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RESUMO  

O presente trabalho teve como objectivo avaliar os efeitos da inclusão do farelo 

da vagem de algaroba (FVA) (prosopis juliflora (SW) D.C), á 60% na ração 

alternativa de frangos de corte da linhagem Ross 308, em substituição parcial á 

soja, aos 22 dias de idade da fase de crescimento, sobre o seu desempenho. 

Criados de modos semi-intensivos na fazenda Lambuazau & Filhos, alimentados 

com ração alternativa, contendo 60% do farelo da vagem de algaroba (prosopis 

juliflora (SW)DC) em substituição parcial á soja, na fase de crescimento. 

Trabalhou-se com 80 aves da linhagem Ross 308 macho e fêmea disposto em 

duas boxes. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, 

apresentando dois tratamentos, representados da seguinte maneira: tratamento 

I, composto por 40 aves alimentadas com ração comercial, sem adicção do 

componente alternativo e o tratamento II composto de igual modo por 40 aves, 

contendo 60% do farelo da vagem de algaroba (prosopis juliflora (SW) DC) na 

ração. O tratamento II com a inclusão de 60 % da FVA teve um menor 

desempenho produtivo sobre os indicadores de produção em relação ao 

tratamento I, que teve melhor peso vivo no período corresponde dos 22 aos 63 

dias de idade, maior consumo e melhor conversão alimentar. Houve uma 

diferença significativa (P<0,05) em todos os indicadores produtivos com 

excepção ao peso vivo inicial aos 22 dias de idade da fase de crescimento, na 

qual não houve diferença significativa (P>0,05) para ambos os tratamentos. 

Outros estudos devem ser realizados, com a finalidade de se determinar o 

melhor nível de inclusão do farelo da vagem de algaroba (prosopis juliflora (SW) 

DC) na ração alternativa de frangos de corte. 

Palavras-chaves: Alimentação alternativa; Avicultura de corte; Nutrição animal; 

algaroba (prosopis juliflora(SW) DC). 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the weight growth of Ross 308 broiler 

chickens, reared in semi-intensive ways at the Lambwazau & Filhos farm, fed 

with an alternative diet containing 60% of the algaroba pod meal (prosopis juliflora 

SW) DC) in partial replacement to soybean in the growing phase. 

We worked with 80 birds of the lineage Ross 308 male and female arranged in 

two boxes. The experimental design was completely randomized, presenting two 

treatments, represented as follows: treatment I, composed of 40 birds fed 

commercial feed, without the alternative component and treatment II composed 

of 40 birds, containing 60 % of the meal of the algaroba pod (prosopis juliflora 

(SW) DC) in the diet. 

Treatment II with the inclusion of 60% of the algaroba pod meal (prosopis juliflora 

(SW) DC) had a lower productive performance on the production indicators than 

the treatment I, whose birds fed commercial feed Provided a better live weight in 

the period from 22 to 63 days of age, higher consumption and better feed 

conversion. There was a significant difference (P <0.05) in all productive 

indicators except for the initial live weight at the 22 days of age of the growth 

phase, in which there was no significant difference (P> 0.05) for both treatments. 

Other studies should be carried out in order to determine the best inclusion level 

of algaroba pod meal (prosopis juliflora (SW) DC) in the alternative broiler ration. 

Keywords: Alternative feeding; Poultry farming; Animal nutrition; Algaroba 

(prosopis juliflora (SW) DC). 
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I - INTRODUÇÃO 

A avicultura de corte corresponde a criação de aves, para a produção de carne. 

Esta prática tem demonstrado crescimento sustentável ao longo dos anos, 

tornando-se numa actividade economicamente viável. O grande desafio do 

sector, para além da aplicação de técnicas e tecnologias que visam o bem-estar 

animal e a preservação do meio ambiente, cinge-se em produzir mas, com menor 

custo e sem interferir nas características organoléticas da carne (Dias et al., 

2010). 

Actualmente busca-se métodos que proporcionam melhorias na eficiência 

produtiva animal, utilizando alimentos alternativos abundantes na região, 

objectivando reduzir custos com alimentação nos diferentes tipos de sistemas de 

criação. Sabe-se que a nutrição adequada é de fundamental importância, em 

qualquer sistema de produção (Gonzales et al., 2008). 

A algaroba (prosopis juliflora (SW) DC) é uma espécie forrageira, pertencente a 

família das leguminosas e nativa das regiões áridas e semi-áridas, resistente a 

seca e com um alto poder germinativo mesmo em solos de má qualidade (Perez 

1991). Esta leguminosa é encontrada com maior frequência na região litoral do 

país, vulgarmente conhecida como madeira, no entanto por falta de 

conhecimento do seu valor nutricional na alimentação animal não está a ser 

explorada e utilizada pelos criadores nacionais. Sendo recomendada por 

diversos autores, na utilização em substituição ao milho, soja ou como 

componente adicional à dieta animal (Rebouças, 2007; Oliveira, 2009; Argolo et 

al., 2010; Alves et al., 2012). 

Neste contexto, propusemo-nos avaliar os efeitos da inclusão do farelo da vagem 

de algaroba (FVA) (prosopis juliflora (SW) D.C), á 60% na ração alternativa de 

frangos de corte da linhagem Ross 308. 

PROBLEMA:  

Desconhece-se o efeito da inclusão em 60% do FVA (prosopis juliflora (SW) D.C) 

aos 22 dias de idade da fase de crescimento, na ração alternativa de frangos de 

corte da linhagem Ross 308, sobre o seu desempenho; 
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HIPÓTESE:  

A inclusão em 60% do FVA na ração alternativa de frangos de corte da linhagem 

Ross 308, poderá melhorar o seu desempenho; 

OBJECTIVO: 

Avaliar o efeito da inclusão em 60% do FVA (prosopis juliflora (SW) D.C) no 

comportamento produtivo de frangos de corte da linhagem Ross 308, quando se 

inclui como substituto parcial á soja, em dietas para esta categoria avícola;  

OBJECTIVO ESPECÍFICO: 

Determinar o peso vivo inicial (g), consumo alimentar (g); ganho de peso (g); 

conversão alimentar (kg); peso vivo final (g) e o nível de mortalidade; 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A extraordinária evolução da produção e produtividade do agro-negócio de 

frangos de corte deveu-se mundialmente a um conjunto de factores, tais como 

mudança no hábito alimentar, relação de custo no mercado dos produtos cárneo, 

crescimento indústria avícola, entre outros (Fernandes, 2001). 

Nos últimos 10 anos, o interesse em pesquisas de nutrição aumentou devido a 

alta correlação entre o peso aos 7 dias de idade e o peso final. Esta fase 

representa cerca de 20% do período de vida dos frangos, quando a maior taxa 

de crescimento acontece (Gonzalez; Saldanha, 2001). 

Segundo Fernandes (2001) a máxima capacidade de ganho de peso ocorre 

exactamente na primeira semana de vida quando a ave multiplica seu peso ao 

nascer em torno dos 340%. Na segunda semana, a diferença de peso corporal 

entre catorze e sete dias de idade representa um ganho, cerca de 270%. Nas 

semanas seguintes a velocidade de somar peso, referenciada na semana 

anterior, baixa sensivelmente ate atingir a cifra de 110% na sétima semana em 

relação a sexta. 

Segundo Serafin & Nesheim, (1980); Moran (1985); Dibner, (1996); Nir, (1998), 

Penz & Vieira, (1998); Toledo et al., (2001) & Stringhini (2003) preconiza-se uma 

dieta diferenciada nos primeiros dias de vida das aves, porque neste período 

ocorre uma fisiologia digestiva peculiar, principalmente na primeira semana, pois 

as aves não estão plenamente adaptadas á digestão de carboidratos e lípidos. 

A alimentação nas primeiras horas de vida da ave, não se limita apenas em 

prover um melhor desenvolvimento como também envolve a melhoria de sua 

resistência frente aos diversos agentes patogénicos, além de estimular uma 

melhor uniformidade do lote Araújo (2003). 

Algumas razões que justificam o uso de diferentes rações na primeira semana 

de vida são as características especiais do trato digestivo, relacionado a 

anatomia e fisiologia das aves (Vieira, 1999). O tamanho das partículas das 

rações também pode influenciar no consumo da ração, digestão de ingredientes 

por mudanças na anatomia do tracto gastrointestinal e em secreções digestivas 

(Ribeiro et al., 2004). 

 



 

 

14 
 

2.1 - Panorâmica da indústria avícola mundial 

A indústria avícola é uma das actividades agropecuária mas desenvolvidas do 

mundo. Impulsionada fundamentalmente pela necessidade da utilização de 

proteína de origem animal na dieta humana, ela foi alvo, das mais importantes 

pesquisas científicas e desenvolvimento genético entre todas as espécies animal 

produtoras de carne (Cerutti, 2006).  

A indústria de nutrição animal alcançará, forte consolidação, conforme a 

demanda dos consumidores se modifica. O milho e a soja são os alimentos mais 

usuais, participando com 60 á 70% das formulações da ração animal e por 

apresentar baixa produtividade em regiões semi-áridas, elevado preço e por 

fazer parte da dieta humana, estudos tem sido desembolsados no sentido de 

substitui-los, a partir da formulação de ração a base de alimentos alternativos 

para os animais (Silva et al., 2002). 

O mundo precisa de aumentar a produtividade de alimentos em cerca de 50% 

até 2030, para fazer frente ao aumento da demanda do consumo, em função do 

crescimento populacional, que passará de aproximadamente 6,6 bilhões de 

habitantes actualmente, para mais de 8,2 bilhões em 2030 (FAO, 2013). 

Segundo Luzpa (2012), um factor importante a se considerar, é o consumo 

mundial em 2012 foi de 10,5 quilos por habitante e se projecta 13 quilos por 

habitante em 2020 e 15 quilos por habitante em 2030. 

A produção mundial de carne em aves está migrando dos países desenvolvidos 

para países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento também vão 

concentrar o crescimento demográfico do mundo. Até o ano de 2050, teremos 

9,306 bilhões de pessoas no planeta, 2,410 bilhões á mais que no ano de 2010 

(OIE, 2009). 

De acordo com o departamento de Agricultura dos EUA projecta incremento 

global de não mais que 1%. A metade do que for produzido terá por origem 

apenas em três países: os EUA, com 21% do total, Brasil com 16%, e a China 

com aproximadamente 13%. Mas apenas EUA e o Brasil terão uma produção 

crescente, já que vem sendo previsto redução de quase 10% na produção 

chinesa. Actualmente o objectivo da indústria avícola, não é obter apenas, 
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óptimo peso de abate associado a melhor conversão alimentar, porém produzir 

carcaças com alta proporção de tecido magro (Nascimento, 2010). 

2.2 - Desenvolvimento da avicultura de corte em Angola 

A República de Angola situa-se no continente Africano, na Região Ocidental da 

África Austral, a Sul do equador. Na África Subsariana é o quinto país de maior 

dimensão, com uma área de 1244 700km2 e cerca de 1 650km de costa marítima, 

de acordo com os dados oficiais do governo de Angola, (Angola 2011). 

Desde o pós-guerra civil, Angola tem vindo a consolidar e formular politicas que 

visam o bem-estar e o desenvolvimento da população, uma dessas medidas 

destaca-se o combate a fome e a pobreza, transcrevendo directamente os 

objectivos do ENSAN “contribuir para todos os angolanos, tenham a todo o 

momento, disponibilidade de alimentos com qualidade e variedade adequada, 

acesso físico e económico a alimentos que lhes permite contribuir para o 

desenvolvimento humano, económico e social de Angola”. Esta estratégia tem 

enquadramento geral no programa Estratégico de desenvolvimento de longo 

prazo (PEDLP-2025), (Angola, 2013). 

Apesar da situação calamitosa descrita sobre isto é de considerar o passado 

histórico da agricultura Angolana e o vasto potencial do sector, que levam a 

acreditar que quando se der a prioridade que merece na melhoria da economia, 

a agricultura poderá entrar num ciclo de crescimento acelerado de 10 % ano 

(FAO, 1995). 

Agricultura é uma das principais actividades económicas em Angola. 

Considerando a variedade de zonas fisio-climáticas, com os amplos cursos de 

água, disponíveis em grande parte do país, Angola é um dos maiores potenciais 

agrícolas na África Subsariana (Banco Mundial, 1991).     

As aves são os animais mais disseminados no país e a sua presença é notória 

em todas as zonas rurais e em quase todos os lares nas proximidades dos 

grandes centros urbanos. Os maiores núcleos concentram-se em Luanda, 

Benguela, Lubango, Cabinda e Malange. Os galináceos são a variedade mais 

consumida, sendo os produtos como a carne e ovos os mais procurados 

(Fernando, 2000). 
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No meio rural, as galinhas são geralmente conhecidas por Cabiré, Cauaua, 

Cavava ou de Kimbundo, mesmo que com diferenças marcantes entre 

linhagens. A galinha constitui uma excelente fonte de proteína animal (carne e 

ovos), representando também uma boa fonte de receitas da população rural 

(Pereira 2012). 

Têm sido importadas linhagens, que nos principais centros populacionais, 

contribuem para o desenvolvimento da actividade industrial, que cresce 

razoavelmente, a medida que vai aumentando o interesse pela comunidade 

empresarial em dinamizar o sector e crescente busca por alimentos proteicos. 

Por um lado, e por outro, no meio rural, ajudam a repor os núcleos familiares 

(Dias, 2012). 

2.3 - FACTORES CLIMÁTICOS NA AVICULTURA DE CORTE 

2.3.1 -Temperatura 

Os animais homeotérmicos, o seu organismo mantém a temperatura interna 

constante, através do sistema termorregulador, que comanda a redução ou o 

aumento das perdas de calor pelo organismo, para que resulte na zona termo-

neutra.  

Além disso, não apresentam glândulas sudoríparas e possuem reduzida 

capacidade de troca térmica, na forma latente, facto esse justificado por seu 

sistema termorregulador ser mais adequado para reter calor do que para dissipa-

lo (Furlan, 2006).  

Esta zona apresenta os limites de temperaturas nos quais o animal expressa 

todo seu potencial genético para a produção e reprodução, (Baeta & Souza, 

1996). Em países de climas tropicais e subtropicais, a radiação solar intensa e 

elevados valores de temperatura e humidade relativa do ar, especialmente no 

verão, geram condições de desconforto térmico quase permanentes, gerando 

perdas económicas consideráveis, redução no desempenho e aumento da 

mortalidade dos animais (Tinôco et al., 2004). 

Partilha da mesma temática Fonseca, (1998), afirmando que produção avícola 

em regiões de climas tropicais e subtropicais, com altos valores de temperatura 

do ar e humidade relativa, principalmente no verão, geram condições de 

desconforto térmico quase permanente para as aves, dificultando seu 
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desempenho produtivo e constituindo um dos principais problemas que afectam 

a sua criação. 

Tanto o processo de termo-génese como a termólise, observa-se gasto de 

energia de manutenção, para gerar ou dissipar calor, diminuindo, desta maneira, 

a energia que seria utilizada para a produção e reprodução (Nazareno et al., 

2011). Segundo Silva (2000), o estresse é caracterizado por todo tipo de agente 

externo que gera tensão a resposta do ser vivo. Isto resulta em alterações 

comportamentais, fisiológicas e autónomas, na tentativa de adaptação as 

mudanças ou promover melhor a sobrevivência do organismo.  

Existem diferentes tipos de agentes capazes de levar os animais a um estado 

caracterizado como de estresse (Rodriguez, 2002; Martinez, 2008). Estes 

agentes externos são denominados de estressores e são de naturezas diversas, 

como físicos (calor, frio, humidade), biológicos (estado nutricional, fome, sede), 

psicológicos (dor, ansiedade, medo) e mecânicos (contenção, instalações), além 

dos considerados de origem social como a hierarquia ou dominância de 

indivíduos sobre outros da mesma espécie. 

Os efeitos estressores do ambiente podem estar vinculados á velocidade, a 

temperatura do ar, temperatura radiante, disponibilidade de água, humidade da 

cama, etc. As variáveis ambientais tanto podem ter efeitos positivos como 

negativos sobre a produção de aves (Silva, 2004). 

A produtividade ideal para frangos de corte só pode ser obtida quando a ave 

estiver submetida a uma faixa de temperatura ambiente adequada, na qual não 

ocorra nenhum desperdício de energia, tanto para compensar o frio ou o calor 

(Naas, 2004).  

Fora da zona termo-neutra, ocorre decréscimo da performance produtiva, 

reprodutiva e resistência do organismo, sendo que os agentes externos, fora 

desta zona, podem ser letais. Desta maneira, se o conforto térmico não é atingido 

e a ave é exposta ao estresse por calor, situação bastante frequente em boa 

parte do ano, especialmente no verão, ocorrerá queda no consumo de ração, no 

ganho de peso, além de levar a piores valores de conversão alimentar e maior 

mortalidade (Ferreira, 2005).  
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Pois torna-se, imperioso conhecer os limites de temperatura suportadas pelos 

animais, bem como aquelas consideradas ideais (compreendida como zona 

termo-neutra) para cada idade e estado fisiológico.     

Em temperatura ambiente de até 21ºc, imperam as perdas sensíveis de calor por 

meio dos processos de radiação, condução e convecção. Temperaturas muito 

elevadas (acima de 35ºc), o principal meio de dissipação de calor das aves é a 

evaporação, que depende da humidade relativa do ar (Baeta & Souza,1996). 

A zona termo-neutra varia de acordo com a espécie e dentro da mesma espécie 

animal. Para as aves, a zona termo-neutra muda com sua constituição genética, 

idade, sexo, tamanho corporal, peso, dieta nutricional, estado fisiológico, 

variação da temperatura ambiente, radiação, humidade relativa, velocidade do 

ar e sobretudo exposição prévia ao calor ou ao frio (Furtado et al., 2003).  

A medida que a ave se desenvolve diminui sua resistência ao calor, o que tem 

feito aumentar o interesse por práticas nutricionais e ambientais, além de novas 

tecnologias que possam amenizar os efeitos estressores e promover o bem-

estar a estes animais (Menegali et al., 2009). No entanto, Faria et al., (2006), 

utilizando dietas com baixa proteína (18; 16,5 e 15%) formuladas pelo conceito 

de proteína ideal, observaram pior desempenho para frangos, de 42 a 49 dias 

de idade, criados em estresse por calor.  

De acordo com Cobb (2008) de 1 á 2 dias de idade a temperatura desejada deve 

estar aos 32ºc; de 3 á 5 dias de idade 31ºc; de 6 á 7 de idade 30ºc; de 8 á 10 

dias de idade 29ºc; de 11 á 14 dias de idade 28ºc; de 15 á 21 dias de idade 26ºc; 

de 29 á 32 dias de idade 23ºc; de 33 á 35 dias de idade 22ºc e aos 36 dias de 

idade a temperatura ambiente é de 21ºc. 

2.3.2 - Humidade relativa do ar 

A humidade influi directamente sobre os animais domésticos quando conjugada 

as altas temperaturas, porque acarreta dificuldade na dissipação de calor pois a 

maior parte da perda de calor do animal zootécnico ocorre através da 

vaporização de água da pele e do tracto respiratório (Hall, 1997). 

Em temperatura ambiente de 15 e 25ºc a humidade relativa do ar deve estar em 

torno de 60 á 70%, nas aves de corte (Luchesi, 2012). Segundo Tinôco (1998), 

um ambiente é considerado confortável para aves adultas, quando apresenta 
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temperaturas de 16 á 23ºc e humidade relativa do ar de 50 á 70%. A capacidade 

das aves em suportar o calor é inversamente proporcional ao teor de humidade 

relativa do ar.  

Quanto maior for a humidade relativa do ar, mais dificuldade a ave tem de 

remover calor interno pelas vias aéreas, o que leva ao aumento da frequência 

respiratória. Todo esse processo que a ave realiza no sentido de manutenção da 

homeotermia promove modificações fisiológicas que podem comprometer seu 

desempenho (Sevegnani et al., 2005). 

2.3.3 - Ventos e pressão atmosférica 

O movimento do ar facilita a evaporação, ajudando a dissipação do calor animal. 

A velocidade do vento inferior a 5 km/h, cria problemas de diminuição da perda 

de calor por convecção, por outro lado velocidade superior a 35 km/h causa 

desconforto, tanto em ambiente seco, quente e húmido. A pressão atmosférica 

é função da altitude. Quanto maior a altitude menor a pressão atmosférica e 

consequentemente a quantidade de oxigénio (Medeiros, 1997). 

Apenas as altitudes superiores a 3000 metros apresentam efeito mensurável 

sobre os animais. A deficiência de oxigénio nas altitudes elevadas tende a 

reduzir a eficiência de todos os processos orgânicos do animal não adaptado, 

reduzindo-lhe o crescimento, a produção, e interferindo na sua reprodução (Bell, 

1991). 

O “mal das montanhas”, síndrome caracterizada por forte taquicardia, ansiedade 

respiratória, dificuldade de ingerir alimentos. Isto só se faz sentir a partir de 2500 

metros de altitude (Souza, 1997).  

Em resumo, a menor pressão atmosférica, em regiões de altitude, diminui a 

temperatura ambiente. Em grandes altitudes há baixa pressão atmosférica, 

maior rarefação do ar e a menor disponibilidade de oxigénio, acarreta respiração 

e hematose deficientes, podendo determinar a perturbação conhecida como “mal 

das montanhas” (Debora, 1997). 

2.4 - FISIOLOGIA DIGESTIVA DOS FRANGOS DE CORTE 

O tracto gastrointestinal das aves é um tubo oco e fibromuscular, ou seja, 

formado de tecido fibroso e tecido muscular, que vai da boca á cloaca, sendo o 
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mesmo recoberto por um epitélio que em algumas partes está especializado para 

secreção, digestão e absorção (Tavernari, 2010). 

O valor nutritivo de um alimento depende, fundamentalmente, da quantidade de 

nutriente destinada ao animal, do consumo e da digestibilidade deste (Bertechini, 

1994). A digestibilidade está relacionada com a capacidade do animal em digerir 

maior ou menor em escala, os nutrientes de um alimento, existindo, portanto uma 

relação directa, entre o valor nutritivo deste alimento e a sua digestibilidade 

(Barro et al., 2007). 

2.4.1 - Efeito da energia metabolizável (EM) 

É amplamente conhecido por todos que o nutriente mas caro em ração de 

frangos de corte é a energia, que interfere significativamente no desempenho 

tanto zootécnico como económico (Luchesi, 2000).  

A energia de uma ração é aquela que a ave vai utilizar para, crescimento, 

produção de ovos, movimentos musculares, manutenção da temperatura do 

corpo, respiração, trabalho do coração, funcionamento do aparelho digestivo e 

síntese de inúmeros compostos e processos metabólicos (Englert, 1998). 

Segundo Leandro et al., (2003), a redução de deposição de gordura na carcaça 

esta relacionada com a ingestão adequada de energia para a manutenção e 

crescimento. Em geral dietas ricas em energia produzem carcaças mais gordas, 

e dietas altas em proteínas produzem carcaças mas magras (Warpechowski et 

al., 2004). 

Quando o consumo energético em aves excede aquele exigido para manutenção 

e crescimento, este excesso de energia é depositado em gordura (Stringhini, 

2003b). Existe uma relação directa entre o conteúdo energético de uma ração e 

a quantidade desta mesma ração que ave vai ingerir, ou seja quanto mas energia 

possuir um alimento, menor será a quantidade consumida pela ave e vice-versa 

(Englert, 1998). 

2.4.2 - Efeito da proteína bruta (PB) 

A proteína é um dos mais importantes nutrientes na alimentação de frangos de 

corte, considerando que a produção industrial visa principalmente para uma 
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eficiente conversão de proteína da ração em proteína muscular (Costa et al., 

2001).  

É conveniente que toda a tecnologia seja implementada para viabilizar o menor 

aporte da parcela proteica da dieta, reduzindo-a sem influir negativamente no 

desempenho das aves, ou buscando suplementações que possam melhorar a 

sua dieta (Toledo et al., 2004). 

O conceito de proteína ideal foi primeiramente definido por Mitshell (1976), como 

sendo uma mistura de aminoácidos ou proteína, cuja composição atenda às 

exigências nutricional dos animais, para a sua manutenção e crescimento. 

Segundo Baker & Molitoris, (1991), a formulação de rações com base na proteína 

ideal, é capaz de fornecer sem excessos nem deficiências as necessidades 

absolutas de todos os aminoácidos requeridos para manutenção e produção da 

ave, por formas a favorecer a deposição proteica com máxima eficiência.  

De acordo com Penz (1998), para ser ideal, a combinação não deve possuir 

aminoácidos em excesso e nem em deficiência. As proporções de aminoácidos 

devem ser expressas em termos digestíveis, ao invés de totais, principalmente 

quando são incluídos outros alimentos além do milho e da soja, devido às 

diferenças na digestibilidade dos alimentos alternativos e subprodutos de origem 

animal.  

A formulação de ração baseando-se em aminoácidos digestíveis tem sido 

utilizada pelos nutricionistas, principalmente pela necessidade de se optimizar o 

uso de matéria-prima de alto custo (Sakomura, 2007). 

Uma deficiência de proteína na ração poderá ocasionar uma queda no 

crescimento, canibalismo e diminuição na produção. Se uma ração estiver 

deficiente em um aminoácido ou nutrientes, os outros por mas que estejam em 

excesso as mínimas necessárias, ficarão dependente deste, que passará a ser 

limitante na sua utilização, e o excedente será desperdiçado (Englert, 1998). 

2.4.3 - Efeito da fibra bruta (FB) 

Todos os vegetais possuem uma parte significativa composta por fibras, sendo 

esta parte muito variável em quantidade e estrutura de acordo com a matéria 

vegetal. Quanto maior for a concentração de nutrientes, maior será o valor 
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nutritivo da planta, entretanto, a capacidade de consumo, digestibilidade e 

absorção dos nutrientes é que vai determinar a eficiência de utilização da 

forrageira (Albino & Silva, 2001). 

Comparando-se com outras espécies de monogástricos, as aves possuem baixo 

aproveitamento dos compostos fibrosos (Jorgensen et al., 1996). A limitada 

capacidade fermentativa de polímeros de fibra está relacionada às 

características do seu sistema digestivo, qualidade e quantidade de fibra e 

interações nutricionais que afectam a metabolização dos nutrientes (Brum et al., 

2007; Costa et al., 2007) e a eficiência de utilização da energia metabolizável 

(Warpechowski et al., 2004). 

Actualmente, pesquisas destacam os efeitos benéficos da fibra sobre o 

metabolismo e comportamento animal, com potencial para melhorar a 

digestibilidade dos nutrientes, dependendo das propriedades físico-químicas das 

frações fibrosas, do nível de inclusão e fonte das fibras, assim como a idade das 

aves (González-ALvarado & Jimenez-Moreno, 2007).  

A inclusão de diferentes fontes de fibra pode exercer efeito positivo sobre o 

desenvolvimento e funcionalidade da moela, pois, através da actividade de 

maceração e retenção do alimento no órgão até que o mesmo atinja um tamanho 

aproximado de 0,1 milímetro (Hetland et al., 2003; Amerah et al., 2008), ocorre 

um acréscimo da superfície de contacto dos nutrientes com as secreções 

gástricas, assim como dos refluxos gastroduodenais que, além de aumentar a 

liberação de colecistoquinina estimulam a secreção de enzimas pancreáticas, 

propiciam maior tempo de acção das enzimas digestivas melhorando a 

digestibilidade e a absorção dos nutrientes (Mateos et al., 2012).  

O fornecimento de alimentos com 20% das partículas com tamanho entre 1,5 á 

2,0 mm ou pelo menos 30% de partículas com granulometria superior a 1,0 mm 

estimularia a hipertrofia da moela gerando resultados benéficos sobre as 

actividades fisiológicas dos demais órgãos do tracto gastrintestinal (Savón, 

2002).  

Cabe salientar que a moela é responsável pela redução do tamanho das 

partículas, pela regulação da motilidade intestinal, pelo controle do fluxo de 

ingestão de alimentos e refluxos gastroduodenais, pelo aumento das secreções 
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digestivas e enzimas endógenas e pela sincronização dos processos de digestão 

e absorção (Hetland & Svihus, 2001).  

A absorção dos nutrientes contidos nos alimentos é dependente dos 

mecanismos que ocorrem na mucosa intestinal, por isso a integridade das 

células epiteliais e a acção das enzimas digestivas no lúmen são fundamentais 

para que os nutrientes sejam bem aproveitados (Brito et al., 2008).  

Em aves adultas, a taxa de passagem da digesta é mais lenta, contribuindo para 

uma microbiota intestinal mais activa e estável, o que favorece a fermentação 

cecal e a produção de ácidos graxos de cadeia curta com consequente redução 

do pH intestinal. Este efeito inibe a proliferação de patógenos e produz energia 

que pode ser utilizada para manutenção da população microbiana hospedeira e 

integridade da mucosa intestinal (Hetland et al., 2004; Pinheiro, 1988; Gonzales-

Alvarado et al., 2007). 

Alimentos que tem alta fracção fibrosa, acima de 10%, energia metabolizável 

menor que 2.400 kcal/kg e um percentual de proteína bruta maior que 17%, 

devem ser incluídos criteriosamente na alimentação de frangos de corte e 

poedeiras (Embrapa, 1991). 

2.4.4 - Efeito do calor (EC) 

Entende-se a temperatura ambiente influência no desempenho zootécnico das 

aves, tais como o consumo de ração, bem-estar animal, produtividade e 

exigência para manutenção (Ferreira, 2005). 

A redução na digestibilidade dos alimentos pode contribuir para uma diminuição 

na quantidade de nutrientes disponíveis para o crescimento (Brum et al., 2007). 

Durante o estresse por calor há uma redução na eficiência da utilização dos 

alimentos. Esta redução pode ser resultante da digestibilidade alimentar mais 

baixa, á primeira etapa da utilização dos alimentos.  

Assim, altas temperaturas reduzem o consumo dos alimentos, prejudicando o 

desempenho dos frangos, e acrescendo o número de mortes, por exaustão 

(Gessuli, 1999). Já as baixas temperaturas, podem melhorar o ganho de peso, 

mas á custa de elevada conversão alimentar, a condição ambiental deve ser 

manejada, da melhor forma possível, para evitar efeitos negativos nas aves 

(Macari et al., 2008). 
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Furlan (2006), usando a técnica do “pair-feeding”, observaram que mesmo 

igualando o consumo, as aves submetidas ao estresse por calor não tiveram a 

mesma taxa de crescimento que as aves em ambiente termo-neutro. Os autores 

afirmaram que os processos como abertura das asas na tentativa de dissipar 

calor requerem um gasto de energia extra. 

Igualando o consumo, Furtado et al., (2003) mostraram que as aves submetidas 

ao estresse por calor tiveram a metade da redução do crescimento justificada 

pelo efeito directo da alta temperatura e a outra metade da redução, explicada 

pela diminuição da utilização dos nutrientes.  

Submetendo frangos de corte a estresse crónico por calor á 32°C e utilizando a 

técnica "pair-feeding", ou seja, consumo pareado, Brum et al., (2007) relataram 

que a digestibilidade da matéria seca, proteína, gordura e do amido foram 

menores nas aves expostas ao estresse calórico, quando comparadas com as 

aves expostas á temperatura de 22°C. O decréscimo foi mais acentuado nos 

tratamentos em que foi fornecida dieta energéticas do que naqueles em que foi 

fornecida a dieta controle.  

Wallis & Balnave (1984) relataram o ambiente quente influenciou negativamente 

na digestibilidade da metionina mas não diminuiu a digestibilidade da lisina. 

Segundo Hai et al., (2000) as actividades das enzimas digestivas pancreáticas 

tripsina, quimiotripsina e da amílase foram reduzidas em altas temperaturas 

(32°C) e não foram influenciadas no ambiente frio (5°C). 

2.5 - INDICADORES QUE INFLUENCIAM O GANHO DE PESO 

De acordo com Oliveira et al., (2000), o ganho de peso esta relacionado 

directamente com a produção e a comercialização de carne, podendo variar em 

função de factores intrínsecos ao próprio animal (genética, sexo, peso idade) ou 

extrínsecos (alimentação, maneio, tipo de jejum). Esses autores ressaltam, o 

peso da carcaça como um dos factores que apresenta maior influência na 

valorização do animal, havendo em alguns países com preferência acentuada e 

preços, segundo o peso da carcaça (Silva, 2003). 

2.5.1 - Nutrição 

Quando se trata de produção animal alguns aspectos devem ser observados 

com relação ao desenvolvimento da criação, como á genética, nutrição, maneio 
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assim como o ambiente. Uma determinada substância pode ser alimento para 

um animal ou para uma espécie, mas pode deixar de ser alimento para outro 

animal ou outra espécie. Existem substâncias tóxicas para determinado animal 

da mesma espécie (Andriguetto, 2002).  

A diferença conceitual entre ingrediente e nutriente deve estar clara. Ingrediente 

é o alimento, já os nutrientes compõem os alimentos. Os nutrientes 

compreendem os carboidratos, proteínas, lípidos, minerais, vitaminas e água 

(Bertechini, 2012). 

Nenhum alimento é considerado completo para as fases de crescimento, 

produção e reprodução dos animais. Diante disso, existe a necessidade de uma 

alimentação equilibrada que envolva diversos ingredientes muitas vezes de 

origem vegetal e animal, bem como de origem mineral e sintética para que a 

dieta seja considerada balanceada e possa atender às necessidades mínimas 

de cada fase de criação (Freitas, 2012).   

Actualmente os nutricionistas contam com uma gama de tabelas de exigências 

nutricionais. Essas podem ser utilizadas como referência para elaboração de 

ração balanceada que possa maximizar o desempenho das aves. Menciona-se 

as tabelas publicadas nos Estados Unidos, da América do Norte (Scott et al., 

1982; NRC, 1994; Leeson, 1995), e no Brasil (Rostagno et al., 2011), e as 

indicadas nos manuais específicos das linhagens comercias das aves de corte 

e de postura (Bertechini, 2012).  

A criação de frango de corte industrial caracteriza-se por apresentar cinco 

etapas: pré-inicial (1-7 dias), inicial (8-21 dias), crescimento I (22-33 dias), 

crescimento II (34-42 dias) e final (43-46 dias). Considera-se o sexo como factor 

de influência no desenvolvimento das aves, desta forma são determinadas as 

exigências nutricionais de frango de corte macho e frango de corte fêmea 

(Dobereiner, 2000). 

Na fase inicial, a ração deverá conter grandes concentrações de nutrientes para 

garantir um óptimo desenvolvimento dos animais. O uso de outras rações, como 

crescimento e engorda, leva ao baixo crescimento das aves (Delpech, et al., 

2006). 
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A fase de crescimento corresponde 22 ou 29 dias até 7 á 15 dias antes do abate. 

A idade ao abate, em frangos de corte é muito relativa, depende da genética, 

nível nutricional, maneio e o peso desejado. De modo geral espera-se como peso 

vivo final, 2 á 2,5 kg, em sistemas semi-intensivos, vai ocorrer por volta de 70 a 

90 dias de idade (Rose, 1987). 

Na criação de frango de corte a exigência de energia aumenta gradativamente 

conforme a idade das aves, sendo que a energia é factor limitante para a 

ingestão de alimentos. Na fase final a exigência de energia metabolizável é 3.200 

Kcal/Kg. Quando se trata de proteína o caminho é inverso, na fase inicial há uma 

maior necessitada de proteína para formação da musculatura e esta 

necessidade vai diminuindo com a idade, ficando em torno de 17,30% de PB na 

fase final (Schmidt, 1999).  

Digerindo mais rapidamente a ração, a ave consumirá mais alimento e com isso 

acelera seu ganho de peso diário. Quanto ao tipo de ração, o aspecto físico da 

ração também influencia no seu aproveitamento e conservação. A ração farelada 

é a forma original do momento da elaboração da ração (Gessulli, 1999). 

O desempenho e a conversão alimentar dependem da qualidade genética dos 

animais e dos cuidados com a nutrição e maneio. A medida que a idade 

aumenta, a ave piora sua conversão alimentar ou seja gasta mas ração para 

converter em kg de peso vivo (Leeson, 1997). 

As vitaminas devem ser administradas em pequenas quantidades, são 

indispensáveis para suportar ou estimular reacções químicas do metabolismo 

animal. A exigência de algumas pode ser suprida pela dieta normal, contudo 

outras precisam ser suplementadas na dieta (Cardoso, 2004). 

Um bom premix vitamínico conterá todas as vitaminas necessárias à adequada 

nutrição e sua inclusão dependerá da recomendação e dos custos entre as 

marcas comerciais, entendendo-se que todos fabricantes possam garantir a 

qualidade de seus produtos (Howlider, 1987). 

Os minerais têm exigências específicas pelo animal e suas funções estão 

relacionadas com a estrutura do animal, o metabolismo geral, a produção de 

enzimas e o envio de sinais entre diferentes células do organismo. Um 
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desbalanço ou excesso de um dado mineral pode interferir na absorção de outro 

e ocasionar prejuízos na produção (Scott et al., 1982). 

O índice de viabilidade indica 100% dos frangos menos a mortalidade, portanto 

com 70 dias de idade, é normal uma viabilidade de 95% ou seja, 5% de 

mortalidade (Figueredo, 1990). 

2.5.2 - Factores anti-nutricionais 

A expressão factor anti-nutricional, tem sido usado para descrever compostos ou 

classes de compostos, presentes numa extensa variedades de alimentos, de 

origem vegetal. Eles interferem na digestibilidade, absorção ou utilização de 

nutrientes e se ingeridos em altas concentrações, podem acarretar efeitos 

danosos á saúde (Benevides et. al., 2011).  

Estes agentes diminuem sensivelmente a disponibilidade biológica dos 

aminoácidos essenciais e dos minerais, além de poder causar irritações e lesões 

da mucosa gastrointestinal, interferindo na selectividade e eficiência dos 

processos biológicos (Mesquite, 1997). 

2.5.3 - Aflatoxinas 

As Aflatoxinas compõem um grupo de toxinas produzidas pelos fungos 

Aspergillusflavus, A. parasiticus e A. nominus. As aflatoxinas foram descobertas 

em 1960 quando ocorreu um surto com alta letalidade em perus na Inglaterra 

conhecido como turkey - x disease. Diversos compostos são conhecidos como 

aflatoxinas, no entanto somente as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 possuem 

importância toxigênica conhecida (Cardoso, 2004). A presença de micotoxinas 

em grãos e rações está sujeita à influência de factores ambientais como 

humidade do substrato e temperatura ambiente.  

As aflatoxinas quando ingeridas através de alimentos contaminados são 

rapidamente absorvidas afectando principalmente o fígado, provocando 

alterações metabólicas. Os efeitos deletérios das aflatoxinas em frangos são 

maiores na fase inicial de criação (até os 21 dias de vida), contudo o reflexo 

negativo sobre o ganho de peso é persistente até a fase final de criação (Tessari, 

2008). 
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Os principais sintomas que se observa são, imunossupressão, alteração na 

função hepática, redução na absorção dos alimentos, redução na eficiência 

alimentar, despigmentação, empenamento irregular, anorexia, letargia, palidez 

da crista, barbela e pés e sinais nervosos (Bertechini, 1991).  

2.5.4 - Tanino  

O tanino é responsável metabolicamente pela inibição de algumas enzimas do 

tracto digestivo, ocasionando diminuição da absorção dos nutrientes. A 

quantidade de tanino nas sementes depende da variedade da espécie cultivada, 

visto que, existem cultivos de alto, médio e baixo valor de tanino (Tonissi et al., 

2013).  

Quando o teor de tanino é superior a 1%, diminui a digestibilidade de 

aminoácidos, sendo a metionina a mais afectada. Seu efeito em aves, é mais 

marcante que em suínos, já que a metionina é o primeiro aminoácido essencial 

mais importante para esta espécie (Freitas, 2012).   

2.5.5 - Consumo alimentar 

O consumo é a variável de maior importância para determinar o desempenho 

animal e está relacionada ao perfil de nutrientes do alimento que pode ser 

digerido. Se, por um lado, o consumo depende, da digestibilidade, por outro, 

esta, tem estreita relação com o consumo e ambos dependem da cinética 

digestiva (Bueno et al., 2007).  

Segundo Howlider & Rose (1987) a redução do consumo é a primeira reacção 

das aves ao excesso de calor ambiental. Quando a temperatura ultrapassa 27ºc 

(Leeson & Summers, 1997), sendo suficiente para comprometer o índice de 

conversão alimentar (Temin et al., 2000). 

O consumo de ração é influenciado pela idade das aves, alimentos e pelo efeito 

da temperatura ambiente. O que determina inicialmente a quantidade ingerida 

de alimento é a necessidade energética do animal (Sadeghi, 2005). Este autor 

comenta que, rações elaboradas com alto teor de energia terão seu consumo 

reduzido. O nível máximo de energia de uma ração para frangos de corte deverá 

ser de 3.200 Kcal/Kg de EM, para aves até de 4 semanas de vida. A partir da 

quinta semana, o nível máximo de energia fica em torno de 3.000 Kcal/Kg de 

EM. 
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Segundo Pezzato (2005) o consumo de ração também é influenciado pelo teor 

de proteínas na ração. Ração elaborada com teor de proteína baixo, tem seu 

consumo aumentando. Em relação a idade, a ave na fase inicial, está em 

desenvolvimento tanto na estrutura anatómica do tracto gastrointestinal como 

fisiologicamente, isso implica em um baixo consumo de ração nos primeiros dias 

de vida. Também ocorre influência do saco vitelino, que possui uma reserva de 

lípidos para os cincos primeiros dias de vida das aves (Cotta, 1990).  

A disponibilidade e qualidade da água ofertada pode ser um dos factores que 

afecta o consumo de ração. A água deve ser limpa e fresca, á uma temperatura 

de 22°c em qualquer fase da criação. Com bebedouros de fácil acesso, uma vez 

que, água quente reduz a ingestão de ração.  

A temperatura ambiente é considerada o factor físico de maior efeito no 

desempenho de frangos de corte, exercendo influência directa no consumo de 

ração, consequentemente alterações no ganho de peso e na conversão 

alimentar. Alterações fisiológicas, como aumento da frequência respiratória e a 

maior ingestão de água provocada pelo aumento da temperatura ambiente, têm 

como consequência um menor consumo de ração (Lana et al., 2000).  

O consumo da água de bebida depende de vários factores como idade, sal e 

proteína da dieta, temperatura ambiental e tipo de ração. Um valor médio a 

considerar para o consumo é de 2 a 3 litros de água por quilo de ração consumida 

como um valor de referência na criação de frangos (Avilla, 1993). 

De acordo com Wiernusz, (1999) recomenda-se normalmente uma temperatura 

de 18 á 20ºC para proporcionar o adequado consumo de água pelas aves.   

2.5.6 - Densidade populacional 

A densidade populacional alta é um factor muito importante para aumento de 

ocorrências de lesões cutânea, justamente por favorecer o contacto das aves 

entre sí, (Fala venna, 2004). 

Vários pontos negativos se mostram ao utilizarmos altas densidades 

populacionais de frangos, como problemas com sanidade, velocidade no 

crescimento das aves, rendimento de carcaça e problemas com a cama 

(Hernandes, 1997). 
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Estudo demonstra que a alta taxa de lotação, teve uma melhora no desempenho 

das aves em ambiente contendo isolante térmico, no qual estas consumiram 

maior quantidade de ração, expressaram maior ganho de peso, melhor 

conversão alimentar, menor mortalidade e maior produção por área (Oliveira et 

al., 2000).  

Conforme estudo realizado por Moreira et al., (2004), o aumento da densidade 

populacional de 10 a 16 aves/m2 causa redução no ganho de peso, piora a 

conversão alimentar com maior densidade aos 21 dias de idades, principalmente 

na fase final de criação, apesar de não haver diferenças entre 13 e 16 aves/m2. 

De acordo com Kupsch (1981) considera-se densidade normal 10 á 14 aves por 

metros quadrado. 

Lana et al., (2001) também, observaram esse efeito sobre a conversão alimentar. 

Na fase final da criação com uma densidade de 10 aves/m2, relatam um maior 

consumo de ração e consequentemente maior ganho de peso. 

Para obter bons resultados deve existir um equilíbrio entre a produção e o bem-

estar animal, pois o aumento da densidade, visando o aumento da produção por 

área, pode elevar o índice de mortalidade das aves. Estudos demonstram que a 

densidade está directamente relacionada com o desempenho, pois quanto maior 

for a densidade populacional, maior é a dificuldade de controlar o ambiente 

interno na nave.  

Na ausência de equipamentos que melhorem o conforto e a adaptabilidade das 

aves, os índices de produtividade tendem a piorar, devido ao estresse calórico 

imposto nas aves (Souza et al., 2010). 

2.5.7 - Iluminação 

O programa de luz tem como finalidade de regular o consumo de alimento, por 

isso sua utilização deve ser bem planejada para não comprometer a curva de 

crescimento normal das aves e elevar a mortalidade, e consequentemente a 

conversão alimentar (Heinzen, 2012). 

Outra função do programa de luz é reduzir problemas metabólicos nas aves. 

Sabe-se que a alta taxa de crescimento do frango de corte actual é resultante do 

melhoramento genético e das condições de produção, como nutrição e maneio.  
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Na criação de frangos de corte, diversos programas de luz contínua e 

intermitente, em diferentes intensidades, tem sido propostos, com o objectivo de 

propiciar condições ambientais satisfatórias para a obtenção de animais com 

maior ganho de peso, melhor conversão alimentar, qualidade de carcaça 

superior e livre de alterações metabólicas (Moraes et al., 2008). 

Os programas contínuos, de longa duração, propiciam condições para o máximo 

consumo e ganho de peso pelo acesso aos comedouros. Programas de luz 

intermitentes caracterizam-se por apresentar períodos intercalados de 

luminosidade e escuridão em 24 horas. Frangos submetidos aos programas 

intermitentes apresentam maior productividade, menor incidência de morte 

súbita, e de problemas de patas quando comparados aos programas contínuos 

(Moraes et al., 2008). 

No entanto, a luz inibe a produção de melatonina e a escuridão a estimula. 

Portanto, frangos expostos à luz contínua são severamente deficientes em 

melatonina (Nakahara et al., 1997).    

Segundo Davis & Siopes (1996), um programa de luz empregado incorretamente 

pode prejudicar o ganho médio diário (GMD) e comprometer o desempenho de 

todo o lote. É também muito importante observar cuidadosamente o 

desempenho do lote, a densidade nutricional e o consumo alimentar ao elaborar 

o programa de luz.  

A quantidade e a intensidade da luminosidade influenciam a actividade dos 

frangos. A estimulação correcta da actividade durante os primeiros 5-7 dias de 

idade é necessária para que o consumo alimentar e o desenvolvimento dos 

sistemas digestivo e imunológico sejam os melhores possíveis. A distribuição 

uniforme da luz em toda nave é essencial para o sucesso de produção (Cobb, 

2012). 

2.6 - CARACTERÍSTICAS PRODUTIVA DA LINHAGEM  

2.6.1 - Ross 308 

O produto Ross 308 é um frango de corte robusto, com alto índice de 

crescimento, boa conversão alimentar e bom rendimento de carcaça. Sendo 

necessário para o alcance da performance produtiva, uma adequada 

manutenção e eficiência ambiental. Atenção redobrada sobre humidade relativa  
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baixa (abaixo de 50%) a temperaturas entre 22ºC e 24ºC a partir dos 21 dias 

pode melhorar as taxas de crescimento (Aviagen, 2012). 

De acordo com a mesma empresa, em desempenho misto macho e fêmea, 

quanto aos indicadores produtivos, aos 21 dias de idade a linhagem Ross 

apresenta peso vivo final 916 g/ave, GMD/ave de 63,19 g/ave, consumo de 110 

g/ave, consumo acumulado de 1 182g2 e CA de 1,291/ave. Já aos 63 dias de 

idade apresenta peso vivo final 4 531 g/ave, GMD/ave de 75,64 g, consumo/ave 

de 244 g/ave, consumo acumulado 9 730g2 e CA de 2,147g/ave. 

2.7 - ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA 

2.7.1 - Características agro-produtivas da algaroba (prosopis juliflora (SW) 

D.C) 

A algaroba (prosopis juliflora (SW) D.C) é uma leguminosa, não oleaginosa, 

nativa das regiões áridas e semi-áridas das Américas, África e Ásia, sendo que, 

nesta última se concentra a maioria das 44 espécies do género prosopis, 

apresentando, portanto, admirável amplitude de adaptação (Perez, 1991).  

O género prosopis pertence ao reino: plantae, divisão: mangnoliophyta, classe: 

magnoliapsida, família: leguminosae e subfamília mimosoideae, foi descrito por 

Linné em 1767 com uma única espécie, Prosopis cineraria (L.) Druce (sin. P. 

spicigera L.), e tem cerca de 44 espécies em cinco secções (Prosopis, 

Anonychium, Strombocarpa, Monilicarpa e Algarobia), distribuídas naturalmente 

nas regiões áridas e semi-áridas do Sudeste da Ásia (três espécies), África (uma 

4 espécie) e nas Américas (41 espécies), desde o sudoeste dos Estados Unidos 

até a Patagônia (Burkart, 1940 & Schinini, 1981).  

São arbustos de tamanho médio ou árvores de grande porte, que podem atingir 

20 metros de altura, com tronco de mais de um metro de diâmetro. Embora 

cresçam nas proximidades aquáticas, diferentes espécies de prosopis 

desenvolvem-se em lugares secos, onde dificilmente outras plantas poderiam 

sobreviver. Podem tolerar e crescer com rapidez em solos salinos, ácidos e de 

baixa fertilidade (Moraes, 1991). 

Esta leguminosa possui grande rusticidade, capacidade de frutificar na época 

mais seca do ano, quando os pastos naturais atingem um estágio crítico de 

escassez, propiciando desta forma, uma alternativa alimentar de grande valor 
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nutricional, (Silva, 1996). Constitui-se numa das raras espécies capaz de 

possibilitar aos animais e ao próprio homem uma convivência harmoniosa com 

o fenómeno adverso e periódico das secas (Souza, 1998).   

Esta planta produz grandes quantidades de vagens de excelente palatabilidade 

e boa digestibilidade, apresentando composição química variável, que está na 

dependência do local onde é produzida. A produção desta vagem pode alcançar 

de 5 á 15 toneladas por hectare (Figueredo & Schmidt, 1990). 

De acordo com Silva (2001) comparando a produtividade desta leguminosa com 

a do milho, verificou que o milho produz em média 600 kg/h (precipitação de 700 

mm), enquanto a algaroba pode variar de 3000 a 8000 kg/h, com pluviosidade 

de 300 mm.  

Sendo assim, a vagem de algaroba serviria de alimento nos meses em que há 

escassez de chuva por sua boa adaptação em ambientes secos e sem irrigação, 

justificando desta forma a sua popularização na região litoral do país. Esta 

leguminosa é uma fonte útil para alimentação animal, substituindo ou reduzindo, 

com custos mais baixos, o uso de milho, soja e trigo, os quais podem ser 

produzidos em escalas limitadas (Mahgoub, 2005). 

2.7.2 - Valor nutricional da algaroba (prosopis juliflora (SW) D.C) 

Os alimentos proteicos são normalmente os componentes mais onerosos na 

formulação de dietas, dessa maneira, a busca por alimentos proteicos 

alternativos com disponibilidade regional é de grande importância, por 

proporcionar ao pequeno produtor facilidade na obtenção e utilização de 

suplementos energéticos-proteicos, com aumento na produção, gerando renda 

e desenvolvimento para o país. 

Quanto a sua constituição a vagem de algaroba, apresenta de 50% de pericarpo, 

23.1% de casca da semente e 13.9% de sementes (Barbosa, 1983) é 

comummente usada na forma de farelo. A utilização do farelo é recomendada, 

pois, nesse processo, além da incorporação de todos os componentes da 

vagem, tornando-os mais susceptíveis ao ataque de enzimas e microrganismos 

do tracto gastrointestinal (Silva et al., 2002).  

O farelo da vagem de algaroba é obtido a partir de temperaturas que variam 

entre 60 e 80ºC, e posterior moagem (Silva et al., 2002). Gomes (1987), após 
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avaliar a vagem de algaroba, conclui que é composta por 12.93% de proteína 

bruta (PB), 4.06% de extrato etéreo (EE), 19.08% de fibra bruta (FB), 43.16 % 

de extrato não nitrogenado (ENN), 3.75% de matéria mineral (MM) e 17.02% de 

humidade.  

Já Stein et al., (2005), avaliaram o próprio farelo encontraram os seguintes 

resultados: 8.34% de (PB), 25.26% de fibra em detergente neutro (FDN) 18.89% 

fibra em detergente ácido 3.464 quilocalorias por quilograma de MS de energia 

metabolizável (EM), 0.33% de cálcio e 0.34% de fósforo. Silva (2001), para além 

de mencionarem excelente palatabilidade da algaroba, apresentaram dados 

interessantes sobre a sua composição. Segundo esse autor vagem de algaroba 

apresenta 25 á 28% de glicose, 11 á 17% de amido, 7 á 11% de proteína bruta 

e 14 á 20% de ácido orgânico, pectinas e as demais substâncias.  

Valadares Filhos et al., (2006) observaram para o farelo da vagem de algaroba, 

valores médios de 54.16% de carboidratos solúveis, 71.13% de matéria seca 

(MS) e 69,83% energia metabolizável (EM), para as respectivas digestibilidades, 

além de 4% de tanino. Almeida et al., (2003) avaliaram os componentes químicos 

do farelo da vagem de algaroba, obtiveram teores de sacarose variando entre 

32.32 á 35.82% da matéria seca (MS).  

Segundo Alves et al., (2012) avaliaram a composição química do farelo da 

vagem de algaroba, observaram 9.1% de proteína bruta (PB), 28.2% de fibra em 

detergente neutro isenta de cinza e proteína, e 58,4% de carboidratos não 

fibrosos. 

A farinha da vagem da algaroba, por se tornar um ingrediente muito fibroso, 

encontra-se na sua composição, alguns factores anti-nutricionais, como 

mimosina, e o tanino. De acordo com Freitas (2012), quando usa-se, a farinha 

da vagens de algaroba, como o único ingrediente da dieta alimentar, teremos 

problemas de intoxicação, mortes, redução do crescimento, perda do apetite, 

salivação, falhas reprodutivas. 

Celiane Gomes Maia da Silva; Artur Bibiano de Melo Filho; Edleide Freitas Pires; 

Tânia Lúcia Montenegro Stamford (1998), determinaram a composição físico-

química da farinha de algaroba, em termos de humidade açúcares totais, 
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açúcares redutores, fibras alimentares totais, proteínas, cinzas, extrato etéreo e 

tanino, encontraram os seguintes resultados:  

Concentração total de açúcar foi de 56.5 g e 63.7 g de carboidratos. Figueiredo 

determinou valores de 75.22% de carboidratos na vagem de algaroba. De acordo 

com os autores fundamentam que esta diferença pode ocorrer devido a factores 

como diferentes condições de cultivo e solo. No entanto, confirma a 

predominância de açúcares como principal fonte de nutrientes neste produto.  

Quanto aos tipos de açúcares presentes, observaram acentuada predominância 

da sacarose e a discreta presença de glicose, resultados estes confirmados por 

Silva & Figueiredo (2001) detectaram uma concentração de 46% e 29% de 

sacarose, respectivamente. 

Quanto ao teor de proteínas encontraram 9.0g Holmquist-Donquis & Rey 

(1997), com 14.56% de proteínas na vagem inteira de algaroba, e Figueiredo que 

dectetou 5.58%. 

De acordo com Silva et al. (2001), verificaram que a vagem de algaroba em 

comparação ao milho apresenta conteúdo de proteína similar, no entanto 

apresenta valor mais elevado de fibras. Os autores relatam que, na polpa da 

vagem (56% do fruto) foram encontrados 1.6% de fibra solúvel associada a 

0.88% de tanino solúvel e 31% de fibra insolúvel associada a 0.33% de tanino 

condensado. 

Celiane Gomes Maia da Silva, Artur Bibiano de Melo Filho, Edleide Freitas Pires 

& Tânia Lúcia Montenegro Stamford (1998) detectaram 0.3% de taninos.  

Além disso, no endosperma da semente da, algarobeira (7,6% do fruto), são 

encontrados galactomananos, compostos por 46.3% de manose e 34% de 

galactose, que apresentam capacidade de reter grande quantidade de água, 

aumentando de volume diversas vezes e formando soluções altamente viscosas 

Figueiredo (2001).  

Os mesmos autores quanto ao teor de lipídios (extrato etéreo) determinaram 

2.1g, valor considerado baixo quando comparado a outras leguminosas como a 

soja. Holmquist-Donquis & Rey (1997) verificaram 3.2g e Figueiredo detectou 

4,89g de lípidos na vagem de algaroba. A partir do conteúdo em cinzas detectado 
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3.6g determinaram as concentrações de alguns minerais, presentes na farinha 

da vagem de algaroba. 

Os minerais desempenham funções essenciais para o organismo dos animais e 

do homem, como componentes estruturais dos tecidos corporais (por exemplo, 

Ca, P) também actuam nos tecidos e fluidos corporais como eletrólitos para 

manutenção do equilíbrio ácido-básico, da pressão osmótica e da 

permeabilidade das membranas celulares, ainda funcionam, como activadores 

de processos enzimáticos (Cabral, 1987). 

Verificaram predominância de fósforo e cálcio, minerais importantes e 

considerados essenciais para o desenvolvimento humano e animal. Mahgoub et 

al., (2005) trabalhando com ao farelo da vagem dectetou predominância de 

fósforo, cálcio e traços de outros minerais. 

Comparando-se a algaroba com outro tipo de leguminosa, observa-se que a soja 

apresenta uma quantidade maior de potássio do que a algaroba, por sua vez os 

outros minerais apresentam valores inferiores ou semelhante, (Vieira & Paula, 

1999). 

Dentre os minerais hora achados, encontraram em maior concentração o fósforo 

(7.49%). Figueiredo reportou 1.40% de fósforo. Em animais esta é a deficiência 

mais comum em minerais pela ocorrência de extensas áreas de pastagens 

deficientes em fósforo em todo o mundo, caracterizada por patologias como 

osteofagia, raquitismo, osteomalacia e baixos índices de fertilidade, (Tokarnia, 

2000). 

Quanto a concentração de cálcio detectaram 3.9%, enquanto Figueiredo 

reportou 4.10%. Outro mineral que apresentou expressiva concentração foi o 

magnésio com 1.73%. 

A falta de magnésio na alimentação animal ou humana pode ser minimizada pela 

suplementação com alimentos que contenham magnésio, como, por exemplo a 

adição de farinha de algaroba em rações animais ou sua aplicação em produtos 

alimentícios, (Dobereiner, 2000). 
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2.7.3 - Utilização do farelo da vagem de algaroba (presopis juliflora (SW) 

D.C) na alimentação alternativa de frangos de corte 

O termo alternativo vem sendo amplamente utilizado para conceituar um tipo de 

alimento, que não seja milho ou soja. Esses ingredientes milho e a soja são 

amplamente utilizados na formulação de ração de mono-gástrico, na proporção 

aproximada de 30% á 70% (Forbes 1997). 

A algaroba (prosopis juliflora (SW) D.C) é uma leguminosa arbórea, bastante 

difundida no país, em particular na região litoral do Cuanza-Sul. A época de 

frutificação dessa leguminosa nas regiões tropicais é uma das características 

mais notáveis, ocorrendo justamente quando se observam menores 

precipitações. Contudo existe carência de informações quanto aos seus efeitos 

na nutrição animal, quando utilizada como recurso alimentar ou quando 

associado à fonte proteica (Alves, 2003). 

Não existe consenso a respeito do nível óptimo de inclusão da vagem in natura 

de algaroba na ração de aves. Em frangos de corte, as recomendações variam 

de 7% (Pinheiro et al., 1988) á 9% na fase inicial (Carneiro, 1987) e de 10% 

(Azevêdo, 1987) á 25% na fase de crescimento (Cabral, 1987). O único estudo 

recente utilizando o farelo da vagem de algaroba na alimentação de aves foi 

publicado por Oliveira et al., (2001), os quais concluíram que o farelo da vagem 

de algaroba poderia ser incluída em até 15% em rações de codornas japonesas.  

Ainda de acordo com o mesmo autor Oliveira et al., (2001) incluindo 30% do 

farelo da vagem de algaroba na ração piorou a conversão alimentar das aves, 

devido o aumento do consumo de fibra, sendo a celulose a maior parte desta 

fibra, como principal factor envolvido. Ainda observaram humidade na excreta. 

Ribeiro et al., (2002), descreveram baixa conversão alimentar e aumento de 

humidade nas excretas, quando codornas foram alimentadas com uma ração 

contendo 25% de farelo da vagem de algaroba, em substituição à dieta basal, 

constituída pelo milho e farelo de soja, atribuíram este resultado ao aumento do 

consumo de fibra pelas aves.  

Resultados sugerem inclusão até 10% da farinha da vagem de algaroba, em 

dietas iniciais e finais de frangos de corte, sem nenhum efeito adverso sobre o 
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desempenho (Vanker, et al., 1998). Pinheiro et al., em (1988), verificaram efeito 

cubico para o consumo alimentar em frango de corte.  

Os autores alegam que a farinha da vagem de algaroba tenha influenciado 

negativamente o consumo, na mesma proporção do seu aumento na ração. Os 

efeitos lineares decrescente para o ganho de peso e crescente para a conversão 

alimentar, são explicado pelo aumento da fibra na ração, o que reduziria a 

digestibilidade dos demais nutrientes e ainda pela presença de factores anti 

nutricionais (tanino e inibidor tripsina). 

Silva em (1996) não constatou sinais de toxicidade clínica nas aves, mesmo com 

a inclusão de 30% do farelo da vagem de algaroba na ração. De acordo com 

mesmo auctor, fundamenta de que para além, do nível de inclusão, o baixo 

consumo de ração, esta de igual modo associado a temperatura ambiente.  

Segundo Yasar et al., (1997) e Scott et al., (1998) constaram aumento de 

humidade nas excretas, quando incluíram 30% do farelo da vagem de algaroba 

na ração, comprometendo o consumo, o ganho de peso e a conversão alimentar. 

Também, elevam os níveis de amónia nas instalações, aumentando a incidência 

de problemas respiratórios e lesões oculares nas aves (Daghir, 1995). Os 

mesmos autores sugerem a realização de novos estudos com a utilização do 

farelo da vagem de algaroba, em que, para além do desempenho produtivo, a 

humidade de excretas e a qualidade da cama também deverão ser avaliadas. 
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III. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 - Materiais e métodos 

Localização geográfica 

O experimento foi conduzido no aviário Lambwazau & Filhos, localizado no 

Município do Sumbe Província do Cuanza-Sul, na região do Atuco, com as 

seguintes coordenadas geográficas: á Norte do rio Cubal, á Sul cidade do 

Sumbe, á Este as Furnas da Sassa, Oeste sede da Comuna e Oceano Atlântico. 

A temperatura média anual é de 25ºc, com estação de chuva nos meses 

(Novembro á Abril) precipitações médias de 400 milímetros/ano, sendo o mês de 

Março mais chuvoso e Dezembro á Janeiro os de menor precipitação. Apresenta 

relevo acidentado, solo pedregoso e a vegetação constituída basicamente por 

árvores e arbustos (Diniz, 2006). 

Instalação, aves e maneio 

O aviário está construído de material de alvenaria, cujo, o tecto de duas caídas 

esta coberto de chapa canelada e piso de alvenaria. A instalação está orientada 

Norte á Sul, com uma área total de 72 m2 (12 m x 6 m) e pé-direito de 3 m. A 

parte externa do aviário está, coberto com lona e arame liso, fixo desde a 

argamassa de 30 cm até ao tecto.  

Aparte interna do aviário está subdividida por 4 boxes, com uma área total de 10 

m2 (3,50 m x 2,90 m) por cada box e uma área de maneio de 27,84 m2 (5,80 m 

x 4,80 m). As aves foram transportadas da fornecedora Fazenda Emirais Waco-

kungo, que dista á mais de 300 km, do aviário Lambuazau & Filhos, pelas 12 

horas do dia 20 de Setembro de 2016 e chegaram ao local do experimento pelas 

0:30 do dia seguinte. 

Nas duas primeiras semanas, as aves foram submetidas a um único microclima, 

controlado por termómetro a mercúrio e regulado por um fugare-lo a carvão, cuja 

temperatura ambiente oscilava entre 30 á 33ºC. O aviário foi mantido com as 

cortinas fechadas até ao 14º dia de idade dos pintos, do 14º ao 28º dia as cortinas 

foram mantidas semi-abertas. A partir do 29º dia foram retiradas. 

Ao 14º dia utilizou-se a cama de palhas de serradura. No entanto foram utilizados 

80 pintos de um dia da Fazenda Emirais Waco-kungo de linhagem Ross 308, 
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com um peso vivo médio a chegada de 40g, alojados em uma única box de 10m2. 

Quanto ao maneio sanitário, todas as manhãs fazia-se a remoção das excretas, 

lavagem dos comedouros do tipo bandeja e bebedouro do tipo pressão, 

mudança de água, remoção e pesagem do desperdício alimentar, assim como a 

anotação do número de aves mortas durante o período de 24 horas. Portanto o 

experimento decorreu no período de 21 de Setembro á 23 de Novembro de 2016. 

Ração experimental e tratamentos 

O FVA (prosopis juliflora (SW) DC) foi recolhido no Instituto Superior Politécnico 

do Kwanza-Sul, entre os meses de Agosto á Setembro. Após a recolha e 

selecção, deu-se início ao processo de secagem da vagem, que teve a duração 

três semanas. Posteriormente levou-se uma quantidade da mostra, ao 

laboratório do mesmo Instituto, para ser submetida á temperatura de 70ºC na 

estufa, durante um período 72 horas conforme proposto por Silva (2002).  

Seguidamente transportou-se ao laboratório do Instituto Superior de Ciências da 

Educação do Huambo, para se determinar a composição química do FVA 

(prosopis juliflora (SW) DC), pelo método geral de técnicas de laboratório AOAC 

(2011) Norte-Americano. 

Tabela 1. Composição química do Farelo da vagem de algaroba (prosopis  
juliflora (SW) DC)   

Amostra  MS 

(%) 

 PB  

(%) 

FB 

 (%) 

      EM 

(Mcal/kgMS) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Prosopis 87.36 14.36 19.72        2.44 1.02 0.75 
        

Fonte: ISCED-Huambo (2016) 

Feita a composição química, deu-se início ao processo de trituração da vagem 
de algaroba, sendo posteriormente peneirada.  
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Obtido o FVA, fez-se á preparação da ração. Com base na tabela NRC de 

(1994), calculou-se o aporte nutritivo, correspondente ao percentual de PB, FB, 

EM e CEN conforme a tabela abaixo: 

Tabela 2. Fórmula da ração de crescimento (22 aos 63 dias de idade) 

Alimentos         Ração Comercial Ração Alternativa (60% inclusão do FVA) 

Produtos Qt/kg                              Qt/kg 

Milho   56.7                               56.7 

Soja   16                                 6 

Farelo de milho   10                                10 

Prosopis    0                                10 

Farinha de Peixe    6                                 6 

Premix 2    3                                 3 

Calcário    5                                 5 

Biofosfacto    1                                 1 

Óleo vegetal    2                                 2 

Sal  0.3                                0.3 

Total  100                                100 

                                                     Aporte Nutritivo 

PB (%) 14,36                                12,09 

FB (%)  3.4                                    5 

CEN (%)  9.3                                  9.5 

EM (Mcal/kg MS)  2.9                                  2,7 

A ração foi elaborada, fundamentalmente a base de milho, soja e farinha de 

peixe. Contudo em nossas condições, não foi possível formular a alimentação, 

com base os níveis nutricionais de equilíbrio de energia bruta e proteína bruta, 

proposto por Rostagno, Albino e Donzelo (2005), na fase inicial, crescimento e 

engorda. 

Do primeiro dia de vida dos pintos até aos 21 dias de idade, as aves foram 

submetidas a um único tipo de tratamento. Sendo que aos 22 dias de idade, após 

ter-se feito a selecção aleatória, receberam tratamentos diferenciados de acordo 

com a tabela abaixo: 
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Tabela 3. Delineamentos experimental 

                                    Fase de crescimento e engorda  

Designação Alimentação Alojamento/m2 População 

Tratamento I Ração comercial 4 (2,50 x 1,60) 40 aves 

Tratamento II Ração experimental com 

inclusão de 60% do FVA 

4 (2,50 x 1,60) 40 aves 

Portanto o experimento teve a duração de 63 dias e no final retirou-se o peso 

vivo final para avaliação do desempenho produtivo dos frangos. 

Análise estatística  

O delineamento experimental foi inteiramente ao caso, sendo que para análise 

estatística, os resultados de desempenho produtivo de 26 aves de cada 

tratamento foram submetidas ao programa computacional IBM SPSS 22 

Statistics (2013) para à análise de variância e comparação de médias pelo teste 

de Duncan, ambos ao nível de 5% de significância. 

Ganho de peso 

A cada período de 7 dias fez-se a pesagem das aves por parcelas, em balança 

digital, finalmente achou-se a diferença entre o peso vivo final (PVF) e o peso 

vivo inicial (PVI) segundo as técnicas utilizadas por Prado et al., (2016) e 

Rostagno et al., (2005b). 

𝐺𝑚𝑑 =
𝑃𝑉𝐹 − 𝑃𝑉I

𝐷𝑖𝑎𝑠
 

Consumo de ração 

A ração foi pesada e distribuída em cada parcela. No final de cada 24 horas, 

pesava-se as sobras dos comedouros e por diferença entre a ração fornecida 

(RF) e o desperdício de ração (DR), achava-se o consumo alimentar (Cons.A) 

diário para cada parcela, conforme as técnicas utilizadas por Márquez et al., 

(1999) e (UBABEF 2011). 

𝑅𝐹 − 𝐷𝑅 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴 
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Conversão alimentar 

Teve-se em conta o total do consumo médio alimentar (CA), divido pela média 

do ganho de peso em gramas (GP), obtidos durante a realização do experimento, 

de acordo com a fórmula utilizada por Márquez et al., (1999) e UBABEF (2011).  

𝐶𝐴 =
𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝐴

𝐺𝑃
 

Mortalidade 

Foi calculado com base no número inicial de aves na parcela pelo número total 

de aves no final do experimento, conforme proposto por Figueiredo (2005). 

Mortalidade = (Nºs aves inicial – Nºs de aves mortas) 
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3.2 - Resultado e Discussão 

Análise química da algaroba (prosopis juliflora (SW) D.C) 

De acordo com os resultados obtidos, sobre a análise bromatológica do FVA, 

conforme apresentado na (Tabela 1.) acima citada, referente a quantidade de 

matéria seca encontrada, não compilam com os obtidos por Silva & Stamford 

(2001), na qual reportaram de 71.36% de MS, resultado inferior ao encontrado. 

De igual modo para o teor de PB, verificou-se valores superiores aos 

encontrados por Gomes 12.93% PB (1987); Stein et al., 8.34% de PB (2005); 

Silva 11% de PB (2001); Alves et al., 9.1% de PB (2012) e resultados inferiores 

aos encontrados por Holmquist-Donquis & Rey de 14,56% de PB (1997). 

Quanto ao conteúdo de FB verificou-se resultados superiores aos reportados por 

Gomes 19.08 % de FB (1987) e Stein et al., de 18.89 % FB (2005). Para o 

percentual de energia metabolizável foi encontrado valores inferiores aos 

encontrados por Stein et al., de 3.464 Mcal/kgMS (2005). 

Quanto a concentração de sais minerais, referente ao percentual de cálcio, 

observou-se valores inferiores aos reportados por Rebouça et al., de 3.9 % 

(2007) e 4.1% por Figueiredo (1990). De igual modo para o percentual de fósforo 

foi observado valores inferiores, aos achados por Vieira & Paula (1999) de 7.4%. 

No entanto estas diferenciações podem ocorrer devido a factores, como 

diferentes condições de cultivo e solo. 

Desempenho produtivo (g) 

Tabela 4. Desempenho produtivo de frangos de corte Ross 308 (22 á 63 dias) 

 Variáveis   Tratamento I        Tratamento II (Inclusão de 60% FVA) 

    P.V.I         175.3a                         163.9a 

    Cons.A         2 415c                         1619d 

     G.P          939e                           497f 

    G.M.D          22.3g                           11.8h 

     P.V.F         1.115i                            661j 

      CA           2.5l                            3.2m 

Médias seguidas de letras distintas, na fila, diferem significativamente á 5% pelo 
texte de Duncan. 
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Análise do peso vivo inicial 

Nesta etapa inicial do experimento, correspondente aos 21 de dias de idade da 

fase de crescimento, em relação ao PVI entre os tratamentos, não observou-se 

diferença significativa (P˃0,05). 

O que pode ser justificado pelo facto de que inicialmente, ter-se ministrado 

mesmo tipo de ração (inicial), para ambos os tratamentos. Ora, de acordo com 

o manual da empresa Aviagen (2012), o peso vivo aos 21 dias encontrava-se 

muito abaixo do estabelecido pelo padrão da linhagem, na qual reporta aos 21 

dias de idade em média 916 g/ave. 

Contudo pensa-se que esteve na base do baixo índice de crescimento ponderal 

dos frangos de corte, os seguintes factores: a temperatura ambiente, o estresse 

social, a qualidade da água, a falta de luminosidade, assim como desequilíbrio 

nutricional da dieta inicial. Pois de acordo com Delpech (2006) refere que o uso 

de outras rações, que não correspondem as exigências nutricional de acordo 

com a fase de criação, leva ao baixo crescimento das aves. 

Sendo que, Saldanha e Gonzalez (2001) fundamentam que os primeiros sete 

dias de vida dos pintos, caracteriza-se como a etapa chave para o desempenho 

eficiente das aves, na qual deve-se dar rigorosa atenção á nutrição, visto que, 

esta etapa representa cerca de 20% do período de vida dos frangos, onde ocorre 

maior taxa de crescimento e ganho de peso.  

Pelo que inicialmente as aves multiplicam o seu peso ao nascer em torno dos 

340%, sendo que nas semanas seguintes este percentual vai baixando 

sensivelmente até atingir a cifra de 110% na sétima semana de vida das aves 

(Fernandes, 2001). 

Ainda de acordo com Englert, (1998), se uma ração estiver deficiente em um 

aminoácido ou nutrientes, os outros por mas que estejam em excesso as 

mínimas necessárias, ficarão dependente deste, que passará a ser limitante na 

sua utilização e o excedente será desperdiçado. 

Semelhantemente os autores Rostagno et al., (2011) & Penz (1998), trabalhando 

com o conceito de proteína ideal, referenciaram para ser ideal o nível de proteína 

bruta, a combinação não deve possuir aminoácidos em excesso e nem em 

deficiência. 
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Presume-se de igual modo, a temperatura ambiente do aviário na fase inicial do 

experimento teve um impacto negativo sobre o crescimento ponderal dos 

frangos de corte, uma vez que a temperatura média da atmosfera experimental 

foi de 25ºc, o que não esta de acordo com a temperatura ideal recomendada por 

Cobb (2008). 

Importa referenciar, o experimento teve início numa fase de transição climática, 

do inverno para o verão, sendo que os primeiros meses do verão são mais frios 

em relação aos meses subsequentes, principalmente no período noturno. 

Conforme reporta Nazareno et al., (2011) a época do inverno, se constitui num 

grande empecilho para a produção avícola na fase inicial, porquanto as aves 

necessitam de estar dentro da sua zona termo-neutra, a despeito de utilizarem 

a energia de manutenção que seria aplicada no crescimento, para gerar calor. 

Assim como a temperatura ambiente teve um impacto negactivo no desempenho 

dos frangos de corte, o estresse social originado pelo ataque canicida dos 

roedores nas horas noturnas, causou um impacto negativo sobre o bem-estar 

animal. Esta problemática agravou-se ainda mais com a falta de luminosidade 

neste período, o que resultou em grandes percas em números de aves, como 

também ferimentos na cabeça, perna e coxa dos pintos, causando um acentuado 

grau de desconforto aos animais. 

Como definido por Silva em (2000) o estresse é caracterizado por todo tipo de 

agente externo que gera tensão a resposta do ser vivo, implicando alterações 

comportamentais, fisiológicas e autónomas, na tentativa de adaptação á 

mudança ou promover melhor a sobrevivência do organismo.  

No entanto sobre estas condições, pensa-se que não é possível obter resultados 

satisfatórios, pois os animais encontravam-se em estado permanente de alerta 

e estresse durante a noite, o que comprometeu a produtividade ideal cujo a 

mesma só pode ser alcançada, quando a ave estiver submetida a condições 

ambientais que revelam tranquilidade, na qual não ocorra nenhum desperdício 

de energia resultado do estresse social (Naas, 2004). 

Presume-se que, a qualidade da água ministrada, também tenha sido um dos 

precursores do baixo peso aos 21 dias de idade, visto que, em nossas condições 
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não foi possível fornecer aos animais uma água que reúna qualidades químicas 

e microbiológicas para o consumo animal. 

Por conseguinte, esta situação agrava-se pelo facto de o reservatório estar 

exposto aos raios solar e não apresentar uma certa cobertura, para impedir a 

incidência directa dos raios infravioleta. De acordo com os autores, Albino et al., 

em (2000) a disponibilidade e qualidade da água ofertada, tem influência sobre 

o consumo de ração, necessitando que a mesma seja limpa, fresca e á 

temperatura de 22°c em todas as fases de criação. 

Aponta-se de igual modo, a falta de luminosidade no período noturno, tenha 

influenciado negativamente para o fraco aproveitamento da ração fornecida, 

reflectindo-se no baixo desempenho das aves. Pois, programas contínuo de luz 

e de longa duração propiciam condições favoráveis, para o máximo consumo e 

ganho de peso Moraes et al., (2008). 

Análise do consumo da ração  

Observou-se que a dieta com a inclusão de 60% do FVA, teve menor consumo, 

quando comparada com a ração comercial, havendo uma diferença significativa 

(P<0,05). Esta diferença seguiu-se ao longo de todo o período experimental, dos 

22 aos 63 dias de idade.  

Presume-se que esteve na base do baixo consumo a alta temperatura ambiente 

(28 á 31ºc), o alto percentual de fibra na ração, o aumento de humidade na 

excreta dos animais, o baixo percentual de PB e EM na ração assim como o 

percentual da adição do componente alternativo. De acordo com os autores, 

Pinheiro et al., (1988), trabalhando com o FVA, alegam ter verificado influencia 

negativa no consumo a medida que aumentava-se níveis superiores á 30% de 

inclusão do FVA na ração.  

Observou-se aumento de humidade nas excretas com a inclusão de 60% do FVA 

na ração alternativa de frangos de corte. Estando de acordo com Yasar et al., 

(1997) assim como Scott et al., (1988) na qual constataram aumento de 

humidade nas excretas, quando incluíram 30% do FVA comprometendo o 

consumo o ganho de peso e a conversão alimentar. 

O baixo nível de EM e PB observado na ração alternativa teve um impacto 

negativo sobre o consumo em relação a ração comercial. Logo este desequilíbrio 
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nutricional pode-se traduzir num maior ou menor consumo de ração, de acordo 

com Sadeghi (2005). 

Associado a este facto, pode estar implicado a superioridade de FB verificada na 

ração alternativa, que de acordo com os autores Pinheiro et al., (1988) a medida 

que se acrescenta níveis superior á 30% do FVA na ração de frangos de corte, 

reduz a digestibilidade dos demais nutrientes. 

Pois, o baixo aproveitamento dos compostos fibrosos está limitado ao facto do 

sistema digestivo das aves apresentar fraca capacidade fermentativa de 

polímeros de fibra, pelo que este factor passa pela qualidade e quantidade de 

fibra e interações nutricionais que afectem a metabolização dos nutrientes (Brum 

et al., 2007; Costa et al., 2007) e a eficiente utilização de energia metabolizável, 

resultando no baixo índice de digestibilidade dos nutrientes (Warpechowski et 

al., 2004). 

Por outro lado supõem-se que a temperatura ambiente tenha influenciado o 

baixo consumo. De acordo com os autores Silva et al., em (1996), fundamentam 

que a temperatura ambiente, associado a inclusão de 30% do FVA na ração 

alternativa de aves de corte, foi um dos factores da redução do consumo. 

Pelo que, foi verificado um aumento da temperatura ambiente em trono 28 á 

31ºC o que originou um distanciamento parcial das aves aos comedouros, no 

horário correspondente das 10 ás 13 horas e uma movimentação constante aos 

bebedouros, para além de exercerem movimentos como o abrir da boca e o 

levantar das asas. 

Brum (2007), usando a técnica do “pair-feeding” também observaram baixa no 

consumo alimentar, movimentação como o abrir da boca, respiração acelerada 

e o levantar das asas na tentativa de dissipar calor.  

Só por volta das 16 horas, em que a temperatura ambiente encontrava-se 

relativamente baixa, é que as aves retomavam de forma normal aos 

comedouros. Contudo de acordo com o que foi dito por Ferreira em (2005), se o 

conforto térmico não é atingido e a ave é exposta ao estresse por calor, situação 

bastante frequente em boa parte do ano nos países tropical, especialmente no 

verão, ocorrerá queda no consumo de ração, no ganho de peso, além de levar a 

piores valores de conversão alimentar e maior mortalidade. 
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Análise do ganho de peso 

Apar dos vários factores que tiveram influência sobre o consumo reduzido de 

ração, influenciaram de igual modo, o ganho de peso (GP), ganho de peso médio 

diário (GMD), a conversão alimentar (CA) e o peso vivo final (PVF). Por esta 

razão achou-se conveniente fazer a análise desses quatros indicadores num 

único ponto de interpretação. Logo, importa referenciar que houve uma diferença 

significativa em ambos os ponto de análise (P<0,05). 

Observou-se que as aves do tratamento I, alimentadas com ração comercial, 

apresentaram melhores médias de GP, GMD e PVF. Enquanto o tratamento II 

com a inclusão de 60% do FVA apresentou piores resultados de GP, GMD, PVF, 

assim como um alto valor de CA. Este facto, foi verificado de igual modo por 

Pinheiro et al., (1988), na qual fundamenta ter observado efeitos lineares 

decrescente para o ganho de peso e crescente para a conversão alimentar, com 

a inclusão de 30% do FVA na ração alternativa de frangos de corte. Os mesmos 

autores fundamentam este facto, por haver um aumento de fibra na ração, o que 

reduziria a digestibilidade dos demais nutrientes. 

Pois, Oliveira em (2001) trabalhando com Codornas Japonesas referencia que, 

a inclusão de níveis superiores a 15% do FVA em substituição á soja resulta em 

piores resultados de conversão alimentar, devido ao efeito cúbico do consumo. 

Sendo que Márquez et al., (1999) e UBABEF (2011) fundamentam, quanto mais 

baixo for o índice de conversão alimentar, mais eficiente é o alimento.  

Um dado promissor, a ser realçado, não verificou-se problemas de intoxicação 

alimentar, com a inclusão de 60% do FVA na ração alternativa de frangos de 

corte da linhagem Ross 308. Semelhantemente Silva em (1996) trabalhando no 

maneio alimentar de aves de corte com a inclusão de 30% do FVA, não observou 

sinais clínicos de toxicidade. 

Contudo de acordo com o estabelecido no manual da linhagem Aviagen (2012) 

em relação ao peso vivo aos 21 dias e aos 42 dias de idade da fase terminal, 

verificou-se que ambos os tratamentos apresentavam um ganho de peso, muito 

abaixo do estabelecido pela empresa, pelo que houve a necessidade de 

prolongar o tempo de experimento até aos 63 dias. Pois de acordo com Demattê-

Filho et al., (2009) e Castelló (2011) referem que, quando as aves não alcançam 
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o peso vivo ideal no período de 42 dias no sistema semi-intensivo ou intensivo, 

deverá se acrescentar mais o tempo de criação até aos 120 dias. Enquanto, 

Rose em (1987) fundamenta que este desiderato pode cumprir-se por volta dos 

70 á 90 dias de idade (Rose, 1987). 

Análise do índice de mortalidade 

Observou menor número de morte no tratamento II em relação ao tratamento I. 

No entanto o tratamento I teve um percentual de morte correspondente á 12%, 

enquanto o tratamento II apresentou um percentual de 9%. O ataque canicida 

protagonizado pelos roedores durante o período noturno e o desconforto 

ambiental causado pela temperatura ambiente á baixo e acima da zona de 

conforto das aves, apontam-se como os principais causares da mortalidade, 

registadas durante o período experimental. Pois, 7% do nível de mortalidade foi 

causado pelos roedores, 4% por falta de temperatura ideal e 1% pela picada de 

serpente. Para o tratamento II, 3% das mortes foram originadas por falta de 

temperatura ideal, 5% por roedores e 1% por congestão alimentar. 

Contudo ambos os tratamentos apresentaram níveis de mortalidade muito acima 

do proposto por Figueiredo (1990) na qual considera normal até aos 70 dias de 

idade 95% de viabilidade e 5% de mortalidade. 
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3.3 - Conclusão 

Nas condições em que foi realizado este trabalho pode-se concluir o seguinte:  

1 - A inclusão em 60% do FVA na ração alternativa de frango de corte da 

linhagem Ross 308, em substituição parcial á soja na fase de crescimento, não 

demonstrou-se viável para este efeito; 

2 - O maior número de morte registrado foi originado pelos roedores; 
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3.4 - Recomendação 

1 - Continuar com os estudos, no sentido de se avaliar o adequado nível de 

inclusão do FVA que permitirá a substituição parcial a soja, na ração alternativa 

de frangos de corte da linhagem Ross 308; 

2 - Aprimorar o controlo de roedores na fazenda Lambuazau & Filhos;  
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Anexos 

Tabela A. usada para cálculo do aporte nutritivo da ração 

                                          NRC/1994 

  MS     PB        FB         EM               CEN 

Soja 89     37         6        3,75                 10 

Milho 86     7,5       2,14         3,3                 10 

Farelo 86     10        6,4         2,8                 12 

F.Peixe 91     55         1        3,24                 14 

Tabela B. Correspondente ao aporte nutritivo dos produtos usados 

                                                 Ração controlo 

Produtos        Qt (kg) MS % PB 
% 

FB 
% 

EM % CEN % 

Soja           16 89 5,9 0,96 0,6 1,6 

Milho          56,7 86 4,2 1,2 1,8 5,7 

Farelo de milho            10 86 1 0,6 0,3 1,2 

F. Peixe             6 91 3,3 0,6 0,2 0,8 

Total   14,4 3,36 2,9 9,3 

                                               Ração alternativa 

Produtos         Qt (kg) MS % PB 
% 

FB 
% 

EM % CEN % 

Soja              6 89 2,2 0,4 0,2 0,6 

Milho             56,7 86 4,2 1,2 1,8 5,7 

Farelo de milho              10 86 1 0,6 0,3 1,2 

Prosopis              10 87 1,4 1,9 0,2 1,2 

F.Peixe               6 91 3,3 0,6 0,2 0,8 

Total   12,1 4,7 2,7 9,5 

 

Duncana Tabela Anova PVI 

 

             Indicador 

 

 N 

     Subconjunto para alfa = 0.05 

                                    1 

               2,00 26                               163,9615 

               1,00 26                              175,3846 

               Sig.                                    ,306 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamanõ de las muestra de la medias armónica=26,000. 

Duncana Tabela Anova Consumo Alimentar 

              

            Indicador 

             

N                                                                                                                                        

                   Subconjunto para alfa = 0.05 

                   1          2 

             2,00 26     1619,2308  

             1,00 26     2415,7692 

              Sig.                      ,000                  ,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
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a. Utiliza el tamanõ de las muestra de la medias armónica=26,000. 

Duncana Tabela Anova GP 

 

      Indicador 

 

 N             

   Subconjunto para alfa = 0.05 

                                  1     2 

       2,00  26                            497,1538  

       1,00 26  939,6154 

       Sig.                          ,000                ,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamanõ de las muestra de la medias armónica=26,000. 

Duncana Tabela Anova GMD 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamanõ de las muestra de la medias armónica=26,000. 

Duncana Tabela Anova PVF 

 

Indicador 

       

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

                       1        2 

2,00 26                        661,1154  

1,00 26   1115,0000 

Sig.                        ,000        ,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamanõ de las muestra de la medias armónica=26,000. 

Duncana Tabela Anova Conversão Alimentar 

 

Indicador 

     

N 

                       Subconjunto para alfa = 0.05 

                             1         2 

1,00 26 2,5354  

2,00 26       3,2225 

Sig.                              ,000       ,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamanõ de las muestra de la medias armónica=26,000. 

 

 

 

                              

Indicador 

 

  N 

             Subconjunto para alfa = 0.05 

         1    2                                                                 

  2,00  26          11,8370  

  1,00  26  22,3718 

  Sig.           ,000  ,000 
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T ºc – Fase de Inicial                           Recepção  das aves  

   

 

B 
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BBBB Balança                                                        Farelo da vagem de algaroba 

 

Aves /identificadas/21 dias de idade                    Mistura da ração alternativa 

 
 

Aos 39 dias de idade/ Após a inclusão          Desconforto ambiental 
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Morte/Congestão alimentar              Ferimento originado por serpentes 

  

Mortes causadas/Roedores 
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