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RESUMO 
 

Foi estudada a utilização de diferentes farelos de soja (FS), em dietas 
isonutritivas, na alimentação de frangos, sobre consumo de ração (CR), peso corporal 
(PC), ganho de peso (GP), conversão alimentar (CA), metabolizabilidades da energia 
(ME) e da proteína (MP), digestibilidade da matéria seca (DMS), altura de vilo (AV), 
profundidade de cripta (PCr) e número de vilosidades (NV). Foram utilizados 312 
animais, em 3 tratamentos com 8 repetições cada. Os tratamentos foram: T1 - dietas 
com FS 44% de proteína bruta (PB); T2 - dietas com FS 46% PB e T3 - dietas com FS 
48% PB. Frangos alimentados com as dietas do T3 mostraram melhores GP e CA no 
período de 8 a 21 dias de idade. De 1 a 21 dia de idade, frangos do T3 apresentaram 
maiores PC e GP do que aqueles dos T1 e T2. Os frangos do T3 mostraram melhor 
CA que aqueles do T2. Entretanto, os frangos dos T2 e T1 apresentaram a mesma 
CA.  De 3 a 7 dias de idade, os frangos do T3 foram melhores que aqueles do T1 para 
ME. Para MP os frangos do T1 e T2 apresentaram resultados semelhantes e 
superiores àqueles do T3. Para DMS os frangos dos T2 e T3 apresentaram valores 
inferiores àqueles do T1. De 38 a 42 dias de idade, os frangos dos T2 e T3 
apresentaram MEN similares entre si e superiores àqueles do T1. Os frangos do T1 
mostraram DP melhor que aqueles do T3. Já para DMS, os frangos dos T2 e T3 
apresentaram valores similares e foram superiores àqueles do T1. Outras variáveis 
estudadas, não referidas neste sumário, não foram afetadas pelos tratamentos. 

 

 
 

                                            
1 Dissertação de Mestrado em Zootecnia – Produção Animal, Faculdade de 

Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, (77p.). 
Junho de 2004. 
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ABSTRACT 
 

 
This study aimed to compare different soybean meal (SBM) sources, on 

isonutritive broiler diets, on feed consumption (FC), body weight (BW), body weight 
gain (BWG), feed conversion ratio (FR), energy (EM) and protein metabolizability (PM), 
dry matter digestibility (DMD), villi height (VH), cript depth (CD) and number of 
intestinal villi (VN). It was used 312 chicks, in 3 treatments and 8 replicates per 
treatments. The treatments were: T1- 44% crude protein (CP) SBM diets; T2 – 46% CP 
SBM diets and T3 – 48% CP SBM diets. Birds from T3 showed the best BWG and FR 
from 8 to 21 days of age. From 1 to 21 days of age, birds from T3 showed higher BW 
and BWG than those from T1 and T2. The T3 broilers showed better FR than those 
from T2. However, the T2 and T1 broilers showed the same FR. From 3 to 7 days of 
age, the T3 birds showed higher EM than those from T1. The T3 birds showed lower 
PM than those from T1 and T2. Birds from T2 and T3 showed lower DMD than those 
from T1. From 38 to 42 days of age, birds from T2 and T3 showed similar EM and they 
were better than those from T1. Chicken from T1 showed better PM than those from 
T3. Broilers from T2 and T3 presented similar DMD and they were better than those 
from T1. The other studied variables, not referred in this summary, were not affected by 
the dietary treatments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Master of Science dissertation in Animal Science, Faculdade de Agronomia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, (77p.). June, 2003 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUÇÃO (GERAL) E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

No Brasil, o desenvolvimento alcançado pela indústria do complexo 

soja, representado basicamente pelo grão de soja, pelo óleo vegetal e pelo 

farelo de soja, tem alcançado patamares tecnológicos diferenciados o que vem 

mantendo, nos últimos anos, nosso País como o maior exportador mundial 

destes insumos. 

O farelo de soja é considerado fonte primária de proteína na 

produção de dietas para animais, especialmente para monogástricos. No 

presente momento, a demanda por farelo de soja tem aumentado ainda mais 

pois existe uma pressão, especialmente proveniente dos países membros da 

Comunidade Européia, que proíbe o uso de proteínas e de gorduras, de origem 

animal, na produção de dietas de animais domésticos (Goldflus, 2001). 

Em 2003, o Brasil produziu 22.300.000 toneladas de farelo de soja, 

2.155.000 toneladas a mais do que em 2002. Neste mesmo período o consumo 

passou de 7.600.000 toneladas para 8.100.000 toneladas. Assim, a produção 
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teve um aumento de 10,70% e o consumo de 6,58%, o que possibilitou ao 

Brasil exportar mais farelo de soja no ano de 2003 (Conab, Fev.2004). 

Com os diferentes tipos de processamento do grão de soja, é 

possível obter, de acordo com o Ministério da Agricultura (1988), três tipos de 

farelo de soja, com base em seus conteúdos de proteína bruta (PB).  O 

primeiro destes farelos apresenta 44% PB. O ajuste deste teor protéico é feito 

pela adição de casca de soja, proveniente da fabricação do farelo com 48% 

PB, o qual é descascado antes de sofrer a extração do óleo. Também está 

disponível o farelo de soja com 46% PB. Neste produto, a quantidade de casca 

é aquela que já se encontra no grão (Penz & Brugalli, 2001). 

O objetivo desta dissertação foi o de verificar se a utilização de 

farelos de soja com diferentes composições nutricionais, especialmente 

proteína e fibra, em dietas isonutritivas para frango de corte, pode interferir no 

desempenho, na metabolizabilidade da energia e da proteína, na 

digestibilidade da matéria seca e nos aspectos morfológicos do intestino 

delgado de frangos de corte, submetidos aos diferentes tratamentos, no 

período de 1 a 42 dias de idade.  

 

1.1. Considerações gerais sobre o farelo de soja 

 

É inquestionável a importância que atualmente assume o farelo de 

soja como fonte de proteína na alimentação animal. Quando a evolução da 
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produção mundial, ao longo do último qüinqüênio é avaliada, é possível 

confirmar esta afirmativa (Gráfico 1). 

 

GRÁFICO 1 – Oferta e demanda mundial de farelo de soja no período de 1999 
a 2003 

 

 
Fonte: Conab, Feveiro 2004. 

Vários são os aspectos técnicos, econômicos e comerciais que 

promovem esta matéria prima como ingrediente de predileção na composição 

das dietas animais. O farelo de soja, quando bem processado, apresenta uma 

proteína de boa qualidade, tendo seus aminoácidos alta digestibilidade. A 

metionina é o primeiro aminoácido limitante, quando em dietas de milho e 

farelo de soja, o que atualmente não é mais um problema significativo, tendo 

em vista a disponibilidade de metionina sintética para suprir esta deficiência 

(Britzman, 2001).  

Segundo Penz et al. (2003), nos últimos anos vêm sendo muito 

discutida a inclusão de ingredientes de origem animal em dietas. Isto ocorre 

devido a possível transmissão de patogenias por estes ingredientes, como é o 
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caso da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Mal da Vaca Louca). Então, o 

mercado consumidor, principalmente o externo, passou a impedir a 

comercialização de carne de animais que tenham sido alimentados com dietas 

contendo ingredientes de origem animal. Neste contexto, a disponibilidade de 

farelo de soja em nosso País assume um papel muito significativo que pode 

facilitar a exportação da carne de frango para os países europeus. 

Os diversos farelos são produzidos a partir do grão de soja que, ao 

ser recebido do produtor, é encaminhado para a secagem e a limpeza. Após, o 

grão é quebrado e descascado. A separação da casca antecede o processo de 

tostagem, para que os componentes fibrosos não se liguem às proteínas, 

comprometendo a digestibilidade dos aminoácidos. Após, a soja, já sem casca, 

segue para o condicionamento e a laminação, onde a temperatura e a umidade 

são padronizadas, para posterior floculação e entrada no expander. O 

expander tem por finalidade fragilizar as membranas das células, bem como 

seus oleoplastos, melhorando a percloração e a drenagem do solvente que 

extrairá o óleo de soja bruto. A seguir, a soja laminada segue para a extração 

do óleo com o solvente. Comumente o hexano é usado como solvente. O óleo 

extraído é encaminhado para a degomagem e o refino ou hidrogenação, 

enquanto que os flocos desengordurados seguem para a dessolventização, 

que é realizada à uma temperatura de 105 a 110°C, por um período de 15 a 30 

minutos. O produto resultante deste processo é chamado de “grit”. Ele já não 

tem mais óleo e possui umidade de 16 a 24%. O grit é encaminhado para 

secagem e resfriamento. Posteriormente, este produto é moído para a 
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obtenção do farelo de soja, que neste caso é denominado “hi-pro” e possui de 

10 a 12% de umidade e 48% PB (Goldflus, 2001). 

 

1.2. Parâmetros qualitativos do farelo de soja 

 

Vários parâmetros são utilizados para determinar a qualidade 

nutricional e a classificação de um farelo de soja. Segundo Swick (1994), é 

recomendada a análise bromatológica contendo matéria mineral, proteína 

bruta, extrato etéreo, fibra bruta e umidade. Entretanto, também é importante a 

determinação de pelo menos a atividade ureásica e a solubilidade protéica, que 

são indicadores de qualidade da proteína da soja (Penz & Brugalli, 2001).  

Segundo Islabão (1986), a determinação da umidade é de grande 

importância porque da maior ou menor quantidade de água, presente no farelo, 

depende a sua melhor ou pior conservação. De acordo com a Portaria nº 07, 

de 09 de novembro de 1988 e Publicada no Diário Oficial da União, em 14 de 

novembro de 1988, o máximo conteúdo de umidade dos farelos de soja, 

independente do tipo, não devem exceder em 12% do seu peso total. Além 

disso, para poder comparar com segurança análises feitas em tempos e em 

locais diferentes, torna-se necessária a determinação da umidade e, por 

conseguinte, a quantidade de matéria seca (Silva & Queiroz, 2002). 

Swick (1994) fez referência à importância da fração mineral, que é 

uma análise de baixo custo e serve de indicativo de adulteração com areia ou 

mesmo com carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é utilizado na extração 
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do óleo do grão de soja, como agente anti-empastamento ou agente facilitador 

de fluxo, para evitar que durante o processamento se forme uma massa 

compacta e dificulte seu deslocamento. A adição do carbonato de cálcio é 

permitida em até 0,5%, o que contribui para o aumento de matéria mineral no 

farelo de soja (Kohlmeier, 200?). 

Já em 1917, Osborne & Mendel comentaram que a maioria das 

leguminosas contém fatores antinutricionais que debilitam o crescimento de 

algumas espécies animais. Estes dois autores demonstraram isto alimentando 

ratos com soja crua e soja cozida. Mais tarde, em 1945, Kunitz conseguiu 

separar da soja esta proteína que compromete o desempenho de alguns 

animais. Para desnaturá-la, juntamente com outros fatores antinutricionais 

termolábeis, a soja e seus subprodutos devem ser submetidos ao aquecimento. 

Outros benefícios, além dos citados, também são obtidos com o tratamento 

térmico. A gelatinização do amido, resultante do tratamento térmico, aumenta o 

valor nutricional dos grãos, desagregando os grânulos de amilose e 

amilopectina, presentes na fração dos carboidratos, tornando a ação 

enzimática mais fácil (Penz & Brugalli, 2001). Porém, segundo Swick (1994), o 

excesso de calor pode causar a perda da disponibilidade de aminoácidos, 

como lisina, triptofano, treonina, histidina e arginina, e a conseqüente perda do 

valor nutricional do farelo de soja, devido aos processos decorrentes da reação 

de Maillard. Nesta reação, grupos aldeídicos da glicose ou de outros açúcares 

redutores reagem com aminas primárias e secundárias, formando 

glicosaminas, que são o primeiro passo de complexas reações químicas que, 

por fim, terminam na reação de Maillard (Goldflus, 2001).  
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Com isto, é importante ter duas preocupações com o farelo de soja 

que são o subprocessamento ou nenhum processamento térmico e o 

superprocessamento térmico. Para a identificação de subprocessamento ou 

nenhum processamento térmico é empregado o teste da atividade da enzima 

urease, que está presente no farelo de soja e que, segundo alguns autores, é 

desnaturada com uma intensidade similar a da proteína anti-tripsínica de 

Kunitz, que é aquela que realmente causa inibição de crescimentos em alguns 

animais por sua ação negativa sobre a enzima pancreática tripsina, 

indispensável para a digestão das proteínas que chegam ao lúmen intestinal 

dos animais. Na prática, é utilizada uma amostra de cinco gramas do farelo de 

soja a ser testado e ela é colocada em um recipiente fechado, com 10 ml de 

solução de uréia, na concentração de 10%. Um tempo de 15 minutos é 

suficiente para que a urease, caso esteja presente, transforme a uréia em 

amônia. A presença da amônia é determinada pela variação de pH do meio em 

que ocorreu a reação. Assim, a determinação de atividade ureásica é dada 

pela diferença de pH de um padrão com o pH da amostra analisada (Gerber, 

2001). A Associação Nacional de Fabricantes de Rações – ANFAR (1984) 

recomendou valores de atividade ureásica para o farelo de soja de 0,05 a 0,3 

de ∆ pH. Já a indústria dos Estados Unidos da América, segundo Waldroup et 

al.(1985), tem como limite máximo para atividade ureásica 0,2 de ∆ pH. 

Segundo estes mesmos pesquisadores, este valor foi inicialmente desenvolvido 

para garantir um processamento seguro para ruminantes alimentados com 

uréia, já que o fator antinutricional de Kunitz não é problema para estas 

espécies. Goldflus (2001) realizou uma pesquisa com 45 agroindústrias 
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brasileiras e observou que os limites empregados por estas empresas para 

atividade ureásica é de 0,03 a 0,16 ∆pH, e estes valores mostram uma certa 

condescendência com os farelos superprocessados e um certo rigor para com 

os farelos subprocessados. 

Já o superprocessamento térmico é comumente indicado pela 

solubilidade protéica, determinada pelo tratamento da amostra com uma 

solução de hidróxido de potássio a 0,2%. As recomendações da ANFAR 

(1985), para esta análise no farelo de soja, é que o ingrediente tenha no 

mínimo 80% de solubilidade protéica. Em levantamento realizado também por 

Goldflus (2001) com as mesmas 45 agroindústrias supracitadas, teve como 

média para a aceitação deste produto 79,2%, existindo empresas que chegam 

a receber farelo de soja com 73% de solubilidade protéica, novamente 

mostrando uma permissividade com os farelos superprocessados. 

Ward (1996a), em uma revisão da literatura, mostrou que na maioria 

dos experimentos com frangos de corte, o farelo de soja apresentou valores de 

solubilidade protéica variando entre 73% a 85%. 

Gentilini & Lima (2004) verificaram que amostras diferentes de casca 

de soja, que não sofreram tratamento térmico, apresentaram diferenças quanto 

à atividade ureásica. Em uma amostra de casca, proveniente de oito sub-

amostras, com atividade ureásica de ∆ pH de 0,35, foram separadas as frações 

casca, grão, hilo e finos (partículas sem identificação). Estas frações 

apresentaram como percentagem em peso e atividade ureásica, 

respectivamente, 35,4 e 0,09; 8,6 e 1,97; 9,1 e 0,05; 46,9 e 0,34. Os autores 
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concluíram que a atividade ureásica da casca de soja pode ser reduzida, desde 

que seja evitada a presença de pedaços de grãos de soja nesse subproduto.  

Outro fator antinutricional que o farelo de soja contém são as 

lectinas, também conhecidas como hemaglutininas ou fito-hemaglutininas.  As 

lectinas são glicoproteínas que se ligam à superfície celular, especificamente 

com oligossacarídeos ou glicopeptídeos, e têm alta afinidade com a superfície 

das células do epitélio do intestino delgado. As lectinas podem produzir 

mudanças no epitélio intestinal e estas mudanças podem resultar em danos na 

borda em escova por ulcerações continuadas dos vilos, causando aumento da 

perda endógena de nitrogênio (Douglas et al.,1999). Segundo Swick (1998), a 

aglutinação provocada nas células vermelhas do sangue dá-se somente 

quando a lectina é injetada na corrente sanguínea, o que é pouco provável no 

uso do farelo de soja como ingrediente de rações.  

Douglas et al. (1999), trabalhando com frangos e empregando sojas 

cruas, selecionadas para baixo conteúdo em lectina, baixo conteúdo em fator 

antitripsínico (fator de Kunitz), soja convencional e farelo de soja comercial, 

relataram que aproximadamente 15% do mau desempenho dos animais se 

devem à lectina. 

As saponinas também são consideradas como um fator 

antinutricional. São carboidratos com alto poder detergente, têm sabor amargo-

adstringente e são irritantes das mucosas epiteliais. Alguns de seus efeitos são 

o aumento da excreção de colesterol, a redução no crescimento, o aumento da 

permeabilidade das células da mucosa intestinal, fragilizando-as e causando 

reações alergênicas.  
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No que diz respeito à alergenicidade, existem algumas proteínas 

globulares no gérmen da soja que são capazes de cruzar a barreira epitelial da 

mucosa intestinal e causar efeitos diversos sobre a imunidade do animal. 

Também o epitélio intestinal é afetado em sua morfologia, com a redução da 

profundidade das criptas e a da altura das vilosidades, reduzindo assim sua 

área de absorção. Os mamíferos são mais afetados por esta ação alergênica 

da soja, quando comparados com as aves e, entre eles, destacam-se os leitões 

e os mamíferos na fase pós desmame. As proteínas alergênicas da soja são 

denominadas de glicinina e de β-glicinina e caracterizam-se por serem 

resistentes às enzimas digestivas e estáveis à temperatura utilizada na 

desativação dos fatores antinutricionais (Clark & Wiseman, 1999). 

Segundo Hancock (1991), citado por (Goldflus, 2001), frangos de 

corte alimentados com saponinas purificadas, adicionadas em uma quantidade 

três vezes superior àquela encontrada em dietas que utilizam 50% de farelo de 

soja, não apresentaram efeito negativo de desempenho quando comparados 

com aqueles que ingeriram uma dieta controle. Os níveis de taninos presentes 

na soja e no farelo de soja são baixos, com valor médio de 0,0045% e seu 

significado para nutrição tem sido ignorado (Goldflus, 2001). 

 

 

1.3. Carboidratos da soja e suas frações 

 

Outra grande preocupação em relação aos nutrientes do farelo de 

soja são os carboidratos. Além do amido, presente na soja, existem outras 



 

 

11

frações de carboidratos, as quais os frangos não são capazes de digerir. Estas 

frações são denominadas de fibras. As fibras dividem-se em fibras insolúveis 

como a celulose, a hemicelulose, as pectinas, a lignina e fibras solúveis, 

compostas por oligo e polissacarídeos (Choct, 2001). 

Destes carboidratos, os que têm merecido maior atenção são os 

oligossacarídeos, tais como a rafinose e a estaquiose. Depois da sacarose, a 

rafinose é o oligossacarídeo mais freqüentemente encontrado em vegetais. A 

rafinose também é denominada de galactosilsacarose e é um trissacarídeo 

que, por hidrólise, transforma-se em d-galactose, d-frutose e d-glucose. 

Quando isolada, a rafinose se decompõe em temperatura de 118 a 119°C 

(Bobbio & Bobbio, 1989). 
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FIGURA 2 -Rafinose e seus monossacarídeos de composição 
 

Segundo Bobbio & Bobbio (1989), a rafinose é um trissacarídeo e é 

a base para a formação de um tetrassacarídeo importante, que é a estaquiose. 

A estaquiose é um açúcar não redutor, encontrado nos vegetais, 

principalmente em leguminosas. 
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De uma maneira geral, as aves não possuem a enzima α-

galactosidase, responsável por transformar estes oligossacarídeos em 

monossacarídeos passíveis de absorção (Goldflus, 2001). 

É sabido que estes oligossacarídeos, além de serem pouco 

degradados no trato digestivo, prejudicam a absorção de outros nutrientes. Isto 

ocorre, pois os oligossacarídeos possuem alta capacidade de hidratação, com 

tendência a formar um gel, aumentando a viscosidade do quimo. Isto provoca 

uma barreira para outros nutrientes, evitando a sua absorção (Isaksson et al., 

1982). 

Segundo Choct (1997), citado por Dudley-Cash (1997), os efeitos 

antinutricionais dos polissacarídeos não amiláceos (PNA) estão primariamente 

associados a fração solúvel destes carboidratos. Este mesmo autor, em 

concordância com aquele, ainda comentou que os maiores efeitos deletérios 

desta fração estão associados à viscosidade que estes polissacarídeos 

assumem quando hidratados no trato digestivo. Esta viscosidade altera 

características fisiológicas, morfológicas e microbiológicas no trato digestivo. 

Clarke & Wisemam (1999) também relataram que a presença dos α-

galactosídeos na dieta causa uma retenção de fluídos e um aumento da 

atividade microbiana deletéria, levando a efeitos sistêmicos e locais, tais como 

estímulo da motilidade intestinal, danos à parede intestinal e redução da 

hidrólise dos constituintes dietéticos, afetando como um todo a digestão. 

A viscosidade é genericamente definida como sendo “a resistência 

interna de uma substância em fluir de um ponto a outro”.  Esta característica é 
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medida em uma unidade denominada centipoese (cps). Como referência pode 

ser citado que a água potável apresenta uma viscosidade de 1 cps enquanto 

que, em outro extremo, os detergentes domésticos apresentam viscosidade de 

350 cps (Ward, 1999b). Ainda segundo Ward (1996b), a viscosidade intestinal 

para uma dieta composta em sua maioria de milho e farelo de soja situa-se 

entre 1,5 a 4,5 cps, podendo exceder 1000 cps para dietas à base de centeio e 

farelo de soja. 

Choct (1997) fez referência de que, em ratos, o consumo contínuo 

de PNA está associado com mudanças adaptativas no trato digestivo daqueles 

animais. Estas mudanças são caracterizadas pela hiperplasia dos órgãos 

digestivos e pelo aumento na secreção dos sucos gástricos, acompanhadas de 

uma queda na digestibilidade dos nutrientes. A habilidade que certos PNA têm 

em se ligar com os sais biliares, lipídios e colesterol é bem conhecida na 

literatura científica. Esta propriedade pode influenciar o metabolismo lipídico no 

intestino. Além disso, a viscosidade dos PNA pode aumentar significativamente 

a presença de ácidos biliares nas excretas. Isto leva o fígado a ter que produzir 

mais sais biliares, a partir do colesterol, para restabelecer o “pool” destes 

metabólitos na circulação entero-hepática. A contínua drenagem dos sais 

biliares, bem como de lipídios, e sua eliminação fecal, pode levar a mudanças 

na dinâmica absortiva e física do intestino (Choct, 1997). 

De acordo com Ward (1999b), a fração solúvel dos PNA pode 

diminuir ou aumentar a taxa de passagem da digesta através do trato digestivo, 

em virtude da sua consistência gelatinosa. Em aves jovens a taxa de 

passagem geralmente diminui, caindo também o consumo da dieta, segundo 
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Salih et al. (1991), Almirall & Steves-Garcia (1994) e Amirall et al. (1995), 

citados por Ward (1999b). 

Choct et al. (2001) comentaram que existe diferença na 

digestibilidade dos PNA entre aves e suínos. Em geral, os suínos digerem 

melhor os PNA do que as aves, devido a uma melhor capacidade fermentativa 

no intestino grosso e a um maior tempo de passagem, apresentando 

coeficientes de digestibilidades para os PNA totais de 0,84, enquanto que as 

aves apresentam um coeficiente de 0,12. Esta diferença também pode ocorrer 

dentro da mesma espécie. Carré et al. (1995) relataram que para uma dieta à 

base de milho e farelo de soja, galos adultos tiveram uma digestibilidade 

significativamente maior dos PNA do que frangos de corte jovens. 

Conn et al. (1990) testaram a digestibilidade de um farelo de soja 

que foi submetido a extração de seus oligossacarídeos por etanol, gerando um 

farelo de soja sem oligossacarídeos (FSSO). Com este farelo produziram uma 

dieta para frangos. Uma outra dieta foi elaborada com o mesmo farelo, porém 

sem a extração dos oligossacarídeos (FS44%). Os dois farelos (FSSO x 

FS44%) diferiram nos níveis de PB (64,4% x 46,1%) e de EMVn (3368 x 2794 

kcal/kg). Após a extração, a quantidade de carboidratos solúveis do FSSO foi 

de 0,30% contra 12,02% do FS44%. Segundo os pesquisadores, 97,5% dos 

carboidratos solúveis em água foram extraídos do FSSO. A fração total de 

carboidratos do FS44% consistia em sacarose e oligossacarídeos. Na MS, a 

sacarose, a rafinose e a estaquiose, contidas no FSSO, foram de 0,13%, 

0,08% e 0,03%, respectivamente. Já para o FS44% foram de 5,98%,1,07% e 

4,23%, respectivamente. No FS44%, as digestibilidades dos oligossacarídeos 
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específicos como sacarose, rafinose, estaquiose, e da hemicelulose e celulose 

foram de 94,2%, 90,5%, 83,8%, 9,2% e 0,0%, respectivamente. No FSSO, as 

menores concentrações dos oligossacarídeos também mostraram 

digestibilidades menores do que as observadas no FS44%, sendo elas 40,2% 

para a sacarose, 55,6% para a rafinose e 47,2% para a estaquiose e maiores 

para hemicelulose e celulose, 61,6% e 35,0%, respectivamente. Segundo os 

autores, as digestibilidades dos oligossacarídeos foram maiores para o FS44% 

porque havia mais substrato, o que possibilitou uma modificação microbiológica 

do trato digestivo, privilegiando a digestibilidade deste substrato. O FS44% 

apresentou uma digestibilidade da MS inferior a determinada no FSSO (53,9% 

x 67,3%). A retirada dos oligossacarídeos do FSSO resultou, em relação ao 

FS44%, um aumento na acidificação cecal (7,21 x 6,64) e um aumento no 

tempo de passagem intestinal (115 x 71 min). Este aumento no tempo de 

passagem contraria o que disseram Clark & Wisemam (1999), que relataram 

um aumento no tempo de passagem para ingredientes que contem maior 

quantidade de α-galactosídeos, o que não ocorre no FSSO. 

Uma possibilidade alternativa à extração dos oligossacarídeos dos 

farelos de soja por solventes pode ser a utilização de enzimas. Graham et al. 

(2002) conduziram uma pesquisa para determinar os efeitos da hidrolise 

enzimática da rafinose e da estaquiose, provenientes de farelos de soja, sobre 

a concentração fecal destes açúcares e o desempenho de frangos alimentados 

com dietas à base de milho e farelo de soja. A dieta em que foi empregada a 

enzima para o farelo de soja teve degradadas 69% da estaquiose e 54% da 

rafinose, comparadas com a dieta que não recebeu a enzima. O tratamento 
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enzimático resultou em reduzidas concentrações de rafinose e de estaquiose 

nas excretas e aumentou (P<0,05%) a EMV de 2974 kcal/kg para 3328 kcal/kg. 

Entretanto, os pesquisadores não encontraram diferença estatística para o 

desempenho das aves nos dois tratamentos. Eles também concluíram que 

apesar da redução da rafinose e da estaquiose nas excretas não terem 

melhorado o desempenho produtivo nos frangos, a grande vantagem do uso de 

enzimas ficou por conta da queda na umidade das excretas e de seus 

benefícios sobre a cama, calos de patas, redução das moscas e menor 

quantidade de gases voláteis no ambiente. 

Irish et al. (1993) também não conseguiram observar melhores 

desempenhos zootécnicos em frangos de corte através da utilização de 

complexos enzimáticos que degradam oligossacarídeos. Entretanto, analisando 

a ação de complexos enzimáticos in vitro, obtiveram resultados positivos. Eles 

avaliaram a ação de dois complexos. O primeiro, formado por xilanase e 

celulase, esta última produzida microbiologicamente por Trichoderma viridae, e 

um segundo complexo composto por xilanase, celulase, pectinase e β-

glucanase, esta última produzida por Aspergillus eculeatus. Estes 

pesquisadores submeteram o farelo de girassol, o farelo de soja (48% PB), o 

farelo de arroz desengordurado e uma dieta inicial para frangos de corte 

(utilizando estes ingredientes) à ação destes complexos.  A digestão in vitro foi 

composta por duas etapas, simulando o TD. Foram medidas as viscosidades 

relativas e a liberação de açúcares, a partir da análise do sobrenadante da 

digesta. Foi observado que o primeiro complexo multi-enzimático produziu 

melhores resultados no farelo de girassol, no farelo de arroz desengordurado e 
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na dieta inicial enquanto que o segundo complexo multi-enzimático foi mais 

efetivo para o farelo de soja.  

De acordo com Odetallah et al. (2002), os oligossacarídeos também 

estão associados com a casca dos farelos de soja. Para exemplificar, estes 

autores apresentaram dados sobre a quantidade de β-galactomananos 

contidos em um farelo de soja 44% e um 48%. Estes valores foram 

respectivamente, 2,22% e 1,83%. 

 

1.4. Proteína e perfil de aminoácidos 

 

A qualidade protéica da soja e dos produtos advindos de seu 

processamento, como os farelos de soja, tem sido objeto de estudo há muitos 

anos. Como exemplo é possível citar os trabalhos de Osborn e Mendel que, 

desde 1917, vinham trabalhando o tema, seguidos por diversos pesquisadores. 

A qualidade das proteínas da soja pode ser descrita com base a diversos 

critérios como os fatores anti-nutricionais, que ocorrem naturalmente (Morrison, 

1966 e Andriguetto et al.,1999), os aminoácidos limitantes (Swick, 1998 e 

Ward, 1996a) ou o processamento (Fernandez & Parsons, 1996 e Lee & 

Garlich, 1992). Os cruzamentos e a engenharia genética também imprimem 

potenciais de modificações no perfil de aminoácidos da soja. 

Observando a tabela de composição de alimentos, publicada por 

Rostagno (2000), é possível observar que dos ingredientes vegetais, o farelo 

de soja com 48% PB é o que apresenta a maior quantidade de lisina digestível 
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(2,66%), seguido pelo farelo de soja com 45% PB (2,53%). Suas 

digestibilidades são de 91,1%, para o farelo de soja 48% PB e 91,0%, para o 

farelo de soja com 45% PB. Ainda, segundo este mesmo autor, dos 

ingredientes vegetais catalogados nas Tabelas Brasileiras, apenas o farelo de 

glúten de milho com 60% PB apresenta maior quantidade de metionina do que 

os farelos de soja com 45 e 48% PB. 

Para o triptofano as características são as mesmas que para a lisina. 

Com níveis de 0,59% e 0,60% de triptofano digestível verdadeiro para aves, os 

farelos de soja 45 e 48% PB apresentam-se na frente da maioria dos 

ingredientes, independente de serem de origem vegetal ou animal, perdendo 

apenas para a caseína (1,07%) e para a farinha de sangue (1,45%) (Tabelas 

Brasileiras para Aves e Suínos, 2000). Estes dados permitem afirmar que o 

farelo de soja é uma das melhores fontes protéicas (se não a melhor) para as 

dietas de aves, tanto pelo seu perfil protéico quantitativo quanto qualitativo. 

Edwards et al. (2000) compararam sojas modificadas geneticamente 

para alta proteína com sojas convencionais para digestibilidade de 

aminoácidos. Os autores avaliaram um farelo de soja processado, 

comercialmente, denominado U.I., um farelo de soja convencional processado, 

denominado m-700, e dois farelos de sojas transgênicas, denominados m-702 

e m-703, melhorados para alta quantidade de proteína. A PB (na matéria seca) 

destes farelos foram de 53,6; 57,4; 58,7 e 68,9%, respectivamente. Os 

pesquisadores notaram que conforme aumentou a quantidade de PB, 

aumentaram os níveis absolutos de lisina, porém a proporção em relação ao 

percentual total de PB não modificou. Entretanto, quando os valores de lisina 
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total e digestível foram comparados, foi possível observar que a variedade que 

mostrou os melhores resultados absolutos não apresentou os melhores 

resultados relativos, concluindo que as sojas m-703 e m-702, sob o ponto de 

vista da formulação de dietas, são piores que a U.I. e a m-700. 

Bielorai et al. (1973), estudando a digestão e a absorção da proteína 

proveniente de dois farelos de soja, um tratado termicamente e outro não 

tratado, verificaram que para o farelo tratado termicamente a digestão protéica 

foi de 90%, sendo que 70% desta digestão ocorreu no duodeno e 20% nos 

outros segmentos do intestino. Os autores também afirmaram que o jejuno é o 

local de maior absorção destas proteínas. 

É importante ressaltar que o fato dos aminoácidos serem 

apresentados como digestíveis não significa necessariamente que os mesmos 

sejam absorvidos e, ainda que absorvidos, os aminoácidos sejam utilizados 

para a síntese protéica de tecidos. Um exemplo disto pode ser observado no 

trabalho de Fernandez & Parsons (1996). Os pesquisadores fizeram a análise 

de lisina digestível em galos cecectomizados, avaliando farelos de soja 

supertratados termicamente e demonstraram que compostos oriundos da 

reação de Mayllard podem ser medidos como sendo lisina digestível, muito 

embora estes compostos não sejam utilizados para a síntese protéica, apesar 

de digestíveis e absorvíveis. 

Marsman et al. (1997) comparam dois tipos de processamento 

térmico (extrusão e tostagem) do farelo de soja e a sua influência sobre o 

desempenho de frangos de corte e a digestibilidade ileal de alguns nutrientes, 

entre eles a PB. Os autores concluíram que a conversão alimentar foi melhor 
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para os animais que receberam o farelo de soja extrusado do que para os que 

receberam o farelo de soja tostado (1,56 e 1,62, respectivamente). Também as 

digestibilidades ileal aparente da PB e dos PNA foram melhores para o 

tratamento em que foi empregado o farelo de soja extrusado ( 87,5% e 26,7% 

para o extrusado e 82,2% e 11,4% para tostado). Já as digestibilidades 

aparentes para o amido foram similares. 

Grieshop & Fahley (2001) compararam a composição nutricional de 

sojas cultivadas sob diferentes condições ambientais em vários locais. Naquele 

trabalho os autores coletaram amostras de sojas provenientes do Brasil, da 

China e dos Estados Unidos. Eles concluíram que existe uma grande diferença 

na matéria seca destes grãos, devido a diversidade de processamento. As 

diferenças nos níveis de PB, de aminoácidos e de extrato etéreo dos grãos de 

soja foram observadas tanto entre os países avaliados quanto em amostras 

oriundas de lugares diferentes de um mesmo país. Do Brasil foram recolhidas 

amostras nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo. A amostra de soja originária do Paraná foi a que 

apresentou o maior nível de matéria seca e de fibra detergente neutra. Esta 

amostra também apresentou menor solubilidade protéica, quando comparada 

com aquelas de outros estados. A amostra de soja do Mato Grosso do Sul 

obteve o mais alto nível de extrato etéreo. As amostras oriundas do Mato 

Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul e de São Paulo apresentaram os maiores 

níveis de PB. No que diz respeito aos aminoácidos, a soja originária do Paraná 

apresentou os mais baixos níveis de aminoácidos essenciais totais, 

aminoácidos não essenciais e aminoácidos totais. 
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Neto et al. (1996) avaliaram o desempenho de frangos de corte 

alimentados com farelos de soja com qualidades nutricionais diferentes. Em um 

dos experimentos os autores observaram que frangos de corte com 47 dias de 

idade apresentaram uma melhor conversão alimentar, quando alimentados 

com farelo de soja com 48% PB. Além de Neto et al. (1996), outros autores 

também têm recomendado o uso de farelo de soja 48% PB em relação ao 

farelo com 44% de PB. Shen (2001) comentou que o farelo de soja sem casca 

pode conter níveis protéicos que vão de 46,5% a 48,5% PB e que não deve ser 

considerado apenas o valor da PB do farelo como fator importante pois, 

segundo o autor, ele pode ser de 6 a 10% mais caro que o farelo com 44% PB. 

A principal importância do farelo de soja 48% é de conter 9,4% a mais de 

energia metabolizável quando comparado ao farelo com 44% (2440 vs. 2230 

kcal/kg). Além disto, devem ser considerados os níveis de aminoácidos 

digestíveis dos dois farelos. Como o farelo de soja com 48% PB tem mais 

aminoácidos digestíveis, é possível reduzir a quantia de farelo na dieta, 

significando então mais espaço livre para outros ingredientes que podem 

aumentar a energia da dieta, como os cereais.  

Park et al.(2002) avaliaram o efeito de diferentes farelos de soja na 

alimentação de frangos de corte de 0 a 7 semanas de idade. Os pesquisadores 

realizaram um experimento com dietas isonutritivas, avaliando três farelos de 

soja com diferentes níveis de PB (45,2%; 47,7% e 48,2%) em dietas com três 

níveis de PB (19%, 20% e 21%), compondo assim um fatorial 3X3. Os autores 

encontraram um ganho de peso menor para as aves alimentadas com o farelo 

de soja com 45,2%, quando comparados com os ganhos de peso das aves 



 

 

22

alimentadas com os outros dois farelos de soja. Também observaram que os 

frangos alimentados com as dietas contendo os FS 47,7% e 48,2% PB 

obtiveram um aumento linear no ganho de peso diário, conforme aumentou o 

nível protéico das dietas de 19% para 21% PB. Com relação à eficiência 

alimentar, os animais que receberam as dietas formuladas com o FS 48,2% 

tiveram um desempenho melhor do que aqueles dos outros dois grupos.  

 

1.5. Equilíbrio eletrolítico 

 

É de conhecimento geral que a soja e seus derivados são ótimas 

fontes de minerais, principalmente potássio. Nas Tabelas Brasileiras para Aves 

e Suínos (Rostagno, 2000) é possível verificar que o farelo de soja com 48% 

PB contem 2,17% de potássio (K) e o de 45% PB contem 1,84% de K. Entre os 

71 ingredientes listados nas tabelas, existem apenas dois que contem níveis 

superiores ao do farelo de soja com 48% PB, que são o melaço (2,66%) e o 

melaço em pó (2,17%). 

O potássio e o sódio (Na), juntamente com o cloro (Cl) tem influência 

sobre o crescimento, a eficiência alimentar, o consumo de água, o metabolismo 

da vitamina D, a qualidade da casca dos ovos, a incidência de discondroplasia 

tibial e a relação nutricional arginina:lisina. Algumas destas alterações estão 

diretamente ligadas ou não ao balanço eletrolítico da dieta e ao equilíbrio 

acido-básico do metabolismo (Austic, 1982). De acordo com Suton (1984), um 

desequilíbrio nestes eletrólitos ainda pode acarretar fraqueza muscular, 
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problemas cardíacos e respiratórios, aumento da mortalidade, alterações do 

sistema nervoso e problemas de descalcificação óssea, que ocorre pela 

acidose metabólica, aumentando os níveis de cálcio plasmático retirado dos 

ossos. 

Altos níveis dietéticos de Na e K em relação ao Cl, aumentam a 

quantidade de bases no organismo. Inversamente, o Cl em altos níveis 

dietéticos tende a acidificar ou reduzir as bases orgânicas. 

Segundo Macari et al. (1994), a manutenção de um pH constante é 

de vital importância para o organismo, já que de forma livre, quantidades 

pequenas de ácidos ou bases levariam o pH a limites incompatíveis com a 

vida. Grandes desvios no pH normal provocam distúrbios no metabolismo, na 

permeabilidade das membranas, na forma molecular das proteínas (algumas 

destas enzimas importantes no metabolismo celular), na distribuição 

eletrolítica, etc. 

Para evitar alterações repentinas, a constância do pH é mantida por 

um complexo sistema de tampões, que atuam neutralizando parcialmente 

ácidos e bases provenientes do metabolismo e da dieta. Os principais tampões 

do sangue são o bicarbonato, o dióxido de carbono (estes são os mais 

importantes), a hemoglobina, as proteínas plasmáticas e os fosfatos (Macari et 

al., 1994). Ainda, segundo estes mesmos autores, é importante lembrar que o 

organismo, tanto em mamíferos quanto em aves, se vale da respiração e dos 

rins para equalizar o pH: 
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Quando o sangue está ácido (↑[CO2]) o organismo aumenta a 

ventilação pulmonar e os rins diminuem a excreção de HCO3
-, tornando a urina 

mais ácida. A anidrase carbônica auxilia o processo convertendo CO2 em 

HCO3
- . Quando o organismo torna-se alcalino ocorre o inverso. 

Para identificar o balanço eletrolítico das dietas, alguns 

pesquisadores utilizaram a relação Na + K - Cl (Sauver & Mongin, 1978), 

enquanto que outros, como Cohen & Hurwitz (1974), utilizaram Na + K / Cl.  

Independente da relação que seja utilizada, é importante ressaltar 

que as dietas devem ser formuladas não somente para suprir a exigência 

mínima para estes elementos minerais, mas para prover um adequado balanço 

entre eles. Sauver & Mongin (1978) sugeriram que as dietas devem ser 

formuladas para prover um valor de Na + K – Cl (calculado em miliequivalente 

grama por quilograma de dieta) não menor que 250. O valor adequado permite 

uma melhor utilização dos nutrientes (aminoácidos, Ca, vitamina D, etc) e uma 

minimização de problemas produtivos (Austic, 1982). Austic (1982) ainda 

lembrou que os níveis destes eletrólitos influenciam a ingestão de água e, 

conseqüentemente, a umidade das excretas e da cama utilizada pelas aves. 

É de conhecimento comum que dietas formuladas com ingredientes 

exclusivamente vegetais tendem a ter maior quantidade de K. Dietas vegetais 

ácido base

−− + →←+ HHCOOHCO
Carbônica
Anidrase 322
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pré-iniciais e de crescimento podem ter, respectivamente, 51,5% e 78,2% a 

mais da quantidade K, quando comparadas com uma dieta com ingredientes 

de origem animal.  

Vieira et al. (2003), trabalhando com dietas vegetais (milho, FS, e 

óleo de soja, com 0,83% K) versus dietas com ingredientes de origem animal 

(farinha de carne suína, farinha de penas e farinha de carne proveniente de 

aves, com 0,68% K), verificaram que as aves submetidas à dieta vegetariana 

consumiram 13% a mais de água e produziram 18% a mais de excreta com 

uma umidade proporcionalmente maior (79,9% vs. 81,4%) que as aves 

alimentadas com a dieta que continha ingredientes de origem animal. Estes 

pesquisadores também verificaram que a digestibilidade da dieta vegetal foi 

3,4% menor que aquela da dieta animal. Entretanto, não foi verificada diferença 

em ganho de peso, conversão alimentar e mortalidade. 

Borges et al. (1999), trabalhando com balanço eletrolítico em dietas 

pré-iniciais de frangos de corte, realizaram dois experimentos para avaliar o 

desempenho, o consumo de água e a umidade de cama. Estes autores usaram 

uma dieta pré-inicial, com 21,5% PB e 2900 kcal/kg de EMA. No primeiro 

experimento foi fixado o K e variou o Na, para ajustar o equilíbrio eletrolítico em 

cinco tratamentos de 0; 120; 145; 240 e 360 mEq/kg da dieta. Os maiores 

consumo de água e umidade de cama foram encontrados no tratamento com 

360 mEq/kg. No segundo experimento os pesquisadores fixaram o Na e 

variaram o K. Os tratamentos foram 0; 145; 154; 254 e 354 mEq/kg da dieta. 

Segundo os autores, não houve influência na mortalidade dos frangos e o 

consumo de água aumentou linearmente com a relação eletrolítica da dieta, 
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resultando em uma maior umidade das excretas. Para ganho de peso e 

conversão alimentar os melhores resultados foram observados em um intervalo 

que foi de 199 a 251 mEq/kg, quando foi fixado o K e, de 119 a 127 mEq/kg 

quando foi fixado o Na, fazendo com que os autores concluíssem que a relação 

ideal variou segundo o eletrólito manipulado. Os mesmos autores 

recomendaram que ao se formular utilizando o conceito de balanço eletrolítico 

devem ser evitados níveis extremos de Cl (0,15 e 0,71%), K (0,98 e 1,21%) e 

Na (0,15 e 0,60%). 

Ugioni et al. (2004), trabalhando com dietas iniciais de 1 a 21 dias, 

também encontraram um aumento linear na umidade de cama conforme 

aumentou o mEq/kg da dieta. A dieta com menor  mEq/kg (220) registrou uma 

umidade de cama de 15,12% e a dieta com maior  mEq/kg (310) apresentou 

uma umidade de cama de 21,77%. 
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CAPÍTULO II 

 

1. INTRODUÇÃO 

A exigência dos consumidores por frangos alimentados com dietas 

vegetais fortaleceu o farelo de soja como principal fonte de proteínas das dietas 

avícolas. Isto ocorre devido ao possível risco de transmissão de patogenias por 

ingredientes de origem animal, como é o caso da Encefalopatia Espongiforme 

Bovina (Mal da Vaca Louca). O mercado consumidor, principalmente o externo, 

passou a impedir a comercialização de carne de animais que tenham sido 

alimentados com dietas contendo ingredientes de origem animal (Penz et al., 

2003). 

Neste contexto, o farelo de soja assumiu uma importância ainda 

maior do que já lhe era conferida, sendo o principal ingrediente protéico desta 

nova geração de dietas vegetais. Em 2003 o Brasil produziu 22.300.000 

toneladas de farelo de soja, 2.155.000 toneladas a mais do que em 2002. 

Neste mesmo período o consumo passou de 7.600.000 toneladas para 

8.100.000 toneladas. Assim, a produção teve um aumento de 10,70% e o 

consumo de 6,58% (CONAB, Fev.2004). 
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Com os diferentes tipos de processamento do grão de soja é 

possível obter, de acordo com o Ministério da Agricultura (1988), três tipos de 

farelo de soja, com base em seus conteúdos de proteína bruta (PB).  O 

primeiro destes farelos apresenta 44% PB. O ajuste deste teor protéico é feito 

pela adição de casca de soja, proveniente da fabricação do farelo com 48% 

PB, o qual é descascado antes de sofrer a extração do óleo. Também está 

disponível o farelo de soja com 46% PB. Neste produto, a quantidade de casca 

é aquela que já se encontra no grão. Segundo Swick (1994), é recomendada a 

análise bromatológica contendo matéria mineral, proteína, extrato etéreo, fibra 

bruta e umidade. Entretanto, também é importante a determinação de pelo 

menos a atividade ureásica e a solubilidade protéica, que são indicadores de 

qualidade da proteína da soja (Penz & Brugalli, 2001). Outra grande 

preocupação em relação aos nutrientes do farelo de soja são os carboidratos. 

Além do amido presente na soja, existem outras frações de carboidratos, às 

quais os frangos não são capazes de digerir. Destes, os que têm merecido 

maior atenção são os oligossacarídeos, tais como a rafinose e a estaquiose. 

Uma opção para amenizar os problemas causados pelos oligossacarídeos é a 

utilização de enzimas que degradam estes oligossacarídeos. Graham et al. 

(2002) concluíram que apesar da redução da rafinose e da estaquiose nas 

excretas não terem melhorado o desempenho produtivo nos frangos, a grande 

vantagem do uso de enzimas ficou por conta da queda na umidade das 

excretas e de seus benefícios sobre a cama, calos de patas, redução das 

moscas e menor quantidade de gases voláteis no ambiente. 
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Pelo seu perfil aminoacídico, o farelo de soja é largamente utilizado 

em combinação com cereais. Observando as tabelas de composição de 

alimentos publicada por Rostagno (2000), é possível notar que dos 

ingredientes vegetais, o farelo de soja com 48% de PB é o que apresenta maior 

quantidade de lisina digestível (2,66%), seguido pelo farelo de soja com 45% 

de PB (2,53%), com digestibilidades de 91,1% e 91,0%, respectivamente. 

Segundo estas mesmas tabelas, o potencial qualitativo do farelo de soja se 

repete para os aminoácidos, metionina, triptofano e treonina. 

Neto et al. (1996) concluíram que em frangos de corte com 47 dias 

de idade houve melhor conversão alimentar quando as dietas foram elaboradas 

com farelo de soja com 48% PB, quando comparadas com dietas formuladas 

com um farelo de soja com 45,5% PB. 

Park et al. (2002) avaliaram o efeito de diferentes farelos de soja na 

alimentação de frangos de corte de 0 a 7 semanas. Os pesquisadores 

realizaram um experimento com dietas isonutritivas, avaliando três farelos de 

soja com diferentes níveis de PB (45,2%; 47,7% e 48,2%). Os autores 

encontraram um ganho de peso menor para as aves alimentadas com o farelo 

de soja com 45,2% PB, quando comparadas com as aves alimentadas com os 

outros dois farelos. 

É de conhecimento geral que a soja e seus derivados são ótimas 

fontes de minerais, principalmente potássio (K). As Tabelas Brasileiras para 

Aves e Suínos (Rostagno, 2000), mostram para o farelo de soja com 48% PB 

nível de 2,17% K e de 1,84% de K para o farelo com 45% PB. Entre os 71 

ingredientes listados nestas tabelas, apenas dois apresentam valores 
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superiores ao farelo de soja com 48% PB como fonte de K, que são o melaço 

(2,66%) e o melaço em pó (2,17%). 

Alguns pesquisadores utilizam a relação Na + K - Cl (Sauver & 

Mongin, 1978), enquanto que outros, como Cohen & Hurwitz (1974), utilizam 

Na + K / Cl. Independente da relação que seja utilizada, é importante ressaltar 

que as dietas devem ser formuladas não somente para suprir a necessidade 

mínima para estes elementos minerais, mas para prover um adequado balanço 

eletrolítico. Sauver e Mongin (1978) sugeriram que as dietas devem ser 

formuladas para prover um valor de Na + K – Cl (calculado em miliequivalente 

grama por quilograma de dieta) não menor do que 250. Isto proporciona uma 

melhor utilização dos nutrientes (aminoácidos, Ca, vitamina D, etc) e uma 

minimização de problemas produtivos (Austic, 1982). 

Como é possível observar no texto, existem muitas variáveis que 

afetam o farelo de soja com uma mesma quantidade de PB. Assim, o objetivo 

desta dissertação é elucidar esta questão e verificar se a utilização de farelos 

de soja com diferentes composições nutricionais, especialmente proteína e 

fibra, em dietas isonutritivas para frango de corte, pode interferir no 

desempenho, na metabolizabilidade da energia e da proteína, na 

digestibilidade da matéria seca e nos aspectos morfológicos do intestino 

delgado de frangos de corte, submetidos aos diferentes tratamentos no período 

de 1 a 42 dias de idade. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O Experimento foi realizado no Laboratório de Ensino Zootécnico 

(LEZO), do Departamento de Zootecnia, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS).  As análises das dietas e das excretas coletadas dos 

animais foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal, do Departamento 

de Zootecnia da UFRGS. As lâminas para análise histológicas foram 

confeccionadas no Laboratório de Patologia, da Faculdade de Medicina 

Veterinária da UFRGS. As contagens e as micrometrias das vilosidades 

intestinais foram realizadas no Departamento de Estudos Histopatológicos da 

UFRGS. 

Foram utilizados 312 frangos de corte machos, da linhagem Ross 

308. Primeiramente, os animais foram alojados em uma sala totalmente 

fechada, medindo 30,75m2 e climatizada. Na sala havia quatro baterias com 

dez gaiolas cada uma e, no primeiro dia, foram alojadas treze aves por gaiola. 

As gaiolas tinham a dimensão de 0,76m2. Em cada gaiola estava disponível um 

comedouro, tipo calha, e um bebedouro, tipo sifão.  As aves ficaram naquela 

sala até os 21 dias de idade, quando foram transferidas para outra sala, com 

dimensão de 72m2, que tinha cinco baterias de gaiolas, com oito gaiolas por 

bateria, com dimensão de 0,72m2. As gaiolas possuíam dois comedouros, tipo 

calha, e um bebedouro, tipo calha. A temperatura da sala em que as aves 

ficaram nos primeiros 21 dias foi mantida de acordo com o manual da linhagem 

(Ross, 2002). Na segunda sala a temperatura não foi controlada.  
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O experimento constituiu-se de três tratamentos, sendo o T1 

composto por dietas formuladas com FS contendo 44% PB, o T2 composto por 

dietas formuladas com FS contendo 46% PB e o T3 por dietas formuladas com 

FS contendo 48% PB. 

Os FS utilizados tiveram seus níveis de PB ajustados, na 

formulação, com a adição de casca de soja tostada. O FS original tinha 48,38% 

PB. As dietas foram formuladas usando o programa User-Friendly Feed 

Formulation, Done Again (UFFDA) de tal maneira que todos os tratamentos 

tivessem os mesmos níveis nutricionais para energia, cálcio, fósforo, metionina, 

lisina, triptofano e treonina. Cada tratamento foi constituído de oito repetições, 

com 13 aves por repetição. Em cada tratamento foram empregadas três dietas 

que foram oferecidas do 1º ao 7º dia (pré inicial), do 8° ao 21º dia (inicial) e do 

22º ao 42º dia (crescimento). As fórmulas, com seus respectivos níveis de 

ingredientes e nutrientes, encontram-se apresentadas nas Tabela 1 e 2 (dietas 

pré-iniciais), nas Tabelas 3 e 4 (dietas iniciais) e Tabelas 5 e 6 (dietas de 

crescimento).  

 
TABELA 1 – Fórmulas das dietas pré-iniciais 

Tratamentos Ingredientes 
T1 (44%) T2 (46%) T3 (48%) 

Milho 7,44% PB 49,5 52,8 56,2 
Farelo Soja 48,38% PB 37,3 37,7 38,1 
Casca Soja 6,1 3,3 0,5 
Óleo de Soja 2,6 1,6 0,6 
Fosfato Bicálcico 1,98 1,98 1,98 
Calcario Calcitico 1,08 1,13 1,18 
Sal 0,57 0,57 0,57 
PX Pré-inicial1 0,50 0,50 0,50 
DL-Metionina 0,37 0,37 0,37 
Soma 100,00 100,00 100,00 

1 - Composição dos premixes encontram-se no Apêndice 1. 
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TABELA 2 – Níveis nutricionais calculados das dietas pré-iniciais 
Tratamentos Nutrientes 

T1 (44%) T2 (46%) T3 (48%) 
EMAn kcal/kg 2900 2900 2900 
Proteína Bruta % 23,0 23,0 23,0 
Ext. Etéreo % 5,05 4,02 2,98 
Fibra Bruta % 4,70 3,88 3,06 
Cinzas % 3,53 3,35 3,17 
Ca % 1,00 1,00 1,00 
P tot. % 0,71 0,71 0,71 
P disp. % 0,50 0,50 0,50 
Na % 0,25 0,25 0,25 
Cl % 0,39 0,39 0,39 
K % 1,02 0,98 0,94 
Na + K – Cl (mEq/kg) 260 250 239 
Diâmetro Geométrico Médio (mm) 0,599 0,607 0,616 
Lisina digestível 1,17 1,17 1,17 
Metionina digestível 0,70 0,70 0,69 
Cisteina digestível 0,29 0,29 0,30 
Met+Cis digestível 0,99 0,99 0,99 
Treonina digestível 0,75 0,75 0,75 
Triptofano digestível 0,26 0,26 0,26 

 

 

 

 

TABELA 3 – Fórmulas das dietas iniciais 
Tratamentos Ingredientes 

T1 (44%) T2 (46%) T3 (48%) 
Milho 7,44% PB 54,4 57,2 60 
Farelo Soja 48,38% PB 31,4 31,9 32,3 
Casca Soja 5,2 2,8 0,4 
Óleo Soja 4,8 3,9 2,9 
Fosfato Bicálcico 1,76 1,76 1,76 
Calcário Calcítico 1,17 1,21 1,25 
Sal 0,45 0,45 0,45 
PX Inicial1 0,50 0,50 0,50 
Metionina 0,33 0,325 0,32 
Lisina 0,02 0,025 0,03 
Totais 100,0 100,0 100,0 

1 - Composição dos premixes encontram-se no Apêndice 1. 
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TABELA 4 – Níveis nutricionais calculados das dietas iniciais 
Tratamentos Nutrientes 

T1 (44%) T2 (46%) T3 (48%) 
EMAn kcal/kg 3100 3100 3100 
Proteína Bruta % 20,4 20,4 20,4 
Ext. Etéreo % 7,22 6,36 5,49 
Fibra Bruta % 4,22 3,52 2,83 
Cinzas % 3,12 2,97 2,82 
Ca % 0,95 0,95 0,95 
P tot. % 0,65 0,65 0,65 
P disp. % 0,45 0,45 0,45 
Na % 0,20 0,20 0,20 
Cl % 0,32 0,32 0,32 
K % 0,90 0,87 0,84 
Na + K – Cl (mEq/kg) 227 219 212 
Diâmetro Geométrico Médio (mm) 0,609 0,617 0,624 
Lisina dig. 1,02 1,02 1,02 
Metionina dig. 0,60 0,60 0,60 
Cisteina dig. 0,27 0,27 0,27 
Met+Cis dig. 0,87 0,87 0,87 
Treonina dig. 0,66 0,66 0,66 
Triptofano dig. 0,23 0,23 0,22 

 

 

 

TABELA 5 – Fórmulas das dietas crescimento 
Tratamentos Ingredientes 

T1 (44%) T2 (46%) T3 (48%) 
Milho 7,44% PB 54,46 56,96 59,45 
Farelo Soja 48,38% PB 29,05 29,49 29,93 
Casca Soja 4,79 2,58 0,37 
Óleo Soja 7,74 6,990 6,24 
Fosfato Bicálcico 1,53 1,525 1,52 
Calcário Calcítico 1,21 1,245 1,28 
Sal 0,45 0,45 0,45 
PX Crescimento1 0,50 0,50 0,50 
Metionina 0,27 0,265 0,26 
Totais 100,00 100,00 100,00 

1 - Composição dos premixes encontram-se no Apêndice 1. 
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TABELA 6 – Níveis nutricionais calculados das dietas crescimento 
Tratamentos Nutrientes 

T1 (44%) T2 (46%) T3 (48%) 
EMAn kcal/kg 3200 3200 3200 
Proteína Bruta % 19,11 19,12 19,12 
Ext. Etéreo % 10,13 9,41 8,69 
Fibra Bruta % 3,98 3,34 2,70 
Cinzas % 2,93 2,80 2,66 
Ca % 0,90 0,90 0,90 
P tot. % 0,59 0,59 0,59 
P disp. % 0,40 0,40 0,40 
Na % 0,20 0,20 0,20 
Cl % 0,32 0,32 0,32 
K % 0,84 0,81 0,79 
Na + K – Cl (mEq/kg) 212 204 199 
Diâmetro Geométrico Médio (mm) 0,613 0,620 0,627 
Lisina dig. 0,94 0,94 0,93 
Metionina dig. 0,53 0,53 0,53 
Cisteina dig. 0,25 0,25 0,25 
Met+Cis dig. 0,78 0,78 0,78 
Treonina dig. 0,62 0,62 0,62 
Triptofano dig. 0,21 0,21 0,21 

 

 

Para as aves foram fornecidos luz contínua e alimento e água à 

vontade. Foram realizadas coletas de excretas na primeira e na última semana 

de vida dos animais. Aos sete, 14 e 21 dias foi abatido um animal de cada 

gaiola, próximo ao peso médio dos animais da gaiola, e coletado o seu 

duodeno para posterior avaliação quantitativa das microvilosidades. 

Diariamente foram retirados e pesados os animais mortos de cada 

repetição. Semanalmente foram realizadas as pesagens de todas as aves das 

gaiolas. No dia da pesagem as aves foram submetidas a um jejum de 3 horas, 

com o objetivo de que fosse coletado apenas o peso do animal, com o mínimo 

de conteúdo no trato digestivo. O jejum começava às 6 horas da manhã. Às 9 

horas da manhã começavam as pesagens. No dia das pesagens, durante o 
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período das 6 horas até as 9 horas, foram feitas as pesagens das sobras das 

dietas existentes nos comedouros, para cálculo do consumo médio. Com estas 

medidas foi possível calcular as conversões alimentares médias. 

Durante o período experimental foi realizada a coleta das excretas 

de todas as gaiolas. Houve dois períodos de coleta de excretas. O primeiro 

período foi durante a primeira semana e o segundo período foi do 39° dia ao 

42° dia de idade dos frangos. Na primeira semana as excretas foram coletadas 

duas vezes por dia, a partir do 3° dia de idade, em virtude de que as aves não 

apresentaram suficiente produção de excretas nos 1° e 2° dias de vida. No 

sétimo e último dia do primeiro período, as aves permaneceram em jejum por 

três horas antes da última coleta. No segundo período de coleta, no 39° dia, 

pela manhã, foi realizado um jejum de 3 horas, e durante estas 3 horas foram 

pesadas as sobras das dietas e feita a limpeza das bandejas para coleta de 

excretas. Imediatamente foi realizada a pesagem das dietas que foram 

fornecidas durante o período de coleta. Este manejo foi realizado para que se 

tivesse uma garantia mínima de que as excretas que seriam coletadas fossem 

oriundas do fornecimento de uma quantidade exata de ração para posteriores 

cálculos da metabolizabilidade da energia e da proteína e da digestibilidade da 

matéria seca das dietas. A primeira coleta foi realizada às 17 horas do 39° dia e 

as coletas seguintes foram realizadas às 8 horas e às 17 horas. No 42° dia, o 

último do experimento, às 6 horas as dietas foram retiradas e pesadas. Às 9 

horas teve início a contagem e a pesagem das aves de cada gaiola. Foram 

feitas duas coletas diárias com o objetivo de minimizar as perdas de água e de 

nitrogênio. A excretas foram coletadas em bacias plásticas, homogeneizadas 
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com espátula na própria bacia, e pesadas. Após, foram retiradas amostras de 

10% do peso total, que foram acondicionadas em sacos plásticos. As amostras 

foram congeladas, para posterior análise laboratorial.  

Foi realizada a avaliação histológica dos duodenos dos frangos para 

número de vilosidades, altura de vilo e profundidade de cripta. Aos 21 dias de 

idade, em cada uma das 24 gaiolas foi coletada a alça duodenal de uma ave 

com o peso médio da gaiola. Os intestinos coletados foram lavados com água 

deionizada e acondicionados em frascos plástico identificados, contendo formol 

tamponado à 10%, para armazenamento. A solução, por litro, foi constituída de 

100mL de formaldeído 40%, 4g de fosfato de sódio monobásico, 6,5g de 

fosfato de sódio dibásico e 900mL de água destilada. Para o processamento 

das lâminas, os intestinos foram cortados em circunferências de 0,5 cm e 

embebidos em parafina, sendo cortados de 2 a 5 micrômetros e após foram 

corados com hematoxilina-eosina e examinados em microscópio ótico. Este 

procedimento foi realizado nos duodenos dos frangos dos tratamentos 1 e 3 

(extremos), onde supôs-se que o efeito dos tratamentos se manifestaria com 

maior intensidade. Para a contagem do número de vilosidades foi usado um 

microscópio ótico, com uma objetiva com aumento de 4 vezes. As secções dos 

duodenos nas lâminas histológicas foram divididas em quadrantes, os quais 

foram contados e anotados os resultados por quadrante. O número utilizado na 

análise de variância foi a média do número de quadrantes efetivamente 

medidos. Para a mensuração da altura dos vilos, o procedimento de divisão em 

quadrantes também foi utilizado. Porém, foi identificado um vilo por quadrante 

que estivesse em condições de ser medido e nele foi realizada a medida. É 
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importante ressaltar que em alguns casos houve quadrantes que não 

apresentaram vilos em condições de serem medidas, então foram coletadas 

informações apenas dos quadrantes que foram passíveis de medida. Para 

medir a altura de vilo, foi utilizado um microscópio ótico, com objetiva com 

aumento de 4 vezes. Para esta medida foi usada uma ocular especial com uma 

régua acoplada. O resultado da leitura foi multiplicado pelo fator 93,3, para 

obter os valores em micrômetros. Para a medida de profundidade de cripta 

também foi adotada a sistemática de divisão em quadrantes, uma cripta por 

quadrante e quando não foi possível medir em todos os quadrantes, foram 

utilizados apenas os dados das criptas dos quadrantes íntegros. Para a 

profundidade de cripta foi utilizada objetiva com aumento de 10 vezes e uma 

ocular com uma régua acoplada. O resultado da leitura foi multiplicado pelo 

fator 38,3, para obter o valor em micrômetros. 

O experimento foi instalado usando um delineamento em blocos 

casualizados. O delineamento possuiu dois blocos que classificaram no modelo 

aves leves e aves pesadas no dia de alojamento. As aves leves foram 

determinadas como sendo aquelas que tinham peso abaixo da média amostral. 

As aves pesadas foram as que possuíam peso acima da média amostral. Cada 

bloco teve quatro repetições. Houve três tratamentos classificados no modelo 

estatístico com oito repetições. O conjunto de dados foi analisado para retirada 

de “out-liers” pelos testes do resíduo “studentizado”, dffits, covariatio e Cook´s 

d. Quando o número foi indicado como “out-lier” por três ou mais testes, este 

dado foi classificado como dado perdido e retirado da análise estatística. Após 

este procedimento, os dados foram analisados utilizando o programa Statistic 
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Analysis Sistem (SAS v.8.02, 2001). As médias foram testadas pelo teste 

Tukey e de LS means. O modelo estatístico utilizado foi: Yijk = µ + Ti + Bj + εijk . 

Onde o Yijk = observação; o µ = média geral comum a todas as observações; o 

Ti = efeito do tratamento “i”; o Bj = efeito do bloco “j”; e o εijk = erro aleatório 

associado a cada observação. 

Os ingredientes foram amostrados e enviados ao Laboratório de 

Nutrição, da Nutron Alimentos Ltda, em Campinas, SP. Com base nos 

resultados de análise, as dietas foram formuladas.  

As excretas, quando da análise, foram descongeladas dentro dos 

sacos plásticos, para evitar alteração da umidade das amostras. Logo foram 

homogeneizadas em gral com 2 ml de solução de ácido sulfúrico (50% ácido 

sulfúrico p.a. e 50% água deionizada) para acidificá-las, evitando a 

transformação do nitrogênio fecal em amônia, por ação microbiana, e sua 

perda por volatilização durante a pré-secagem em estufa.  A pré-secagem foi 

realizada em estufa à 60°C, até ser obtido um peso constante das amostras. 

Quando não houve mais alteração do peso, as amostras foram retiradas da 

estufa e equilibradas com a temperatura ambiente. Posteriormente, as 

amostras foram moídas em moinho tipo WILEY, com peneira de 1 mm. A 

seguir, as amostras foram acondicionadas em potes plásticos. As 

determinações de PB e de energia bruta (EB) foram realizadas pelos métodos 

de Kjeldah e pelo calorímetro de Parr, respectivamente. A matéria seca foi 

determinada em estufa à 105°C, por 12 horas. Todas estas técnicas 

obedeceram as diretivas apontadas pela AOAC (1975). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Desempenho 

 

Na Tabela 7 encontram-se os dados de consumo, peso corporal, 

ganho de peso e conversão alimentar das aves no período da primeira semana 

de vida. Não houve diferença estatística significativa para qualquer dos itens. O 

peso corporal dos pintos aos sete dias foi superior àquele registrado no manual 

da linhagem utilizada (Ross, 2002), apesar do consumo ter sido menor do que 

está indicado no mesmo manual. Este consumo inferior ao esperado pode ser 

explicado pelo diâmetro geométrico médio (DGM) relativamente baixo das 

dietas nesta fase, que foram de 0,599; 0,607 e 0,616mm para os tratamentos 

um, dois e três, respectivamente, apresentando-se relativamente baixos (finos). 

De acordo com Krabbe (2000), nesta fase, dietas muito finas podem 

comprometer o consumo de alimentos. A análise de variância encontra-se no 

Apêndice 2. Não houve resposta para análise de regressão. 

 
TABELA 7 – Consumo, peso corporal, ganho de peso e conversão alimentar 

dos frangos no período de 1 a 7 dias de idade 
Desempenho 1 a 7 dias 

Tratamentos Consumo 
(g) 

Peso corporal 
(g) 

Ganho de 
peso (g) 

Conversão 
alimentar 

FS 44% 145 179 136 1,071 
FS 46% 144 175 133 1,065 
FS 48% 143 175 132 1,084 
CV 4,9 3,5 4,8 4,4 
P>F 0,261 0,12 0,667 0,633 
Bloco 0,629 0,008 0,881 0,008 
Regressão NS NS NS NS 

NS. – não significatica 
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Para o período de 8 a 21 dias (Tabela 8), quando foram utilizadas as 

dietas iniciais, os frangos alimentados com FS 48% apresentaram um maior 

consumo da dieta do que os animais que receberam o FS 44%. O FS 46% não 

proporcionou uma diferença de consumo em relação ao consumo dos frangos 

dos outros dois tratamentos. Houve uma melhora no ganho de peso dos 

frangos alimentados com o FS 48% em relação aos frangos dos demais 

tratamentos. Para conversão alimentar, os animais alimentados com o FS 48% 

obtiveram uma melhor conversão alimentar do que os frangos dos outros dois 

tratamentos. Nesta fase os consumos das dietas foram próximos daqueles 

previstos pela linhagem, mesmo que os DGM’s delas tenham sido baixos 

(0,609; 0,617 e 0,624mm para T1, T2 e T3, respectivamente). Assim, neste 

período o DGM não pode ser usado como critério de consumo, como foi 

especulado no período anterior. As análises de variância encontram-se no 

Apêndice 3. Aqui também não foi verificada significância para análise de 

regressão. 

 

TABELA 8 – Consumo, ganho de peso e conversão alimentar dos frangos no 
período de 8 a 21 dias de idade. 

Desempenho 8 a 21 dias Tratamentos Consumo (g) Ganho de peso (g) Conversão alimentar 
FS 44% 956b 610b 1,567b 
FS 46% 960ab 620b 1,550b 
FS 48% 991a 661ª 1,499ª 
CV 3,3 3,9 2,4 
P>F 0,0551 <,0001 0,007 
Bloco 0,107 0,040 0,254 
Regressão NS  NS  NS  

NS. – não significativo. 
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No período de 22 a 42 dias de idade, quando foram empregadas as 

dietas finais, não foram verificadas diferenças no consumo alimentar, no ganho 

de peso e na conversão alimentar. Os dados encontram-se apresentados na 

Tabela 9 e as análises de variância estão registradas no Apêndice 4. Neste 

período também foi realizada análise de regressão, a qual não apresentou 

significância estatística. 

 

TABELA 9 – Consumo, ganho de peso e conversão alimentar dos frangos no 
período de 22 a 42 dias de idade. 

Desempenho 22 a 42 dias Tratamentos Consumo (g) Ganho de peso (g) Conversão alimentar 
FS 44% 3096 1677 1,854 
FS 46% 3102 1677 1,859 
FS 48% 3047 1588 1,931 
CV 3,5 9,5 7,1 
P>F 0,366 0,586 0,645 
Bloco 0,166 0,604 0,922 
Regressão NS NS  NS 
NS. – não significativo. 

 

No período cumulativo, de 1 a 21 dias de idade, os frangos 

submetidos ao tratamento FS 48% apresentaram o mesmo consumo alimentar 

daquele dos demais tratamentos (Tabela 10). Porém, eles apresentaram 

melhor peso corporal e melhor ganho de peso. Na conversão alimentar os 

frangos do tratamento FS48% foram melhores do que aqueles do FS 44%. 

Entretanto, não se diferenciaram daqueles do tratamento FS 46%, 

demonstrando que o uso do farelo soja com maior nível protéico na formulação 

de dietas até os 21 dias pode ser importante quando das formulações. 

Segundo o manual da linhagem (Ross, 2002), o peso médio normal para aves 

com 21 dias deve ser de 861g, ficando as aves experimentais abaixo do 
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indicado pelo manual. No que se refere ao consumo alimentar, apenas os 

frangos do tratamento FS 48% tiveram um consumo superior àquele indicado 

pelo mesmo manual que é de 1112 g (Ross, 2002). As análises de variância 

estão apresentadas no Apêndice 5. Não houve efeito estatístico para 

regressão. 

 

TABELA 10 – Consumo, ganho de peso, peso corporal e conversão alimentar 
dos frangos no período de 1 a 21 dias de idade. 

Desempenho 1 a 21 dias 
Tratamentos Consumo 

(g) 
Peso 

corporal (g)
Ganho de 
peso (g) 

Conversão 
alimentar 

FS 44% 1101 788b 746b 1,476b 
FS 46% 1104 804b 756b 1,462ab 
FS 48% 1135 838a 794a 1,430ª 
CV 2,9 3,2 3,5 1,9 
P>F 0,099 0,003 0,005 0,027 
Bloco 0,052 0,084 0,091 0,948 
Regressão NS NS NS NS 
NS. – não significativo. 

 

Na Tabela 11 estão apresentados os dados de desempenho dos 

frangos no período total do experimento. Aos 42 dias de idade não foi 

identificado benefício ou prejuízo na utilização de diferentes farelos de soja na 

formulação das dietas. O consumo não apresentou um aumento ou decréscimo 

que fizesse aparecer uma diferença entre os tratamentos. O mesmo ocorreu 

com os demais parâmetros avaliados. Quando os resultados foram 

comparados com aqueles indicados pelo manual da linhagem, os pesos finais 

foram inferiores aos 2676 g indicados no referido manual (Ross, 2002). Na 

realidade, a idéia do balanceamento das dietas pelo cálculo computacional 

para atender as exigências nutricionais dos frangos para atingir um 
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determinado desempenho, foi atendida, mesmo com diferentes participações 

dos ingredientes. Todos os tratamentos tiveram dietas, em cada fase, com 

mesmos níveis nutricionais. Nos primeiros 21 dias, este balanceamento não foi 

eficiente pois ainda houveram diferenças de resultado naquela fase. Porém, no 

período total foi observado um desempenho semelhante dos frangos dos três 

tratamentos, demonstrando que neste período as dietas se comportaram como 

isonutritivas. As análises de variância encontram-se no Apêndice 6. 

 

TABELA 11 – Consumo, ganho de peso, peso corporal e conversão alimentar 
dos frangos no período de 1 a 42 dias de idade. 

Desempenho 1 a 42 dias 
Tratamentos Consumo 

(g) 
Peso corporal 

(g) 
Ganho de 
peso (g) 

Conversão 
alimentar 

FS 44% 4197 2550 2423 1,735 
FS 46% 4206 2556 2433 1,732 
FS 48% 4181 2487 2382 1,760 
CV 2,5 4,8 6,2 4,5 
P>F 0,229 0,282 0,738 0,891 
Bloco 0,047 0,128 0,396 0,932 
Regressão NS NS NS NS 

NS. – não singnificativo 
 

3.2. Metabolismo 

 

As avaliações da metabolizabilidade da energia e da proteína e, da 

digestibilidade da matéria seca, para o período de 1 a 7 dias, estão 

apresentadas na Tabela 12 e as análises de variâncias estão no Apêndice 7. 

Como pode ser constatado, a metabolizabilidade da energia da dieta formulada 

com o farelo de soja 48% PB diferiu estatisticamente da metabolizabilidade da 

energia da dieta que utilizou o farelo de soja contendo 44% PB. Já o tratamento 
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que empregou o farelo de soja 46% PB, não se diferenciou dos demais 

tratamentos. Uma hipótese para este resultado pode ser a de que pelo menor 

conteúdo em fibra bruta da dieta do tratamento 3 (3,06%) os animais tenham 

aproveitado melhor a energia da dieta daquele tratamento em relação ao que 

foi observado com os frangos do tratamento que empregou o farelo de soja 

44% de PB e que continha 4,70% de fibra bruta. Segundo Choct (2001), os 

frangos não conseguem digerir a fração fibra bruta, sendo esta realizada pelos 

microorganismos do ceco. Entretanto, a fermentação cecal é praticamente 

insignificante, devido à morfologia dos cecos da ave. 

 

TABELA 12 – Coeficientes de metabolizabilidade da energia, da proteína e da 
digestibilidade de matéria seca em frangos de corte submetidos 
a dietas formuladas com diferentes farelos de soja, no período 
de 1 a 7 dias. 

Tratamentos Energia Proteína Matéria seca 
FS 44% 76,4b 69,0a 70,6b 
FS 46% 76,7ab 68,8a 72,1a 
FS 48% 77,9a 66,6b 73,0a 
CV 1,4 2,4 1,5 
P>F 0,039 0,021 0,003 
Bloco 0,300 0,345 0,541 
Regressão NS  NS  NS  

NS. – não singnificativo. 
 

 

Para a metabolizabilidade da proteína, os frangos do tratamento 

FS44% e FS46% apresentaram resultados superiores àquele obtido pelos 

frangos do tratamento FS48%. Era de se esperar que a dieta FS48% 

proporcionasse um resultado semelhante àqueles dos tratamentos FS46% e 

FS44%. Entretanto, se houvesse diferença, parte desta deveria ser em favor do 
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tratamento FS48%. Segundo Rostagno et al. (2000) e também Park et 

al.(2002), os níveis de metionina, treonina e triptofano digestíveis também são 

ligeiramente mais elevados em farelos de soja com proteína bruta mais 

elevada, apesar das diferenças serem mínimas. Todavia, é importante lembrar 

que quando as três dietas foram formuladas, elas foram balanceadas para 

serem equânimes em aminoácidos digestíveis. Assim, mesmo que houvesse 

uma maior disponibilidade de aminoácidos digestíveis para um determinado 

tratamento, teoricamente a adição de lisina e de metionina sintéticas supririam 

estas diferenças. 

 A digestibilidade da matéria seca foi melhor para os frangos dos 

tratamentos FS46% e FS48%. É importante lembrar que os tratamentos 

FS44%, FS46% e FS48% apresentavam níveis decrescentes de fibra bruta 

(4,70%; 3,88% e 3,06% respectivamente) e de matéria mineral (3,53%; 3,35% 

e 3,17%, respectivamente), o que pode ter contribuído para este resultado. 

Os dados percentuais de metabolizabilidade da energia, da proteína 

e de digestibilidade da matéria seca, avaliados no período de 38 a 42 dias 

estão apresentados na Tabela 13 e as análises de variância estão 

apresentadas no Apêndice 8. Como pode ser observado, os frangos do 

tratamento FS 44% PB apresentaram o pior aproveitamento da energia da 

dieta. Apesar da vantagem numérica do tratamento FS 46% PB, em relação ao 

tratamento FS 48% PB, não houve diferença estatística entre estes dois 

tratamentos. Para o item metabolizabilidade da energia no período 38 a 42 

dias, a hipótese é semelhante àquela do período de 1 a 7 dias, ou seja, os 

maiores níveis de fibra bruta contribuíram de forma negativa para o 
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aproveitamento da energia e conforme decresceram, o uso da energia 

melhorou, proporcionando um melhor aproveitamento da energia pelos frangos. 

Para a metabolizabilidade da proteína neste período, é possível 

verificar uma mudança no comportamento dos frangos do tratamento FS 46% 

PB quando comparado com o valor do primeiro período de avaliação (1 a 7 

dias). Naquele período, ele diferenciava-se do tratamento FS 48% PB e isto 

neste segundo período não ocorreu, ou seja, não diferiram entre si 

estatisticamente. Entretanto, ainda é possível observar a diferença do 

tratamento FS44% em relação ao tratamento FS48%, sendo este último pior 

que aquele.  

 

TABELA 13 – Coeficientes de metabolizabilidade da energia, da proteína e da 
digestibilidade da matéria seca em frangos de corte submetidos 
a dietas formuladas com diferentes farelos de soja, no período 
de 38 a 42 dias. 

Tratamentos Energia Proteína matéria seca 
FS 44% 79,5b 62,1a 71,7b 
FS 46% 80,97a 59,8ab 73,8a 
FS 48% 80,79a 52,9b 73,3a 
CV 1,3 10,3 2,0 
P>F 0,013 0,031 0,023 
Bloco 0,066 0,344 0,127 
Regressão NS  NS  NS  
NS. – não singnificativo 

 

Para a matéria seca, os resultados de digestibilidade foram 

semelhantes àqueles obtidos para o período de 1 a 7 dias, sendo que as 

considerações apresentadas para aquele período de avaliação se aplicam para 

este segundo período 
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3.3. Histologia 

 

As análises histológicas foram realizadas para os tratamentos 

FS44% e FS48%, aos 21 dias de idade. Pelos dados apresentados na Tabela 

14 (as análises de variâncias apresentam-se no Apêndice 9), é possível 

concluir que a maior quantidade de fibra bruta para a dieta do tratamento 

FS44% não comprometeu a mucosa intestinal o suficiente para causar uma 

modificação anátomo-fisiológica do duodeno, já que os dados apresentados 

para altura de vilos e profundidade de cripta não diferiram estatisticamente nos 

dois tratamentos avaliados. Entretanto, apesar de não haver diferença 

estatística a 5% para número de vilos, este parâmetro mostrou diferença à 

8,4%. Se esta probabilidade for considerada como significativa, é possível 

sugerir que houve um decréscimo no número de vilosidades para o FS48%. 

Segundo Maiorka et al. (2003), o desenvolvimento da mucosa intestinal resulta 

primariamente de dois eventos citológicos associados: renovação celular 

(mitose) e perda celular (extrusão). Estes mesmos autores sugeriram que 

animais com maior renovação celular da mucosa intestinal possuem uma maior 

profundidade de cripta em virtude da hiperplasia, resultado de uma alta 

atividade mitótica. Em contrapartida, as alturas de vilos são menores devido a 

uma maior descamação. Tarachai & Yamauchi (2000), citados por (Maiorka et 

al., 2003), relataram que a mucosa intestinal parece responder não somente 

aos estímulos físicos mas, na presença de nutrientes, existe um grande 

desenvolvimento com aumento do tamanho de vilosidades, números de células 

mitóticas e extrusão, sugerindo que o primeiro estímulo para o 
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desenvolvimento da mucosa é a característica química dos nutrientes na luz 

intestinal. Segundo Moran (1985), citado por Magro (1999), a maturidade da 

digestão e da absorção de nutrientes em frangos de corte é atingida quando os 

enterócitos das criptas se desenvolvem e, gradualmente, substituem os 

enterócitos formados na fase embrionária da ave. Segundo este mesmo autor, 

a passagem de alimento pelo trato digestivo favorece e estimula a renovação 

celular. Um dado concordante com esta afirmativa está relatado nos trabalhos 

de Uni et al.(1998), citados por Magro (1999), onde aqueles pesquisadores 

observaram que pintos que demoraram para ter acesso ao alimento tiveram 

uma redução no desenvolvimento da mucosa intestinal. Maiorka et al. (2003), 

trabalhando com restrição de água e dieta nas primeiras 72 horas pós-eclosão, 

relataram que os animais que mais sofreram com a restrição (sem água e sem 

dieta) apresentaram um maior número de vilosidades com menor comprimento 

e que, em contrapartida, os animais que não sofreram restrição mostraram 

menor número de vilosidades e maior comprimento, concordando com os 

resultados deste trabalho, considerando que a dieta com FS48% tenha sido a 

melhor, em termos qualitativos. Segundo Hancock (1990), citado por Bertol et 

al.,(2000), a morfologia intestinal possui relação positiva entre a altura de vilos 

do intestino delgado e a taxa de crescimento em leitões. Bertol et al.(2000), 

testando tratamentos compostos por diversas fontes protéicas tais como farelo 

de soja, concentrado protéico de soja e leite desnatado em pó, em dietas de 

desmame para leitões, não encontraram diferenças para altura de vilos nestes 

diversos tratamentos. Entretanto, aqueles autores verificaram um decréscimo 
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significativo na profundidade de cripta do duodeno de suínos que não utilizaram 

o farelo de soja como fonte protéica.  

 

TABELA 14 - Parâmetros histológicos da alça duodenal dos frangos dos 
tratamentos 1 (44%) e 3(48%) no 21º dia de idade.  

Tratamentos Altura de 
vilos (µm) 

Profundidade 
de cripta(µm) 

Altura de 
vilos:profundidade 

de cripta 
Número 
de vilos 

FS 44% 1318 168 8,04 56,75 
FS 48% 1374 155 9,05 48,08 
CV 16,2 11,9 21,6 17,7 
P>F 0,617 0,208 0,293 0,084 
Bloco 0,233 0,002 0,161 0,874 

 

Magro (1999), mediu altura de vilosidade e número de vilosidade em 

função do diâmetro geométrico médio (DGM) da ração que foi de 0,337mm 

para o tratamento com menor DGM até 0,936mm para o tratamento com maior 

DGM e não encontrou diferença entre os tratamentos, achando um número 

médio de vilos de 47,3 por secção sagital do duodeno aos 21 dias de idade. 

Para altura de vilosidades, este mesmo autor achou uma média de 1995 micra, 

também não encontrando diferença neste parâmetro entre os tratamentos.  

 

3.4. Parâmetros de equilíbrio eletrolítico 

 

Não houve diferença na umidade das excretas em função do 

balanço eletrolítico das dietas (BED) dos tratamentos. Isto pode ser justificado 

uma vez que a diferença entre o maior e o menor BED, que aconteceu na dieta 

pré-inicial, não ultrapassou a 20,46 mEq/kg. Para verificar diferenças na 

umidade das excretas e conseqüentemente da cama, Borges et al.(1999) 
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trabalharam com dietas que diferiam em 360 mEq/kg para o BED. Já Ugioni et 

al.(2004) verificaram diferenças com 90 mEq/kg entre as dietas com maior e 

menor BED. 

 

TABELA 15 - Comparativo entre o número de Mongin, matéria seca fecal, 
umidade fecal e quantidade de potássio nas dietas. 

Pré-inicial BED M.S.1 Umidade1 K1 

T1 (44%) 260 32,73 67,27 1,02 
T2 (46%) 250 31,35 68,65 0,98 
T3 (48%) 239 32,02 67,98 0,94 

Inicial BED M.S.1 Umidade1 K1 

T1 (44%) 227 24,05 75,95 0,90 
T2 (46%) 219 26,76 73,24 0,87 
T3 (48%) 212 21,33 78,67 0,84 

Crescimento BED M.S.1 Umidade1 K1 

T1 (44%) 212 22,52 77,48 0,84 
T2 (46%) 204 22,58 77,42 0,81 
T3 (48%) 199 22,03 77,97 0,79 

1 Em percentual 
 

Para o potássio, a diferença entre o tratamento com maior 

quantidade deste elemento em relação ao tratamento com menor quantidade 

foi de 0,08% na dieta pré-inicial, possivelmente insuficiente para afetar a 

umidade das excretas. Vieira et al.(2003) encontraram diferença na umidade 

das excretas com diferenças de 0,15% de potássio entre uma dieta com 

ingredientes exclusivamente vegetais e uma dieta composta por ingredientes 

de origem vegetal e animal. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Após o término dos experimentos, é possível concluir que a 

possibilidade de opção por diferentes farelos de soja é uma realidade na 

fabricação de dietas. O que definirá a escolha de um ou de outro tipo será sua 

viabilidade econômica. Ao final do período de criação, com 42 dias de idade, 

não houve diferença nos parâmetros de desempenho das aves em qualquer 

dos tratamentos. Entretanto, quando foi observado o período cumulativo, de 1 a 

21 dias de idade, foi possível observar que as aves que receberam o farelo de 

soja com 48% PB em suas dietas obtiveram um desempenho melhor para 

ganho de peso, peso corporal e conversão alimentar sugerindo que 

dependendo do dia de abate das aves, vale a pena utilizar este farelo nas 

dietas até 21 dias de idade.  

No que diz respeito ao aproveitamento dos nutrientes e de sua 

qualidade, os dados de metabolismo mostraram que a energia, nas duas fases 

avaliadas, sempre foi melhor utilizada pelas aves que receberam os farelos de 

soja com 48% e 46% de proteína bruta. Com relação a matéria seca ocorreu o 

mesmo. Porém, o comportamento da metabolizabilidade da proteína mostrou-

se diferente do que era esperado sendo melhor para os farelos de 44 e 46% de 

proteína bruta. 

Também foi observado que o maior nível de fibra bruta nas dietas 

formuladas com o farelo de soja 44% de proteína bruta não foi suficiente para 

produzir alterações na morfometria histológica do duodeno das aves aos 21 

dias de idade. 
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Apêndice 1 – composição dos premixes vitamínicos e mineral, utilizados na 
fabricação das dietas. 
 

Nome do Nutriente Unidade Pré-Inicial Inicial Crescimento Mineral 
Vit A Tot kUI/kg 8.000,000 7.000,000 2.500,000  
Vit D3 Tot kUI/kg 2.000,000 1.500,000 700,000  
Vit E Tot UI/kg 15.000,000 12.000,000 7.000,000  
Vit K3 Tot mg/kg 1.800,000 1.500,000 700,000  
Vit B1 Sin mg/kg 1.800,000 1.600,000   
Vit B1 Tot mg/kg 1.800,000 1.600,000   
Vit B2 Tot mg/kg 6.000,000 5.000,000 2.500,000  
Vit B6 Tot mg/kg 2.800,000 2.600,000   
Vit B12 To mcg/kg 12.000,000 10.000,000 6.000,000  
AcPantTot mg/kg 15.000,000 13.000,000 9.000,000  
Niacina T mg/kg 40.000,000 35.000,000 26.000,000  
AcFolTot mg/kg 1.000,000 700,000   
Biotina S mcg/kg 60.000,000    
Biotina T mcg/kg 60.000,000    
Mn ppm    150.000,000
Zn Ppm    140.000,000
Fé Ppm    100.000,000
Cu Ppm    16.000,000
I Ppm    1.500,000
Se Ppm 300,000 300,000 200,000  
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APÊNDICE 2 – Tabelas de análise de variância dos dados de desempenho 
zootécnico para o período de 1 a 7 dias 
 
Análise de variância para consumo do período de 1 a 7 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 21,897 10,940 0,220 0,261 
Blocos 1 193,234 193,230 3,880 0,063 
Erro 20 996,642 49,830   
Total 23 1211,773    
 
 
Análise de variância para ganho de peso do período de 1 a 7 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 65,372 32,686 0,780 0,667
Blocos 1 0,968 0,968 0,020 0,881
Erro 19 792,998 41,737  
Total 22 859,338  
 
 
Análise de variância para peso corporal médio no período de 1 a 7 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 54,172 27,090 0,650 0,372 
Blocos 1 83,811 83,810 2,010 0,172 
Erro 19 791,077 41,640   
Total 22 929,061    
 
 
Análise de variância  da conversão alimentar no período de 1 a 7 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 0,0016 0,0008 0,36 0,6337 
Blocos 1 0,0019 0,0196 8,60 0,0082 
Erro 20 0,0456 0,0023   
Total 23 0,0669    
 
 
APÊNDICE 3 – Tabelas de análise de variância dos dados de desempenho 
zootécnico para o período de 8 a 21 dias 
 
Análise de variância do consumo no período de 8 a 21 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 6094,78 3047,39 3,07 0,069 
Blocos 1 2840,99 2840,99 2,86 0,1065 
Erro 20 19884,77 994,24   
Total 23 28820,53    
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Análise de variância do ganho de peso no período de 8 a 21 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 11927,73 5963,86 9,98 0,001 
Blocos 1 2760,40 2760,40 4,62 0,044 
Erro 20 11945,71 597,29   
Total 23 26633,84    
 
 
Análise de variância da conversão alimentar no período de 8 a 21 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 0,01983 0,0099 7,51 0,0065 
Blocos 1 0,00180 0,0018 1,38 0,2541 
Erro 20 0,02640 0,0013   
Total 23 0,00481    
 
 
 
APÊNDICE 4 – Tabelas de análise de variância dos dados de desempenho 
zootécnico para o período de 22 a 42 dias 
 
Análise de variância do consumo no período de 22 a 42 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 14622,58 7311,29 0,64 0,3655 
Blocos 1 23647,34 23647,34 2,07 0,1655 
Erro 20 228316,53 11415,83   
Total 23 266586,46    
 
 
Análise de variância do ganho de peso no período de 22 a 42 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 42189,62 21094,81 0,85 0,5855 
Blocos 1 6847,88 6847,88 0,28 0,6044 
Erro 20 494368,43 24718,42   
Total 23 543405,93    
 
 
Análise de variância da conversão alimentar no período de 22 a 42 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 0,0299 0,0149 0,84 0,645 
Blocos 1 0,0002 0,0002 0,01 0,922 
Erro 20 0,3566 0,0178   
Total 23 0,3867    
 
 



 

 

62

 
 
APÊNDICE 5 – Tabelas de análise de variância dos dados de desempenho 
zootécnico para o período de 1 a 21 dias 
  
Análise de variância do consumo no período de 1 a 21 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 5506,73 2753,37 2,60 0,099 
Blocos 1 4515,8 4515,80 4,26 0,052 
Erro 20 21191,16 1059,56   
Total 23 31213,7    
 
Análise de variância do peso médio corporal no período de 1 a 21 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 10526,93 5263,47 8,10 0,003 
Blocos 1 2148,37 2148,37 3,31 0,084 
Erro 20 12994,53 649,73   
Total 23 25669,83    
 
 
Análise de variância do ganho de peso no período de 1 a 21 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 10127,96 5063,98 7,11 0,005 
Blocos 1 2245,76 2245,76 3,15 0,091 
Erro 20 14247,61 712,38   
Total 23 26621,33    
 
 
Análise de variância da conversão alimentar no período de 1 a 21 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 0,008868 0,0044 5,66 0,027 
Blocos 1 0,000003 0,0000 0,00 0,9483 
Erro 20 0,01568 0,0008   
Total 23 0,02455    
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APÊNDICE 6 – Tabelas de análise de variância dos dados de desempenho 
zootécnico para o período de 1 a 42 dias 
 
Análise de variância do consumo no período de 1 a 42 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 2472,76 1236,38 0,11 0,23 
Blocos 1 48824,36 48824,36 4,46 0,047 
Erro 20 218865,83 10943,29   
Total 23 270162,95    
 
 
 
Análise de variância do ganho de peso no período de 1 a 42 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 11724,31 5862,15 0,26 0,7375 
Blocos 1 16938,38 16938,38 0,75 0,3959 
Erro 20 450026,40 22501,32   
Total 23 478689,08    
 
 
Análise de variância do peso corporal médio no período de 1 a 42 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 23309,20 11654,59 1,370 0,282 
Blocos 1 37604,96 37604,96 2,530 0,128 
Erro 20 297432,60 14871,62   
Total 23 358346,46    
 
 
Análise de variância da conversão alimentar no período de 1 a 42 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 0,00375 0,001873 0,30 0,891 
Blocos 1 0,00005 0,000045 0,01 0,932 
Erro 20 0,12298 0,006149   
Total 23 0,12268    
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APÊNDICE 7 – Tabelas de análise de variância dos dados de metabolismo 
para o período de 1 a 7 dias. 
 
Análise de variância da metabolizabilidade energética no período de 1 a 7 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 10,0610 5,0310 4,51 0,025 
Blocos 1 1,2650 1,2650 1,13 0,300 
Erro 19 21,1760 11,1145   
Total 22 32,5020    
 
 
Análise de variância da digestibilidade protéica no período de 1 a 7 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 28,9768 14,4884 5,66 0,0214 
Blocos 1 5,4004 2,4004 0,94 0,345 
Erro 19 48,6228 2,5591   
Total 22 79,9999    
 
 
Análise de variância da digestibilidade da matéria seca no período de 1 a 7 
dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 21,6111 10,8055 9,83 0,0029 
Blocos 1 0,4263 0,4263 0,39 0,5409 
Erro 19 20,8918 1,0996   
Total 22 42,9291    
 
 
 
APÊNDICE 8 – Tabelas de análise de variância dos dados de metabolismo 
para o período de 38 a 42 dias. 
 
Análise de variância da metabolizabilidade energética no período de 38 a 42 
dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 10,2133 5,1066 4,99 0,0134 
Blocos 1 3,8560 3,8560 3,77 0,0664 
Erro 20 20,4511 1,0226   
Total 23 34,5204    
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Análise de variância da digestibilidade protéica no período de 38 a 42 dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 361,20 180,60 4,98 0,0305 
Blocos 1 34,08 34,08 0,94 0,0344 
Erro 20 724,94 36,25   
Total 23 1120,23    
 
 
Análise de variância da digestibilidade da matéria seca no período de 38 a 42 
dias. 

 GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 2 19,18 9,59 4,69 0,0026 
Blocos 1 5,18 5,18 2,53 0,1271 
Erro 20 40,89 2,05   
Total 23 65,26    
 
 
 
 
APÊNDICE 9 – Tabelas de análise de variância dos parâmetros histológicos da 
alça duodenal dos frangos dos tratamentos 1 (44%) e 5(48%) no 21º dia de 
idade. 
 
Análise de variância do número das vilosidades da porção duodenal (alça) do 
intestino delgado. 
  GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 1 300,44 300,44 3,50 0,0840 
Blocos 1 2,25 2,25 0,03 0,8739 
Erro 13 1115,86 85,84     
Total 15 1418,55       
 
 
Análise de variância da altura das vilosidades da porção duodenal (alça) do 
intestino delgado. 
  GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 1 12648,50 12648,50 0,26 0,6162 
Blocos 1 75071,10 75071,10 1,56 0,2333 
Erro 13 624550,00 48042,31     
Total 15 712269,60       
 
 
 
 
 
 



 

 

66

Análise de variância da profundidade de cripta da porção duodenal (alça) do 
intestino delgado. 
  GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 1 651,14 651,14 1,75 0,2081 
Blocos 1 5980,56 5980,56 16,12 0,0015 
Erro 13 4824,30 371,10     
Total 15 11456,00       
 
 
Análise de variância da relação Altura de vilos:profundidade de cripta da porção 
duodenal (alça) do intestino delgado. 
  GL SQ QM F P>F 
Tratamentos 1 4,08636 4,08636 1,20 0,2938 
Blocos 1 7,54789 7,54789 2,21 0,1609 
Erro 13 44,3821 3,41401   
Total 15 56,0164    
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Apêndice 10 - Cálculo do Número de Mongin das dietas utilizadas no 
experimento: 
 
Dietas pré –iniciais: 

 Mineral % na 
dieta 

Peso na 
ração 1 

N°  
atômico Mεq N° de Mongin 

Na 0,25 2.500 23,0 108,695 
K 1,02 10.020 39,1 260,870 T1 
Cl 0,39 3.900 35,5 109,860 

(108,695+260,87) – 109,86
 

= 259,71 
Na 0,25 2.500 23,0 108,695 (108,695+250,64) – 109,86
K 0,98 9.800 39,1 250,640 T2 
Cl 0,39 3.900 35,5 109,860 

 
= 249,48 

Na 0,25 2.500 23,0 108,695 
K 0,94 9.400 39,1 240,410 T3 
Cl 0,39 3.900 35,5 109,860 

(108,695+240,41) – 109,86
 

= 239,25 
1 Em miligramas. 

 
Dietas Iniciais 

 Mineral % na 
dieta 

Peso na 
ração 1 

N° 
atômico mεq N° de Mongin 

Na 0,20 2.000 23,0 86,96 
K 0,90 9.000 39,1 230,18 T1 
Cl 0,32 3.200 35,5 90,14 

(86,96+230,118) – 90,14 
 

= 227,00 
Na 0,20 2.000 23,0 86,96 
K 0,87 8.700 39,1 222,51 T2 
Cl 0,32 3.200 35,5 90,14 

(86,96+222,51) – 90,14 
 

= 219,33 

Na 0,20 2.000 23,0 86,96 
K 0,84 8.400 39,1 214,83 T3 
Cl 0,32 3.200 35,5 90,14 

(86,96+214,83) –90,14 
 

= 211,65 
1 Em miligramas. 
 
Dietas de Crescimento 

 Mineral % na 
dieta 

Peso na 
ração 1 

N° 
atômico mεq N° de Mongin 

Na 0,20 2.000 23,0 86,96 
K 0,84 8.400 39,1 214,83 T1 
Cl 0,32 3.200 35,5 90,14 

(86,96+214,83) –90,14 
 

= 211,65 
Na 0,20 2.000 23,0 86,96 
K 0,81 8.100 39,1 207,16 T2 
Cl 0,32 3.200 35,5 90,14 

(86,96+207,16) –90,14 
 

= 203,98 
Na 0,20 2.000 23,0 86,96 
K 0,79 7.900 39,1 202,05 T3 
Cl 0,32 3.200 35,5 90,14 

(86,96+202,05) –90,14 
 

= 198,87 
1 Em miligramas. 
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Comparativo entre o número de Mongin, matéria seca fecal, umidade fecal e 
quantidade de potássio nas dietas. 

Pré-inicial N° Mongin M.S.1 Umidade1 K1 

T1 (44%) 259,71 32,73 67,27 1,02 
T2 (46%) 249,48 31,35 68,65 0,98 
T3 (48%) 239,25 32,02 67,98 0,94 

1 Em percentual 
 
 

Comparativo entre o número de Mongin, matéria seca fecal, umidade fecal e 
quantidade de potássio nas dietas. 
Crescimento N° Mongin M.S.1 Umidade1 K1 

T1 (44%) 211,65 22,52 77,48 0,84 
T2 (46%) 203,98 22,58 77,42 0,81 
T3 (48%) 198,87 22,03 77,97 0,79 

1 Em percentual 
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 Apêndice 11 – Dados brutos coletados aos 7 dias de idade 
 

Trat. Rep. Bloco Consumo 
aos 7 dias 

Peso médio 
corporal aos 7 

dias 

Ganho de 
peso  

aos 7 dias 

Conversão 
alimentar 
aos 7 dias 

44 1 1 149,61 184,31 143,84 1,040 
44 2 1 149,84 183,77 143,53 1,044 
44 3 1 145,00 178,92 138,61 1,046 
44 4 1 137,13 167,91 127,73 1,074 
44 5 2 142,69 170,62 126,00 1,132 
44 6 2 150,15 182,00 137,15 1,095 
44 7 2 152,76 188,38 143,46 1,065 
44 8 2 136,69 172,31 127,46 1,072 
46 1 1 140,15 174,00 133,69 1,048 
46 2 1 139,33 194,25 153,58 0,907 
46 3 1 143,69 169,62 129,85 1,107 
46 4 1 136,38 166,62 126,85 1,075 
46 5 2 153,46 186,23 141,38 1,085 
46 6 2 133,54 167,08 122,38 1,091 
46 7 2 154,92 186,38 141,77 1,093 
46 8 2 150,31 179,77 135,46 1,110 
48 1 1 142,77 172,46 132,23 1,080 
48 2 1 144,85 177,38 137,46 1,054 
48 3 1 143,67 172,50 129,08 1,113 
48 4 1 124,08 172,00 130,83 0,948 
48 5 2 144,46 173,31 128,92 1,121 
48 6 2 145,46 178,46 134,54 1,081 
48 7 2 149,31 177,85 131,15 1,138 
48 8 2 150,85 176,54 132,38 1,139 
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Apêndice 12 – Dados brutos coletados aos 21 dias de idade 
 

Trat. Rep. Bloco Consumo 
aos 21 dias 

Peso médio 
corporal aos 

21 dias 

Ganho de 
peso  

aos 21 dias 

Conversão 
alimentar 

aos 21 dias 
44 1 1 1115,34 794,55 757,36 1,473 
44 2 1 1102,26 807,27 767,24 1,437 
44 3 1 1081,14 776,36 736,37 1,468 
44 4 1 1084,07 771,11 730,76 1,483 
44 5 2 1096,00 783,64 738,80 1,483 
44 6 2 1134,47 794,55 750,24 1,512 
44 7 2 1116,13 790,91 745,28 1,498 
44 8 2 1079,36 783,64 742,08 1,454 
46 1 1 1047,35 796,00 708,45 1,478 
46 2 1 1074,97 784,00 742,76 1,447 
46 3 1 1096,71 781,82 742,14 1,478 
46 4 1 1088,46 761,82 721,47 1,509 
46 5 2 1160,17 854,55 809,74 1,433 
46 6 2 1086,74 778,00 736,11 1,476 
46 7 2 1149,57 838,18 793,26 1,449 
46 8 2 1128,66 834,55 790,14 1,428 
48 1 1 1123,06 841,82 801,55 1,401 
48 2 1 1073,60 801,82 761,99 1,409 
48 3 1 1134,28 851,11 799,17 1,419 
48 4 1 1173,32 836,00 794,99 1,476 
48 5 2 1122,70 805,45 760,79 1,476 
48 6 2 1132,71 854,55 807,82 1,402 
48 7 2 1104,60 820,00 773,25 1,429 
48 8 2 1212,66 892,73 848,90 1,429 
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Apêndice 13 – Dados brutos coletados aos 42 dias de idade 
 

Trat. Rep. Bloco Consumo 
aos 42 dias 

Peso médio 
corporal aos 

42 dias 

Ganho de 
peso  

aos 42 dias 

Conversão 
alimentar 

aos 42 dias 
44 1 1 4115,70 2316,67 2214,10 1,859 
44 2 1 4216,80 2620,00 2482,20 1,699 
44 3 1 4127,70 2520,00 2496,60 1,653 
44 4 1 4209,70 2513,33 2334,60 1,803 
44 5 2 4355,50 2726,67 2647,38 1,645 
44 6 2 4199,90 2593,33 2459,56 1,708 
44 7 2 4169,30 2526,67 2367,80 1,761 
44 8 2 4179,90 2583,33 2383,39 1,754 
46 1 1 4287,94 2710,00 2609,08 1,643 
46 2 1 4003,54 2297,14 2229,28 1,796 
46 3 1 4066,49 2480,00 2350,17 1,730 
46 4 1 4216,26 2528,57 2474,04 1,704 
46 5 2 4430,63 2700,00 2650,31 1,672 
46 6 2 4160,30 2533,33 2455,45 1,694 
46 7 2 4359,81 2534,29 2472,92 1,763 
46 8 2 4122,10 2668,00 2221,34 1,856 
48 1 1 4071,05 2385,71 2154,21 1,890 
48 2 1 4085,58 2462,86 2418,60 1,689 
48 3 1 4351,14 2685,71 2643,08 1,646 
48 4 1 4042,84 2380,00 2226,85 1,815 
48 5 2 4233,99 2440,00 2351,31 1,801 
48 6 2 4256,23 2652,00 2469,64 1,723 
48 7 2 4214,54 2525,71 2497,29 1,688 
48 8 2 4195,03 2366,67 2294,01 1,829 
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Apêndice 14 – Dados brutos do período dos 8 aos 21 dias de idade 
 

Trat. Rep. Bloco 
Consumo 
de 8 aos  
21 dias 

Ganho de peso  
dos 8 aos  

21 dias 

Conversão 
alimentar dos 8 

aos 21 dias 
44 1 1 4115,70 2214,10 1,859 
44 2 1 4216,80 2482,20 1,699 
44 3 1 4127,70 2496,60 1,653 
44 4 1 4209,70 2334,60 1,803 
44 5 2 4355,50 2647,38 1,645 
44 6 2 4199,90 2459,56 1,708 
44 7 2 4169,30 2367,80 1,761 
44 8 2 4179,90 2383,39 1,754 
46 1 1 4287,94 2609,08 1,643 
46 2 1 4003,54 2229,28 1,796 
46 3 1 4066,49 2350,17 1,730 
46 4 1 4216,26 2474,04 1,704 
46 5 2 4430,63 2650,31 1,672 
46 6 2 4160,30 2455,45 1,694 
46 7 2 4359,81 2472,92 1,763 
46 8 2 4122,10 2221,34 1,856 
48 1 1 4071,05 2154,21 1,890 
48 2 1 4085,58 2418,60 1,689 
48 3 1 4351,14 2643,08 1,646 
48 4 1 4042,84 2226,85 1,815 
48 5 2 4233,99 2351,31 1,801 
48 6 2 4256,23 2469,64 1,723 
48 7 2 4214,54 2497,29 1,688 
48 8 2 4195,03 2294,01 1,829 
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 Apêndice 15 – Dados brutos do período dos 22 aos 42 dias de idade 
 

Trat. Rep. Bloco 
Consumo 
de 22 aos  

42 dias 

Ganho de peso  
dos 22 aos  

42 dias 

Conversão  
alimentar dos 22  

aos 42 dias 
44 1 1 3000,41 1456,75 2,060 
44 2 1 3114,59 1714,98 1,816 
44 3 1 3046,63 1760,26 1,731 
44 4 1 3125,64 1603,87 1,949 
44 5 2 3259,55 1908,58 1,708 
44 6 2 3065,49 1709,33 1,793 
44 7 2 3053,22 1622,56 1,882 
44 8 2 3100,62 1641,31 1,889 
46 1 1 3240,58 1900,63 1,705 
46 2 1 2928,56 1486,51 1,970 
46 3 1 2969,77 1608,02 1,847 
46 4 1 3127,80 1752,56 1,785 
46 5 2 3270,46 1840,56 1,777 
46 6 2 3073,55 1719,33 1,788 
46 7 2 3210,23 1679,65 1,911 
46 8 2 2993,43 1431,20 2,092 
48 1 1 2947,98 1352,66 2,179 
48 2 1 3011,98 1656,60 1,818 
48 3 1 3216,86 1843,91 1,745 
48 4 1 2869,52 1431,86 2,004 
48 5 2 3111,29 1590,52 1,956 
48 6 2 3123,52 1661,82 1,880 
48 7 2 3109,94 1724,04 1,804 
48 8 2 2982,37 1445,11 2,064 
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Apêndice 16 – Dados brutos de metabolizabilidade da energia, da proteína e 
digestibilidade da matéria seca dos períodos do 1º a 7º dia e do 38º ao 42º dia 
de vida das aves. 

Trat. Rep. Bloco Energia
0 a 7 

Proteína 
0 a 7 

Matéria 
Seca 
0 a 7 

Energia
0 a 7 

Proteína 
0 a 7 

Matéria 
Seca 
0 a 7 

44 1 1 77,08 70,51 70,75 79,25 56,43 71,78 
44 2 1 76,96 69,71 70,78 80,50 69,06 74,45 
44 3 1 76,04 69,55 70,94 79,65 58,67 70,75 
44 4 1 76,44 68,62 70,80 79,60 63,99 72,37 
44 5 2 62,71 51,82 55,67 78,30 62,64 70,40 
44 6 2 75,19 66,95 70,00 79,50 61,68 71,45 
44 7 2 76,22 69,05 70,16 78,58 57,46 68,92 
44 8 2 76,71 69,05 70,71 80,65 66,64 73,33 
46 1 1 76,55 69,15 71,61 81,77 64,44 74,44 
46 2 1 76,87 68,66 72,37 81,68 62,45 73,82 
46 3 1 75,47 68,57 71,19 82,36 64,47 75,70 
46 4 1 76,32 69,28 71,98 81,58 65,37 74,71 
46 5 2 76,58 66,52 71,51 79,50 57,66 73,01 
46 6 2 77,55 68,95 72,37 81,32 60,15 73,59 
46 7 2 77,48 70,31 73,05 78,90 46,61 71,87 
46 8 2 77,13 68,71 72,35 80,62 56,98 73,24 
48 1 1 78,35 68,18 73,36 81,70 55,31 74,47 
48 2 1 78,35 68,14 73,48 80,47 52,38 72,47 
48 3 1 78,71 69,00 74,45 81,87 59,45 74,64 
48 4 1 74,36 61,91 69,26 79,43 41,37 70,80 
48 5 2 78,19 66,79 73,43 79,86 48,78 71,80 
48 6 2 78,93 66,93 73,76 81,80 61,81 74,38 
48 7 2 79,19 66,66 73,71 81,94 58,24 74,57 
48 8 2 77,33 64,89 72,45 79,27 46,14 72,69 
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Apêndice 17 – Dados brutos de altura de vilos, profundidade de cripta e 
número de vilos coletados na alça duodenal de frangos aos 21 dias de idade 
Tratamento Repetição Bloco Altura de 

vilos 
Profundiade 

de cripta 
Número 
de vilos 

1 1 1 1232 172 74 
1 2 1 1635 127 45 
1 3 1 983 170 46 
1 4 1 1270 149 54 
1 5 2 1788 192 58 
1 6 2 1387 195 64 
1 7 2 1073 190 54 
1 8 2 1175 149 59 
5 1 1 1174 141 56 
5 2 1 1216 110 39 
5 3 1 1400 143 65 
5 4 1 1310 127 43 
5 5 2 1376 174 48 
5 6 2 1634 163 47 
5 7 2 1553 202 44 
5 8 2 1331 183 43 

 



 

 

76 

 
 

 
Apêndice 18 – Análises químicas e físicas realizadas nos ingredientes utilizados no experimento 

 
 
 

INGREDIENTES 
NUTRIENTES  
ANALISADOS MILHO 

FARELO 
DE 

SOJA 

OLEO 
DE 

SOJA 

CASCA 
DE 

SOJA 

CALCARIO 
CALCÍTICO

FOSFATO 
BICÁLCICO

UMIDADE (%) 11,21 11,49 0,01 8,72 0,04 - 
PROTEINA BRUTA (%) 7,44 48,38 - 17,47 - - 
EXTRATO ETÉREO (%) 3,44 1,51 99,00 3,18 - - 
FIBRA BRUTA (%) 1,95 4,74 - 32,10 - - 
MATÉRIA MINERAL(%) 1,12 6,55 - 8,82 98,56 - 
CÁLCIO (%) 0,03 0,28 - 0,64 34,30 23,40 
FÓSFORO TOTAL (%) 0,20 0,59 - 0,20 - 19,40 
FÓSFORO DISP. (%) 0,06 0,24 - 0,07 - 19,40 
SÓDIO (%) 0,02 0,03 - 0,02 - - 
CLORO (%) 0,06 0,05 - 0,02 - - 
POTÁSSIO (%) 0,28 2,06 - 1,84 - - 
DIÂMETRO GEOMÉTRICO MÉDIO (µm) 688 545 - 381 289 206 
UREASE  - 0,02 - 0,02 - - 
SOLUBILIDADE PROTEICA  - 77,05 - - - - 
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