,2947 
B 3215 3081 3029 3175 3265 3385  -0,0452 
A+B 3212 3079 3025 3174 3261 3382  -0,0874 

 

1- Cenário de mercado Normal: preço/kg do frango vivo = R$2,29, A: preço da ração 10% maior, B: preço do frango vivo 10% menor, A+B: preço da ração 10% maior e do 
frango vivo 10% menor. 2 - Energia metabolizável média ponderada pelo consumo de ração proporcional (CRP) em cada fase de alimentação. De 1 a 35 dias de idade o CRP 
médio (%) foi: 4,69 (fase pré-inicial); 35,16 (inicial); 60,15 (crescimento I). De 1 a 42 dias foi (%): 3,52 (pré-inicial); 26,40 (inicial); 45,18 (crescimento I); 24,90 (crescimento II). 
De 1 a 49 dias foi (%): 2,61 (pré-inicial); 19,56 (inicial); 33,47 (crescimento I); 18,44 (crescimento II) e 25,42 (abate). 
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A comparação para predição do lucro apresentada acima para os níveis 

de EMAn de T4 (EMAn média = 3081 kcal/kg) versus níveis de EMAn para 

maximização do lucro, são demonstradas graficamente na Figura 20 para a 

idade de abate de 42 dias. Como proposto por Eits et al. (2005b), a relação 

entre lucro e aumento dos níveis nutricionais foi bem representada por uma 

equação de segundo grau. 

Os resultados obtidos através do programa elaborado no Microsoft 

Excel®, no qual se determinaram os níveis de EMAn em cada fase de 

alimentação que promovem máximo lucro de acordo com variáveis de mercado 

preço da ração e dos cortes comerciais, encontram-se na Tabela 14. 

Animais abatidos com 49 dias de idade resultaram em maiores lucros 

para todos os cenários de mercado. Este resultado se opõe ao encontrado para 

a simulação feita para a cadeia produtiva para a venda do frango vivo, em que 

frangos abatidos com 42 dias garantiram maior lucratividade. Para Eits et al. 

(2005b) o modo como os frangos serão comercializados (frango vivo, carcaça 

inteira ou em partes) é determinante para a definição dos níveis nutricionais 

ideais, assim como para o cálculo do resultado econômico. Desta forma, para a 

definição idade de abate mais lucrativa deve-se levar em conta, além da 

preferência do mercado consumidor, se a cadeia produtiva será considerada 

em parte ou em sua totalidade para o cálculo da rentabilidade. 

Observou-se que a diminuição do preço pago pelos cortes do frango 

ocasionou maior impacto econômico que o aumento do preço da ração na 

mesma proporção (10%), embora a EMAn que maximiza o lucro tenha sofrido 

pouca variação entre estes dois cenários de mercado. 

Os valores de EMAn que resultaram em maior lucro foram mais 

próximos aos do Tratamento 4, para todas as idades de abate e em todas as 

simulações de mercado. Desta forma, em todos os casos, ficaram próximos 

dos níveis nutricionais recomendados por Rostagno et al. (2005). 

A comparações para predição do lucro apresentadas acima para os 

níveis EMAn de T4 (EMAn média = 3081 kcal/kg) versus nível médio de EMAn 

para maximização do lucro, são demonstradas na Figura 21. 

 

 

 



 63 

Tabela 14 - Análise econômica e predição dos níveis de energia metabolizável (EMAn, kcal/kg) com base nos resultados de rendimento de 
cortes comerciais e de acordo com a situação de mercado1 para frangos de corte fêmeas 

 
Cenário de 
Mercado EMAn média2 EMAn por fase de alimentação Lucro/ave 

(R$) Pré-inicial Inicial Crescimento I Crescimento II Abate 
1 A 35 DIAS DE IDADE 

Normal 3058 3025 3052 3064 - - 0,7125 
A 3055 3021 3050 3060 - - 0,6481 
B 3048 3012 3045 3052 - - 0,5145 
A+B 3044 3005 3042 3049 - - 0,4215 

1 A 42 DIAS DE IDADE 
Normal 3073 3000 3029 3035 3199 - 2,3145 
A 3071 2995 3028 3034 3195 - 2,2516 
B 3069 2993 3026 3033 3190 - 1,7458 
A+B 3068 2990 3026 3031 3190 - 1,6547 

1 A 49 DIAS DE IDADE 
Normal 3070 2884 2987 3024 3058 3221 2,9451 
A 3068 2880 2985 3020 3055 3220 2,1456 
B 3064 2879 2983 3015 3052 3216 1,9458 
A+B 3062 2874 2983 3012 3049 3214 1,8798 

 

1- Cenário de mercado Normal: preço/kg do peito = R$6,50, da asa = R$4,65 e da coxa+sobrecoxa = R$6,25, A: preço da ração 10% maior, B: preço dos cortes comerciais 
10% menor, A+B: preço da ração 10% maior e dos cortes 10% menor. 2 - Energia metabolizável média ponderada pelo consumo de ração proporcional (CRP) em cada fase 
de alimentação. De 1 a 35 dias de idade o CRP médio (%) foi: 4,69 (fase pré-inicial); 35,16 (inicial); 60,15 (crescimento I). De 1 a 42 dias foi (%): 3,52 (pré-inicial); 26,40 
(inicial); 45,18 (crescimento I); 24,90 (crescimento II). De 1 a 49 dias foi (%): 2,61 (pré-inicial); 19,56 (inicial); 33,47 (crescimento I); 18,44 (crescimento II) e 25,42 (abate). 
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Figura 20 - Equações de regressão para lucro (R$/ave) em função da energia metabolizável 
média (EMAn, kcal/kg) para frangos de corte fêmea abatidos aos 42 dias de 
idade com preço pago pelo frango de R$2,99/kg (cenário de mercado normal) 

 

Figura 21 - Equações de regressão para lucro (R$/ave) em função da energia metabolizável 
média (EMAn, kcal/kg) para frangos de corte fêmea abatidos aos 42 dias de 
idade com preço pago pelo kg do peito = R$6,50, da asa = R$4,65 e da 
coxa+sobrecoxa = R$6,25 (cenário de mercado normal). 
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6. CONCLUSÕES 

 1 - Em geral, o aumento dos níveis nutricionais das dietas promove um melhor 

resultado no desempenho de frangos de corte fêmea. Entretanto, o fornecimento de 

dietas com níveis energéticos muito acima dos recomendados, provoca queda 

nesses índices. 

 

  2 - O rendimento de carcaça, a porcentagem de gordura abdominal e o 

rendimento  de cortes comerciais são  pouco influenciados.   

 

 3 - A formulação de máximo lucro para comercialização de frango inteiro é 

diferente da formulação que propicia máximo lucro quando os cortes do frangos são 

comercializados.    

 

 4 - A melhora do desempenho das aves com o aumento dos níveis 

nutricionais da ração não significa melhora nos resultados econômicos. 

 

5- Os modelos matemáticos são úteis para estabelecer a relação entre 

variáveis de importância e essenciais para avaliação e determinação de planos 

nutricionais e forma de comercialização da aves adequados para a maximização do 

lucro.  

 

6- Outros fatores, como o a diferença de custo no transporte entre dietas com 

diferentes densidades também devem ser considerados. 
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