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RESUMO 

 

COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DIGESTIVA E METABOLISMO DE 
NUTRIENTES E DE ENERGIA ENTRE FRANGOS DE CRESCIMENTO LENTO E 
RÁPIDO 

Foram realizados três experimentos com o objetivo de comparar o 

desenvolvimento do sistema digestório, o aproveitamento nutricional de alguns 

alimentos por aves de crescimento lento e rápido (linhagens Isa Label (IL) e Cobb 

(CO), respectivamente) em diferentes idades, assim como avaliar o desempenho das 

aves de crescimento lento alimentadas com rações calculadas com distintos critério de 

formulação. No primeiro experimento utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso 

com dois tratamentos (linhagens) e cinco repetições com 10 animais cada. Foram 

avaliados a biometria de órgãos digestórios e da mucosa intestinal, enzimas 

pancreáticas e parâmetros séricos bioquímicos aos sete, 21 e 42 dias de idade. Os 

frangos de crescimento rápido apresentaram maior peso de esôfago+papo, 

proventrículo+moela, intestinos delgado, grosso, fígado, altura de vilo no jejuno, íleo 

aos sete dias e duodeno aos 42 dias de idade. Os níveis séricos de cálcio, fósforo e 

triglicerídeos foram superiores nas aves IL apenas aos 21 dias de idade. De um modo 

geral, as aves IL apresentaram maior peso relativo de todos os órgãos digestivos. O 

peso relativo, atividade da amilase e lipase do pâncreas não diferiram entre as 

linhagens. No segundo experimento, foram realizados dois ensaios para determinar a 

energia metabolizável aparente e aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio(EMA e 

EMAn, respectivamente), coeficiente de metabolização aparente da matéria seca 

(CMAMS), nitrogênio (CMAN), extrato etéreo (CMAEE) e energia bruta (CMAEB) do 

milho, gérmen integral de milho (GIM), sorgo e farelo de soja (FS) para aves IL e CO 

nos períodos de 10 a 17 e de 28 a 35 dias de idade. Para cada alimento, foi utilizado o 

delineamento experimental de blocos ao acaso, com dois tratamentos (linhagens) e 

quatro repetições com 10 animais cada no primeiro e seis aves no segundo ensaio. 

Para verificar o efeito da idade foi realizada uma análise de variância conjunta. Não 

houve efeito das linhagens sobre o CMAMS e CMAN, entretanto, as aves IL 

apresentaram maior CMAEE em todos os alimentos estudados (p<0,05). Os frangos IL 

apresentaram valores de EMA, EMAn e CMAEB do milho superiores á linhagem CO 

em 5,75; 3,44 e 5,75%, respectivamente. A idade das aves influenciou os valores de 
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EMA e EMAn do GIM, sorgo e FS. O terceiro experimento foi conduzido para avaliar o 

efeito da formulação de rações para frangos de crescimento lento, com a utilização de 

valores de energia metabolizável (EMAn) do milho e farelo de soja determinados com 

as linhagens CO (EMAn CO) e IL (EMAn IL). O delineamento experimental foi de 

blocos ao acaso, com dois tratamentos e seis repetições de seis aves cada. No período 

de 1 a 28 dias de idade, a formulação da dieta baseadas na EMAn CO e IL não afetou 

o desempenho, biometria de órgãos digestivos e características de carcaça de aves de 

crescimento lento. Foi determinada EMAn das rações semelhantes aos níveis 

calculados com a formulação baseada na EMAn dos alimentos determinada com a 

linhagem IL. Conclui-se que existem particularidades das linhagens IL e CO quanto ao 

desenvolvimento dos órgãos do sistema digestório, parâmetros séricos bioquímicos, 

metabolização de nutrientes e energia nas diferentes idades de avaliação. A 

formulação com base na EMAn dos ingredientes determinada com frangos IL 

proporciona ás aves melhor conversão calórica, bioeconômica energética e menor 

deposição de gordura abdominal na carcaça. 

 
Palavras chave: Cobb, desempenho, digestibilidade, energia, Isa Label, vilosidades 
 



 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a demanda de uma parcela dos consumidores por 

produtos agropecuários, com características sensoriais diferenciadas e com 

menores impactos ambientais, tem propiciado mudanças no sistema produtivo de 

aves em todo o mundo (FANATICO et al., 2008). Entre estes movimentos ressurge o 

sistema alternativo de produção de aves, que engloba a criação de frangos 

orgânicos, os tipos Colonial/Caipira, sendo também conhecido na Europa como 

Sistema de Produção Label Rouge.  

Embora estes sistemas produtivos possuam particularidades, apresentam 

características comuns, como o acesso à área de pastejo, menor densidade de 

criação, ausência de aditivos alimentares, idade tardia de abate e a utilização de 

animais com material genético adequado.  

Na avicultura alternativa utilizam-se aves com características próprias 

sendo que estas, normalmente, apresentam curvas e taxa de crescimento diferente 

das linhagens comerciais de corte (SANTOS et al., 2005). Normalmente, são aves 

de crescimento mais lento cujas exigências energéticas diferem das exigências dos 

frangos industriais (MENDONÇA et al., 2007). Portanto, é possível que as linhagens 

de crescimento lento aproveitem os nutrientes dos alimentos de maneira diferente 

das linhagens comerciais.  

Segundo MENDONÇA et al. (2008), as aves de corte de crescimento 

lento aumentam a capacidade de metabolização da energia da ração com a 

elevação idade. Desta forma, a utilização de um único valor tabelado de energia 

metabolizável aparente corrigida (EMAn) dos ingredientes para composição das 

rações de frangos em diferentes idades podem superestimar o aproveitamento da 

energia na fase inicial e subestimar na fase final de criação (LIMA, 2007).  

De acordo com MELLO et al. (2009), a metabolizabilidade de energia 

tende a aumentar com a idade da ave, pois o trato digestivo se desenvolve e com 

isso ocorre a melhora da capacidade de aproveitamento dos nutrientes e da energia 

dos alimentos. Segundo SAKOMURA et al. (2004a), os menores valores de energia 
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metabolizável determinados nas três primeiras semanas de idade das aves podem 

ser justificados pelas baixas atividades de enzimas como a amilase e a lipase, de 

modo que nesse período a capacidade de digestão das aves não está totalmente 

desenvolvida, o que limita o aproveitamento dos nutrientes, principalmente gorduras, 

das dietas.  

Além da atividade enzimática, outros fatores afetam a digestão de 

nutrientes, entre eles os processos de adaptação e maturação das células 

absortivas do intestino (MORAN JR., 1985), a maturação dos órgãos para a 

produção e liberação de secreções digestivas e também aqueles pertinentes aos 

diferentes tipos de alimento, sua natureza, composição química e a complexação 

entre os mesmos. BRUMANO et al. (2006) constataram que aves mais jovens 

possuem menor capacidade de digestão e absorção dos nutrientes, visto que o 

sistema digestivo encontra-se ainda em desenvolvimento, enquanto aves mais 

velhas, com sistema digestivo plenamente desenvolvido, possuem maior tamanho 

do trato digestivo, maior produção de enzimas, secreções gástricas e 

consequentemente o melhor aproveitamento dos alimentos.  

Considerando a menor taxa de crescimento da linhagem Isa Label é 

possível que, o crescimento dos órgãos digestivos e produção de enzimas nestes 

animais se desenvolvam a um ritmo diferente das aves crescimento rápido. Isto 

pode resultar em variação no aproveitamento dos nutrientes entre as linhagens e 

consequentemente na formulação ineficiente de rações com dados nutricionais 

provenientes de tabelas de composição determinadas com linhagens industriais. 
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2 FRANGOS DE CORTE DE CRESCIMENTO LENTO 

 

As definições dos sistemas alternativos avícolas variam de acordo com as 

diferentes regiões geográficas, mas de forma geral, a avicultura alternativa se 

caracteriza por produzir carne e ovos sem a utilização de aditivos promotores de 

crescimento e ingredientes de origem animal nas rações; criação em 

semiconfinamento com a área ao redor de 10 aves/m2 na área coberta e de 4 a 5 

m2/ave na área de pastejo e com utilização de aves que devem permanecer no 

ambiente de criação pelo período mínimo de 85 dias até o abate (BRASIL, 1999). 

As aves de crescimento lento são animais cujo incremento positivo no 

tamanho e no peso vivo por unidade de tempo, ocorre a velocidade inferior àquela 

verificada nas linhagens de corte industriais. Devido as suas características 

produtivas somente as linhagens de crescimento lento são permitidas em criações 

ao ar livre (BRASIL, 1999; FANATICO & BORN, 2002).  

As atuais aves de crescimento rápido devido a anos de melhoramento 

genético voltado para seleção de animais de alta produtividade apresentam elevado 

desempenho zootécnico e rendimento de partes nobres. Com a seleção genética 

para crescimento rápido, a indústria avícola conseguiu obter aves que atingem peso 

vivo de aproximadamente 2,8 kg em 42 dias, quando criadas sob o sistema de 

criação intensivo (COBB-VANTRESS, 2008). Já os frangos de crescimento lento, 

que no Brasil também são conhecidas como aves caipiras ou coloniais possuem 

menor desempenho, no entanto, são mais ativos, mais resistentes a doenças 

(HUBBARD, 2006), menos susceptíveis às anormalidades nos membros e às 

alterações no andar (NIELSON et al., 2003) e, portanto, mais adaptados aos 

sistemas alternativos de criação quando comparados com aves de crescimento 

rápido. 

De acordo com ZANUSSO & DIONELLO (2003), seria impossível criar até 

12 semanas de idade uma linhagem com crescimento rápido, pois, seu peso seria 

demasiadamente elevado, sua taxa de engorda excessiva, piorando a conversão 

alimentar, além de apresentar alta mortalidade e possíveis problemas locomotores. 

Por isso, vários estudos foram realizados com genótipos específicos para o 

crescimento mais lento na busca de adaptar as aves ao sistema alternativo de 
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criação e produzir carcaças com características sensoriais desejáveis 

(HELLMEISTER FILHO et al., 2003; SILVA et al., 2003; TAKAHASHI et al., 2006).  

Várias linhagens de crescimento lento são criadas no Brasil, entre elas a 

Isa Label (pescoço pelado), de origem francesa, a Embrapa 041, produzida pelo 

Centro Nacional de Pesquisa em Suínos e Aves da Embrapa, em Concórdia - SC, a 

Paraíso Pedrês, produzida pela granja aves do Paraíso, de Itatiba - SP, a 7P e 

Caipirinha, produzidas pela ESALQ/USP, em Piracicaba - SP. Internacionalmente, 

outras linhagens comerciais de crescimento lento são conhecidas como a Sasso 

(considerada a típica “Label Rouge”), Hubbard Isa, Master Gris, Farm Q entre outras 

(FANÁTICO & BORN, 2002; BLAGOJEVIC et al., 2009).  

O desempenho das linhagens selecionadas para rápido crescimento 

tende a se manter semelhante entre os genótipos comerciais em função da alta 

competitividade entre elas (STRINGHINI et al., 2003; GOLDSPINK, 2004). No 

entanto, com relação às aves de crescimento lento existem grandes discrepâncias 

entre as linhagens quanto aos dados produtivos. Segundo FIGUEIREDO (2001) as 

diferenças em relação à aptidão produtiva e ao desempenho de linhagens de 

frangos de crescimento lento são grandes, comparadas às linhagens industriais 

existentes. Isso explica, em parte, as diferenças de desempenho encontradas entre 

as linhagens comerciais de frangos tipo caipira, além do fato dessas linhagens 

estarem há pouco tempo no mercado e também pela pequena quantidade de 

trabalhos realizados nesta área (HELLMEISTER FILHO et al., 2003), principalmente 

a respeito da correta nutrição destes animais. 

Confirmando a grande variação de desempenho entre as linhagens 

alternativas BLAGOJEVIC et al. (2009) avaliaram o desempenho e qualidade de 

carcaça de quatro linhagens: duas de crescimento lento, Master Gris e Farm Q; uma 

de médio potencial, a Red Bro; e uma de crescimento rápido Hubbard clássica 

criadas em sistema semiconfinado. Para obter um peso mais uniforme e 

consequentemente facilitar as comparações dos aspectos qualitativos de carcaça, a 

linhagem de crescimento rápido foi incluída no ensaio sete dias após as demais. Os 

autores verificaram que a linhagem que apresentou maior peso corporal aos 91 dias 

de vida foi a Master Griss sendo que a Farm Q, também de crescimento lento, 

apresentou os piores resultados.  
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HELLMEISTER FILHO et al. (2003) avaliaram o desempenho de quatro 

linhagens de frango tipo caipira (Caipirinha e Label Rouge  de crescimento lento;  

Pinto Preto, Pesado de Pasto Pescoço Pelado de Piracicaba (7P) e Paraíso Pedrês 

de crescimento rápido). Neste ensaio, determinou-se o tempo (em dias) que a aves 

demorariam para atingir o peso de 2300 g e verificaram uma diferença no período de 

criação de 22,63 dias entre as linhagens Label Rouge e Paraíso Pedrês. Os autores 

atentaram ao fato de que para a produção de aves caipiras é importante atender as 

normas vigentes na Instrução Normativa no 7 de 17 de maio de 1999 (BRASIL, 

1999), que sugere que as aves "Tipo Caipira" devem ser criadas por um período 

mínimo de 85 dias. Neste caso, diante dos dados obtidos concluíram que a linhagem 

Label Rouge foi a que melhor atendeu às recomendações devido ao fato de ter 

levado 83,5 dias para atingir o peso médio estipulado, seguida pelas linhagens 

Caipirinha, 7P e Paraíso Pedrês que levaram 76; 62 e 60 dias para abate, 

respectivamente. 

Com estes resultados sugere-se que, ao traçar estratégias nutricionais e 

de manejo para aves de crescimento lento, é necessário estar atento às 

características genéticas da linhagem. Também a forma que as aves responderão 

às novas técnicas devem estar em consonância com as normas produtivas e aos 

anseios dos consumidores deste produto diferenciado. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DIGESTIVO 

 

O aproveitamento nutricional e o desempenho das aves têm relação 

direta com o desenvolvimento digestivo. Entretanto, até o momento, poucas 

pesquisas foram realizadas para estudar o desenvolvimento digestivo de aves de 

crescimento lento. Nesse contexto, o embasamento teórico é fundamentado nos 

trabalhos realizados com frangos de corte de crescimento rápido. 

As aves recém-nascidas têm seu sistema gastrintestinal imaturo e sofrem 

processos adaptativos, buscando maior eficiência nos processos digestivos. Na 

eclosão o sistema digestório da ave está anatomicamente completo, porém, sua 

capacidade funcional ainda não permite a adequada digestão e absorção de todos 

os nutrientes. Dessa forma, segundo MURAROLLI (2008) o trato gastrintestinal 
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(TGI) das aves passará por alterações morfológicas que irão proporcionar um 

aumento na área de superfície de digestão e absorção. 

No TGI de frangos de corte, as alterações morfológicas podem ocorrer 

principalmente pelo processo de hiperplasia, seguida de aumento no número de 

células intestinais e crescimento de órgãos digestivos. No intestino delgado, 

alterações morfológicas mais evidentes são: o aumento no comprimento do 

intestino, na altura e densidade dos vilos, no número e volume de suas células 

epiteliais denominadas enterócitos que são responsáveis pela absorção dos 

nutrientes, células caliciformes produtoras de mucina e enteroendócrinas produtoras 

de hormônios. 

Estas alterações ocorrem marcadamente entre o 17° dia de incubação e o 

sétimo dia pós-eclosão (UNI et al., 1998), podendo o tamanho das vilosidades do 

duodeno aumentar em 200 a 300% no período final da incubação (SKLAN, 2001). 

No jejuno e íleo, o crescimento continua até o 14º dia, resultando em aumento no 

número de enterócitos por vilo (NOY & SKLAN, 1997). Nesse período, a 

profundidade de cripta também aumenta, sendo maior no duodeno e menor no íleo 

(NITSAN et al., 1991). Porém, a maturação do trato gastrintestinal se estabelece aos 

16 dias de idade em frangos de corte (UNI et al., 1998).  

Segundo SELL (1996), a capacidade do trato digestório do frango na 

primeira semana de vida pode ser considerada um fator limitante tanto para o 

consumo de alimentos quanto para a digestão e a absorção de nutrientes. Sendo 

assim, quanto mais cedo o intestino atingir sua maturidade funcional mais 

precocemente o pintainho poderá utilizar os nutrientes dietéticos e expressar todo 

seu potencial genético para ganho de peso (UNI & FERKET, 2004). 

O crescimento do trato gastrintestinal é importante no desenvolvimento da 

ave. O intestino delgado aumenta seu peso à velocidade maior que o peso corporal 

e de órgãos essenciais, como o pulmão. Por outro lado, outros órgãos do trato 

digestório como a moela e o pâncreas não apresentam desenvolvimento 

proporcional ao corpo (UNI et al., 1999). Segundo os autores, logo após o 

nascimento, ocorre proliferação da mucosa em resultado da hiperplasia celular, 

aumentando a superfície de absorção e o peso dos intestinos. Este processo de 
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crescimento relativo atinge o desenvolvimento máximo entre o 6º e 10º dia de vida 

da ave. 

Em acordo com estes resultados, KONDO (2003) apresentou estudo 

comparativo entre diferentes linhagens de frangos e observou que o maior 

desenvolvimento do tamanho do intestino delgado ocorreu na primeira semana de 

vida dos pintos, sendo que, o desenvolvimento gradual nas diferentes regiões 

intestinais dos frangos de corte tenha se prolongado até 36 dias de idade. 

O aumento no comprimento do intestino delgado e na área de superfície 

da mucosa com a idade é também uma estratégia para compensar a perda de 

atividade enzimática por célula ou por unidade de superfície da mucosa intestinal, 

que ocorre com o passar da idade da ave. Em idades mais avançadas, as 

vilosidades se estendem para sustentar uma alta atividade total das enzimas em 

relação aos pequenos vilos de aves jovens (IJI et al., 2001).  

Confirmando esta afirmativa, MARCHINI et al. (2009) avaliaram o 

desenvolvimento da altura dos vilos (VI), profundidade das criptas (CR) e relação 

vilo/cripta (VI/CR) da mucosa duodenal de frangos de corte do primeiro até o 42º dia 

de idade submetidos a temperaturas elevadas e criados em ambiente termoneutro. 

Os pesquisadores verificaram que à medida que as aves envelhecem ocorre 

aumento na VI e CR independente da temperatura de criação. Este aumento foi 

mais expressivo (em torno de duas vezes a altura de vilo e profundidade de cripta 

inicial) nos primeiros 14 dias de vida da ave. 

Com o estímulo do fornecimento de alimento tem sido verificado que o 

peso do intestino delgado aumenta cerca de 600% dentro dos primeiros sete dias 

(NOY et al., 2001) e o tamanho dos vilos e profundidade das criptas intestinais 

aumentam consideravelmente dos 4 aos 21 dias de idade (BATAL & PARSONS, 

2002). Isso ocorre porque após a eclosão, ocorre rápida transição no suprimento da 

energia fornecida por nutrientes endógenos do saco vitelínico para fornecimento 

pela ração exógena rica em carboidratos que passa a ser absorvida pelo intestino.  

Entretanto, as exigências nutricionais para máximo desenvolvimento 

corporal e digestivo podem variar de acordo com a linhagem da ave. GONZALES et 

al. (2008) trabalharam com três linhagens de aves (Cobb 500, JA57 - crescimento 

lento - e Hy line) e verificaram que após o nascimento estas linhagens apresentaram 
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pesos relativos de saco vitelino semelhantes (14,13%, 14,50% e 15,49% para Hy-

Line, Cobb, e JA57, respectivamente). Porém, as retrações deste orgão foram 

proporcionalmente mais elevada para os pintos Cobb e JA57 até 144 horas pós 

eclosão  indicando que, quanto maior o potencial de crescimento da linhagem maior 

a necessidade do fornecimento nutricional endógeno ou exógeno para que a ave 

possa atingir o desenvolvimento compatível com sua constituição genética. 

Este fato evidencia a importância do fornecimento do alimento exógeno 

não apenas para manutenção de funções vitais, mas também porque a presença do 

alimento sólido, rico em carboidratos e proteínas, estimula o desenvolvimento do 

trato digestório e induz a produção de secreções digestivas (SKLAN, 2003). 

Além do desenvolvimento anatômico, as aves passam por alterações 

fisiológicas que visam à melhor eficiência das funções digestivas. Estas alterações 

fisiológicas estão relacionadas ao aumento da produção de enzimas digestivas 

(MURAROLLI, 2008).  

O desenvolvimento das enzimas digestivas exerce grande influência no 

aproveitamento de nutrientes pelos frangos de corte. As atividades das enzimas 

digestivas pancreáticas e intestinais aumentam com a idade do frango (SAKOMURA 

et al., 2004a). Segundo NOY & SKLAN (1995), a secreção de amilase, tripsina e 

lipase é pequena até o quarto dia de vida da ave, porém, os níveis de secreção 

destas enzimas aumentam em 100, 50 e 20 vezes, respectivamente, até os 21 dias 

de idade. NITSAN et al. (1991) afirmaram que a atividade das enzimas digestivas 

(unidade/kg de peso vivo) terão seus valores máximos obtidos no pâncreas dos 

frangos aos 80 dias para amilase e lipase e aos 110 dias de idade, para tripsina e 

quimiotripsina, sugerindo que quanto mais avançada a idade da ave, maior a sua 

capacidade digestiva. 

 

4 APROVEITAMENTO NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS 

 

Para a nutrição adequada é preciso considerar dois aspectos para 

elevação dos índices de produtividade: determinação das exigências nutricionais e 

verificação do aproveitamento dos alimentos pelas aves de crescimento lento. Mas, 
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existem poucos trabalhos sobre as exigências nutricionais para aves de crescimento 

lento.  

Níveis de energia, metionina+cistina e lisina inferiores aos recomendados 

por ROSTAGNO et al. (2005) para frangos de crescimento rápido foram 

determinados para aves Isa Label por MENDONÇA et al. (2008) e NASCIMENTO et 

al. (2009 a, b). Com estes resultados, sugere-se a formulação de dietas para aves 

de crescimento lento com níveis nutricionais preconizados para frangos industriais 

podem estar superestimadas. Isso gera problemas relativos ao custo, redução no 

desempenho, maior deposição de gordura na carcaça e elevada excreção dos 

nutrientes não aproveitados pelos animais ao ambiente. No entanto, para a correta 

formulação deve-se atentar não somente ás exigências nutricionais, mas também o 

conhecimento da composição química, energética e a digestibilidade dos 

ingredientes utilizados no preparo da ração (GENEROSO et al., 2008). 

Na literatura, os valores energéticos dos ingredientes de ração variam 

muito. ROSTAGNO et al. (2011), com base em pesquisas realizadas na 

Universidade Federal de Viçosa, elaboraram a tabela brasileira de composição de 

alimentos, em que se observam variações nos valores de composição de alimentos 

quando comparados com tabelas estrangeiras. 

Este fato ocorre porque os valores de energia metabolizável dos 

ingredientes utilizados na alimentação de aves são influenciados por diversos 

fatores, tais como: deficiências de aminoácidos e vitaminas, teores de cálcio e 

fósforo, níveis de inclusão de gorduras, idade e peso das aves, sexo, metodologia 

utilizada, componentes da ração, entre outros. Portanto, associando os fatores 

inerentes aos alimentos à constante evolução genética da avicultura de corte, faz-se 

necessário determinar os valores nutricionais dos alimentos utilizados na formulação 

de rações para aves, proporcionando informações para atualização das tabelas de 

composição de alimentos (SAKOMURA et al., 2004b).  

Embora as avaliações de alimentos com frangos de crescimento rápido 

sejam comuns, poucos estudos, restringindo-se principalmente a utilização de 

alimentos alternativos, foram realizados por WADA et al. (2004); LIMA (2007); 

PERAZZO COSTA et al. (2007a,b); SILVA (2009); KRÁS (2010) para verificar o 



10 

 

 

aproveitamento nutricional de ingredientes de rações com frangos de crescimento 

lento. 

Neste contexto, WADA et al. (2004) determinaram a energia 

metabolizável aparente corrigida para balanço de nitrogênio (EMAn) com frangos de 

corte Isa Label do milho, farelo e óleo de soja e encontraram para estes 

ingredientes, respectivamente, valores energéticos inferiores em 2,3; 10,5 e 9,12%  

aos determinados por ROSTAGNO et al. (2011). Semelhante a este resultado, LIMA 

(2007) avaliou o aproveitamento energético de co-produtos do milho (gérmen 

integral de milho, farelo de glúten 21 e 60%) e determinou para estes alimentos 

menores valores de EMAn com aves de crescimento lento em relação aos frangos 

de crescimento rápido. No entanto, KRÁS (2010) comparando a capacidade 

digestiva de frangos de crescimento rápido (Cobb) e lento (Label Rouge) verificou 

que a EMAn e digestibilidade da fibra detergente ácido da ração foi superior para 

frangos Label Rouge aos 41 dias de idade. 

A contradição dos resultados encontrados na literatura e a escassez de 

pesquisas geram a necessidade de estudos que elucidem o aproveitamento 

nutricional de ingredientes utilizados na alimentação das aves de crescimento lento 

em diferentes idades de avaliação, principalmente, se considerarmos as diferenças 

quanto às demandas nutricionais e também as relativas à velocidade de crescimento 

destas aves. 

A idade da ave, associada ao crescimento corporal e, consequentemente, 

ao desenvolvimento do trato gastrointestinal é um fator que pode interferir nos 

resultados das avaliações do aproveitamento de nutrientes dos alimentos conforme 

verificado por BRUMANO et al. (2006), GENEROSO et al. (2008), MELLO et al. 

(2009), CALDERANO et al. (2010). Assim, considerando-se as diferenças na taxa de 

crescimento das linhagens é provável que seja necessário a formação de um banco 

de dados com valores energéticos e digestíveis dos alimentos constantemente 

utilizados na formulação para aves de crescimento lento. 

Com este estudo, objetivou-se comparar o desenvolvimento do sistema 

digestório, o aproveitamento nutricional de alguns alimentos por aves de 

crescimento lento e rápido em diferentes idades, assim como avaliar o 
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desempenhos das aves de crescimento lento alimentadas com rações calculadas 

com distintos critério de formulação.  

 

REFERÊNCIAS  

1. BATAL, A. B.; PARSONS, C. M. Effects of age on nutrient digestibility in chicks 
fed different diets. Poultry Science, v. 81, p. 400-407, 2002. 

2. BLAGOJEVIC, M.; PAVLOVSKI, Z.; SKRBIC, Z.; LUKIC, M., MILOSEVIC, N.; 
PERIC, L. the effect of genotype of broiler chickens on carcass quality in extensive 
rearing system. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 59, N. 1, p.91-97, 2009. 

3. BRASIL, Instrução Normativa no 7 de 17 de maio de 1999. Dispõe sobre sobre 
normas para a produção de produtos orgânicos vegetais e animais. Disponível 
em: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do? 
operacao=visualizar&id=1662. Acesso em: 07/11/2012. 

4. BRUMANO, G.; GOMES, P.C.; ALBINO, L.F.T.; ROSTAGNO, H.S.; GENEROSO, 
R.A.; SCHMIDT, M. Composição química e valores de energia metabolizável de 
alimentos protéicos determinados com frangos de corte em diferentes idades. 
Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.6, p.2297-2302, 2006. 

5. CALDERANO,A.A.; GOMES, P.C.; ALBINO, L.F.T.; ROSTAGNO, H.S.; SOUZA, 
R.M.; MELLO, H.H.C. Composição química e energética de alimentos de origem 
vegetal determinada em aves de diferentes idades. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.39, n.2, p.320-326, 2010.  

6. COBB-VANTRESS. Suplemento de Crescimento e Nutrição para Frangos de 
Corte. 2008. 8p. Disponível em cobb-vantress.com. Acesso em maio de 2010. 

7. FANATICO, A. C.; PILLAI, P. B.; HESTER, P. Y; FALCONE, C.; MENCH, J. A.; 
OWENS, C. M; EMMERT, . J. L. Performance, livability, and carcass yield of slow- 
and fast-growing chicken genotypes fed low-nutrient or standard diets and raised 
indoors or with outdoor access. Poultry Science, v. 87, p.1012–1021, 2008. 

8. FANATICO, A.C.; BORN, H.. Label rouge: pasture-based poultry production in 
France. Disponível em: http://www.attra.ncat.org/attra-pub/PDF/labelrouge.pdf.  

Acessado em setembro 2012.  

9. FIGUEIREDO, E.A.P.; ÁVILA, V.S. Produção agroecológica de frangos de 
corte e galinhas de postura. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2001. 185p. 

10.GARCIA, R. G.; CALDARA, F. R.; ABREU, A. P. N.; DEMATTÊ FILHO, L. C. D.; 
PEROSA, J. M. Y. Perspectivas de mercado do frango certificado alternativo 
no Estado de São Paulo. Projeto da disciplina de Tópicos em Sistemas de 

Gestão Agroalimentar, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP, 
Botucatu, 2002. 

11.GENEROSO, R.A.R. GOMES, P.C.; ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, F.T.; 
BARRETO, L.T.; BRUMANO, G. Composição química e energética de alguns 
alimentos para frangos de corte em duas idades. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.37, n.7, p.1251-1256, 2008. 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?%20operacao=visualizar&id=1662
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?%20operacao=visualizar&id=1662


12 

 

 

12.GOLDSPINK, G. Local and systemic regulation of muscle growth. In M. F. W. te 
Pas, M. E. Everts & H. P. Haagsman (Orgs.), Muscle Development of Livestock 
Animals. CABI Publishing, MA. 2004. p. 157-168. 

13.GONZALES E.; STRINGHINI, J.H.; DAHLKE, F.; CUNHA,  W.C.P., XAVIER 
S.A.G. Productive consequences of fasting neonatal chicks of different genetic 
constitutions for growing. Brazilian Journal of Poultry Science, v.10, n.4, p. 253 – 
256, 2008. 

14.HELLMEISTER FILHO, P.; MENTEN, F.F.M.; SILVA, M.A.N.; COELHO, A.A.D.; 
SAVINO, V.J.M. Efeito de Genótipo e do Sistema de Criação sobre o 
Desempenho de Frangos Tipo Caipira. Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, 
n.6, (Supl. 2) p.1883-1889, 2003. 

15.HUBBARD. (2006). Products: Slow growth. Disponível em: 
www.hubbardbreeders.com. Acessado em setembro de 2012. 

16.IJI, P.A.; SAKI, A.; TIVEY, D.R. Body and intestinal growth of broiler chicks on a 
commercial starter diet. 2. Development and characteristics of intestinal enzymes. 
British Poultry Science, v. 42, p. 514-522, 2001. 

17.KONDO, N.  Estudo das características morfométricas de diferentes regiões do 
intestino delgado e índices zootécnicos em quatro linhagens de frangos de 
corte. Botucatu: Faculdade Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 

Estadual Paulista. 2003. 125f. Tese (Doutorado em Zootecnia). Faculdade 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, 2003.  

18.KRÁS, R.V. Efeito do nível de fibra da dieta, da linhagem e da idade sobre o 
desempenho, balanço energético e metabolismo da digesta de frangos de 
corte. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2010. 82f. 
Dissertação (Mestrado em Zootecnia). Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, 2010. 

19.LIMA, S.B.P. Avaliação nutricional de co-produtos do milho para frango de 
corte caipira. Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2007. 50f. 
Dissertação (Mestre em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
2007. 

20.MARCHINI C.F.P.; SILVA, P.L.; NASCIMENTO, M.R.B.M.; BELETTI, M.E.; 
GUIMARÃES, E.C.; SOARES, H.L. Morfometria da mucosa duodenal em frangos 
de corte submetidos à temperatura ambiente cíclica elevada. Arquivo Brasileiro 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.61, n.2, p.491-497, 2009. 

21. MELLO, H.H.C.; GOMES, P.C.; ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; SOUZA, 
R.M.; CALDERANO, A.A. Valores de energia metabolizável de alguns alimentos 
obtidos com aves de diferentes idades. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, 

n.5, p.863-868, 2009.  

22.MENDONÇA, M.O.; SAKOMURA, N.K.; SANTOS, F.R.; .; FREITAS, E.R., 
FERNADES, J.B.K.; BARBOSA, N.A.A. Níveis de energia metabolizável para 
machos de corte de crescimento lento criados em semiconfinamento. Revista 
Brasileira de Zootecnia, v.37, n.8, p.1433-1440, 2008.  



13 

 

 

23.MENDONÇA, M.O.; SAKOMURA, N.K.; SANTOS, F.R.; BARBOSA, N.A.A.; 
FERNADES, J.B.K.; FREITAS, E.R. Níveis de energia metabolizável e relações 
energia:proteína para aves de corte de crescimento lento criadas em sistema 
semiconfinado. Acta Scientiarum - Animal Science, v. 29, n. 1, p. 23-30, 2007. 

24.MORAN JR., E. T. Digestion and absortion of carbohydrates in fowl and events 
through perinatal development. Journal of Nutrition, v. 115, p. 665-674, 1985. 

25.MURAROLLI, V.D.A. Efeito de prebiótico, probiótico e simbiótico sobre o 
desempenho, morfologia intestinal e imunidade de frangos de corte. 
Pirassununga: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo. 2008. 101 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 
2008. 

26.NASCIMENTO, D.C.N.; SAKOMURA, N.K.; SIQUEIRA, J.C.; PINHEIRO, S.R.; 
FERNANDES, J.B.K.; FURLAN, R.L. Exigências de metionina + cistina digestível 
para aves de corte Isa Label criadas em semiconfinamento. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.38, n.5, p.869-878, 2009 a. 

27.NASCIMENTO, D.C.N.; SAKOMURA, N.K.; SIQUEIRA, J.C.; SIQUEIRA, J.C.; 
DORADO, L.R.B.; FERNANDES, J.B.K.; MALHEIROS, E.B. Exigências de lisina 
digestível para aves de corte da linhagem Isa Label criadas em 
semiconfinamento. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
v.61, n.5, p.1128-1138, 2009 b. 

28.NIELSEN, B. L., THOMSEN, M. G., SORENSEN, P., YOUNG, J. F.  Feed and 
strain effects on the use of outdoor areas by broilers. British Poultry Science, 

v.44, p.161-169, 2003. 

29.NITSAN, Z.; DUNNINGTON, E. A.; SIEGEL, P. B. Organ growth and 
digestiveenzymes levels to fifteen days of age in lines of chickens differing in body 
weight. Poultry Science, v. 70, n. 12, p. 2040-2048, 1991. 

30.NOY Y, SKLAN D. Posthatch development of poultry. Journal of Applied Poultry 
Research, v.6, n.3, p. 344-354, 1997. 

31.NOY, Y.; SKLAN, D. Digestion and absorption in the young chick. Poultry 
Science, v.74, p. 366-373, 1995. 

32.NOY, Y.; SKLAN, D. Yolk and exogenous feed utilization in the posthatch chick. 
Poultry Science, v. 80, p. 1490-1495, 2001. 

33.PERAZZO COSTA, F.G.; SOUZA, W.G.; SILVA, J.H.V.; GOULART, C.C.; 
MARTINS, T.D.D. Avaliação do feno de maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Paz & 
Hoffman) na alimentação de aves caipiras. Revista da Caatinga, v.20, n.3, p.42-
48, 2007a.  

34.PERAZZO COSTA, F.G.; OLIVEIRA, C.F.S.; BARROS, L.R.; SILVA, E.L.; LIMA 
NETO, R.C.; SILVA, J.H.V. Valores energéticos e composição bromatológica dos 
fenos de jureminha, feijão bravo e maniçoba para aves. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.36, n.4, p.813-817, 2007b. 

35.ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; DONZELE, J.L.; GOMES, P.C.; OLIVEIRA, 
R.F.; LOPES, D.C.; FERREIRA, A.S.; BARRETO, S.L.T. Tabelas brasileiras 



14 

 

 

para aves e suínos - composição e alimentos e exigências nutricionais. 2. 

ed. 186 p. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2005. 

36.ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; DONZELE, J.L.; GOMES, P.C.; OLIVEIRA, 
R.F.M.; LOPES, D.C.; FERREIRA, A.S.;BARRETO, S.L.T. EUCLIDES, R.F. 
Tabelas brasileiras para aves e suínos (composição de alimentos e 

exigências nutricionais). 3. ed. 252 p. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 
2011. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2011. 

37.SAKOMURA N.K.; DEL BIANCHI, M.; PIZAURO JR., J.M., CAFÉ, M.B.; 
FREITAS, E.R. Efeito da idade dos frangos de corte sobre a atividade enzimática 
e digestibilidade dos nutrientes do farelo de soja e da soja integral. Revista 
Brasileira de Zootecnia, v.33, n.4, p.924-935, 2004a. 

38.SAKOMURA, N.K.; SÁ FORTES, C.M.L.; SANTOS, F.R. Determinação da 
digestibilidade dos alimentos para aves. In: Curso de Fisiologia da Digestão e 
Metabolismo de Nutrientes em Aves, UNESP Jaboticabal, 2004b. 1 (CD-ROM) 

39.SANTOS, A.L.; SAKOMURA, N.K.; FREITAS, E.R.; SÁ FORTES, C.M.L.; 
CARRILHO, E.N.V.M.; FERNANDES, J.B.K. Estudo do crescimento, 
desempenho, rendimento de carcaça e qualidade de carne de três linhagens de 
frango de corte. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.5, p.1589-1598, 2005. 

40.SELL, J.L. Physiological limitations anda potential for improvement in 
gastrointestinal tract function of poultry. Journal of Applied Poultru Research, 
v.5, p. 96-101, 1996. 

41.SILVA, E.P.; SILVA, D.A.T.; RABELLO, C.B.V.; LIMA, R.B.; LIMA, M.B.; LUDKE, 
J.V. Composição físico-química e valores energéticos dos resíduos de goiaba e 
tomate para frangos de corte de crescimento lento. Revista Brasileira de 
Zootecnia, vol.38, n.6, p.1051-1058, 2009. 

42.SILVA, M.A.N.; HELLMEISTER FILHO, P.; ROSÁRIO, M.F.; COELHO, A.A.D.; 
SAVINO, V.J.M.; GARCIA, A.A.F.; SILVA, I.J.O.; MENTEN, J.F.M. Influência do 
Sistema de Criação sobre o Desempenho, a Condição Fisiológica e o 
Comportamento de Linhagens de Frangos para Corte. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.32, n.1, p.208-213, 2003.  

43.SKLAN, D. Development of the digestive tract of poultry. World's Poultry 
Science Journal, v.57, n.1, p 415-428, 2001.  

44.SKLAN, D. Fat and carbohydrate use in posthatch chicks. Poultry Science, v. 82, 

p.117-122, 2003. 

45.STRINGUINI, J.H.; LABOISSIÉRE, M.; MURAMATSU, K.; LEANDRO, N.S.M.; 
CAFÉ, M.B. Avaliação do Desempenho e Rendimento de Carcaça de Quatro 
Linhagens de Frangos de Corte Criadas em Goiás. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.32, n.1, p.183-190, 2003.  

46.TAKAHASHI, S.E.; MENDES, A.A.; SALDANHA, E.S.P.B.; PIZZOLANTE, C.C.; 
PELÍCIA, K.; GARCIA, R.G.; PAZ, I.C.L.A., QUINTEIRO, R.R.  Efeito do sistema 
de criação sobre o desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte tipo 
colonial. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.58, n.4, p. 
624-632, 2006. 

http://lattes.cnpq.br/4683998701074244
http://lattes.cnpq.br/3783585152234703
http://lattes.cnpq.br/3783585152234703
http://lattes.cnpq.br/4286231555148237
http://lattes.cnpq.br/9378664604087334


15 

 

 

47.UNI, Z., GANOT, S., SKLAN, D. Posthatch development of mucosa function in the 
broiler small intestine Poultry Science, v.77, n.1, 75-82, 1998.  

48.UNI, Z.; FERKET, P. R. Methods for early nutrition and their potential. World's 
Poultry Science Journal, v.60, n.1, p.101–111, 2004. 

49.UNI, Z.; NOY, Y.; SKLAN, D. Posthatch Development of Small Intestinal Function 
in the Poult. Poultry Science, v.78, n.1, p.215–222, 1999. 

50.WADA, M.T., SAKOMURA, N.K.; MENDONÇA, M.O., FORTES, C.M.L.S.; 
FEITAS, E.R. Determinação dos valores de energia metabolizável de alguns 
ingredientes utilizados na alimentação de frangos de corte tipo caipira. Revista 
Brasileira de Ciência Avícola, supl. 6, p. 59, 2004. 

51.ZANUSSO, J.T.; DIONELLO, N.J.L. Produção avícola alternativa - análise dos 
fatores qualitativos da carne de frangos de corte tipo caipira. Revista Brasileira 
de Agrociência, v. 9, n. 3, p. 191-194, 2003.  



16 

 

 

CAPÍTULO 2  DESENVOLVIMENTO DO APARELHO DIGESTÓRIO, PERFIL 

BIOQUÍMICO SÉRICO E ATIVIDADE DE ENZIMAS 

PACREÁTICAS DE FRANGOS DE CRESCIMENTO LENTO E 

RÁPIDO 

 

RESUMO 

Avaliou-se a biometria de orgãos digestórios e da mucosa intestinal, 

atividade de enzimas pancreáticas e perfil bioquímico sérico de frangos de corte de 

crescimento lento e rápido. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao 

acaso, com dois tratamentos (linhagens Isa Label e Cobb) e cinco repetições de 10 

aves por unidade experimental. Os dados foram submetidos á análise de variância e 

as medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os animais 

foram alojados em baterias e receberam ração comercial e água à vontade durante 

todo período experimental. Para mensurar os parâmetros avaliados aos sete, 21 e 

42 dias de idade, duas aves por repetição foram abatidas por deslocamento cervical. 

O sangue foi coletado no momento do abate e após a separação do soro foram 

determinados os níveis de cálcio (Ca), fósforo (P), proteínas totais, colesterol e 

triglicerídeos. Os frangos de crescimento rápido apresentaram maior peso de 

esôfago+papo, proventrículo+moela, intestinos delgado, grosso e fígado. 

Comparando-se com as aves Isa Label, a linhagem Cobb apresentou maior altura de 

vilo no jejuno, íleo aos sete dias e duodeno aos 42 dias de idade. A profundidade de 

cripta e relação vilo:cripta foi afetada pelas linhagens somente no jejuno aos sete 

dias de idade. O níveis séricos de Ca, P e triglicerídeos foram superiores nas aves 

Isa Label apenas aos 21 dias de idade. As aves de crescimento lento de um modo 

geral apresentaram maior peso relativo de todos os órgãos digestivos, exceto para o 

peso do fígado e intestino delgado aos 7 e 42 dias de idade, respectivamente. O 

peso relativo, atividade da amilase e lipase do pâncreas não diferiram entre as 

linhagens. Conclui-se que existem particularidades das linhagens Isa Label e Cobb 

quanto ao desenvolvimento dos órgãos do sistema digestório e parâmetros séricos 

bioquímicos nas diferentes idades de criação. 

 
Palavras chave: Cobb, enzimas digestivas, Isa Label, mucosa intestinal, soro, 
vilosidades 
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CHAPTER 2  DIGESTIVE APPARATUS DEVELOPMENT, SERUM 

BIOCHEMICAL MEASURES AND PANCREATIC ENZYMES 

ACTIVITY OF SLOW- AND FAST-GROWING BROILERS 

 
ABSTRACT 

 

We evaluated the biometry of digestive organs, morfometry of intestinal 

mucosa, pancreatic enzymes activity and serum biochemical parameter of slow- and 

fast-growing chicken genotypes.  We used a randomized block experimental design 

with two treatments (Isa Label and Cobb strains) and five replicates with 10 broilers 

per experimental unit. Birds were housed in heated batteries from one to 42 days of 

age. Data were submitted to variance analysis and the averages were compared by 

Tukey test at 5% probability. Animals received commercial diets and water ad libitum 

during all experimental period. In order to measure the evaluated parameters, two 

birds of each replicate were slaughtered by cervical dislocation at seven, 21 and 42 d 

of age. Blood was collected at slaughter, and after serum separation levels of 

calcium (Ca), phosphorus (P), total protein, cholesterol and triglyceride were 

determined. The fast-growing broilers presented higher weight of esophagus, 

proventriculus, gizzard, small intestine, large intestine and liver. Villus height was 

higher for Cobb than for Isa Label in the jejunum and ileum at seven days, and 

duodenum at 42 days of age. Crypt ratio was affected by the strains only in jejunum 

at seven days of age. The slow-growing broilers (Isa Label) presented higher relative 

weight of all components of the digestive tract, except for the weight of the liver and 

small intestine at seven and 42 days of age, respectively. Relative weight and 

amylase and lipase activity of pancreas did not differ between strains at different 

ages. The serum Ca, P and triglyceride levels were higher in Isa Label birds only at 

21 days of age. We concluded that Isa Label and Cobb strains present peculiarities 

regarding the development of the digestive system organs and the serum 

biochemical parameters at different ages. 

 
Keywords: Cobb, digestive enzymes, Isa Label, intestinal mucosa, serum, villus 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o método de criação alternativo mais empregado é a produção 

de aves em sistema “caipira” ou colonial. Nestes sistemas de criação, deve ser 

considerado o material genético da ave a ser utilizada. A recomendação é criar aves 

adaptadas, resistentes e com boa conversão alimentar (SALLES, 2005).  

Dessa forma, para atender o mercado de frangos caipiras, foram 

estudados por alguns autores genes específicos para crescimento mais lento, na 

tentativa de encontrar linhagens com maior rusticidade, com características 

sensoriais da carne diferenciadas e adaptadas ao sistema de criação semiconfinado 

(HELLMEISTER FILHO et al., 2003; TAKAHASHI et al., 2006; FANATICO et al., 

2008; BLAGOJEVIC et al., 2009). Estas aves possuem características próprias e, 

normalmente, apresentam taxa de crescimento mais lenta e menores exigências 

nutricionais em relação às linhagens comerciais de corte (SANTOS et al., 2005; 

MENDONÇA et al., 2008). Essas características provavelmente influenciam o 

desenvolvimento digestivo e também o metabolismo destas aves de forma geral. 

Segundo LIMA et al. (2003), o crescimento animal é um processo 

ordenado no qual ocorre o desenvolvimento dos órgãos que se tornam funcionais. 

Os efeitos da seleção no peso corporal dos animais resultam em diferenças entre as 

linhagens com relação ao tamanho relativo dos órgãos ao nascimento e durante seu 

crescimento. Assim, a mensuração de variáveis como o peso relativo dos órgãos 

digestivos (esôfago, papo, proventrículo, moela, intestinos e glândulas anexas), 

morfometria intestinal (altura, número das vilosidades e profundidade da cripta), 

atividade de enzimas digestivas e parâmetros séricos bioquímicos são bons 

indicativos para se verificar a eficiência das diferentes linhagens na digestão e 

metabolismo de nutrientes, assim como sinalizar possíveis distúrbios. 

ROUGIÉRE et al. (2009) e VERDAL et al. (2010) afirmaram existir 

particularidades nas características morfológicas dos órgãos digestivos e na 

morfometria da mucosa intestinal entre linhagens divergentes quanto ao 

aproveitamento nutricional. Segundo estes autores aves com maior compartimento 

gástrico (proventrículo e moela) teriam a eficiência digestiva superior em relação 

àquelas que apresentam maior desenvolvimento do intestino delgado. Assim, 
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estudos mais aprofundados referentes ao conhecimento das particularidades do 

trato gastrintestinal de diferentes linhagens devem ser realizados com a finalidade 

de melhor aplicar os conceitos relativos ao fornecimento de nutrientes, sua digestão 

e metabolismo no organismo dos diferentes genótipos. 

Uma forma de avaliar o metabolismo da ave é monitorar os constituintes 

bioquímicos séricos e de órgãos digestivos como pâncreas e fígado. Os constituintes 

bioquímicos refletem as condições de saúde dos animais e a análise do soro é um 

bom sinalizador para avaliar alterações nos sistemas fisiológicos de frangos de corte 

(MINAFRA et al., 2010).  

Segundo BARBOSA et al. (2011), na maioria das espécies o perfil 

bioquímico sérico sofre influência de raça, clima e manejo. Outros fatores como a 

idade das aves, estado nutricional e condições ambientais também podem afetar o 

estudo dos parâmetros hematológicos. Assim, é possível que as aves de 

crescimento lento apresentem valores bioquímicos séricos de referencia distintos 

dos observados em frangos de corte convencionais. 

Da mesma forma que ocorre na produção de frangos industriais, os 

aspectos relacionados à nutrição representam o maior custo na produção de frangos 

caipiras. Dessa forma, tornam-se necessários avanços tecnológicos específicos a 

este segmento que permitam compreender as diferenças anatômicas e fisiológicas 

existentes entre as linhagens de crescimento lento e rápido e deste modo conseguir 

realizar manejos que melhor se ajustem as particularidades de desenvolvimento dos 

diferentes genótipos e às características peculiares do produto final. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de comparar a biometria de 

orgãos digestórios e da mucosa intestinal, atividade de enzimas pancreáticas e 

constituintes bioquímicos séricos de frangos de corte de crescimento lento e rápido. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Setor de Avicultura do Instituto Federal 

Goiano, Câmpus Rio Verde – GO. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê 

de ética em pesquisa com animais desta mesma instituição sob o protocolo de 

número 012/2012. Foram utilizados 100 pintos de corte, machos, sendo 50 da 
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linhagem Isa Label® e o mesmo número de aves da linhagem Cobb 500®. O período 

experimental foi de 42 dias. As aves foram criadas em galpão convencional de 

alvenaria e alojadas em baterias de arame galvanizado, com quatro andares, 

dimensões de 0,90 m x 0,60 m x 0,40m e número de 10 aves/gaiola.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, 

considerando cada andar da bateria um bloco, com dois tratamentos (linhagens) e 

cinco repetições de 10 aves cada.  

Antes da chegada do lote foram obedecidas as normas, tanto para o 

galpão quanto para as baterias, de limpeza e desinfecção das instalações (telas, 

cortinas, piso, área externa e equipamentos) com duração de sete dias, sendo dois 

dias utilizados para limpeza e cinco dias destinados para vazio sanitário com 

pulverização de desinfetante a base de amônia quaternária e glutaraldeído. 

O aquecimento de cada andar das baterias, nas fases iniciais de criação 

das aves, foi realizado com lâmpadas incandescentes de 100 watts e iluminação 

natural e artificial constante até os 14 dias de idade. Após as aves foram submetidas 

a 20 horas de luz/dia. Foram utilizados comedouros e bebedouros lineares e o 

aquecimento interno foi registrado diariamente com termômetro de máxima e 

mínima, sendo associado ao manejo das cortinas para manter a temperatura interna 

do galpão adequada às aves. 

A água e a ração foram fornecidas à vontade durante todo o período 

experimental, sendo os comedouros supridos de ração duas vezes ao dia, para 

evitar desperdício. As aves foram alimentadas com rações comerciais, à base de 

milho e de farelo de soja e formuladas para atender as demandas nutricionais para a 

fase inicial (1 a 21 dias), de crescimento (22 a 35 dias) e final (36 a 42 dias). Os 

níveis nutricionais de garantia das rações são apresentados na TABELA 1. 

No sétimo, 21º e 42o dias de idade, 10 aves de cada linhagem (duas por 

repetição) após identificação e jejum alimentar de doze horas, sendo este o mesmo 

período recomendado por laboratórios de análises clínicas (APPELT  et al., (2010), 

foram abatidas por deslocamento cervical. As aves abatidas foram selecionadas de 

acordo com o peso médio obtido para parcela, com variação máxima de 5% entre as 

repetições.  



21 

 

 

Para realização da biometria, os órgãos do sistema digestório foram 

medidos e pesados seguindo os seguintes passos: 

– Comprimento do trato gastrintestinal (TGI) em centímetros (cm), medido desde a 

inserção do esôfago na orofaringe até a comunicação do intestino grosso com a 

cloaca; 

– Peso em gramas (g) do esôfago mais papo, separado após medida do 

comprimento do TGI; 

– Peso (g) do proventrículo mais moela; 

– Peso (g) do pâncreas, após a sua separação da alça duodenal; 

– Peso (g) do intestino delgado, porção que compreende o final do estômago 

muscular até o início dos cecos. 

– Peso (g) do intestino grosso, representado pelo peso dos cecos, cólon e reto. 

– Peso (g) do fígado, dado pelo peso do fígado sem a vesícula. 

Com estas medidas determinou-se o peso absoluto (g) e o peso relativo 

(%) dos órgãos digestivos, calculado em percentagem do peso vivo da ave. 

 

TABELA 1. Níveis nutricionais das rações experimentais utilizadas na criação das 

aves de crescimento lento e rápido 

 Níveis nutricionais 

Fases Inicial Crescimento Final 

Umidade, % 12,00 12,00 12,00 
Energia Metabolizável (kcal/kg) 2980 3050 3100 
Proteína Bruta, % 21,00 20,00 18,00 
Extrato Etéreo, % 3,00 2,50 2,50 
Fibra Bruta, % 6,00 6,00 7,00 
Matéria Mineral, % 8,00 8,00 8,00 
Cálcio, % 1,30 1,30 1,30 
Fósforo disponível, % 0,48 0,47 0,45 

 

Para avaliar o perfil bioquímico sérico, no momento do abate foi realizada 

a coleta do sangue de dez aves de cada linhagem. Para isso, após atordoamento, 

foi realizada uma incisão na jugular da ave, 3 mL de sangue foi coletado e em 

seguida, centrifugado a 5.000 rpm por 10 minutos. O soro (sobrenadante) separado 

foi imediatamente colhido em microtubo tipo eppendorf e congelado. Os constituintes 

bioquímicos séricos cálcio, fósforo, proteínas totais, colesterol e triglicerídeos foram 

analisados em triplicata.  
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Para determinar a atividade das enzimas digestivas, o pâncreas foi 

removido, acondicionado em recipientes devidamente identificados e rapidamente 

congelados em nitrogênio líquido para cessar a atividade enzimática. Este material 

foi homogeneizado (1,0 g de tecido e 9,0 mL de água) e depois centrifugado a 5.000 

rpm a 40oC por 10 minutos. O sobrenadante foi coletado para a determinação, em 

triplicata da amilase e da lipase de acordo com as técnicas descritas por MINAFRA 

(2007). Todos os procedimentos foram feitos em banho de gelo com água destilada 

para evitar a perda da atividade enzimática. 

Para determinação da lipase pancreática foi utilizado o princípio 

colorimétrico. Neste, o substrato cromogênico 1-2-o-dilauril-rac-glicero-3-ácido 

glutárico(6-metilresorufina)-ester é clivado em meio alcalino por ação catalítica da 

lipase e forma o 1-2-o-dilauril-rac-glicerol e o intermediário instável ácido glutárico-

(6-metilresorufina) ester que se decompõe espontaneamente no meio alcalino para 

formar ácido glutárico e metilresorufina (cor vermelha). A intensidade da cor 

vermelha formada é diretamente proporcional à atividade da lipase na amostra 

(LABTEST®, 2012). Tanto as análises dos constituintes séricos como a atividade de 

enzimas digestivas foram realizadas por kits comerciais e os princípios para 

determinação de cada parâmetro bioquímico foram seguidos de acordo com as 

normas do fabricante (LABTEST®, 2012). 

Para a mensuração das análises morfométricas da mucosa intestinal, 

foram colhidas amostras de aproximadamente 4 cm dos segmentos do intestino 

delgado (duodeno: a partir do piloro até a porção distal da alça duodenal; jejuno: a 

partir da porção distal da alça duodenal até o divertículo de Meckel; íleo: porção 

anterior aos cecos). As amostras foram abertas longitudinalmente pela borda 

mesentérica, depositadas em placas de papel e fixadas em solução de formol 

tamponado a 10% por 24 horas. Após este período foram armazenadas em álcool 

70% até o momento da preparação das lâminas. 

Para montagem das lâminas, os cortes intestinais foram desidratados em 

série crescente de etanol, diafanizados em xilol e incluídos em parafina. Após esse 

procedimento, realizaram-se cortes multisseriados de 6 μm de espessura, escolheu-

se seis cortes de cada segmento, que foram dispostos em lâmina de vidro, corados 

em hematoxilina-eosina e cobertos com lamínula de vidro. 
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As análises morfométricas da mucosa intestinal foram feitas pelas 

imagens obtidas em aumentos de 4 x com um microscópio ótico acoplado a um 

sistema analisador de imagens da Leica (Image-Pro Plus versão 4.5.0.27). As 

imagens obtidas foram analisadas com o auxílio do programa AnatiQuanti da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

As variáveis estudadas foram altura das vilosidades intestinais (VI), 

profundidade das criptas (CR) (30 leituras por segmento) medidas em micrometros 

(μm) e a relação altura do vilo/cripta (VI/CR). As medidas das VI foram feitas a partir 

da região basal coincidente com a porção superior das criptas até ao ápice das VI. A 

CR foi tomada a partir da região basal das vilosidades até a sua delimitação com a 

muscular da mucosa (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1:  Mensuração da altura de vilo ( ) e profundidade de cripta ( )  

Fonte: arquivo pessoal 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do programa 

SISVAR (Sistema para Análise de Variância, versão 5.0) e as diferenças entre as 

médias foram determinadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1  Biometria de órgãos digestórios  

 

Não houve diferença significativa para o comprimento do TGI das 

linhagens aos sete dias de idade. Aos 21 e 42 dias, observou-se que as aves de 
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crescimento rápido (Cobb) apresentaram comprimento do TGI 22,40 e 25,73% 

maiores em relação ás de crescimento lento (Isa Label) (TABELA 2).  

 

TABELA 2. Peso corporal, comprimento (cm), peso absoluto (g) e relativo (%) de 

órgãos do sistema digestório de frangos de corte de crescimento lento 

(Isa Label) e rápido (Cobb) aos 7, 21 e 42 dias de idade 

Variáveis Peso absoluto (g) Peso relativo (%) 

 
Isa 

Label 
Cobb P1 CV2,% 

Isa 
Label 

Cobb P1 CV2,% 

  7 dias de idade 

Peso Vivo 97,70b 142,50a 0,000 2,80     

Comprimento TGI (cm) 98,70a 105,90a 0,105 5,35     

Esôfago+papo 1,47b 1,82a 0,009 7,14 1,50a 1,28b 0,025 7,14 

Proventrículo+moela 8,99b 11,24a 0,018 9,11 9,19a 7,89b 0,042 8,79 

Intestino delgado 9,23b 11,00a 0,003 4,39 9,44a 7,72b 0,004 5,51 

Intestino Grosso 2,32b 3,11a 0,002 12,91 2,37a 2,19a 0,380 13,30 

Fígado 3,14b 5,93a 0,023 14,03 3,22a 4,16a 0,060 15,59 

Pâncreas 0,50b 0,64a 0,019 10,26 0,51a 0,44a 0,103 9,81 

  21 dias de idade 

Peso Vivo 416,90b 613,90a 0,000 2,18     

Comprimento TGI (cm) 141,40b 173,10a 0,015 7,74     

Esôfago+papo 3,53b 4,52a 0,003 19,51 0,85a 0,74b 0,019 18,71 

Pró-ventrículo+moela 25,72b 29,87a 0,045 8,17 6,16a 4,86b 0,009 7,82 

Intestino delgado 34,41b 47,21a 0,001 13,42 8,24a 7,70a 0,131 5,69 

Intestino Grosso 12,52b 15,55a 0,004 5,69 1,85a 1,48b 0,038 11,49 

Fígado 7,71b 9,09a 0,048 11,41 3,01a 2,53b 0,012 6,26 

Pâncreas 1,55a 1,96a 0,050 5,63 0,37a 0,32a 0,109 11,62 

  42 dias de idade 

Peso Vivo 1.292b 2.212a 0,000 1,91     

Comprimento TGI (cm) 163,90b 220,70a 0,004 8,06     

Esôfago+papo 7,09b 10,61a 0,015 15,45 0,55a 0,48b 0,045 15,28 

Pró-ventrículo+moela 49,95b 69,79a 0,002 8,04 3,63a 3,16b 0,049 7,89 

Intestino delgado 50,83b 115,73a 0,000 10,46 3,94b 5,23a 0,010 9,61 

Intestino Grosso 15,86a 18,38a 0,253 
17,47 

 1,23a 0,83b 0,030 18,51 

Fígado 27,69b 46,30a 0,001 9,19 2,14a 2,09a 0,673 8,08 

Pâncreas 3,03a 3,88a 0,124 20,00 0,24a 0,18a 0,069 18,75 
Médias seguidas de letras distintas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 
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O crescimento do TGI é importante no desenvolvimento geral da ave, 

uma vez que o melhor desempenho está associado à capacidade de ingestão e 

digestão de alimentos.  

Segundo NITSAN et al. (1991), nos primeiros dias de vida, o sistema 

digestivo cresce mais rapidamente que o restante do corpo da ave. De acordo com o 

autor, nesta fase da vida da ave, o intestino delgado aumenta seu peso à velocidade 

maior que o peso corporal e de órgãos essenciais, como o pulmão. Isso ocorre 

porque imediatamente após a eclosão, os pintinhos utilizam suas limitadas reservas 

corporais e as provenientes do saco vitelino, para o rápido desenvolvimento 

funcional do trato gastrintestinal a fim de desenvolver a capacidade de digerir 

alimentos e assimilar nutrientes (UNI & FERKET, 2004). Por isso, apesar das aves 

Isa Label apresentarem desenvolvimento corporal mais lento que as Cobb, é 

intrínseco a espécie que seja dada prioridade para o crescimento do trato 

gastrintestinal, com a finalidade de torná-lo eficientemente funcional e por este 

motivo, nos primeiros sete dias de vida, não foram observadas diferenças para o 

comprimento do TGI entre as linhagens. 

Exceto para o intestino grosso aos 42 e pâncreas aos 21 e 42 dias de 

idade, as aves de crescimento rápido apresentaram maior o peso absoluto (g) de 

órgãos digestórios. 

O maior peso absoluto de órgãos digestivos é resultado do melhoramento 

genético destes frangos, os quais foram selecionadas para maior massa muscular. 

De acordo com LEWIS et al. (1997) a seleção para maior peso corpóreo resultou na 

diminuição do hipotálamo que é o centro controlador da saciedade propiciando às 

aves de crescimento rápido maior apetite, capacidade de consumo e possibilitando 

também dessa forma, o desenvolvimento acelerado do TGI.   

Observou-se maior peso relativo dos órgãos digestórios nas aves de 

crescimento lento, excetuando-se o peso do intestino delgado aos 42 dias de idade. 

Não houve diferenças entre as linhagens para o peso  relativo do fígado e intestino 

grosso (sete dias de vida), intestino delgado (21 dias de idade) e fígado (42 dias de 

idade). O peso relativo do pâncreas não diferiu entre as linhagens nas diferentes 

idades de avaliação (TABELA 2). 
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SANTOS et al. (2005), estudaram o crescimento de três linhagens de 

frangos de corte: Cobb, de crescimento rápido; Isa Label e Paraíso Pedrês, ambas 

de crescimento lento. Os autores estabeleceram o peso de abate de 2,5kg e 

observaram maior proporção de fígado, intestinos e proventrículo nas aves de 

crescimento rápido que as de crescimento lento. Com relação ao peso da moela, 

estes autores verificaram comportamento inverso ao que ocorreu com os demais 

órgãos analisados, ou seja, as linhagens Isa Label e Paraíso Pedrês apresentaram 

maior proporção desse órgão.  

Semelhante ao que foi determinado neste trabalho, CHAVES (2007) 

verificou maior peso de proventrículo + moela e intestino delgado nas aves de 

crescimento lento (Isa Label) aos 21 dias de idade em relação a uma linhagem de 

crescimento rápido (Hubbard). De acordo com este autor o maior peso relativo dos 

órgãos digestórios dos frangos Isa Label pode ser justificado pelo menor tamanho de 

carcaça destes, uma vez que as aves da linhagem Cobb são selecionadas para 

maior rendimento de carne causando, por consequência, detrimento no peso relativo 

dos órgãos internos. 

Por outro lado, o maior percentual de órgãos digestivos pode resultar no 

melhor aproveitamento dos alimentos, uma vez que a dimensão do trato 

gatrintestinal, assim como sua eficiência na quebra e absorção dos nutrientes irão 

afetar positivamente o aproveitamento nutricional. 

Algumas pesquisas (TAYLOR & JONES, 2004; ROUGIÉRE et al., 2009; 

VERDAL et al., 2010), têm relacionado o maior peso do compartimento gástrico 

(proventrículo + moela) ao incremento no aproveitamento energético das rações. 

Especificamente, VERDAL et al. (2010) avaliaram a morfologia do TGI de duas 

linhagens de frangos de corte selecionadas para alto ou baixo aproveitamento 

energético de dietas a base de trigo. Os autores verificaram que as aves da 

linhagem selecionadas para alto aproveitamento energético tinham moela e 

proventriculo 34% e 22%, respectivamente, mais pesados que as de baixo 

aproveitamento. Segundo os pesquisadores, aves de alto aproveitamento energético 

possuem maior atividade do proventrículo e moela, enquanto as de baixo 

aproveitamento energético possuem uma adaptação intestinal caracterizada pelo 
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maior peso dos órgãos viscerais, comprimento e modificações histológicas 

intestinais.  

Dessa forma, ao analisar os dados da literatura é possível  inferir que o 

compartimento gástrico em aves exerce considerável influência no aproveitamento 

energético e portanto, o maior peso relativo de proventrículo e moela em aves de 

crescimento lento podem constituir-se numa vantagem digestiva destas aves. 

 

3.2 Morfometria da mucosa intestinal  

 

Aos sete dias de idade, foram observados maior altura de vilo (µm), 

profundidade de cripta (µm) e relação vilo:cripta do jejuno para as aves Cobb. 

Também, verificou-se no íleo desta linhagem maior altura de vilo em relação à Isa 

Label (TABELA 3). As demais variáveis morfométricas avaliadas apresentaram 

resultados semelhantes para as duas linhagens estudadas.  

 

TABELA 3. Altura de vilo (µm), profundidade de cripta (µm) e relação vilo:cripta do 

duodeno, jejuno e íleo de frangos de corte de crescimento lento (Isa 

Label) e rápido (Cobb) aos sete dias de idade 

 Linhagem   

Variáveis 
Isa Label Cobb P1 CV2,% 

Duodeno    

Vilo (µm) 755,0a 887,1a 0,090 11,47 
Cripta (µm) 220,7a 233,0a 0,451 10,29 
Relação V:C 3,47a 3,82a 0,196 9,94 

 Jejuno    

Vilo (µm) 463,9b 638,5a 0,028 14,89 
Cripta (µm) 176,1b 213,1a 0,029 9,03 
Relação V:C 2,66b 3,07a 0,035 7,38 

 Ileo    

Vilo (µm) 371,8b 581,3a 0,014 16,59 
Cripta (µm) 151,4a 183,8a  0,154 17,41 
Relação V:C 2,55a 3,18a 0,153 19,79 
Médias seguidas de letras distintas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 
 

Como os frangos Cobb possuem crescimento mais rápido, era esperado o 

maior desenvolvimento da mucosa intestinal, uma vez que, aves que possuem 
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vilosidades mais altas terão maior absorção de nutrientes, sendo o maior aporte 

nutricional refletido no desempenho (BOLELI et al., 2002).  

Em contraste, segundo VERDAL et al. (2010) a maior altura de 

vilosidades pode ser apenas uma tentativa fisiológica de compensar a baixa 

funcionalidade da área gástrica. Da mesma forma que o verificado neste 

experimento, os autores também observaram que frangos que apresentavam menor 

compartimento gástrico possuíam intestinos mais longos e pesados, principalmente 

no jejuno e íleo, tendo ainda nestes segmentos intestinais maior altura de 

vilosidades e profundidade de criptas.  

Aos 21 dias de idade, não se observou diferença estatística para as 

medidas morfométricas dos segmentos intestinais das linhagens Isa Label e Cobb 

(TABELA 4). Porém, os frangos da linhagem Cobb apresentaram maior altura de vilo 

do duodeno aos 42 dias de idade. Não houve diferenças estatísticas para os outros 

parâmetros morfométricos avaliados (TABELA 5).  

 

TABELA 4. Altura de vilo (µm), profundidade de cripta (µm) e relação vilo:cripta do 

duodeno, jejuno e íleo de frangos de corte de crescimento lento (Isa 

Label) e rápido (Cobb) aos 21 dias de idade 

 Linhagem   

Variáveis 
Isa Label Cobb P1 CV2,% 

Duodeno    

Vilo (µm) 1.312,0 1.278,0 0,679 9,35 
Cripta (µm) 301,9 315,8 0,271 5,61 
Relação V:C 4,19 4,30 0,582 6,94 

 Jejuno    

Vilo (µm) 914,4 1.001,1 0,347 13,46 
Cripta (µm) 255,1 262,2 0,856 22,58 
Relação V:C 3,91 3,94 0,917 13,98 

 Íleo    

Vilo (µm) 616,9 643,8 0,439 7,82 
Cripta (µm) 142,5 152,4 0,616 19,49 
Relação V:C 4,49 4,74 0,705 21,01 

1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

São escassos na literatura dados sobre morfometria das vilosidades e 

criptas intestinais de frangos de crescimento lento, mais ainda sobre o 

desenvolvimento dessas estruturas com a idade. Entretanto, sabe-se que ocorre 
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aumento no comprimento do vilo da mucosa duodenal de frangos de corte com a 

idade (IJI et al., 2001) e que para frangos de crescimento rápido, a altura de 

vilosidade máxima foi atingida no 33º dia de criação, conforme observado por 

MARCHINI et al. (2009). Portanto, considerando as diferenças no desenvolvimento 

corporal e de órgãos digestivos entre as linhagens, é possível afirmar que, aos 42 

dias de idade, as vilosidades duodenais dos frangos Isa Label ainda não atingiram 

sua máxima altura, motivo pelo qual apresentam-se inferiores àquelas determinadas 

com frangos Cobb que já estão em estágio de terminação. 

 

TABELA 5. Altura de vilo (µm), profundidade de cripta (µm) e relação vilo:cripta do 

duodeno, jejuno e íleo de frangos de corte de crescimento lento (Isa 

Label) e rápido (Cobb) aos 42 dias de idade 

 Linhagem   

Variáveis 
Isa Label Cobb P1 CV2,% 

Duodeno    

Vilo (µm) 1.324,3b 1.553,9a 0,011 5,64 
Cripta (µm) 272,1a 307,2a 0,098 8,92 
Relação V:C 4,99a 5,15a 0,786 16,22 

 Jejuno    

Vilo (µm) 1.138,3a 1.029,2a 0,258 12,06 
Cripta (µm) 223,1a 176,4a 0,057 13,89 
Relação V:C 5,18a 5,94a 0,105 10,23 

 Íleo    

Vilo (µm) 676,4a 715,7a 0,416 9,83 
Cripta (µm) 120,4a 135,9a 0,061 7,36 
Relação V:C 5,76a 5,43a 0,513 13,03 
Médias seguidas de letras distintas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

As aves com uma semana de vida apresentaram altura média das 

vilosidades do duodeno iguais a 755 e 887 μm; profundidade média das criptas 

intestinais de 220 e 232 μm para linhagem Isa Label e Cobb, respectivamente. Na 6a 

semana de idade, os valores deste segmento intestinal compreendiam cerca de 

1.324 e 1.553 μm de altura de vilos; 272 e 307 μm de profundidade de cripta 

respectivamente, para as linhagens Isa Label e Cobb. Os valores de altura de 

vilosidade aos sete dias de idade se aproximam dos relatados por MARCHINI et al. 

(2009) que determinaram valores de 772,8 μm de frangos criados em ambiente 

termoneutro. Porém, os de profundidade de cripta são superiores aos verificados 
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pelos autores (141,8 μm). Aos 42 dias de idade, semelhante ao obtido neste ensaio, 

FUKAYAMA et al. (2004) verificaram altura média das vilosidades do duodeno igual 

a 1.523 µm e profundidade de cripta de 209 a 275 µm. 

Os resultados obtidos neste trabalho para as medidas morfométricas 

intestinais de ambas linhagens seguiram o padrão esperado. De acordo com 

BOLELI et al. (2002), as vilosidades do duodeno são mais longas que as do jejuno e 

íleo, o que foi confirmado no presente estudo independente da idade. Pode-se notar 

que quanto mais distante do proventrículo e moela, menores são as vilosidades. Da 

mesma forma, quanto mais distante do proventrículo e moela menores são as 

alterações morfométricas devido à idade (REZENDE & BELETTI, 2008). 

As criptas intestinais acompanharam o desenvolvimento das vilosidades, 

o que era de se esperar, pois as células epiteliais das vilosidades são oriundas da 

proliferação das células indiferenciadas encontradas nas criptas (MACARI, 1999; 

CUNNINGHAM, 2004). Assim, quanto maior a vilosidade, maior será a proliferação 

celular, mais células indiferenciadas serão necessárias, justificando criptas maiores 

ou mais profundas. 

Segundo BOARO (2009), o intestino delgado é responsável pelo processo 

de quebra e assimilação dos nutrientes contidos nos alimentos, sendo o duodeno e 

jejuno o maior sítio de digestão e absorção, respectivamente. Dessa forma, a 

ausência de diferenças quanto a morfometria intestinal aos 21 e 42 dias de idade 

(exceto para comprimento de vilo do duodeno), indicam que as aves com 

desenvolvimento corporal mais lento podem ser tão eficientes quanto as aves Cobb 

no que se refere à absorção de nutrientes.  

 

3.3 Perfil bioquímico sérico e atividade de enzimas pancreáticas  

 

Não houve diferenças entre as linhagens estudadas para os níveis séricos 

de cálcio (Ca), fósforo (P), proteínas totais (PT), colesterol (Col) e triglicerídeos (Tri) 

aos sete e 42 dias de idade (TABELAS 6 e 8, respectivamente).  

As provas laboratoriais do sangue podem servir como ferramentas 

importantes para monitorar a saúde dos frangos, no diagnóstico de doenças, seu 

tratamento e das condições de saúde. BORSA et al. (2006) afirmam que existem 
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poucos trabalhos sobre níveis de referência em aves industriais e seja esta, talvez, a 

causa da não utilização de exames de laboratório na área de patologia aviária.  

 

TABELA 6. Perfil bioquímico sérico e atividade de enzimas pancreáticas de frangos 

de corte de crescimento lento (Isa Label) e rápido (Cobb) aos sete dias 

de idade  

  
Linhagens 

P1 CV2,% 
Isa Label Cobb 

Níveis Séricos     

Ca (mg/dL) 12,83 13,07 0,799 10,87 

P (mmol/L) 5,11 5,10 0,996 10,22 

Proteína Total (g/dL) 3,17 3,19 0,951 16,11 

Colesterol (mg/dL)  200,17 152,17 0,176 26,00 

Triglicerídeos (mg/dL)  208,76 167,65 0,102 16,34 

Atividade enzimática    

Amilase (UI/dL) 478,18 460,91 0,609 10,50 

Lipase (UI/dL) 200,43 208,65 0,599 11,14 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

Mais escassos ainda, são o estudos que apresentem parâmetros 

bioquímicos séricos determinados com linhagens de crescimento lento. 

Considerando que segundo BARBOSA et al. (2011) a idade e raça das aves, 

condições ambientais e diferentes regiões ou países são fatores que podem afetar o 

estudo dos níveis séricos bioquímicos, os resultados obtidos podem constituir-se 

como referência para aves da linhagem Isa Label em diferentes idades. 

Aos 21 dias de idade, as aves Isa Label apresentaram maiores valores de 

Ca, P e triglicerídeos em relação aos níveis observados com as aves Cobb (TABELA 

7). 

Devido a grande utilização do Ca e P, estes encontram-se sempre em 

transição entre o plasma e os ossos. Por isso, quando a ingestão de Ca é suficiente 

ou excessiva ele é rapidamente depositado nos ossos; entretanto, no contrário, o 

cálcio dos ossos é mobilizado, aumentando sua concentração no sangue (SIMÕES, 

2012).  

Embora aos 21 dias de idade as aves Cobb tenham apresentado níveis 

de Ca e P inferiores às Isa Label (TABELA 7), foi observado para esta última 
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linhagem relação Ca:P igual a 1,98:1. Este valor é muito próximo a relação Ca:P de 

2:1, considerada ideal nos organismos vivos e em estado de normalidade conforme 

descrito por MINAFRA et al. (2010).  

 

TABELA 7. Perfil bioquímico sérico e atividade de enzimas pancreáticas de frangos 

de corte de crescimento lento (Isa Label) e rápido (Cobb) aos 21 dias 

de idade  

 
Linhagens 

P1 CV2,% 
Isa Label Cobb 

Níveis Séricos     

Ca (mg/dL) 12,95a 10,08b 0,019 19,17 

P (mmol/L) 6,57a 4,04b 0,002 19,58 

Proteína Total (g/dL) 5,72a 
 

6,47a 0,152 18,29 

Colesterol (mg/dL)  173,63a 162,89a 0,433 17,85 

Triglicerídeos (mg/dL)  244,35a 172,25b 0,000 17,71 

Atividade enzimática    

Amilase (UI/dL) 445,82a 486,36a 0,302  11,50 

Lipase (UI/dL) 267,80ª 269,71a 0,915 9,15 

Médias seguidas de letras distintas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

TABELA 8. Perfil bioquímico sérico e atividade de enzimas pancreáticas de frangos 

de corte de crescimento lento (Isa Label) e rápido (Cobb) aos 42 dias 

de idade  

 Linhagens 
P1 CV2,% 

Isa Label Cobb 

Níveis Séricos     

Ca (mg/dL) 14,58 13,32 0,343 13,30 

P (mmol/L) 5,49 5,03 0,452 16,64 

Proteína Total (g/dL) 13,22 13,17 0,978 21,13 

Colesterol (mg/dL)  191,30 208,96 0,419 15,49 

Triglicerídeos (mg/dL)  174,43 173,51 0,931 9,17 

Atividade de enzimas pancreáticas    

Amilase (UI/dL) 497,82 571,51 0,270 17,05 

Lipase (UI/dL) 337,43 314,55 0,082 4,81 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 
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Ainda que a diferença significativa para o nível de triglicerídeos séricos 

tenha sido observada apenas aos 21 dias de idade foi verificado no soro das aves 

Isa Label valores superiores às aves Cobb em 59,65; 41,86 e 0,70% aos 7, 21 e 42 

dias de idade, respectivamente. De acordo com BORSA et al. (2011), triglicerídeos e 

colesterol são componentes analisados nos testes de avaliação do metabolismo 

lipídico, sendo o triglicerídeo o lipídeo padrão do organismo, que constitui, em 

média, 95% de toda o lipídeo que existe no corpo. O colesterol é constituinte 

fundamental na estrutura das membranas celulares, síntese de ácidos biliares e 

hormônios esteroides (RIEGEL, 1996). 

Na medida em que o organismo está processando certa quantidade de 

lipídeos provenientes do alimento, os triglicerídeos ingeridos são hidrolisados e 

organizados em unidades lipoproteicas denominadas quilomicrons (QM). Os QM são 

absorvidos pelo mesentério e daí transportados na corrente sanguínea. Além disso, 

a síntese de gorduras (lipogênese) nas aves ocorre no fígado, sintetizando 

triglicerídeos que são secretados na corrente sanguínea para a utilização em outros 

tecidos (BORSA et al., 2011).  

Dessa forma, o maior nível de triglicerídeos sanguíneos nas aves Isa 

Label pode ser explicado pela maior atividade do metabolismo lipídico aos sete e 21 

dias de idade. Considerando-se que estas aves foram alimentadas com uma dieta 

comercial formulada para atender as exigências energéticas de frangos industriais 

na fase inicial (nível energético de 2.980 kcal/kg) e que a exigência para machos Isa 

Label para esta idade é de 2750 kcal (MENDONÇA et al., 2008), verifica-se um 

excedente energético, que provavelmente foi desviado para o metabolismo lipídico, 

resultando em maior produção de triglicerídeos para deposição nos adipócitos. 

Maior deposição de gordura na carcaça de aves Isa Label foram 

observados por SANTOS et al. (2005) e MADEIRA et al. (2010). De acordo com 

MENDONÇA et al. (2008) a maior ingestão de energia metabolizável, proporcionada 

pelo aumento da EMAn dietética, promoveu excedente de energia nas aves Isa 

Label além da mantença e deposição de tecido magro, que incrementou a gordura 

corporal. Diante disso, deve-se estar atento aos níveis nutricionais das dietas para 

aves de crescimento lento para evitar características indesejáveis na carcaça. 
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Não houve diferenças entre as linhagens Isa Label e Cobb quanto a 

atividade de enzimas pancreáticas (amilase e lipase) nas diferentes idades de 

avaliação (TABELA 6, 7 e 8).  

Os níveis de atividade da amilase pancreática encontrados neste ensaio 

para a duas linhagens em ambas as idades de criação (445,82 a 571,51 UI/dL) são 

inferiores aos determinados por MINAFRA et al. (2010) que avaliaram frangos de 

corte aos sete e 21 dias de idade alimentados com dieta suplementada com amilase 

nas fases pré-inicial e inicial e encontraram atividade entre 537,31 a 774, 83 UI/dL. 

Vários fatores podem influenciar a atividade de enzimas digestivas 

pancreáticas, entre eles: a idade da ave (SAKOMURA et al., 2004); nível de 

alimentação e composição da dieta (STRINGHINI et al., 2009); utilização de enzimas 

exógenas (MINAFRA et al., 2010); uso de aditivos (LIMA et al., 2003), entre outros. 

De acordo com BORSA et al. (2006) as variações na atividade das 

diferentes enzimas estudadas em relação aos resultados encontrados por outros 

autores podem estar relacionadas aos kits comerciais, à aparelhagem usada para as 

dosagens, ao método de colheita de amostras e da obtenção do soro. Ressalta-se 

que fatores relacionados ao clima, ao tipo de alimentação e ao manejo podem refletir 

nos resultados das análises, impossibilitando o uso de valores determinados em 

outros países como referência. Por essa razão, é importante a determinação dos 

parâmetros bioquímicos em diferentes aves nas diferentes condições brasileiras.  

Considerando a menor precocidade de crescimento corporal das aves Isa 

Label, era esperado que o crescimento dos órgãos digestivos e produção de 

enzimas nestes animais se desenvolvessem mais lentamente que nas aves 

convencionais. Porém, com os resultados obtidos neste ensaio, foi possível verificar 

que não houve diferenças quanto à atividade de enzimas digestivas, sugerindo que 

a digestão de nutrientes ocorre de forma semelhante entre as linhagens em estudo. 

Entretanto, para inferir sobre o aproveitamento nutricional dos diferentes alimentos, 

todos os fatores envolvidos na digestão, absorção e metabolismo de nutrientes 

devem ser analisados em conjunto, a fim de obter resultados mais conclusivos.  
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4 CONCLUSÃO 

Existem particularidades das linhagens Isa Label e Cobb quanto ao 

desenvolvimento dos órgãos do sistema digestório e parâmetros séricos bioquímicos 

nas diferentes idades de avaliação. Não há diferenças quanto à atividade total das 

enzimas pancreáticas lipase e amilase, indicando capacidade de digestão de 

nutrientes semelhantes entre as linhagens. 
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CAPÍTULO 3 – VALORES DE ENERGIA METABOLIZÁVEL E METABOLIZAÇÃO 

DE NUTRIENTES DE ALGUNS ALIMENTOS OBTIDOS COM 

AVES DE CRESCIMENTO LENTO E RÁPIDO EM DIFERENTES 

IDADES 

 

RESUMO 

 

Foram realizados dois ensaios para determinar a energia metabolizável 

aparente (EMA) e a energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de 

nitrogênio (EMAn), coeficiente de metabolizabilidade aparente de matéria seca 

(CMAMS), nitrogenio (CMAN), extrato etéreo (CMAEE) e energia bruta (CMAEB) de 

quatro alimentos para aves de crescimento lento e rápido (Isa label e Cobb, 

respectivamente) em diferentes idades. Os alimentos testados foram: milho, gérmen 

integral de milho (GIM), sorgo e farelo de soja (FS). Utilizou-se o método de coleta 

total de excretas com pintos de corte machos nos períodos de 10 a 17 dias e de 28 a 

35 dias de idade. Foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso, com 

dois tratamentos (linhagens), quatro repetições de dez animais por repetição no 

primeiro período experimental e seis aves no segundo. Para verificar o efeito da 

idade da ave sobre as variáveis analisadas foi utilizada a análise de variância 

conjunta. Não houve efeito das linhagens sobre o CMAMS e CMAN, entretanto, as 

aves Isa Label apresentaram maior CMAEE em todos os alimentos estudados. 

Determinou-se com os frangos Isa Label valores de EMA, EMAn e CMAEB do milho 

superiores á linhagem Cobb em 5,75; 3,44 e 5,75% respectivamente. A EMA e 

EMAn dos demais ingredientes não foi afetada pelas linhagens. Independente da 

linhagem avaliada, a idade das aves influenciou os valores de EMA e EMAn do GIM, 

sorgo e FS, indicando que, com o avançar da idade, as aves melhoram o 

aproveitamento dos alimentos. 

 

Palavras chave: Cobb, coleta total, composição química, Isa Label 
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CHAPTER 3. METABOLIZABLE ENERGY VALUES AND NUTRIENTS 

METABOLIZABILITY OF FEEDSTUFF OBTAINED FROM SLOW- 

AND FAST-GROWING BROILERS GENOTYPES AT DIFFERENT 

AGES 

 

ABSTRACT  

 

We carried out two assays to determine the apparent metabolizable 

energy (AME) and nitrogen corrected apparent metabolizable energy (AMEn), 

coefficient of metabolizability of gross energy (CMGE), amino acids digestible, 

coefficient of apparent metabolizability of dry matter (AMDM), nitrogen (AMN), ether 

extract (AMEE) and crude energy (AMCE) of four kinds of feedstuff for slow- and 

fast-growing chicken genotypes (Isa Label and Cobb, respectively), at different ages. 

We studied the following feed: corn grain, corn germ, ground sorghum, and soybean 

meal. We used the traditional method of total excreta collection for male broiler 

chickens in the period from 10 to 17 days of age and 28 to 35 days of age. We used, 

for each feedstuff, a randomized block experimental design with two treatments 

(strains and four replicates with ten animals per replication in the first experimental 

period and six in the second. We also carried out a combined analysis of variance to 

determine the effects of age. We observed  no effect of the growth rate of the strains 

on the AMDM and AMN; however, Isa Label broilers presented  higher AMEE of 

feedstuffs.  Compared to the Cobb strain, Isa Label broilers presented superior 

values of AME, AMEn  and AMCE for (5,75; 3,44 and 5,75%, respectively). The AME 

and AMEn of the other ingredients were not affected by the strains. Age affected the 

AME and AMEn values of corn germ, ground sorghum, and soybean meal, showing 

that, with advancing of age, birds improve the utilization of feedstuff. 

 

Keywords: chemical composition, Cobb, Isa Label, total collection 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na avicultura alternativa utilizam-se aves com características próprias 

sendo que estas, normalmente, apresentam curvas e taxa de crescimento diferente 

das linhagens comerciais de corte (SANTOS et al., 2005). Normalmente, são aves 

de crescimento mais lento cujas exigências energéticas diferem das exigências dos 

frangos convencionais (MENDONÇA et al., 2007). Portanto, é possível que as 

linhagens de crescimento lento aproveitem os nutrientes dos alimentos de maneira 

diferente das linhagens industriais.  

Para a formulação de rações economicamente viáveis é importante 

conhecer o valor nutritivo dos alimentos. Para isso, é necessário determinar a 

composição química, a disponibilidade dos nutrientes, a concentração e o 

aproveitamento de energia dos alimentos (GENEROSO et al., 2008).  

No entanto, embora as avaliações de alimentos com frangos de 

crescimento rápido sejam comuns, poucos estudos, entre estes os apresentados por 

KRÁS (2010), LIMA (2007); PERAZZO COSTA et al. (2007a,b) e SILVA (2009) 

foram realizados para verificar o aproveitamento nutricional de ingredientes de 

rações com frangos de crescimento lento. 

WADA et al. (2004) determinaram a EMAn com frangos de corte Isa Label 

do milho, farelo e óleo de soja. Estes autores encontraram para estes ingredientes, 

respectivamente, valores energéticos inferiores em 2,3; 10,5 e 9,12% aos 

determinados com frangos de crescimento rápido por ROSTAGNO et al. (2011), 

indicando haver diferenças no aproveitamento nutricional entre aves de crescimento 

lento e rápido.  

Este fato gera a necessidade de estudos que elucidem o aproveitamento 

nutricional de alimentos protéicos e energéticos utilizados na alimentação das aves 

com menor taxa de crescimento, principalmente, se considerarmos que, segundo 

CALDERANO et al. (2010), a idade da ave associada ao desenvovimento do trato 

gastrintestinal podem interferir nos resultados das avaliações nutricionais dos 

alimentos.  

Segundo MENDONÇA et al. (2008), aves de corte de crescimento lento 

aumentam a capacidade de metabolização da energia da ração com a elevação 
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idade. Desta forma, a utilização de valores tabelados de EMAn para composição das 

rações podem superestimar o aproveitamento da energia por essas aves na fase 

inicial e subestimar na fase final (LIMA, 2007).  

De acordo com MELLO et al. (2009), a digestibilidade de energia tende a 

aumentar com a idade da ave, pois o trato digestivo se desenvolve, melhorando a 

capacidade de aproveitamento dos nutrientes e da energia dos alimentos. Para 

SAKOMURA et al. (2004), os menores valores de energia metabolizável 

determinados nas três primeiras semanas de idade das aves podem ser justificados 

pelas baixas atividades de enzimas como a amilase e a lipase, de modo que nesse 

período a capacidade de digestão das aves não está totalmente desenvolvida, o que 

limita o aproveitamento dos nutrientes, principalmente dos lipídeos, das dietas.  

Considerando a menor precocidade de crescimento corporal das aves Isa 

Label, é possível que, o crescimento dos órgãos digestivos e produção de enzimas 

nestes animais se desenvolvam a uma taxa diferente dos frangos industriais, 

influenciando assim, o aproveitamento dos nutrientes e consequentemente a 

formulação eficiente de rações com dados nutricionais provenientes de tabelas de 

composição determinadas com linhagens de crescimento rápido. 

Dessa forma, este trabalho foi realizado com o objetivo de determinar a 

composição química, os coeficientes de metabolização de nutrientes, a energia 

metabolizável aparente e aparente corrigida para balanço de nitrogênio de alguns 

alimentos para frangos de corte de crescimento lento e rápido em diferentes idades 

de criação. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram realizados dois experimentos metabólicos no setor de avicultura 

do Instituto Federal Goiano, Câmpus Rio Verde – GO. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com animais desta mesma instituição 

sob o protocolo de número 012/2012. Os experimentos foram conduzidos em duas 

idades: 10 a 17 e de 28 a 35 dias de idade para as linhagens de frangos de corte de 

crescimento lento (Isa Label) e rápido (Cobb). 
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Para determinação dos valores energéticos e coeficientes de 

metabolizabilidade aparente de nutrientes os dados foram processados dentro de 

cada alimento avaliado. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao 

acaso, considerando cada andar da bateria um bloco, com dois tratamentos 

(linhagens), quatro repetições de dez animais por parcela no primeiro período 

experimental e seis aves no segundo. Para verificar o efeito da idade da ave sobre 

as variáveis analisadas foi utilizada a análise de variância conjunta. 

As rações experimentais empregadas na determinação dos coeficientes 

de digestibilidade e da energia metabolizável consistiram numa ração-referência e 

quatro rações-teste. Estas rações foram obtidas mediante a substituição da ração-

referência por 40% do alimento teste. Foram avaliados os alimentos: milho, sorgo, 

farelo de soja (FS) e gérmen integral de milho (GIM). Para o cálculo do 

aproveitamento nutricional quatro grupos de 10 animais de cada linhagem em 

estudo consumiram a ração-referência. Na Tabela 1 é apresentada a composição 

centesimal e valores nutricionais calculados da ração-referência. 

No primeiro experimento (10 a 17 dias) foram utilizados 200 pintos de 

corte, machos, de cada linhagem com peso corporal de 130,33 ± 6,51g para 

linhagem Isa Label e 202,69 ± 10,13g para a Cobb. No segundo experimento (28 a 

35 dias), foram usados 120 frangos de cada linhagem com peso corporal médio de 

632,0 ± 31,58g e 1.055,0 ± 50,26g para as linhagens Isa Label e Cobb, 

respectivamente.  

As aves foram criadas em galpão convencional até a idade do início dos 

experimentos e alimentadas com uma ração comercial formulada para atender as 

exigências de frangos de corte na fase inicial. Posteriormente, foram alojadas em 

gaiolas de arame galvanizado, com dimensões de 0,90 m x 0,60 m x 0,45 m, em 

número de 10 aves/gaiola para o primeiro e seis aves/gaiola para o segundo 

experimento.  

Antes da chegada do lote foram obedecidas as normas, tanto para o 

galpão quanto para as baterias, de limpeza e desinfecção das instalações (telas, 

cortinas, piso, área externa e equipamentos) com duração de sete dias, sendo dois 

para limpeza e cinco para vazio sanitário com pulverização de desinfetante a base 

de amônia quaternária e glutaraldeído. 



43 

 

 

O aquecimento de cada andar das baterias, nas fases iniciais de criação 

das aves, foi realizado com lâmpadas incandescentes de 100 watts e iluminação 

natural e artificial constante até os 14 dias de idade. Após as aves foram submetidas 

a 20 horas de luz/dia.  

 

TABELA 1. Composição centesimal e níveis nutricionais calculados da ração-

referência 

Ingrediente % Matéria Natural 

Milho grão 57,57 
Farelo de Soja 45% 34,66 
Oleo de Soja 3,03 
Fosfato bicalcico 1,77 
Calcario  0,86 
Sal comum 0,44 
DL-Metionina 0,28 
L-Lisina 0,25 
Avilamicina, 10% 0,01 
Premix Mineral1 0,04 
Premix Vitaminico2 0,04 
Antioxidante BHT 0,01 
Inerte3 1,00 

Total 100,00 

Níveis Calculados  

Energia Metabolizável (Kcal/kg) 3.050 
Proteína Bruta, % 21,14 
Lisina digestível, % 1,19 
Metionina+Cistina digestível, % 0,85 
Treonina digestível, % 0,72 
Cálcio, % 0,89 
Fósforo disponível, % 0,44 
Sódio, % 0,22 
1
Composição por kg do produto: manganês - 75.000 mg; ferro - 20.000 mg; zinco -50.000 mg; cobre - 

4.000 mg; cobalto - 200 mg; iodo - 1.500 mg e veículo q.s.p. -1.000 g 
2
Composição por kg do produto: Ácido fólico – 1.600mg/kg; Ácido pantotênico – 29g/kg; BHT – 

5.000mg/kg; Biotina – 60mg/kg; Niacina – 87g/kg; Vitamina A – 20.000.000 UI/kg; Vitamina B1 – 
3.000 mg/kg; Vitamina B12 – 28.000mcg/kg; Vitamina B2 – 12 g/kg; Vitamina B6 – 6.000 mg/kg; 
Vitamina D3 – 5.000.000 UI/kg; Vitamina E – 40.500 UI/kg; Vitamina K3 – 4.800 UI/kg e veículo q.s.p. 
-1.000 g 
3
Areia lavada

 

 

Foram utilizados comedouros e bebedouros lineares e o aquecimento 

interno foi monitorado diariamente com termômetro de máxima/mínima e associado 

ao manejo das cortinas para manter a temperatura interna do galpão adequada às 
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aves. As temperatura máxima e mínimas para o primeiro período experimental foi de 

31 e 22 oC, respectivamente. No segundo experimento, as aves permaneceram em 

temperatura ambiente máxima de 29oC e mínima de 21oC.A água e a ração foram 

fornecidas ad libitum durante todo o período experimental, sendo os comedouros 

supridos de ração duas vezes ao dia, para evitar desperdício. 

Os valores de energia e os coeficientes de metabolizabilidade aparente 

da matéria seca (CMAMS), nitrogênio (CMAN), extrato etéreo (CMAEE) e energia 

bruta (CMAEB) foram determinados utilizando-se a coleta total de excretas 

(SAKOMURA & ROSTAGNO, 2007). Para coleta das amostras de excretas, as aves 

permaneceram em adaptação às gaiolas e às dietas experimentais por quatro dias. 

O período de coleta foi de mais quatro dias. Sob cada gaiola foi instalada uma 

bandeja de alumínio coberta com plástico para o recebimento das excretas. As 

amostras de excretas foram coletadas ás 8h00m e 15h00m em cada dia. As 

excretas foram acondicionados em sacos plásticos, devidamente identificados por 

repetição e congeladas para posterior análise. 

As excretas foram homogeneizadas e submetidas à secagem em estufa 

de ventilação forçada a 55o C, por 72 horas. A seguir, foram moídas em moinho tipo 

faca, com peneira de 1,0 mm e junto com as amostras dos ingredientes e rações 

experimentais foram encaminhadas ao laboratório para determinação do conteúdo 

de matéria seca (MS), nitrogênio (N), extrato etéreo (EE) e energia bruta (EB). Nos 

alimentos testados além destas, também foram realizadas análises de fibra bruta 

(FB), matéria mineral (MM) e extrativo não nitrogenado (ENN) segundo SILVA & 

QUEIROZ (2002).   

Os teores de aminoácidos totais dos ingredientes foram analisados 

através de cromatografia líquida de alta precisão (HPLC) realizada no Centro de 

Apoio Nutricional (CEAN – ADISSEO). A análise de energia bruta foi feita em bomba 

calorimétrica Parr na Universidade Estadual Paulista (UNESP), Câmpus Jaboticabal. 

Os valores de energia metabolizável aparente (EMA), energia 

metabolizável aparente corrigida (EMAn) e coeficientes de metabolização aparente 

de nutrientes (CMA) foram calculados por meio de equações descritas por 

MATTERSON et al. (1965). Para isso utilizou-se as fórmulas:  
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- EMARR e RT (kcal/kg) = EBing – EBexc    

                                             MS ingerida    
 

EMAn RR e RT (kcal/kg) = EB ing - (EBexc+8,22*BN),     BN = N ing – N exc 

                                            MS ingerida                                                   

 
- EMAalimento (kcal/kg) = EMARR + (EMART-EMARR)   
                                                    g/g de substituição 
 

 
- EMAnalimento (kcal/kg) = EMAnRR + (EMAnRT-EMAnRR)   

                                                          g/g de substituição 
 

CMA RR e RT (%) = Nut ing – Nut exc *100    CMAalimento (%) = CMARR +(CMART-CMARR) 

                                       Nut ing                                                            (% de substituição/100) 
 
Em que: 

RT - Ração Teste, RR - Ração Referência, 

EBing - Energia Bruta ingerida; EBexc - Energia Bruta excretada 

Ning – Nitrogênio ingerido; Nexc - Nitrogênio excretado 

Nut ing – Nutriente ingerido; Nut exc - Nutriente excretado 

BN - Balanço de Nitrogênio 

CMA - Coeficientes de metabolização aparente 

EMA - Energia Metabolizável Aparente 

EMAn - Energia Metabolizável Aparente corrigida para o balanço de nitrogênio 

 

 Os dados foram submetidos à análise de variância conjunta com o auxílio 

do programa SISVAR (Sistema para Análise de Variância, versão 5.0) e as 

diferenças entre as médias foram determinadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1  Composição química dos ingredientes avaliados 

Foram observadas pequenas variações na composição centesimal e 

energética dos alimentos estudados em relação à literatura (TABELA 2). Níveis de 

EE inferiores aos determinados neste ensaio são demonstrados nas tabelas 

brasileiras para aves e suínos, a qual apresenta valores de 3,65; 9,60; 1,45 e 2,96% 
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para o milho, GIM, sorgo e FS, respectivamente (ROSTAGNO et al., 2011). Entre os 

ingredientes avaliados, o maior teor de EE (10,03%) foi observado no GIM, no 

entanto, este dado é semelhante aos observados por BRITO et al. (2005) que 

determinaram teores entre 7,1 a 10,30% para o GMI em diferentes épocas do ano. 

 

TABELA 2. Composição química e os valores de energia bruta dos ingredientes na 

matéria natural 

 Milho 
Gérmen integral de 

Milho 
Sorgo Farelo de Soja 

MS (%) 89,62 88,98 90,22 88,50 
EE (%) 4,64 10,03 3,15 3,24 
PB (%) 8,41 10,96 9,32 47,70 
FB (%) 1,93 2,61 2,72 3,71 
MM (%) 1,20 2,74 1,53 6,51 

ENN (%) 73,44 58,88 72,53 31,15 
EB (kcal/kg) 3.947 4.234 3.899 4.267 

 
Os teores de PB e MM do milho, GIM, sorgo e FS são semelhantes aos 

determinados ROSTAGNO et al. (2011). RODRIGUES et al. (2003) verificaram que 

o valor proteico do milho de diferentes variedades variou entre 7,70 a 9,87%. 

Conforme observado por KATO (2005) além da genética da planta, a frequência com 

que são realizadas as adubações nitrogenadas são fatores que influenciam os 

teores de proteína bruta dos grãos.  

Os valores de FB do GIM (2,61%) e do FS (3,71%) foram inferiores aos 

determinados por ROSTAGNO et al. (2011) que encontraram valores iguais a 4,48 e 

4,17% para estes ingredientes, respectivamente. Segundo MELLO et al. (2009), os 

farelos de soja de origens diversas podem diferir quanto ao teor de casca, o que 

interfere nos valores de PB e fibra deste alimento, uma vez que os farelos com maior 

proporção de casca possuem maior teor de fibra e menor teor de proteína bruta. O 

teor de FB do milho (1,93%) é 3,6% superior ao encontrado por NERY et al. (2007), 

porém, 12,3% inferior ao determinado por MELLO et al. (2009).  

A energia bruta do milho foi superior ao apresentado por NERY et al. 

(2007) de 3.939 kcal/kg e inferior ao resultado de D’AGOSTINI et al. (2004) de 4.089 

kcal/kg e MELLO et al. (2009) de 4.009 kcal/kg. Valores de energia bruta muito 

próximos aos determinadas neste ensaio, foram observados por NERY et al.(2007)  

que relataram 4.216 kcal/kg para o GIM e GENEROSO et al. (2008) que 
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demonstraram que o sorgo possuía 3.910 kcal/kg. O FS apresentou teor de EB 

superior em 2,5% aos resultados apresentados por ROSTAGNO et al. (2011) que 

demontraram valor de EB igual a 4.161kcal/kg para o FS de 48% de PB. 

Quanto à composição de aminoácidos totais (TABELA 3) observou-se que 

os alimentos estudados apresentaram variações pouco significativas em relação aos 

valores encontrados na literatura (FREITAS et al., 2005; ROSTAGNO et al., 2011).  

 

TABELA 3. Aminoácidos totais dos ingredientes expressos na matéria natural 

Aminoácido Milho 
Gérmen integral 

de Milho 
Sorgo Farelo de Soja 

Lisina 0,22 0,40 0,17 2,90 
Metionina 0,15 0,17 0,14 0,63 
Cistina 0,14 0,16 0,13 0,64 
Arginina 0,42 0,76 0,44 3,39 
Treonina 0,27 0,50 0,31 1,80 
Glicina 0,28 0,50 0,31 2,04 
Serina 0,40 0,53 0,48 2,48 
Valina 0,26 0,38 0,34 2,04 
Isoleucina 0,17 0,32 0,26 1,87 
Histidina 0,22 0,30 0,21 1,52 
Fenilanina 0,32 0,43 0,44 2,13 
Tirosina 0,24 0,40 0,29 1,80 
Ác. Aspártico 0,48 0,78 0,69 4,30 
Glutamina 1,50 1,35 2,15 7,70 
Alanina 0,47 0,58 0,72 1,86 
Prolina 0,81 0,80 0,89 2,14 

 

De acordo com CALDERANO et al. (2010), variações nos valores de 

composição química e energética dos alimentos podem ser decorrentes de vários 

fatores, como diferenças nas condições de cultivo e de solo, de clima e de cultivares, 

além das possíveis diferenças nos processamentos a que são submetidos. 

 

3.2 CMAMS, CMAN e CMAEE de alguns ingredientes determinados com 

frangos de corte de crescimento lento e rápido 

Houve interação significativa (linhagem x idade) para o CMAMS do milho 

(TABELA 4). A linhagem Isa Label apresentou maior digestibilidade aos 17 dias de 

vida em relação à linhagem Cobb, porém, o inverso ocorreu no período de 28 a 35 

dias. Para as aves Isa Label não foi verificado efeito da idade para o CMAMS do 
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milho, no entanto, os frangos da linhagem Cobb aumentaram este parâmetro com o 

avançar da idade.  

Para o GIM, sorgo e FS não foram observadas diferenças entre as 

linhagens para o CMAMS. Porém, foi verificado que independente da linhagem 

analisada houve melhora CMAMS do GIM e sorgo nas aves aos 35 dias de idade 

(TABELA 4). 

 

TABELA 4. Coeficiente de metabolização aparente da matéria seca (CMAMS, %) 

de alguns ingredientes determinados com aves de crescimento lento 

(Isa Label) e rápido (Cobb) 

Alimento Idade  CMAMS, (%) Médias P1 (L) P1 (I) P1 (Lx I) CV2,% 

  (I), dias Linhagem (L)          

  Isa Label Cobb      

  10 a 17 88,99Aa 84,34Bb 86,67 0,755 0,359 0,005 3,56 

Milho 28 a 35 85,33Ba 90,98Aa 88,16         

  Médias 87,16 87,66           

Gérmen 10 a 17 70,39 68,83 69,61b         

de Milho 28 a 35 75,81 74,78 75,34a 0,511 0,013 0,914 5,46 

Integral Médias 73,15A 71,81A           

  10 a 17 83,33 83,49 83,41b         

Sorgo 28 a 35 89,97 88,49 89,23a 0,794 0,036 0,745 5,70 

  Médias 86,65A 85,99A           

Farelo  10 a 17 49,7 45,28 47,49a         

de Soja 28 a 35 50,1 50,71 50,41a 0,367 0,177 0,241 8,29 

  Médias 49,90A 48,00A           
Médias seguidas de letras diferentes minúsculas na coluna e maiúsculas linha na diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 
 

O CMAN dos alimentos não foi afetado pelas diferentes linhagens e 

idades de avaliação, exceto para o GIM (TABELA 5).  

As aves Isa Label apresentaram CMAEE 11,74%, 18,76%, 46,54% 

maiores em relação ao determinado com a linhagem Cobb para o milho, GIM e FS, 

respectivamente (TABELA 6).  

Os frangos que consumiram o GIM dos 28 a 35 dias de idade 

apresentaram valores superiores em 8,23%, 13,63% e 22,78% para o CMAMS, 

CMAN e CMAEE, respectivamente, em relação àquelas alimentadas com este 

ingrediente dos 10 a 17 dias (TABELAS 4, 5 e 6).  
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De acordo com BRUMANO et al. (2006), aves mais jovens possuem 

menor capacidade de digestão e absorção dos nutrientes, visto que o sistema 

digestivo encontra-se ainda em desenvolvimento, enquanto as mais velhas, com 

sistema digestivo plenamente desenvolvido, possuem maior tamanho do trato 

digestivo, maior produção de enzimas e secreções gástricas, daí o melhor 

aproveitamento dos alimentos.  

 

TABELA 5. Coeficiente de metabolização aparente do nitrogênio (CMAN, %) de 

alguns ingredientes determinados com aves de crescimento lento (Isa 

Label) e rápido (Cobb) 

Alimento Idade CMAN, (%) Médias P1 (L) P1 (I) P1 (Lx I) CV2,% 

 (I), dias Linhagem (L)      

  Isa Label Cobb      

  10 a 17 88,19 90,08 89,13a 0,385 0,987 0,149 6,62 

Milho 28 a 35 92,69 85,48 89,09a     

  Médias 90,44A 87,78A       

Gérmen 10 a 17 76,35 76,02 76,18b     

de Milho 28 a 35 85,99 87,13 86,56a 0,880 0,002 0,784 6,48 

Integral Médias 81,17A 81,58A       

  10 a 17 92,53 90,39 91,46a     

Sorgo 28 a 35 90,29 84,24 87,27a 0,153 0,145 0,482 6,02 

  Médias 91,41A 87,31A       

Farelo  10 a 17 46,74 46,11 46,43a     

de Soja 28 a 35 50,41 46,64 48,53a 0,496 0,515 0,625 13,19 

  Médias 48,58A 46,38A           
Médias seguidas de letras diferentes minúsculas na coluna e maiúsculas linha na diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

Pode-se observar que o efeito da idade sobre o aproveitamento 

nutricional foi evidenciado pelas aves que consumiram o GIM. Conforme observado 

na TABELA 2, este alimento apresenta o maior teor de extrato etéreo (10,03%) e o 

excesso de lipídeos disponíveis pode ser fator limitante para a digestão deste 

ingrediente nos primeiros dias de vida da ave.  

De acordo com MAIORKA et al. (2004), as aves jovens tem ineficiência na 

produção da enzima lipase, além de possuírem imaturidade na circulação entero-

hepática afetando desta maneira a secreção de sais biliares e resultando na menor 
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digestibilidade de lipídeos da dieta. Segundo WISEMAN & SALVADOR (1989), as 

maiores diferenças na capacidade das aves em utilizar os lipídeos são mais 

proeminentes entre a primeira e terceira semanas, sendo ausente ou mínima entre a 

quinta e sétima semanas de vida. Estes fatos sugerem que os níveis de lipídeos nas 

primeiras semanas de vida devam ser adequadamente controlados. 

 

TABELA 6. Coeficiente de metabolização aparente do extrato etéreo (CMAEE, %) 

de alguns ingredientes determinados com aves de crescimento lento 

(Isa Label) e rápido (Cobb) 

Alimento Idade CMAEE, (%) Médias P1 (L) P1 (I) P1 (Lx I) CV2, % 

 (I), dias Linhagem (L)      

  Isa Label Cobb      

  10 a 17 92,29 81,87 87,08a 0,039 0,539 0,886 9,65 

Milho 28 a 35 94,34 85,16 89,75a     

  Médias 93,32A 83,51B       

Gérmen 10 a 17 80,74 57,34 69,04b     

de Milho 28 a 35 86,25 83,28 84,77a 0,019 0,008 0,059 12,73 

Integral Médias 83,50A 70,31B       

  10 a 17 87,3 74,58 80,94a     

Sorgo 28 a 35 90,85 84,37 87,61a 0,111 0,254 0,586 13,22 

  Médias 89,07A 79,48A       

Farelo  10 a 17 71,45 51,55 61,50a     

de Soja 28 a 35 80,32 52,38 66,35a 0,011 0,551 0,621 14,77 

  Médias 75,89A 51,96B           
Médias seguidas de letras diferentes minúsculas na coluna e maiúsculas na linha diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

A diferença entre as linhagens na metabolização aparente de nutrientes 

foi relevante principalmente no que diz respeito ao extrato etéreo. Segundo 

BERTECHINI (2006), vários fatores influenciam a absorção dos lipídeos entre eles o: 

comprimento da cadeia carbônica do ácido graxo, número de duplas ligações do 

ácido graxo, presença ou ausência de ligação éster, forma da gordura como 

triglicerídeo ou como ácido graxo livre, arranjo específico do ácido graxo saturado e 

insaturado no glicerol na molécula do triglicerídeo, idade da ave, relação de ácido 

graxo insaturado e saturado na mistura de ácidos graxos livres, flora intestinal e 
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composição da dieta na qual os ácidos graxos são adicionados. Ainda é importante 

creditar os aspectos relacionados à produção de enzimas e bile. 

Dessa forma, devem ser realizados estudos mais aprofundados sobre os 

fatores que envolvem o processo de digestão, absorção e metabolismo de lipídeos 

pelas aves de crescimento lento a fim de afirmarmos com exatidão a provável causa 

da elevada capacidade de aproveitamento de gorduras por estas aves. 

 

3.3 EMA, EMAn e CMAEB de alguns ingredientes determinados com frangos 

de corte de crescimento lento e rápido 

 

Não houve interação significativa entre as linhagens e idade de avaliação 

para nenhum dos alimentos estudados (TABELAS 7, 8 e 9). Á medida que as aves 

ficaram mais velhas verificou-se aumento nos valores de EMA (kcal/kg), EMAn 

(kcal/kg) e CMAEB do GIM, sorgo e FS. Tanto a EMA quanto a EMAn do milho não 

foram afetados pela idade de avaliação das linhagens. 

Assim como ocorreu com demais alimentos era esperado aumento na 

metabolização da energia do milho com o avançar da idade das linhagens em 

estudo. Porém, semelhante a este resultado, MELLO et al. (2009) observaram que, 

embora à medida que as aves envelhecem há incrementos na EMA, EMAn e 

CMAEB de vários ingredientes (sorgo, farelo de soja e plasma sanguíneo), também 

não verificaram efeito da idade sobre a EMA do milho, farelo de trigo e farinha de 

vísceras. Este fato indica que o aproveitamento energético de aves com diferentes 

idades pode ser variável de acordo com a forma que os alimentos são processados 

pelas enzimas digestivas nas distintas fases da vida do animal. 

Os frangos Isa Label apresentaram valores de EMA, EMAn e CMAEB do 

milho superiores em 5,75%(177,98 kcal/kg), 3,44% (105,94 kcal/kg) e 5,74%, 

respectivamente, comparado aos valores determinados com a linhagem Cobb 

(TABELA 7 e 9).  

Para os demais alimentos não foi verificado efeito das linhagens para 

EMA, EMAn e CMAEB (TABELAS 7, 8 e 9). 
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TABELA 7. Valores de energia metabolizável aparente (EMA), aparente corrigida 

pelo balanço de nitrogênio (EMAn) de alguns  alimentos determinados 

com aves de crescimento lento (Isa Label) e rápido (Cobb), expressos 

na matéria natural 

Alimento 
Idade 

(I), dias 
Linhagem (L) Médias P1 (L) P1 (I) P1 (Lx I) CV2, % 

    Isa Label Cobb       

Milho 10 a 17 3.240,7 3.046,7 3.158,7a 0,007 0,169 0,777 3,47 

EMA 28 a 35 3.305,5 3.143,5 3.200,3a     

(kcal/kg) Médias 3.273,1A 3.095,1B       

Milho 10 a 17 3.156,9 3.036,1 3.096,5a     

EMAn 28 a 35 3.221,3 3.130,3 3.175,8a 0,041 0,172 0,791 3,50 

(kcal/kg) Médias 3.189,1A 3.083,18B       

GIM 10 a 17 2.762,6 2.633,1 2.697,8b     

EMA 28 a 35 2.978,2 2.964,9 2.971,3a 0,340 0,003 0,437 5,08 

(kcal/kg) Médias 2.870,4A 2.798,8A       

GIM 10 a 17 2.686,5 2.633,8 2.661,7b     

EMAn 28 a 35 2.896,8 2.951,1 2.923,9a 0,974 0,003 0,479 5,11 

(kcal/kg) Médias 2.791,6A 2.792,5A          
Médias seguidas de letras diferentes minúsculas na coluna e maiúsculas linha na diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

É importante ressaltar que embora não tenham sido verificadas diferenças 

estatísticas para os demais ingredientes, principalmente para o FS, observou-se que 

o aproveitamento energético foi maior para as aves de crescimento lento. Para EMA, 

a diferença entre os resultados determinados com a linhagem Isa Label e Cobb 

correspondem a 71,6; 42,57; 85,10 kcal/kg, representando um acréscimo de 2,56, 

1,39 e 3,85% para o GIM, sorgo e FS, respectivamente. Exceto para o FS, as 

diferenças para a EMAn entre as linhagens Isa Label e Cobb foram menores, na 

ordem de -0,84; 25,78, 92,14 kcal, ou seja, -0,03; 0,77 e 4,03%. 

SANTOS et al. (2005) afirmam que há grande diferença na taxa de 

crescimento máximo entre as linhagens Cobb e Isa Label. Os autores constataram 

que o ponto de inflexão da curva de crescimento, ou seja, o momento em que o 

crescimento desacelera e leva a uma diminuição na taxa metabólica da ave, para 

machos Cobb foi aos 37 dias de idade e para os da linhagem Isa Label, apenas aos 

52 dias de idade. Assim, levando-se em consideração a taxa de crescimento dos 
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frangos Cobb é possível afirmar que os maiores valores de balanço de nitrogênio 

positivo obtido por esta linhagem tanto dos 10 aos 17, quanto dos 28 aos 35 dias de 

idade resultaram na menor diferença de EMAn entre as linhagens, reafirmando a 

importância da utilização deste sistema na formulação de rações (TABELAS 7 e 8).  

A menor diferença observada para a EMAn do GIM e do sorgo entre as 

linhagens pode ser justificada pelo fato de que a correção pelo balanço de nitrogênio 

(ganhos ou perdas de nitrogênio corporal) padroniza e reduz a variação nos valores 

de energia dos alimentos medidos em diferentes condições (SAKOMURA & 

ROSTAGNO, 2007). 

 

TABELA 8. Valores de energia metabolizável aparente (EMA), aparente corrigida 

pelo balanço de nitrogênio (EMAn) de alguns alimentos determinados 

com aves de crescimento lento (Isa Label) e rápido (Cobb), expressos 

na matéria natural 

Alimento 
Idade 

(I), dias 
Linhagem (L) Médias P1 (L) P1 (I) P1 (Lx I) CV2, % 

    Isa Label Cobb       

Sorgo 10 a 17 3.276,2 3.214,3 3.245,1b     

EMA 28 a 35 3.473,9 3.484,2 3.479,1a 0,724 0,037 0,801 5,95 

(kcal/kg) Médias 3.375,0A 3.349,3A       

Sorgo 10 a 17 2.984,5 2.961,6 2.973,1b 0,646 0,033 0,831 5,86 

EMAn 28 a 35 3.222,0 3.159,8 3.190,9a     

(kcal/kg) Médias 3.103,3A 3.060,7A       

FS 10 a 17 2.363,4 2.226,6 2.295,0b     

EMA 28 a 35 2.393,8 2.346,4 2.370,1a 0,176 0,015 0,593 4,79 

(kcal/kg) Médias 2.378,6A  2.286,5A       

FS 10 a 17 2.261,9 2.140,3 2.201,1a     

EMAn 28 a 35 2.325,1 2.275,9 2.300,5b 0,137 0,043 0,512 4,76 

(kcal/kg) Médias 2.293,5A 2.208,1A       
Médias seguidas de letras diferentes minúsculas na coluna e maiúsculas linha na diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

De acordo com SAKOMURA & ROSTAGNO (2007), quando as moléculas 

orgânicas são oxidadas, a energia é produzida como calor e usada nos processos 

metabólicos dos animais. Dessa forma, a disponibilidade de energia representa uma 

somatória dos incrementos obtidos na digestibilidade de proteínas, amido e lipídeos. 
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Não foi verificado neste ensaio diferenças entre as linhagens na metabolização do 

nitrogênio, assim como não foi quantificado o aproveitamento de carboidratos. 

Entretanto, a maior digestibilidade de lipídeos podem ter contribuído para a maior 

disponibilidade energética (EMA e EMAn) do milho para as aves de crescimento 

lento.  

 

TABELA 9. Coeficientes de metabolizabilidade aparente da energia bruta (CMAEB, 

%) de alguns  alimentos determinados com aves de crescimento lento 

(Isa Label) e rápido (Cobb), expressos na matéria natural 

Alimento Idade CMAEB,( %) Médias P1 (L) P1 (I) P1 (LxI) CV2, % 

 (I), dias Linhagem (L)      

  Isa Label Cobb      

  10 a 17 91,60 86,12 88,86a 0,011 0,178 0,785 3,48 

Milho 28 a 35 88,86 91,15 90,01a     

  Médias 92,52A 87,49B       

Gérmen 10 a 17 73,81 69,88 71,60b     

de Milho 28 a 35 79,03 78,67 78,86a 0,346 0,003 0,441 5,08 

Integral Médias 76,18A 74,28A       

  10 a 17 84,84 84,19 84,51b     

Sorgo 28 a 35 91,58 89,82 90,71a 0,651 0,032 0,832 5,86 

  Médias 88,21A 87,01A       

Farelo  10 a 17 59,89 56,67 58,28b     

de Soja 28 a 35 61,57 60,27 60,91a 0,137 0,048 0,511 4,76 

  Médias 60,73A 58,47A       
Médias seguidas de letras diferentes minúsculas na coluna e maiúsculas na linha diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

Além disso, segundo ROUGIÉRE et al. (2009) e VERDAL et al. (2010) 

aves com maior compartimento gástrico (proventrículo e moela) seriam mais 

eficientes no aproveitamento nutricional em relação as que apresentam maior 

desenvolvimento do intestino delgado. Assim, o maior aproveitamento energético 

das aves de crescimento lento pode ser atribuído a particularidades dos órgãos 

digestórios desta linhagem, uma vez que, estas apresentam maior peso relativo de 

proventrículo + moela, assim como observado por SANTOS et al. (2005), CHAVES 

(2007), SANTOS et al. (2011). Também, SANTOS (2012) (dados apresentados no 

Capítulo 2) verificou que as aves Isa Label apresentaram atividade da amilase e 
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lipase do pâncreas que não diferiu da determinada com aves Cobb. O autor 

observou que, embora aos 42 dias de idade a linhagem Cobb tenha apresentado 

maior altura de vilo no duodeno, aos 21 dias de vida não foram detectadas 

diferenças entre as linhagens para a morfometria intestinal. Estes dados associados 

ao maior peso relativo do compartimento gástrico podem justificar as diferenças 

quanto à digestibilidade e metabolismo de nutrientes entres linhagens.  

Conforme observado neste experimento, ROUGIÉRE et al. (2009) 

trabalharam com linhagens com eficiência de digestão divergentes aos 21 dias de 

idade e determinaram EMAn e digestibilidade de nutrientes de três rações a base de 

cereais: peletizada, peletizada diluída com 7% de casca de cereais e peletizada com 

milho grosseiramente moído. Os autores verificaram que independente da forma 

física da ração, as aves com maior compartimento gástrico apresentaram em média 

EMAn, digestibilidade de lipídios, proteínas e amido 3,5; 5,6; 5,8 e 0,5% superiores 

em relação aquelas com menor proventrículo e moela e maior intestino delgado. 

Assim, correlacionando os dados deste ensaio com os obtidos pelos 

autores supracitados é possível que o maior peso relativo de proventrículo e moela 

observados nas aves Isa Label possam ter contribuído para o melhor 

processamento da digesta e consequentemente maximizado a função intestinal para 

um melhor aproveitamento nutricional.  

São escassos os trabalhos que avaliam o aproveitamento energético de 

alimentos com aves de crescimento lento. No entanto, os valores de EMAn 

encontrados para ambas linhagens e idades neste experimento são coerente com os 

observados na literatura.  

Resultados de EMAn semelhantes ao deste trabalho foram encontrados 

por SILVA et al. (2008) que trabalharam com milhos de diferentes qualidades 

determinados com frangos de 11 a 19 dias e 29 a 37 dias e verificaram para este 

alimento valores de EMAn entre 2.937 a 3.308  kcal/kg para a fase inicial e 3.174 a 

3.413 kcal/kg, para a fase de crescimento, respectivamente. Valores superiores 

foram observados por GENEROSO et al. (2008) que determinaram EMAn para milho 

igual a 3.351 e 3.524 kcal/kg com frangos machos nos períodos de 21 a 30 dias e de 

41 a 50 dias de idade. 
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Dados mais próximos aos observados neste experimento para o GIM 

foram encontrados por LIMA (2007) que verificou para frangos da linhagem Isa Label 

valores de EMAn de 2.232, 2.751, 3.120 kcal/kg aos 15, 45 e 75 dias de idade 

respectivamente. Os resultados de EMAn encontrados por BRITO et al. (2005) para 

o GIM foram iguais a 3.306 e 3.636 kcal/kg pelo método de coleta total com pintos 

(14 a 21 dias de idade) e com galos respectivamente. ROSTAGNO et al. (2011) 

relatam que o GIM apresenta cerca de 3.144 kcal/kg, ou seja um valor 12,60% 

superior ao verificado neste estudo. O alto valor de lipídeos observado nesse 

alimento pode ter prejudicado a digestibilidade de nutrientes, conforme evidenciado 

por MAIORKA et al. (2004) principalmente nas aves de 10 a 17 dias de idade. 

CALDERANO et al. (2010) também verificaram maior EMAn para o GIM com o 

avançar da idade dos frangos de corte. 

Os resultados encontrados para a EMAn do sorgo (variando de 2.961,6 a 

3.222,0 kcal/kg) são condizentes com as 3189 kcal/kg verificadas por ROSTAGNO 

et al. (2011) e com as 3.165 e 3.364 kcal/kg determinadas por GENEROSO et al. 

(2008) nos períodos de 21 a 30 dias e de 41 a 50 dias de idade, respectivamente. 

Valores inferiores aos deste estudo foram demonstrados por MELLO et al. (2009) 

que determinaram para o sorgo EMAn igual a 2.732  e 3.012 kcal/kg para frangos de 

corte com 10 a 17 e 26 a 33 dias respectivamente. Segundo estes autores, o grânulo 

de amido presente no sorgo é encapsulado por uma rígida matriz protéica, o que 

dificulta a ação enzimática e piora a digestibilidade, principalmente nas primeiras 

semanas de vida das aves.  

Entre os alimentos avaliados, o menor valor de EMAn foi observado para 

o FS (valores entre 2.140,3 a 2.325,1). Segundo MELLO et al. (2009), a presença de 

alguns oligossacarídeos e fatores antinutricionais nesse alimento podem prejudicar a 

utilização dos nutrientes pelas aves, principalmente nas primeiras semanas de 

idade. O valor de EMAn esperado para o FS com 48% de proteína bruta segundo 

ROSTAGNO et al. (2011) é de 2.295 kcal/kg. Valores mais baixos (2.214 e 2.225) 

foram determinados por CALDERANO et al.(2010) com frangos de 10 a 17 e 26 a 33 

dias de idade. Já GENEROSO et al. (2008), observaram EMAn para o farelo de soja  

valor igual a 2.202 e 2.306 kcal/kg com pintos de corte machos nos períodos de 21 a 

30 dias e de 41 a 50 dias de idade 
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De forma geral, embora não haja grandes diferenças no aproveitamento 

nutricional de aves de crescimento lento e rápido, há variação nos valores de 

energia para as aves mais velhas. Portanto, é necessário aprofundar os estudos 

sobre os valores de energia metabolizável dos alimentos utilizados na formulação de 

rações para frangos com menor taxa de crescimento visando complementar as 

tabelas nacionais com valores energéticos de acordo com idade das aves. 

Este conhecimento será importante para otimizar a formulação de rações 

para aves de crescimento lento, principalmente, considerando-se que o abate destas 

aves é tardio e que maiores diferenças no aproveitamento nutricional em relação aos 

frangos convencionais podem surgir em idades mais elevadas. 

 

4  CONCLUSÕES 

 

Não há diferença entre as linhagens para os coeficientes de 

metabolização aparente matéria seca e nitrogênio. A linhagem Isa Label apresenta 

maior metabolizabilidade dos lipídeos dos alimentos, assim como valores 

energéticos (EMA e EMAn) do milho. Independente da linhagem avaliada há 

aumento no valor nutricional dos alimentos com elevação da idade da ave. 
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CAPÍTULO 4 – ENERGIA METABOLIZÁVEL DOS ALIMENTOS DETERMINADA 

COM DIFERENTES LINHAGENS NA FORMULAÇÃO DE RAÇÃO 

PARA FRANGOS DE CORTE DE CRESCIMENTO LENTO NA 

FASE INICIAL DE CRIAÇÃO 

 

RESUMO 

 

Com este trabalho objetivou-se avaliar o efeito da formulação de rações 

para frangos de corte de crescimento lento, com a utilização de valores de energia 

metabolizável (EMAn) dos alimentos determinados pelas linhagens de crescimento 

rápido (EMAn Cobb) e lento (EMAn Isa Label). Utilizou-se o delineamento de blocos 

ao acaso com dois tratamentos (energia dos alimentos) e seis repetições de seis 

animais cada. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias 

comparadas pelo  teste de Tukey a 5%. Os tratamentos consistiram na formulação 

de rações baseadas na energia do milho e farelo de soja determinados com frangos 

Cobb e Isa Label. Os animais foram alojados em baterias e receberam ração e água 

à vontade durante todo período experimental. No período de 1 a 28 dias de idade, a 

formulação da dieta baseadas na EMAn Cobb e Isa Label não afetou o 

desempenho, biometria de órgãos digestivos e características de carcaça de aves 

de crescimento lento. Porém, a dietas formulada com a EMAn Isa Label resultou em 

melhor conversão calórica, bioeconômica energética e menor deposição de gordura 

abdominal na carcaça das aves. EMAn das rações semelhantes aos níveis 

calculados foi determinada com a formulação baseada na EMAn do milho e farelo de 

soja determinada com a linhagem Isa Label. Os valores energéticos de outros 

ingredientes devem ser determinados para maior precisão na formulação de rações 

para frangos de crescimento lento. 

 

Palavras chave: desempenho, gordura abdominal, Isa Label, nutrição, valor 

energético 
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CHAPTER 4. METABOLIZABLE ENERGY OF FOOD DETERMINED ACCORDING 

TO DIFFERENT STRAINS IN FEED FORMULATION FOR SLOW-

GROWING BROILERS IN STARTER PHASE 

 

ABSTRACT  

 

We conducted this work aiming at evaluating the effect of using the metabolizable 

energy of food, determined by different strains (AMEn Cobb and AMEn Isa Label), on 

diet formulation for slow growing broilers. The experiment followed a randomized 

blocks design with two treatments (feedstuff energy), and six replicates of six birds 

each. The treatments consisted in formulating diets using the energy of corn and 

soybean meal determined by Cobb and Isa Label strains. The data were submitted to 

analysis of variance and the averages were compared by Tukey test at 5% of  

probability. Animals received diets and water ad libitum during all experimental 

period. From 1 to 28 days, diet formulated based on AMEn Cobb or Isa Label did not 

affect the performance, biometrical and morphometry measures of digestive organs 

and carcass characteristics. However, the diet formulated according to AMEn Isa 

Label resulted in better caloric conversion, bioeconomic energetic conversion and 

lower deposition of abdominal fat. AMEn of the diets similar to those calculated levels 

were determined with the formulation based on AMEn of corn and soybean meal 

determined the line Isa Label. Metabolizable energy values of other ingredients 

should be determined for higher accuracy in feed formulation for slow growing 

broilers. 

 

Keywords: carcass yield, energy value, Isa Label, nutrition, performance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na formulação de rações para frangos de corte, a principal preocupação é 

fornecer energia e aminoácidos em quantidade adequada para as aves. Para isso, 

há necessidade de se conhecer o valor energético e a digestibilidade dos alimentos. 

No cálculo de rações para aves de crescimento lento são utilizados 

valores de energia metabolizável que, de acordo com ROSTAGNO et al. (2011), 

foram determinados com pintos e galos oriundos de linhagens de crescimento 

rápido. As aves de crescimento lento possuem características próprias e 

normalmente, apresentam curvas e taxas de crescimento diferente das linhagens 

comerciais de corte (SANTOS et al., 2005). Como são aves com menor taxa de 

desenvolvimento, as exigências energéticas diferem das exigências dos frangos 

industriais (MENDONÇA et al., 2007). Portanto, é possível que estas linhagens 

aproveitem os nutrientes dos alimentos de maneira diferente das aves de 

crescimento rápido.  

Até o momento, poucas pesquisas, foram realizadas para verificar o 

aproveitamento nutricional dos alimentos com frangos de crescimento lento e 

compará-los com aves industriais (WADA et al., 2004; LIMA, 2007; KRÁS, 2010; 

SANTOS et al., 2012; STRINGHINI et al., 2012). Embora os resultados destas 

pesquisas ainda sejam contraditórios, é comum os autores afirmarem que o 

aproveitamento nutricional dos alimentos por linhagens com menor taxa de 

desenvolvimento demonstram valores sub ou superestimados em relação ás aves 

de crescimento rápido. 

Dessa forma, a formulação de dietas para frangos de crescimento lento 

com dados tabelados de energia metabolizável dos alimentos determinadas com 

linhagens industriais pode ser considerada uma extrapolação incorreta, uma vez 

que, as aves de crescimento lento possuem maior proporção do compartimento 

gástrico. Segundo VERDAL et al. (2010) e ARAÚJO et al. (2011) esta particularidade 

anatômica pode contribuir para o maior aproveitamento energético dos alimentos 

fazendo-se necessário formar um banco de dados com valores nutricionais e 

energéticos de diversos alimentos para aves de crescimento lento. 
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Com este trabalho objetivou-se avaliar o efeito da formulação de rações 

para frangos de corte de crescimento lento, utilizando-se os valores de energia 

metabolizável dos alimentos determinados com aves da linhagem Cobb 500 e Isa 

Label. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Um ensaio de desempenho foi realizado no setor de avicultura do 

Instituto Federal Goiano, Câmpus Rio Verde – GO. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com animais desta mesma instituição 

sob o protocolo de número 012/2012. Foram utilizados 72 pintos de um dia, machos, 

da linhagem Isa Label, com peso médio inicial de 38,5 ± 1,98g. As aves foram 

alojadas em gaiolas de arame galvanizado, com dimensões de 0,90 m x 0,60 m x 

0,40m, em número de seis aves/gaiola.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, 

considerando cada andar da bateria um bloco, com dois tratamentos (critérios para 

formulação) e seis repetições de seis aves cada. 

Os tratamentos consistiram na formulação das rações isonutritivas 

utilizando-se valores de energia metabolizável do milho e farelo de soja 

determinados com frangos das linhagens Isa Label e Cobb 500, respectivamente, 

aves de crescimento lento e rápido: 

-T1: ração formulada com base na EMAn dos alimentos determinada com frangos 

Cobb (EMAn Cobb);  

-T2: ração formulada com base na EMAn dos alimentos determinada com frangos 

Isa Label (EMAn Isa Label);  

Foi considerado para formulação da ração os valores de proteína bruta, 

aminoácidos totais e EMAn do milho e farelo de soja determinados no Capítulo 3 

com frangos de crescimento lento e rápido de 10 a 17 dias de idade, conforme 

consta na TABELA 1. 

Para os demais níveis de nutrientes dos alimentos utilizados na ração, 

assim como para as exigências nutricionais dos animais foram utilizadas as 

recomendações propostas por ROSTAGNO et al. (2011), exceto para a exigência de 
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energia metabolizável, a qual foi utilizada o nível proposto por MENDONÇA et al. 

(2008) para frangos de corte Isa Label na fase inicial de criação.  

 

TABELA 1. Composição nutricional e energética dos alimentos utilizados na 

formulação das rações experimentais 

Composição nutricional e 
energética Isa Label Cobb 

 
Isa Label Cobb 

 Milho  Farelo de Soja 

EMAn (kcal/kg) 3.157 3.036  2.363 2.227 
Proteína Bruta (%) 8,41 8,41  47,70 47,70 
Lisina Total (%) 0,22 0,22  2,90 2,90 
Metionina total (%) 0,15 0,15  0,63 0,63 
Treonina total (%) 0,27 0,27  1,80 1,80 

 

A composição das rações experimentais, utilizadas está apresentada na 

TABELA 2. O inerte (areia lavada) foi adicionado para completar a composição 

centesimal da ração, considerando a disponibilidade energética dos ingredientes, 

sem interferir nos níveis de nutrientes. 

Antes da chegada do lote foram obedecidas as normas de limpeza e 

desinfecção das instalações (telas, cortinas, piso, área externa e equipamentos) 

tanto para o galpão quanto para as bateria. Esse procedimento foi conduzido com 

duração de sete dias, sendo dois para limpeza e cinco para vazio sanitário com 

pulverização de desinfetante a base de amônia quaternária e glutaraldeído. 

O aquecimento de cada andar das baterias, foi realizado com lâmpadas 

incandescentes de 100 watts e iluminação constante natural e artificial nas fases 

iniciais de criação das aves. Utilizou-se comedouros e bebedouros lineares e o 

aquecimento interno foi registrado diariamente com termômetro de máxima e 

mínima, sendo associado ao manejo das cortinas para manter a temperatura interna 

do galpão adequada às aves. Água e a ração foram fornecidas à vontade em todo o 

período experimental e os comedouros foram abastecidos com ração duas vezes ao 

dia, para evitar desperdício. 

A duração do ensaio foi de 28 dias e foram determinados: o consumo de 

ração (g por ave), o peso médio (g por ave), o ganho de peso (g por ave), a 

conversão alimentar (g de ração: g de peso) e eficiência alimentar (%).  
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TABELA 2. Composição centesimal e níveis nutricionais calculados das rações 

experimentais 

Ingredientes EMAn Cobb EMAn Label 

Milho 66,85 62,32 

Farelo de Soja 29,01 29,93 

Fosfato bicalcico 1,51 1,52 

Calcário 0,94 0,93 

Sal Comum 0,41 0,42 

Lisina – HCl 0,34 0,38 

DL-Metionina 0,20 0,21 

L-Treonina 0,16 0,18 

Premix Mineral1 0,04 0,04 

Premix Vitamínico2 0,04 0,04 

Inerte3 0,00 3,54 

Óleo de Soja 0,50 0,50 

Total 100,00 100,00 

Composição Calculada   

EMAn Cobb4 (kcal/kg) 2.750 2.632 

EMAn Isa Label4 (kcal/kg) 2.870 2.750 

Proteína Bruta, (%) 19,80 19,80 

Calcio, (%) 0,86 0,86 

P disponível, (%) 0,38 0,38 

Lisina Total, (%) 1,26 1,26 

Lisina Digestível, (%) 1,17 1,17 

Metionina Total, (%) 0,48 0,48 

Metionina digestível, (%) 0,46 0,46 

Treonina total, (%) 0,86 0,86 

Treonina digestível, (%) 0,77 0,77 

Sódio, (%) 0,21 0,21 
1
Composição por kg do produto: manganês - 75.000 mg; ferro - 20.000 mg; zinco -50.000 mg; cobre - 

4.000 mg; cobalto - 200 mg; iodo - 1.500 mg e veículo q.s.p. -1.000 g 
2
Composição por kg do produto: Ácido fólico – 1.600mg/kg; Ácido pantotênico – 29g/kg; BHT – 

5.000mg/kg; Biotina – 60mg/kg; Niacina – 87g/kg; Vitamina A – 20.000.000 UI/kg; Vitamina B1 – 
3.000 mg/kg; Vitamina B12 – 28.000mcg/kg; Vitamina B2 – 12 g/kg; Vitamina B6 – 6.000 mg/kg; 
Vitamina D3 – 5.000.000 UI/kg; Vitamina E – 40.500 UI/kg; Vitamina K3 – 4.800 UI/kg e veículo q.s.p. 
-1.000 g.  
3
Areia lavada 

4
EMAn Cobb: EMAn da ração calculada considerando a EMAn dos ingredientes determinadas com 

aves Cobb; EMAn Isa Label: EMAn da ração calculada considerando a EMAn dos ingredientes 
determinadas com aves Isa Label; 

 

A viabilidade econômica das rações experimentais, foi avaliada utilizando-

se o índice bioeconômico (IBE) e a conversão bioeconômica energética (BEC) 

segundo as recomendações de GUIDONI et al. (1994) e GARCIA NETO et al. 



67 

 

 

(2012), respectivamente. O IBE foi determinado pela fórmula IBE = Ganho de Peso 

(kg) – ((Preço do kg da Ração/Preço do kg Frango) x Consumo de Ração (kg). Para 

o cálculo do BEC utilizou-se o modelo: BEC= (Consumo total de energia (kcal) x 

Preço do kg da ração)/(Ganho de Peso (g) x Preço do kg Frango).  

Para os cálculos da viabilidade econômica, os preços dos insumos das 

rações e do frango foram estipulados de acordo com os valores de mercado 

praticados por MFRURAL (2012), considerando valores de R$ 7,20 o kg do peso 

vivo do frango, R$ 0,86 e 0,84 para as rações EMAn Cobb e EMAn Isa Label, 

respectivamente. 

Ao final do ensaio foram calculados os consumos de energia 

metabolizável (kcal por ave), de proteína bruta (g) e conversão calórica (kcal 

ingerida por g de ganho de peso), considerando-se os valores energéticos e o teor 

de proteína determinados em cada ração como referência para o cálculo. 

Aos 28 dias, realizou-se a avaliação das características de carcaça: 

rendimento de carcaça (%), porcentagem de peito, de coxa + sobrecoxa e de 

gordura abdominal. Para isso, foram selecionadas duas aves com peso próximo ao 

peso médio obtido para parcela e que foram abatidas depois do jejum de 12 horas. 

O rendimento de carcaça foi determinado pela relação entre o peso da carcaça 

quente e o peso vivo, enquanto a proporção das partes da carcaça e da gordura 

abdominal foi calculada em relação ao peso da carcaça quente. 

Para realização da biometria, os órgãos do sistema digestório foram 

medidos e pesados seguindo os seguintes passos:  

- Comprimento do trato gastrintestinal (TGI) em cm, medido desde a inserção do 

esôfago na orofaringe até a comunicação do intestino grosso com a cloaca;  

- Peso do esôfago mais papo (g), separado após medida do comprimento do TGI; 

- Peso do pró-ventrículo mais moela (g), (com conteúdo remanescente);  

- Peso do pâncreas (g), após a sua separação da alça duodenal;  

- Peso do intestino delgado (g), porção que compreende o final do estômago 

muscular até o início dos cecos; 

- Peso do intestino grosso (g), representado pelo peso dos cecos, cólon e reto; 

- Peso do fígado (g), dado pelo peso do fígado sem a vesícula; 
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Com estas medidas determinou-se o peso relativo (%) dos órgãos 

digestivos, calculado em percentagem do peso vivo da ave. 

A energia metabolizável aparente (EMA), aparente corrigida (EMAn) e o 

coeficiente de metabolização aparente da energia bruta (CMAEB) das rações 

experimentais foram determinadas para verificar qual critério de formulação, EMAn 

Cobb ou EMAn Isa Label dos ingredientes, foi condizente com o aproveitamento 

energético das rações pelos frangos de crescimento lento. Para isso, do 14o ao 17o 

foi realizado a coleta total de excretas de acordo com SAKOMURA & ROSTAGNO, 

(2007). Para a coleta, sob cada gaiola foi instalada uma bandeja de alumínio 

coberta com plástico para o recebimento das excretas. As amostras de excretas 

foram coletadas ás 8h00m e 15h00m em cada dia. As excretas foram 

acondicionados em sacos plásticos, devidamente identificados por repetição e 

congeladas para a posterior análise de matéria seca, nitrogênio e energia bruta 

segundo SILVA & QUEIROZ (2002). Os valores de EMA, EMAn e CMAEB foram 

calculados por equações descritas por MATTERSON et al. (1965). 

Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do programa 

SISVAR e as diferenças entre as médias foram determinadas pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O maior aproveitamento energético da ração experimental foi determinado 

pelas aves alimentadas com as dietas formuladas com EMAn Cobb (TABELA 3). 

Não foi verificado efeito dos tratamentos para o CMAEB. 

 

TABELA 3. Energia metabolizável aparente (EMA), aparente corrigida pelo balanço 

de nitrogênio (EMAn) e coeficiente de metabolizabilidade da energia 

bruta (CMEB) das rações experimentais expressos na matéria natural 

Variável EMAn Cobb EMAn Isa Label P1 CV2, % 

EMA (kcal/kg) 2.908,83a 2.744,47b 0,028 3,29 

EMAn (kcal/kg) 2.894,99a 2.728,22b 0,027 3,34 

CMAEB, (%) 76,25 74,16 0,204 3,31 
Médias seguidas de letras distintas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 
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Os valores de energia calculados das rações experimentais (TABELA 2) 

utilizando como base os valores de EMAn do milho e do farelo de soja determinados 

com a linhagem Isa Label, foram iguais a 2.870 kcal/kg e 2.750 kcal/kg, 

respectivamente, para os tratamentos EMAn Cobb e EMAn Isa Label. Portanto, caso 

a hipótese do melhor aproveitamento nutricional das aves de crescimento lento se 

confirmasse, era esperado um incremento de 120 kcal no nível energético da ração 

EMAn Cobb em relação a EMAn Isa Label.  

Pode-se observar que os valores de EMAn das rações experimentais 

determinados neste ensaio ficaram muito próximos aos calculados (TABELA 3). As 

aves de crescimento lento resultaram no aproveitamento energético da ração EMAn 

Cobb superior à EMAn Isa Label em 166,77 kcal, o que representa um acréscimo de 

38,98% ao incremento esperado.  

A correta formulação das dietas depende da precisão da determinação 

dos valores de energia metabolizável. Portanto, com os resultados obtidos verifica-

se a importância de conhecer o valor energético dos alimentos utilizados na 

formulação de rações para aves de crescimento lento, uma vez que, a energia útil 

pode variar não somente em função das características químicas e nutricionais do 

ingrediente, mas também devido a fatores inerentes ao animal que o consome como 

peso, sexo, idade, status fisiológico, genótipo e os procedimentos experimentais 

empregados na determinação (NOBLET & LE GOFF, 2001). 

Um número limitado de pesquisas foram realizadas com resultados 

contraditórios, objetivando-se verificar o aproveitamento nutricional de alimentos 

com frangos de crescimento lento e compará-los aos níveis encontrados com 

frangos convencionais (WADA et al., 2004; LIMA, 2007; KRÁS, 2010; SANTOS et al. 

2012; STRINGHINI et al., 2012). 

Menores valores de EMAn foram verificados para o milho, farelo e óleo de 

soja (WADA et al., 2004) e co-produtos do milho tais como o gérmen integral de 

milho, farelo de glúten 21 e 60% (LIMA, 2007) com aves de crescimento lento em 

relação aos frangos de crescimento rápido. Por outro lado, maior metabolização da 

energia, EMAn e digestibilidade da fibra detergente ácido da ração foi observada por 

KRÁS (2010) para frangos Label Rouge aos 41 dias de idade. SANTOS et al. (2012) 

também observaram para as aves da linhagem Isa Label aumento no 
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aproveitamento da energia metabolizável do milho em relação ás aves Cobb de 

5,75% para a EMA e CMAEB e 3,44% para a EMAn. Porém, STRINGHINI et al. 

(2012) determinaram que as linhagens de crescimento lento e rápido apresentaram 

aproveitamento da energia do sorgo e farelo de soja semelhantes. 

Vale salientar que os resultados de WADA et al. (2004) e LIMA (2007)  

foram determinados com aves de crescimento lento e comparados a dados da 

literatura obtidos com frangos convencionais, enquanto os resultados de KRÁS 

(2010), SANTOS et al. (2012) e STRINGHINI et al. (2012)  foram determinados 

simultaneamente com ambas linhagens.  

Assim, considerando-se as diferenças nas condições de cultivo e de solo, 

de clima e de cultivares, além das possíveis diferenças nos processamentos a que 

os alimentos testados são submetidos é possível que haja variações nos valores de 

composição química e energética dos ingredientes, em relação à literatura 

(CALDERANO et al., 2010). Dessa forma, para uma comparação com maior 

acurácia seria necessário à avaliação de outros alimentos com ambas as linhagens 

com a finalidade atestar a possível diferença no aproveitamento nutricional entre 

elas. 

O desempenho dos frangos de crescimento lento (Isa Label) de um a 28 

dias de idade (consumo de ração, peso médio, ganho de peso, conversão e 

eficiência alimentar, consumo de EMAn, consumo de PB, índice bio-economico das 

rações (IBE)) não foi afetado pela formulação da ração com energia metabolizável 

dos alimentos determinadas com frangos Cobb e Isa Label (TABELA 4).  

Embora sem diferenças para o desempenho entre os tratamentos, os 

frangos Isa Label apresentaram aos 28 dias de idade, peso médio superior em 

15,55% ao valor esperados para a linhagem (GLOBOAVES, 2011). O incremento na 

conversão alimentar em relação ao desempenho padrão da linhagem foi de apenas 

1,47% indicando que ambas as rações experimentais forneceram quantidade 

suficiente de nutrientes para o máximo desenvolvimento das aves.  

Diferente dos resultados deste trabalho MENDES et al. (2004) afirmaram 

que o nível energético das rações interfere no resultado de desempenho das aves. 

Normalmente, o aumento do nível de energia das rações resulta em maior ganho de 

peso e melhor conversão alimentar. Entretanto é importante salientar que mesmo 
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sem diferença significativa, para as aves alimentadas com a ração EMAn Cobb 

houve uma tendência de melhora no ganho de peso, conversão alimentar e 

eficiência alimentar na ordem de 0,18; -0,51 e 6,38% respectivamente. 

 

TABELA 4. Desempenho de frangos de corte alimentados com rações formuladas 

com energia metabolizável dos alimentos determinadas com frangos 

Cobb (EMAn Cobb) e Isa Label (EMAn Isa Label) aos 28 dias de idade 

Variáveis EMAn Cobb EMAn Isa Label P1 CV2, % 

Consumo de ração (g) 1.392,41a 1.401,18a 0,827 4,71 

Peso Médio (g) 758,34a 757,19a 0,932 2,91 

Ganho de Peso (g) 719,28a 718,00a 0,925 3,11 

Conversão alimentar g:g 1,94a 1,95ª 0,726 4,12 

Eficiência alimentar (%) 54,51a 51,24a 0,787 4,27 

Consumo de EMAn (kcal/ave)3 4.031,01a 3.822,70a 0,288 6,52 

Conversão calórica (kcal:g) 5,60b 5,31ª 0,041 3,81 

Consumo de PB (g/ave) 279,70a 288,10a 0,370 5,25 

IBE 4 0,553a 0,555a 0,891 3,47 

BEC5 0,669b 0,621a 0,043 4,42 
Médias seguidas de letras distintas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 
3Calculado de acordo com a EMAn determinada das rações (TABELA 3) 
4
IBE = Ganho de Peso (kg) – ((Preço do kg da Ração/Preço do kg Frango) x Consumo de Ração(kg) 

5
BEC= (Consumo total de energia (kcal) x Preço do kg da ração)/( Ganho de Peso (g) x Preço do kg 

Frango)  

 

Segundo SAKOMURA et al. (2004), a melhora que ocorre no ganho de 

peso e na conversão alimentar quando se eleva a energia metabolizável podem ser 

atribuídos a adição de lipídeos na ração, que promovem o incremento da densidade 

calórica, o efeito extracalórico, que consiste no aumento da disponibilidade dos 

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

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

ração. Porém, neste ensaio, para conter os efeitos da adição de lipídeos na dieta e 

verificar apenas o potencial da linhagem sobre a metabolização da energia dos 

alimentos, os níveis de lipídeos de ambas as dietas experimentais foram 

controlados. Dessa forma, apesar de observar uma diferença no conteúdo de 

energia das rações formuladas com EMAn Cobb e Isa Label de 166,67 kcal 

(TABELA 3) é possível que, esta variação na disponibilidade energética, sem os 
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efeitos adicionais da inclusão de lipídios, possa ter sido insuficiente para melhorar o 

desempenho das aves.  

Semelhante a este resultado, a ausência de efeito dos níveis energéticos 

da ração sobre o desempenho das aves de crescimento lento também foi 

demonstrada por PACHECO (2004) que não observou melhora no ganho de peso e 

na conversão alimentar de frangos das linhagens Label Rouge e Pesadão de um a 

84 dias de vida, à medida que os níveis de energia metabolizável aumentaram de 

2.800 a 3.100 kcal/kg. Da mesma forma, MOREIRA et al. (2012) não verificaram 

diferença no desempenho de frangos de uma linhagem caipira francês exótico 

alimentados com dietas com 3.000 e 3.100 kcal/kg de 1 a 28 dias. Entretanto, os 

autores observaram que as aves que consumiram ração com 3.200 kcal/kg 

apresentaram maior peso médio, ganho de peso diário e melhor conversão 

alimentar. Porém, diferente dos dados determinados neste trabalho, MENDONÇA et 

al. (2008) constataram queda linear do consumo de ração e na conversão alimentar 

à medida que os níveis de energia metabolizável aumentaram (2.600 a 3.200 kcal) 

em dietas de frangos da linhagem Isa Label.  

Constatou-se uma melhor conversão calórica pelas aves que consumiram 

a ração formulada com EMAn do milho e farelo de soja determinadas com a 

linhagem Isa Label (TABELA 3). Como os critérios de formulação não alteraram o 

ganho de peso e o consumo de ração, a diferença energética anteriormente citada, 

de 166,67 kcal entre as rações (EMAn Cobb x Isa Label) foi o suficiente promover 

piora na conversão calórica, demonstrando que, ao aumentar apenas os níveis 

energéticos das rações, as aves podem ter perdido a eficiência em converter a 

energia para ganhar peso conforme evidenciado por MENDONÇA et al. (2008).  

Não houve diferenças para o IBE das rações segundo os diferentes 

critérios de formulação (TABELA 3). De acordo com ZANELLA (1998) o IBE 

representa o ganho de peso líquido ocorrido nos diferentes tratamentos, ou seja, 

excluindo-se os custos com ração. Dessa forma, o maior índice representaria o 

melhor custo/benefício entre os tratamentos. 

Entretanto, a melhor BEC foi verificada pelas aves que consumiram a 

ração formulada com EMAn Isa Label. De acordo com GARCIA NETO et al. (2012) 

não há grande eficiência nos índices encontrados na literatura que buscam avaliar o 
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desempenho bioeconômico de frangos de corte devido ao fato que nestes somente 

o consumo de ração é utilizado, e portanto, não consideram a energia na avaliação 

da eficiência econômica. Este fato fragiliza o índice, uma vez que as exigências 

energéticas de frangos de corte representam cerca de 70% dos custos da ração. 

Assim, segundo os autores a BEC constituiria-se numa melhor opção em relação ao 

IBE para aferir o melhor custo/benefício entre os princípios de formulação.  

Dessa forma, é possível inferir que do ponto de vista econômico há 

diferenças quanto à viabilidade financeira das rações experimentais. Embora as 

diferenças quanto ao desempenho não tenham sido diagnosticadas 

estatisticamente, a formulação da dieta com base na EMAn Isa Label até os 28 dias 

de idade pode garantir a melhor relação/custo benefício aos produtores.  

Não houve diferenças entre os tratamentos para o rendimento de carcaça 

e partes nobres (TABELA 5). A carcaça das aves que consumiram a ração 

formulada com EMAn Isa Label  apresentou 30,68% menos gordura abdominal. 

  

TABELA 5. Rendimento de carcaça, partes nobres e gordura abdominal de frangos 

de corte alimentados com rações formuladas com energia 

metabolizável dos alimentos determinadas com frangos Cobb (EMAn 

Cobb) e Isa Label (EMAn Isa Label) aos 28 dias de idade 

Variáveis EMAn Cobb EMAn Isa Label P1 CV2, % 

Carcaça, (%) 63,2a 65,08a 0,370 5,31 

Peito, (%) 28,19a 28,65a 0,507 3,95 

Coxas e sobrecoxas, (%) 32,57a 30,95a 0,151 5,21 

Gordura abdominal, (%) 1,76b 1,22a 0,013 10,81 
Médias seguidas de letras distintas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

Considerando o teor de proteína bruta de 19,8%, calculou-se a relação 

caloria:proteína das rações experimentais igual a 137,8 para a EMAn Isa Label e 

146,2 para a EMAn Cobb.  

De acordo com SILVA et al. (2003) e NASCIMENTO et al. (2004) o 

consumo de rações com níveis mais elevados de energia sem o adequado equilíbrio 

de proteína na ração limitam o crescimento de tecido magro e, dessa forma, o 

excedente energético é depositado apenas na forma de gordura em detrimento do 
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aumento da massa muscular. Segundo Mendonça et al. (2008) a relação 

caloria:proteína recomendada para machos Isa Label na fase inicial é igual a 128, ou 

seja, inferior ao observado neste ensaio. Assim pode-se afirmar que a maior relação 

caloria: proteína verificada na ração EMAn Cobb é um dos fatores que contribuiram 

para a deposição de gordura abdominal.  

Também, verificou-se que ao formular rações a base de milho e farelo de 

soja, para aves de crescimento lento com níveis energéticos de ingredientes 

determinados com linhagens de crescimento rápido é fornecido às aves Isa Label 

uma maior quantidade de energia. De acordo com LAGANÁ et al. (2005), a 

deposição de gordura é diretamente proporcional à quantidade de energia disponível 

para síntese, portanto, a energia alimentar em excesso é bem correlacionada à 

deposição de lipídios na maioria dos animais. 

Assim, embora não tenha diferenças estatísticas para consumo de EMAn 

entre os tratamentos, as aves alimentadas com EMAn Cobb consumiram no período 

de 28 dias de criação, em média 208,31 kcal a mais que as alimentadas com a 

EMAn Isa Label. Considerando-se que a EMAn Cobb determinada das rações foi 

igual a 2.894,99 (TABELA 3), e que a exigência para machos Isa Label para esta 

idade é de 2.750 kcal (MENDONÇA et al., 2008), observa-se que houve um 

excedente energético, que provavelmente foi desviado para o metabolismo lipídico, 

resultando em maior produção de triglicerídeos para deposição nos adipócitos, no 

caso das aves principalmente na gordura subcutânea e abdominal.  

A elevação da gordura abdominal devido o aumento da disponibilidade 

energética da ração também foram observados com frangos industriais por SILVA et 

al. (2001), EITS et al. (2002), MENDES et al. (2004) e como frangos de crescimento 

lento conforme apresentado do por MASSI (2007) e MENDONÇA et al. (2008). 

É importante ressaltar que o mercado consumidor de aves alternativas 

tem preferência por carcaças mais magras, assim, tecnologias nutricionais e de 

manejo para frangos de crescimento lento, que mantenham as características de 

carcaças peculiares são de extrema importância para que produto final atenda aos 

anseios dos consumidores. Com os resultados obtidos pode-se afirmar que ao 

formular rações para aves de crescimento lento é necessário calcular com precisão 

a quantidade de energia e nutrientes fornecidos com a finalidade de evitar o 
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desbalanceamento nutricional que de acordo com NASCIMENTO et al., (2004) pode 

elevar o teor na gordura na carcaça.  

Verificou-se maior comprimento do TGI das aves alimentadas com EMAn 

Cobb (TABELA 6).  

 

TABELA 6. Biometria de órgãos digestórios de frangos de corte alimentados com 

rações formuladas com energia metabolizável dos alimentos 

determinadas com frangos Cobb (EMAn Cobb) e Isa Label (EMAn Isa 

Label) aos 28 dias de idade 

Variável EMAn Cobb EMAn Isa Label P1 CV2, % 

Comprimento do TGI (cm) 155,33a 142,17b 0,020 4,53 

Esofago+papo, (%) 0,50a 0,40a 0,081 15,09 

Proventrículo+moela, (%) 4,18a 4,21a 0,897 9,45 

Intestino delgado, (%) 4,12a 4,11a 0,961 10,22 

Intestino Grosso, (%) 1,07a 1,01a 0,567 7,23 

Fígado, (%) 2,43a 2,46a 0,788 8,77 

Pâncreas, (%) 0,31a 0,37a 0,077 13,10 
Médias seguidas de letras distintas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
1Valor da Probabilidade; 2Coeficiente de variação 

 

Segundo MAIORKA et al. (2002) a  velocidade de maturação dos órgãos 

do trato gastrintestinal pode ser influenciada pela quantidade de agentes que 

estimulam o desenvolvimento da mucosa, denominados agentes tróficos, tais como 

as glutaminas, as aminas biogênicas, os mananoligossacarídeos e os ácidos graxos 

que elevam a disponibilidade energética das rações. Assim os maiores níveis 

energéticos na ração EMAn Cobb pode ter estimulado o desenvolvimento do 

comprimento do intestino delgado, uma vez que, logo após a eclosão, a maior parte 

da demanda de energia e proteína das aves é direcionada para o desenvolvimento 

do trato digestório, principalmente do intestino (XAVIER et al. 2008). Entretanto, não 

foi observada influência da formulação por EMAn Cobb ou EMAn Isa Label sobre as 

demais variáveis biométricas de órgãos digestivos de frangos de corte de 

crescimento lento (TABELA 6).  

A elevação dos níveis energéticos das rações pode estimular o 

desenvolvimento do TGI, bem como a digestão e absorção de nutrientes, 

aumentando também o ganho de peso das aves. Entretanto, neste experimento não 
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houve diferença entre os tratamentos para o peso corporal das aves Isa Label 

(TABELA 4). Dessa forma, é possível afirmar que o ganho de massa muscular 

ocorreu em consonância com o crescimento dos órgãos digestivos, ou seja, a 

disponibilidade de energia, não gerou uma resposta adaptativa no peso dos orgãos 

do TGI e de suas glândulas anexas. 

Semelhante aos dados observados neste trabalho, FAGUNDES (2011) 

avaliou o efeito de rações com diferentes níveis de energia metabolizável (2900 a 

3050 kcal/kg) sobre o desenvolvimento do sistema digestório e capacidade digestiva 

em frangos de corte de um a 21 dias de idade e observou que o nível energético não 

influenciou o peso relativo dos órgãos do TGI. CANÇADO & BAIÃO (2002), 

trabalharam com frangos de corte de um a 15 dias de idade e também não 

verificaram efeito da adição ou não de óleo (dieta de baixa e alta energia, 

respectivamente) sobre o desenvolvimento de fígado, pâncreas e intestinos.  

Por outro lado, GHAFARI et al. (2008) ajustando os níveis de energia 

metabolizável aos níveis de aminoácidos totais e digestíveis na ração e verificaram 

aos 49 dias de idade que as aves que receberam dietas com alto nível energético 

apresentaram menores pesos relativos do TGI.  

 

4  CONCLUSÕES 

 

Não há diferença no desempenho, biometria de órgãos digestivos 

rendimento de carcaça e partes de aves alimentadas com rações formuladas com 

energia metabolizável de alimentos determinadas com frangos Cobb e Isa Label.  

A formulação com base na EMAn dos ingredientes determinada com 

frangos Isa Label proporciona às aves melhor conversão calórica, bioeconômica 

energética e menor deposição de gordura abdominal na carcaça. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção alternativa com utilização de aves de crescimento lento, 

embora atinja um pequeno mercado em relação à produção industrial, é uma 

atividade que apresenta grandes possibilidades de crescimento tanto no mercado 

interno, como no mercado externo. 

Considerando apenas o cenário nacional, é fácil identificar a importância 

deste segmento, uma vez que é cultural em diversos estados brasileiros, o consumo 

de carne de aves “caipiras”. Ainda neste contexto, a avicultura alternativa exerce um 

importante aspecto social, uma vez que, na maioria dos casos envolve o trabalho de 

pequenos agricultores, principalmente mulheres e jovens, gerando renda e 

contribuindo para a permanência destas famílias no meio rural. Por outro lado, 

diante das perspectivas mercadológicas internacionais, é relevante salientar que 

existe uma demanda mundial por produtos de sabor diferenciado e produzidos com 

maior bem estar animal e menor impacto ambiental.  

A produção de frangos de crescimento lento está longe de atingir o ponto 

de equilíbrio entre a demanda e a oferta, requerendo, desta forma, um aumento 

significativo na produção. Diante disso, avanços tecnológicos específicos a este 

segmento, entre eles, a avaliação nutricional dos alimentos, vem de encontro com 

esta nova perspectiva mercadológica. 

Neste estudo foi possível identificar diferenças relevantes no 

desenvolvimento digestivo, metabolismo e aproveitamento de nutrientes por frangos 

de crescimento lento em relação ás linhagens de crescimento rápido. Estes 

resultados sugerem que, diferente do preconizado até então, existem diferenças na 

forma como os frangos de crescimento lento aproveitam alguns alimentos e esta 

diferença deve ser considerada durante a formulação. 

Embora a maior disponibilidade energética determinada com as aves Isa 

Label tenha sido estatisticamente verificada somente no milho, observou-se uma 

tendência de melhora na metabolizabilidade da energia do farelo de soja, situação 

esta, validada pelo ensaio de desempenho. 

Assim como verificado neste ensaio, pesquisas recentes tem associado o 

maior peso do compartimento gástrico (proventrículo+moela) ao incremento no 
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aproveitamento energético. No entanto, é sabido que o processo de digestão e 

metabolismo nutricional é influenciado não somente pelas características 

anatômicas das linhagens, como também aos aspectos relacionados à produção e 

secreção enzimática, a capacidade absortiva, a velocidade da taxa de passagem e 

às características inerentes ao próprio alimento.  

Estes fatores justificam a ausência de comportamento padrão das aves 

de crescimento lento sobre o aproveitamento energético e nutricional dos diferentes 

alimentos testados. Porém, este resultado sugere que outras pesquisas devem ser 

realizadas com o intuito de verificar o efeito da linhagem sobre o aproveitamento de 

nutrientes de diferentes alimentos com perspectivas de utilização nas rações de 

aves de crescimento lento, a fim de evitar o sub ou super fornecimento de nutrientes, 

que pode acarretar entre outros fatores no aumento de gordura na carcaça. 

Vale salientar, que diferente do que ocorre com o mercado de frangos 

industriais, cuja estratégia de comercialização baseia-se na economia de escala, a 

produção de aves de crescimento lento pauta-se na diferenciação de produtos 

remunerando-os com maior valor agregado. Assim, tecnologias que melhorem o 

desempenho destas aves sem descaracterizar o produto final podem contribuir para 

o crescimento deste segmento de mercado.   

É necessário frisar que, com a finalidade de demonstrar as possíveis 

diferenças no digestibilidade e metabolismo de nutrientes entre as linhagens com 

distintas taxa de crescimento, este ensaio foi conduzido somente até os 42 dias de 

idade das aves (idade média de abate dos frangos de crescimento rápido). 

Entretanto, com esta idade as aves Isa Label encontram-se na fase de crescimento. 

Portanto, é provável que neste período ainda não tenham atingido a maturidade 

digestiva e dessa forma, maiores diferenças no aproveitamento nutricional podem 

surgir em idades mais elevadas.  

Assim, considerando-se o efeito da idade da ave sobre a maturação 

digestiva e processamento de nutrientes, amplamente estudado em aves de 

crescimento rápido e também atestado neste trabalho com a linhagem Isa Label, 

torna-se evidente a realização de pesquisas complementares com o intuito de formar 

um banco de dados com valores nutricionais e energéticos de diversos alimentos 

para aves de crescimento lento em diferentes fases de criação. 
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A formulação de dietas com ingredientes mais digeríveis em cada fase da 

vida do animal exercerá um importante papel na melhoria do desempenho produtivo 

e características de carcaça das aves de crescimento lento. Da mesma forma 

auxiliarão na redução de excreção de nutrientes não aproveitados ao ambiente, 

corroborando com os novos conceitos produtivos que visam atendimento dos 

anseios dos consumidores e o equilíbrio ambiental. 

 

 

 


