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1 .. RESUMO 

O presente trabalho visou estudar os efeitos 
da substituição da proteína do farelo de soja pela proteína 
do farelo de mamona destoxicado, na alimentação de frangos 
de corte. O farelo de mamona destoxicado utilizado foi o 
•Lex Proteico", nome comercial do produto fabricado pela
SJBBBA (Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro S.A..).

Foram utilizados 864 pintos "Peterson", div! 
didos em 24 parcelas com 18 aves de cada sexo, por parcela. 
Foram utilizados seis tratamentos, com quatro repetições em 
delineamento em blocos casualizados... . Os tratamentos foram 
representados por seis diferentes.rações, <>nde tanto na fa
se inicial (0-35 dias), quanto na final (36-56 dias), a pr_g 
te:!na do farelo de mamona substituiu, respectivamente, o,

10, 20, 30, 40 e 50% da proteína do farelo de soja. 

As aves receberam água e ração nad libitu:m" 
e !oram �esadas semanalmente, a partir dos 14 dias até os 
56 dias de idade (fim do experimento). Na ocasião das pes_! 
gens eram calculados o ·consumo e a conversão alimentares. 

Os tratamentos mostraram diferenças signifi
cativas para os resultados obtidos quanto ao peso médio, 



... conswac e conversao alimentares, aos 35 dias, entre 36,;e 56 
e aos 56 dias de idade das aves. Quando os graus de liber
dade dos tratamentos foram subdivididos em seus componentes 
de regressão, foram encontrados os seguintes resultados: 
Aos 35 dias de idade, resposta quadrática (P < 0,01) para 
os níveis de adição do farelo de mamona às ragÕ�J, no tocan 

e._,· ' •• .•• . •• -

tti a peso médio. O maior peso médio obtido· nlÍtstâ fase .foi 
ao n!vel de 30% de substituic;ão, ou seja, 11,� de f�elo 
de muona·na ração. Para consumo alimentar foi encontrada 
respost·a -'ºlinear positiva (P < 0,01) e para conversão alime.s 
tar, resposta quadrática positiva (P < 0,05) à adição de ni 

' ., veis crescentes do farelo de mamona as raçoes. 

Na fase final (36-56 dias) e no total do ex
perim:ento •(0-,56 dias), o nível de substituição que promoveu 
maior gànho de peso foi o de 10%, em ambos os períodos. Pa 

-

ra consumo alimentar, houve resposta cúbica positiva 
(P < O ;05) e para conversão alimentar, houve respos,ta li
near positiva, aos níveis de substituição, tanto no período 
final, quanto no total do experimento. 

Estas respostas obtidas nas análises de re
gressão sugerem ter havido diminuição no teor energético 
das rações, à medida que aumentaram os níveis de adição de 
farelo de ••o�a. 

Nas côndições do presente experimento, os r.!_ 
sultàdos do estudo bio-econômico realizado mostraram vanta
gem.significativa para a ração que recebeu o nível de 10% 
de substituição da proteína <t,;o f��lo de soja pela d� de m.!. 
mona, em relação às rações qu�réeeberam substituição de 40 
e '6%, tanto na fase inicial, quanto na .final. 



2 .. INTRODUÇIO 

A demanda mundial por novas fontes de proteína 
para alimentação animal tem tido, como consequência, a utili
zação de novos produtos, que antes não eram empregados com es 

. 
-

sa finalidade .. O farelo de mamona (Rieinus coa.unis L.) é um 
desses produtos. 

O Brasil é o maior produtor mundial de mamona, 
contribuindo com 35% da produção. 

, # r::J'\()/__ # , A semente, que contem ate j'V/V de oleo, e o 
p�incipal produto da mamoneira. Como subproduto dà extração 
do Óleo, obtém-se a torta que vem sendo empregada, há muito 

·tempo, como fertilizante e, há alguns anos, na alimentação�
ni.mal, transformada em farelo.

Este farelo que contém 40 a 45% de proteína 
bruta, pode ser comprado a um preço inferior ao do farelo dê 
.soja, principal suplemento proteico atuaJ.mente utilizado .. 

Como na criação de aves, 'a alimentação repre
senta cerca de ?0% dos custos de produção, o uso de ingredie!l 

'tes proteicos de menor preço, representará sensível economia, 
.resultando em redução do custo do produto produzido. 



4 ,. 

, , Ate alguns a.nos atras, a toxidem da torta de 
mamona, devida à ricina, à ricinina e à fração alergênica, 
impedia sua utilização na alimentação animal .. 

No ano de 1956, pesquisadores da Sociedade A! 
godoeira do Noroeste Brasileiro (s.AllmA) obtiveram processa
mento que removesse as substâncias tóxicas e al�rgenas do 
produto, de maneira econômica, vindo a constituir o farelo 

nome comercial 11Lex ProteicoH ., 

Vários trabalhos experimentais, em especial 
com ruminantes, têm mostrado que esse farelo apresenta bons 
resultados em relação aos obtidos com farelos de outras oleJ! 
ginosas, usualmente empregados na alimentação animal .. Potteo 
se sabe, no entanto, a respeito do seu valor nutritivo na a
limentação de monogástricos, sendo bem poucos os trabalhos!. 
rlstentes acerca do seu emprego na alimentação de aves. 

O "Lex Proteicou foi o produto utilizado no 
presente trabalho. 

Este experimento tem como objetivo prineipaJ. 
verificar os efeitos da substituição, em níveis crescentes, 
da proteína do farelo de soja pela do farelo de mamona dest.2, 
xicado, na alimentação de frangos de corte. 



\ 

5 .. 

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1. Produção de mamona

; 

De acordo com a FAO (1975a), o Brasil e o 

maior produtor mundial de mamona, sendo responsavel por 35% 

da produção .. 

O nordeste do país é a região maior produtora, 

com a Bahia ocupando o primeiro lugar, segundo o I.B.G.E. 

(1976) .. 
,r A Tabela 1 mostra os pa1ses produtores e a Ta-

bela 2 mostra os Estados do Brasil, com suas produções, res

pectivamente .. 



6 ,. 

' 

Tabela l .. Paises produtores de mamona em bagas •. Dados de 

19?5. 

Pais Produção em t % 

Brasil 290 .. 000 35,00 

Índia 216 .. 000 26,00 
China 80 .. 000 10,00 
u .. n .. s .. s .. 60 .. 000 7,00 

Tailândia 34 .. 000 4,00 
Outros 150 .. 000 18,00 

Total 830 .. 000 100,00 

Fonte: FAO {1975b) 

Tabela 2. Estados produtores de mamona em bagas. Dados de 

1976 

Estado 
.., 

Produçao em t

Bahia 92 .. 000 43,20 
li 

Pare.na 38 .. 766 18,20 
Ceará 28 .. 500 13,40 
são Paulo 28 .. 500 13,40 
Pernambuco 13 .. 797 6,50 
Outros 11 .. 298 5,30 

Total 212 .. 861 100,00 



De acordo com ROBB il. •li.i ( 19?4) , as seaentes 
da mruuona fornecem 50% de Óleo e 50% de torta. 

De acordo com esses dados, a produção brasilei ..... 
ra de torta, em 19?6, foi de 106�000 toneladas, aproximadame_Q 
te .,

.Essa torta, após ser destoxicàda -e transforma
da em farelo,$ vendida comercialmente ao preço de �ll,5(). 
Oa outros ingredientes proteicos, oomo os farelos de alge4lo, 
amendoim e soja, custavam respectivamente, �$2,48, <!$2,70 e 
�13,41 por kg, em março de 19??, segundo o INSTITUTO DE ECOXO 
MIA A.GBlOOLA DO ESTADO DE SÃO PAULO (1977). 

De acordo com WALLER e NEGI (1958) e JEl«INS 
) 

, A (1963 9 a toxidez do farelo de mamona e devida a tres fontes: 
uma protelna altamente tóxica, a rieina; um aloalÓide 
mente tóxico, a ricinina; e um.a fração alergêniea que 
erita como um complexo prote!na-polissaoarideo. 

ligeira 
-

foi dtut
-

;.2 .. L, A Ricina 

Investigando a purificaçio e as propriedade� 
da rieina, KABAT .e�. alii (194?) obtiveram preparaçõ�s alttme!i 
te tóxicas, pela precipitação fracionada com sulfato de s'41.o. 
O()noluiram ainda, que existem formas de ricina, tbxica e nto 
tÓrloa, que podem ser separadas por cristalização. 

Segundo JONES (1947), a ricina Já demonstrou 
ser téxica para o homem, coelhos, porcos, bovinos, equiaos, o 

-

vinoa, cães, ratos, camundongos, cobaias, patos e galinhas. 
A toxicidade Taria de acordo com a espécie animal e a cobaia 

,, parece ser a mais suscet1vel.,

De acordo com CORNEVIN, citado po� JONES, 
(1947), a dose letal, em gramas de sementes de mamona por qui 

-



s. 

ç 

lo de peso vivo do animal i e a seguinte: 

coelhos - 2,0g 
ovinos - 2,5g 
bovinos - 3,0g 
equinos - 3,0g 

e su1nos ... 3,5g 
"4 caes ... 5,6g 

galos 40,0g 
patos - 40,0g 

Aparentemente, as aves são mais resistentes

que os mamíferos à ação tóxica da ricina. Para o homem, a 
dose de 0,18g por quilo de peso vivo,, é letal., 

ANDERSON (1948) descreveu a morte de vinte va 
... 

cas da raça Ayrshire, como resultado do envenenamento pelas 
semeates da mamona� 

Segundo JENKINS (1963), envenenamentos pelas 
'sementes da mamona têm sido observados no homem e nos animais 
domésticos. Em 1888, EDSON citado por JENKINS (1963), descre 

-

veu vômitos e náuseas em quinze crianças que haviam comido, 
cada uma, quatro sementes de mamona. MELDRUM em 1900, também 
citado por JENKINS (1963), relata que duas sementes causaram 
a morte de um homem. 

Segundo o mesmo autor, o cavalo parece ser o� 
nimal mais suscetível. Bovinos e su!nos são mais resistentes 
aos efeitos tóxicos, sendo que os patos e as galinhas são os 
mais resistentes dos animais domésticos. 

A ricina, de acordo com o mesmo autor, a.glu:ti
na as eélulas vermelhas do sangue de várias espécies animais. 
Causa paralisia dos sistemas cardíaco e circulatório, cólica, 
diarréia, perda de apetite e hemorragia intestinal. Há, apr.2_ 
rima.damente, um intervalo de três dias entre a ingestão e o� 
perecimento dos sintomas. 

3.2.2. A Ricinina 

A r1c1n1na, segundo SPIES et alii (1941), está 
_ ........ _ 

presente em quantidades apreciáveis nas folhas, caules e se-



mentes da ma.mona, mas rara.mente se encontra nas sementes udu 
-

ras .,

De acordo com AMBEKAR e DOLE (195?), a riein.i
na é u.m alcalÓide pouco tóxico. Quando o farelo de mamona é 
destoxicado pelo tratamento com amônia para destruir a rieina 
e o alérgeno, a quantidade de ricinina presente é reduzida pa

. 

....

ra aproximadamente 25%. Segundo esses autores, a rieinina P.2 
de causar, quando inalada por pessoas sensíveis, asma e infla 

-

mação nos olhos., 

MURA.SE et alii (1966) concluiru que a rioim.-
- -

na inibiu o crescimento de aves alimen�adas com .farelo d.'$•
mona destoricado, quando usado ao nível de 40% na ração. O 
conteúdo de ricinina no farelo era de aproximadamente 0,13�. 
A doa� mínima letal, por injeção intraperitoneal em camu.ndon
gos i foi de 0,016mg de ricinina por grama de peso vivo; por 
via oral, em aves, foi de 0,1mg de ricinina por grama. de peso 
vivo .. 

3.2.3. A fração alergênica 

ALILAIRE (1914) foi quem primeiro descreveu a. 
hipersensibilidade do homem às sementes da. mamona.. Ele pró
prio teve que abandonar suas pesquisas devido à violência 
dos sintomas. Descreveu comichão nos olhos, fotofobia, verm_! 
lhidão da conjuntiva, lacrimejamento abundante, espirros vio
lentos, tosse, dispnéia e urticária. 

Pesquisas realiza.das por FIGL.EY e ELROD em 
1928, demenstraram. que os sintomas de asma apresentados por 
trinta pessoas residentes em Toledo, Ohio, eram causados pelo 
pó de sementes de mamona proveniente de uma fábrica de proce� 
samento de Óleo existente nas proximidades .. 

Pacientes sensíveis à fração alergênica tive
ram reações cutâneas, de acordo com SPIES e COULSON (1943), 
quando receberam o alérgeno em uma diluiç�o de 1:106

$ Em co-
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baias produziu sensibilidade e choque ana!ilátioo .. A dose a! 
-

nima para produzir a sensibilidade foi de 8,�g do alérgeno e 
para produzir o choque, foi de 0,33,ng .. 

Segundo RAYMOND (1961) 1 nenhum nome espec!.fico 
foi dado a esse princípio, mas é normalmente citado como OBA 
(castor beans allergen) .. Este alérgeno não �em aQão tÓXiea 
visível na primeira vez em que é administrado, mesmo que em 
grandes dosagens .. No entMto, a administração de pequenas do

-

ses repetidas, faz aumentar a suscetibilidade do animal ao 
cru. .. 

3.,3 .. Valor alimentício do farelo de mamona destoxieado 

Devido ao seu elevado teor em prote!na, o fare .... 
lo de mamona vem, há muito, prendendo a atenção dos pesquisa-
dores em nutrição animal. 

O .farelo de mamona. eontém, aproximadamente, 40

por cento de proteína, mas é deficiente nos aminoácidos essen 
-

ciais metionina., lisina. e triptofano, de acordo com XODlU.S !i
alii (1949) .. Segundo esses autores, essas deficiências não 
recomenda.riam o farelo para uso na alimentação de suinos e a
ves, mas poderia ser usa.do com Ótimos resultados na alimenta
ção de bovinos .. 

Pesquisas realizadas por PERRONE ll a.lii (1966) 
demonstraram que o conteúdo de aminoácidos do farelo de mamo
na é comparável a.os do farelo de algodão e amendoim, já larga 

-

mente usa.dos em rações para anima.is domésticos .. 

A Ta.bela 3 mostra a composição química bromato.....
lógica e a Tabela 4 mostra o aminograma, de farelos de dife-
rentes oleaginosas, comumente usados em rações .. 
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Tabela; .. Oomposi ca. broma:tol6gica percentual dos ta-
relos de diferentes oleaginosas. 

Soja1 Muona1 Algodio2 Amendoia2

Ãgua 12,40 10,00 10,46 10,;5 

Proteína bruta 48'125 38,80 3?,91 50,87 

Extrato 
, etereo l,07 0,96 1,44 1,:,9 

Matéria fibrosa 5,43 19,50 16,60 9,36 

Matéria mineral 5,22 6,70 9,82 5,19 

Ext., não nitrogenado 27,63 24,04 23,?? 22,84 

Fonte: 1 .. Dados obtidos pela an!liee das matérias primas usa
das no experimento 

2 .. ASSIS (1962) 
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Tabela 4 • .Aminograma dos farelos de diferentes oleaginosas, 
considerado sobre 100% d.e proteína. 

Aminoácidos Soja Mamona Algodão Amendoim 

Arginina ?,O 11,0 ?,4 9,9 

Cistina 1,9 3,5 2,0 1,6 

Fenilalanina 5,7 4,2 6,8 5,4 

Histidina 2,3 2,5 2,6 2,1 

Isoleucina 4,? 5,3 3,4 3,0 

Leucina 9,6 7,2 5,0 ?,O 

Lisina 5,8 3,1 2,7 :;,o 

Metionina 2,0 1,5 2,1 1,2 

Tirosina 4,1 1,0 3,2 4,4 

Treonina 3,0 3,6 3,0 1,5 

Tripto.fano 1,6 0,6 1,3 1,0 

Valina 2,4 6,6 3,? 8,0 

Fonte: LOUREIRO (1962) 



Em 1934, PETROSYAN e POBOM!REV publicaram. $UU

investigações sobre a-destoxicação do farelo de mamona e sua 
utilização com êxito na alimentação de porcos .. 

O emprego da torta destoxieada na alimentaçio 
de vaeas foi investigado por BUTZ e :BOTTGER (19,?) • 

Em 1938, TA.NGL conseguiu eliminar os princí-
pios tóxicos da torta, aquecendo-a a 14020 por 60 a 90 minu
tos .. Verificou que a torta tratada nessas condições, quando 
usada na alimentação de ovelhas, não apresentou efeitos tóxi
cos .. 

Em 1949, KODRAS il alii publicaram os res�l ta
dos de suas investigações relativas à destoxicação da torta 
de Jldona .. Após a destoxieação, a torta foi usada na alia.en
tação de ratos e galinhas, sem apresentar nenhum sintoma de 
toridez .. O material obtido, porém, mostrou ser de baixo va
lor biológico .. 

Após destoxicar a torta de mamona., PRA.KH:Ilf et 
-

alii, em. 1952, utilizaram-na para alimentar porcos e vacas. 
Os animais tiveram um aumento na média de ganho de peso di{-
rio e durante todo o periodo experimental apresentaram bem. es 

-

ta.do de saúde .. Os porcos logo se acostumaram à torta. de� 
na, mas as vacas só gradualmente se adaptaram à sua ingestão .. 

POLiilOFF (1960) comentando o valor aliment!
eio do farelo de mamona, concluiu que seu uso deve ser restri 

..... 

to aos ruminantes, pelo fato de apresentar um ele11a.do teor de 
fibras .. 

�=u�v torta de mamona destoxicada na ali-
aatagio de ................. .., leiteiras, MIBA!f.DA � alii (1961) não 
coaata.tar'1m problemas quanto à aceitação pelos anilu.is, nem 
alteração na saúde das novilhas que pudessem ser atribuídas a 
esse al.imento .. 

Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro 
S.A. (SA.lraR.l), citada por PERRONE il alii,(1966), vem há al-
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gu.ns anos, produzindo comercialmente, por um processo não es
pecificado, farelo de mamona destoxicado denominado Lex Pro

teico. Este produto tem sido empregado com bom resu.ltado na 
alimentação de animais. 

Em 1966, S.EVKOVIC et alii relataram os resulta 
_......,.__ -

dos de experimentos onde farelo de mamona foi utilizado ».a a
limentação de diversas espécies animais. Nenhum sintoma. ou!. 
feito patológico foi observado em ratos ou cobaias que recebe 

-

ram 20% da torta nas rações, durante dois meses. Até 200g 
diárias ou 200/4 do concentrado foram utilizados por poreos em

acabamento, sem problema algum. 

KHAN� alii, em 1968, analisaram. o farelo de 
mamona e, pelos resultados obtidos, afirmaram que era altamen 

-

te nutritivo. Esses autores trabalharam com farelQ provenien 
-

te de sementes sem casca e os resultados percentuais da anál1 
4' • f t ., se quimica oram: pro eina bruta, 56,0; mat�ria mineral, 

8,1; matéria fibrosa, 2,0 e material tóxico, 3,5.

O farelo de mamona destoxicado, de acordo com

VILHJA.LMSDOTTIR e FISHER (1971), pode ser usado como fonte de 
d ✓ , proteina para frangos de corte e tam.bem para outros monogas-

tricos .. 

Em 1972, NUNES, substituindo o farelo de Séja 
pelo de mamona destoxicado, em níveis crescentes de O a 12% 
na ração de suinos, observou que: 1) o farelo de mamona pode 
sultstituir até 50% da parte proteica da dieta de suínos com. 
gmho de peso igual a.o da. testemunha e com menos custo por

quilo de peso ganho; 2) não foi observado quadro tóxico ou a
lérgico em nenhum animal; 3) o exame anátomo-patolÓgico das 
vísceras (rins e fígado) revelou apenas pequenas alteraçles, 
comuns a todos os tratamentos. 

De acordo com BRAGA il alii (1973), alimentan
do coelhas durante 21 meses com rações contendo 23,30% de ma
mona destoxicada, não encontraram alterações na reprodutivid_! 
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de, comparando-as com outras coelhas alimentadas com tarelo 
de babaçu .. 

POLIT e SGARBIERI, em 19?6, eliminaram a toxi
dez do farelo de mamona e, analisando sua composição em eJldao 

-

ácidos, verificaram que é deficiente em lisina, metioaina e 
cistina. Alimentando ratos com o farelo destoxieado, conelu_! 
ram que o consumo alimentar e o estado sanitário· dos animais, 
no final do experimento, foram satisfatórios. 

3.4. Farelo de mamona destoxicado na alimentagão de aves 

Em 1949, BORCHERS realizou vários experimentos 
com. o farelo de mamona na alimentação de aves. Concluiu ser 
extremamente tóxico quando ingerido pelas aves sem haver so
frido nenhum processo de destoxicação. Após completa destox_! 
cação, substituiu 10% de uma ração controle para aves e o ga
nho de peso e mortalidade das aves não foram estatisticamente 
diferentes aos da ração controle. 

KUMA.lIOV e VOLCHEV, em 1954, alimentando gali
nhas da raça Rhode Island,com mais de um ano de idade, com r.!. 
ções contendo 20% de farelo de mamona, verificaram que a pro
dução de ovos foi reduzida durante seis semanas, em compara
ç:ão com a de aves que receberam outras três diferentes ra• 
ções,.. Essas diferentes rações eram emapostas, cada uma, de 
20% de ta.relo de girassol, farelo de linb.açà e farelo d.e se
mente de uva, respectivamente. 

Estudando os efeitos da substituição da protei 
..... 

na de origem animal, pela proteína do farelo de mamona, nas 
rações de poedeiras, RYBllA em 1958, concluiu que tanto na fa 

..... 

se de eres.eimento como na de postura, os alimentos de origem 
animal podem ser substituídos pelo farelo de mamona. Esse au 

..... 

tor não encontrou diferença significativa entre a produção e 
o peso médio dos ovos das aves que receberam os dois tipos
de alimentos ..



16 .. 

De acordo com RAIMO (1958), POLIAKOFF (1960) e 
RAYMOBD (1961), a utilização do farelo de mamona destoricado 
na alimentação de aves, até o nível de 1.5%, apresentou resul
tados de crescimento e mortalidade satisfatórios. A partir 

desse nível, o crescimento foi retardado e ao nível de 30% 

das rações, a mortalidade foi muito elevada. Os autores atri 
' 
-

buiram esses fatos à ação prejudicial do excesso de fibras e 
uma intoxicação progressiva. 

Em 1961, COSTA e LAUN, empregando farelo de ma 
-

mona destoxieado na alimentação de pintos machos das raças 
Leghorn branca e New Hampshire, concluíram que o farelo é uma 
boa fonte de proteínas, podendo substituir parcialmente nas 
rações, as proteínas da soja e do amendoim. Estes autores a
firmaram ainda, que o produto é altamente eficiente quando em 
pregado até 10% das rações. 

Utilizando o farelo na alimentação de poedei-
... , "ras, em 1962, LAUN e COSTA concluiram que nao e aconselhavel 

sua inclusão em rações para poedeiras, provavelmente devido 

ao seu elevado teor em fibras .. Verificaram que mesmo com so
mente 5% do farelo nas rações, a postura foi sensivelmente i,!! 
ferior à ração padrão, embora o uso do farelo de mamona não 
tivesse resultado em diminuição do peso vivo das galinhas ao 
fim do experimento. 

RAIMO, citado por LOUREIRO em 1962, concluiu 

que o farelo de mamona destoxicado tem como limite 15% dos a

liaentos de boa qualidade, para pintos até 12 dias de idade. 

Em 1963, FUNATSU tl alii, alimentando frangos 
com o farelo destoxicado, durante oito semanas, concluíram 

que, mesmo se pequena quantidade de alérgeno continuasse pre
sente no farelo, não ocasionaria nenhum dano às aves. Afir
maram que se fosse empregado um método apropriado de eliminar 
a ricina, o farelo poderia ser utilizado na alimentação ani
mal .. 
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Estudando os efeitos da utilização do farelo 
destoxicado nos níveis de 2,5 e 5% nas rações de frangos e 
poedeiras, em 1963, OKAMOTO !!.! alii relataram que nenhum sin
toma de intoxicação foi observado nos frangos com sete dias 
de idade. Foram observados distúrbios na produção de ovos de 
galinhas que receberam ração com .5% do farelo. Os mesmos au
tores, em 1965, utilizando o farelo em diferentes níveis, at, 
o máximo de 40% nas rações de frangos e poedeiras, verifica
ram que houve retardamento no crescimento dos frangos quando
o farelo foi usado nos níveis de 5 e 10%, até a ?ã semana de
idade. Nas poedeiras não foi observado efeito negativo na
produção de ovos, nesses mesmos níveis. Os autores conclui
ram que o retardamento no crescimento dos frangos foi devido
à baixa digestibilidade do farelo, apesar da sua excelente
composição em aminoácidos, e não à ação tóxica de algum prin-

• . 

Cl.pl.O. 

Em 1966, MURA.SE� alii, após eliminarem com

pletamente a ricina do farelo de mamona, utilizaram o produto 
na alimentação de frangos e poedeiras, e obtiveram Ótimos re
sultados quando o teor do farelo era de 5% da ração. Quando

o farelo foi utilizado no nível de 40% na ração, foi observa
da ação tóxica que posteriormente ficou provado ser ocasiona
da pela ricinina que estava presente no farelo ao nível de
0,13% ..

Utilizando rações com o, 4, 8 e 12% de farelo 
de maaona destoxicado, o qual substituiu parcialmente o con
centrado comercial em rações de frango de corte, GADELHA !l! 

alii, em 1969, coneluiram que a eficiência alimentar aumentou 
proporcionalmente com o aumento do farelo de mamona até o ní
vel de �... Daí por diante, decresceu.. O consumo de ração 
não foi estatisticamente diferente para os níveis de O, 4 e 
8%. O custo de produção da ração com 8% de farelo foi 13% iE 

ferior ao da ração que não continha o farelo. O conteúdo de 
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fibra bruta na com 12% de farelo era 1,7 v�zes maior 
que o dos outros tratamentos, sendo provavelmente um dos fato 
res responsáveis pela baixa eficiência alimentar desse trata-
mento .. 

Alimentando pintos de um até vinte e um dias 

de idade, dos dois sexos, com farelo de mamona destoxicado, 
em 1971, VILHJALMS:DOTTIR e FISHER concluiram que o baixo va
lor biológico d_o farelo e:ra devido à sua eficiência em lisi ...

na, triptofa.no, metionina e cistina. Quando o farelo foi sa
plementado com esses aminoácidos, promoveu o crescimento nor
mal das aves, comparável ao da ração testemunha. Os aminoáci 

-

dos limitantes do farelo foram a lisina e o triptofano, res-
pectivamente, 12 e 2�. O farelo utilizado nas rações conti
nha 15% de fibra e esse nível, relativamente alto, foi respO!,! 

sável por um aumento de 20% do cons"l.l.mo alimentar compara.d• ao 
da ração testemunha. Se a fibra for total ou parcialmente re 

.... 

tirada do farelo, poderá aumentar seu emprego como fonte de 
proteína para monogástricos. 

Em 1971, FULLER � alii concluiram que o fare
lo destoxicado deve ser limitado até o nível de aprotimada.me.1 
te 10 a 15% das rações de frangos. Afirmaram, ainda, que em 
rações para poedeiras sua utilização seria mais proveitosa. 

GAD-ELBA � !l!!, em 1973, substituindo O,, 4, 8 
.e 12% 4o farelo _de so;ja de rações comerciais por igual perce,a 
tagea de f�le de mamona destoxicado e, alimentando pintos 
d.e a dia ati 42 dias de idade, verificaram. que à medida que 
o ninl de farele de mamona foi aumentado na ravão, o consumo
ali1aentar e o ganho de peso das aves diminuiram .. Os autores
suspeitaram da possibilidade da destruição de certos aminoáei
dos durante o processo de industrialização, pois em trabalho

:realizado em 1969, os mesmos autores obtiveram conversão ali
mentar melhor que a da testemunha, quando a utilização do fa
relo foi feita até o nível de 8% na ração$
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Em 1976, CARVALHO� alii estudaram os efeitos 
de diferentes nfveis de farelo de mamona destoxicado na ali
mentação de poedeiras, após atingirem o quarto mês de produ
ção. Para verificar o efeito que o farelo poderia exercer s,2 
bre a produção de ovos foram utilizadas cinco rações, onde o 
farelo substituiu iguais teores �e uma mistura de farelo de 
soja e farelo de trigo, de modo a manter as rações isoprotei
cas. Os níveis de substituição foram O, 2,5, ?, ?,5 e lo,& • 
.Analisando, no f'inal do experimento, os resultadea para mort!_ 
li(J.ade, conversão alimentar e produção e peso m&dio dos ovos, 
os autores observaram não haver diferença significativa entre 
tratamentos para os resultados referentes à mortalidade e eon 
versão alimentar. Para os dados de p;odução de ovos, os ní

veis de O, 5 e 10% do farelo não diferiram. estatisticamente 
entre si. No tocante a peso médio dos ovos, o tratamento que 
não continha mamona foi superior aos demais, diferindo signi
ficativamente .. Os demais tratamentos não di.feriram: estatisti 
camente entre si. Bseados nesses resultados, os autores eon
cl�1iram que a utilização do farelo de mamona destoxicado em 
rações para poedeiras, está na dependência eeonÔ-miea, a qual 
pederá ocorrer com a di.minuição do custo das rac;Ões, quando 
se usar o farelo como fonte auxiliar de proteína. 

3.5 .. Poder laxativo do Óleo de mamona 

O Óleo de mamona 'também chamado Óleo de rlci
no, é ar.pregado há muito tempo em medicina, segundo ALMEIDA 
(19,e), a virtude de suas propriedades purgativas, as quais 
são devidas ao ácido rieinoleico. No intestino, o Óleo de r! 
ciao é emulsionado e se decompõe parcialmente em &.eido riei-ã 
leico livre e glicerina .. O ácido livre tem a propriedade de 
irritar a mucosa intestinal e a esta ação irritante é que se 
deve o poder laxativo do Óleo de rícino. A parte do Óleo que 
fica sem se decompor, lubrific.a as massas fecais e a mucosa 
do intestino, favorecendo desse modo, a ação purgativa .. 
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ROYER e MAZURE (1951) e ROYER e MAZURE (1952) 
demonstraram que fornecendo Óleo de rícino a hum.anos, ocasio
nou elevada aceleração na velocidade de passagem do quimo a
través dos intestinos .. 

De acordo com BALBACRAS (1959), a dose de Óleo 
, usada como purgativo para um adulto, e de duas colheres de s.9. 

pa .. 

Em trabalho realizado com pombos, LEOOQ em 
1942, mostrou que rações contendo alto nível de Óleo de muo
na podem tornar-se desbalanceadas em virtude do efeito la.xati 

-

vo do Óleo. Os pombos utilizados pel� autor em seu trabalho, 
'\., 

chegaram a apresentar sintomas de avitaminose B1 ou polineuri,
te .. 

Em 1947, JONES fazendo uma revisão sobre o uso 
do farelo de mamona na alimentação animal, afirmou que o Óleo 
residual, presente no farelo, pode afetar o desenvolvimento 
dos animais. Apesar de o processo industrial retirar a maior 
parte, ainda resta no farelo aproximadamente 1% de Óleo .. Se 
pequenas quantidades de Óleo fprem ingeridas, durante um pe
ríodo prolongado, podem surgir efeitos prejudiciais aos ani
mais .. 

REYNELL e SPRAY (1958) relataram que o Óleo de 

mamona fornecido a ratos ocasionou rápida evacuação do baixo 
Íleo dos animais .. Em 1975, A.WOUTERS et alii descreveram ài;Q

--- -

réia em ratos que ingeriram l ml de Óleo de mamona. 

ROSE.N'B.ERG (1953) acha que o uso de substâncias 

com poder laxativo, ocasiona a ineficiência das rações, fazen 
do com que haja desperdício de nutrientes, eliminados pareia,! 
mente digeridos .. 

De acordo com JENKINS (1963), a presença do ó
leo u torta de mamona não parece ser prejudicial. O efeito 
purgativo do Óleo foi atribuído ao fato de que, ingerido sozi 
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nho, não :pode ser perfeitamente emulsifieado no intestino e, 
portanto, não é absorvido. 

Experimentalmente, o efeito laxativo d.e subs
tâncias alimentares tem sido determ.inado pela umidade das fe
zes. 

Segundo OSER (1965), a ingestão pelo animal, 
de substâncias com propriedades laxativas, sendo relativamen
te indigeríveis, absorvem. rapidamente água .. Deste modo, oca
siona a for.mação de massa fecal volumosa, que sendo bastante 
mole, permite rápida evacuação. O mesmo autor ai'irma ainda 
que ex�esso de Óleos não absorvíveis podem interferir na aD
sorçio de vitaminas lipossolúveis. 

FOLLER � &ll_, em 1971, estudando o ef ei t.o 4a 
utilização do farelo de mamona destorlcado na alimentação ui 

-

mal, afirmaram que um problema básico para sua utiliza�ão é a 
possivel ação do Óleo-residual presente no farelo, que poderá 
afetar o desempe:nho dos animais. 



4. KAHII.AL E M:toooos

4.1. Instalações e e�uipamentos 

O experimento foi realizado nas instalações do 
CEPA (Centro de Experimentação e Pesquisa Anhangu.era), perte� 
cente ao Departamento Técnico da Rações Anhangu.era S.A., lOC,! 
lizadas no Município de Jarinu, Estado de São Paulo, cuja al
titude é de ?43 metros, longitude WG de 46°44• e latitude eul 
de 23º06' .. 

O galpão experimental está disposto na orient,! 
çio les�e-oeste, eom as seguintes dimensões: 10,0m de largu ... 
ra, 65,b de comprimento e 3,0m de pé-direito. A cobertura é

de ciMnto aia.nto, com lanternim central ao longo de todo o 
galpão .. Na parte central do prédio, está localiz�do o pintei 

-

ro, separado dos dois frangueiros por duas áreas de serviço. 
As paredes laterais de concreto medem 0,30m de altura e acik 
delas se estende uma tela de arame com malhas de duas polega
das. Da mesma maneira são as paredes das divisões internas. 
Tanto a face leste quanto a oeste, são fechadas completamente 
por paredes de alvenaria, o mesmo ocorrendo com as paredes 

,,que separam as areas de serviço localizadas entre o pinteire 
e os frangu.eiros. 



O pinteiro possui 12 divisões de cada lado de 
um corredor central de 1,60m de largura. Cada divisão mede 

2 2,58m x 1,19m (2,86m ), com as portas abrindo-se para o eorr�
dor central .. 

A 11 ca.m.a11 utilizada :foi de cavaco de madeira, 
tanto no pinteiro como no frangueiro. 

O equipamento utilizado em cada divisão do pi,!! 
teiro foi o segointe: uma caixa de madeira para ração, cem e� 
pacidade aproximada para 30kg; um comedouro tipo bandeja, de 
0,60m x 0,40m, utilizado até o quinto dia de vida dos pintos; 
dois comedou.ros tipo cocho, de madeira, medindo O, 95m, u:tiii

zados a partir do quinto dia de vida dos pintos; um bebedouro 

de pressão, com capacidade para dois litros, utilizado até e 

décimo dia de vida dos pintos; um bebedouro tipo calha, de 

2,58m de �omprimento, de metal esmaltado, com água corrente, 
localizado junto à parede externa do galpão; uma campânula a 
gás, para aquecimento dos pintõs até o décimo dia de idade ,.

O pinteiro é fechado lateralmente por esqua-
"

driaa basculantes, que tem-as aberturas controladas de �ordo 
com a necessidade .. 

A iluminação do pinteiro é feita por quatro 
1â.apadas incandescentes de 60w, distribuídas ao 1·ongo do cer
red�r central, a uma altura de 3,0m.. 

No centro do pinteiro e junto ao corredor cen
tral, forrul\ colocados: um termômetro para medição de tempera
tura máxima e mínima e um higrômetro, para a medição da umi.d� 
de relativa do ar .. Durante os 10 primeiros dias, quando as 
e.ampânulas permaneceram ligadas, as anotações de temperatura
e umidade relativa foram feitas de hora em hora .. Durante es
te p�riodo, procurou-se manter a temperatura das divisões in
ternas, a ma.is uniforme possível, através da regu].agem da al
tura das campânulas e aberturas das esquadrias. A partir do
112 dia de vida dos pintos, as anotações foram feitas seis ve



zes ao dia. Um resumo dos valores médios de temperatura e u
midade aparece na Tabela 30, no apêndice. 

O frangueiro utilizado foi o da extremidade 
leste .. Possui, também, 12 divisões de cada lado de um corre
dor central de l,60m de largura. Cada divisão mede 2,58m x 
1,80m. (4,64m2 ), com as portas se 'abrindo para o corredor. 

O equipamento utilizado em oada divisão do

frugueiro foi o seguinte: uma caixa de madeirà para raçio, 
com capacidade para 30kg; dois comedouros tipo cocho, de aa
deira, de altura regulável e com 0,95m de comprimento cada; 
ua bebedouro tipo calha, de 2,58m de comprimento, de ferroes 

, aaltado, com agua corrente, localizado junto à parecie extena 
do galpão .. 

Junto às telas laterais do frangueiro, havia 
cortinas de plástico, que se fechavam de baixo para cima. 

A iluminação do �rangueiro era feita por seis 
limpadas incandescentes de 60w cada, distribuídas ao longo do

oonedor central a ;,om de altura. 

4 .. 2 .. Perío��s de criação 

O experimento foi dividido em duas fases: im
cia.1 e final .. A fase inicial compreendeu o período do 12 ao 
3;a dia de idade, com inicio no dia 08/4/?? e término no tia 
12/5/?? .. A fase final foi do 36� ao 562 dia de idade, coai• 
nicie no dia 13/5/7? e término no dia 02/6/?? .. 

O delineamento experimental foi o de bloeoa ca 
-

sualizados;eem seis tratamentos e quatro repetições, perfa-
zendo 24 unidades experimentais ou parcelas .. Em. cada unida.d.e 
experimental foram distribuídas 36 aves, sendo 18 machos e 18 
fêmeas, totalizando assim 864 aves experimenta.is .. O esquema 



da análise de variância, com decomposiç•ão da soma de quadra
dos de tratamento nos componentes de regressão polinoai.ál atê 
o 52 grau, conforme mostra GOMES (1'976), foi o seguinte:

Fonte de variação 

Regressão linear 
Regressão quadrática 
llegressão cúbica 
Regressão 42 grau

Regressão 52 grau

(Tratamentos) 
Blocos 
Resíduo 

Total 

G .. L. S.Q. Q.M. F 

1 

1 

1 

l 

1 -

23 

Os tratamentos foram distribuídos por sorteio, 
déntro de eada bloco, e eram constituídos por diferentes ra
ções, onde houve substituição parcial da proteína do farelo 
d.e soja pela proteína do farelo de mamona destoxi.cada, obede""
cendo os seguintes crit$rios:
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Tratamentos 
·�:roteina do

fa:·elo rie soja 

Proteína do farelo 
de mamona destoxieado 

('%) (%) 

A 100 o 

B 90 10 
e 80 20 

D 70 30 

E 60 40 

F e.o 50 

4.4. !_ves e;?CPerimentais 

Foram utilizados 864 pintos de um dia (432 ma

chos, e 432 fêmeas) da linhagem II Peterson" , provenientes da 
Gz:anja'Rezende S.A,., Uberlân.dia, Estado de Minas Gerais. Os 
pin-tos chegaram em estado satisfatório, bastante uniformes e 
já separa.dos por sexo, através de sexagem pela asa. O peso 

médio destes pintos, obtido no local do ensaio, foi de 42,0 
gramas. 

4.5 .. Manejo das aves 

Logo após a chegada na granja, os pintos pass.ê. 
ram por uma seleção, pesagem individual e identificação atra
vés de placas colocadas nas asas. :Em seguida, foram soltos 
em grupos de 18 machos e 18 fêmeas, em cada divisão do pintei 
ro. Esta divisão havia sido previamente aquecida atrav�s de 

A ' , # uma campa.nula a gas e que perm.aneceu ligada ate o lOQ dia de 
vida dos pintos .. 

A lotação era de 12,6 aves/m2 de piso até 21 
dias de idade, quando as aves foram transportadas para o fran 
gueiro ... 



Durante o primeiro dia, as aves receberam água 
com 2,0% de açúcar.. Antes de serem soltas, tiveFam o 'b'ice -..t, 
lhado individualmente na solução de açúcar. 

Os bebedouros de pressão permaneceram u g&J.
pão até o lOQ dia de idade e foram lavados três vezes ao dta. 
A partir do 8Q dia, a água era oferecida também em bebedouros 

✓ � tipo calha, que tambem foram lavados tres vezes ao dia. 

Os·comedouros tipo bandeja foram utilizados a
té o 52 dia dé vida dos pintos, e eram abastecidos de ração 
várias vezes por dia., Do 52 dia em diante, foram utilizados 
dois comedouros tipo cocho, de madeira, em cada divisi.o. A 
ração era distribuída quatro ou mais vezes ao dia, de modo a 
fornecer ração à vontade às aves, mas não ultrapassando nuca 
1/3 da capacidade dos comedouros. 

No 32 dia do experimento, foi feita a hombge-

,neização dos pintos, através de observação visual cuidadosa
em todas as parcelas do experimento. Os pint.os fracos e mal 
desenvolvidos foram Embstitu!dos por outros d.o mesmo sexo, 
mas de boa qualidade .. Para isto, os pintos que sobraram da 
seleção do 12 dia, foram mantidos em bateria aquecida, �.ee
bendo todos a ração testemunha. 

Até o 3St dia, foram também substituídos todes 
-Os pintos que morreram, de modo que a contagem da mortalidade
teve ineio após o 32 dia de vida dos pintos.

't',, 
7 Bo 212 dia de vida, as aves foram transporta-
das para o frangueiro, onde permaneceram até o término de ex
perimento. 

A partir da 2ª semana, as aves foram sememal
me:nte pesadas .. Na 21, 4@, 6ã e?ª semana, as pesagens f°'ram 
coletivas. Na 3ª, 5ª e 8ª semana, as pesagens foram indiviT 

·duais. A pesagem era feita sempre de manhã. Tanto para a P,!
sagem inicial dos pintos, como para as demais pesagens indivi
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duai$, foi utilizada uma balança com capacidade para 6,0kg e 
�om precisão de 5,0 gramas. As pesagens coletivas foram fei
tas em balança com capacidade para 30�,0kg e com precisão de 
100,0 gramas. 

As aves foram vacinadas contra a doença de New 
Castle no lOQ e 30Q dia de vida,'na água de bebida. 

A partir do 212 dia de vida das aves, foram 
feitas semanalmente, colheit�s de fezes para a-verificação da 
possível presença de oocistos de Eimerias e ovos de vermes. 

A partir da 5ª semana de vida, a "cama" de to
das as parcelas foi revolvida duas vezes por semana. 

As aves receberam iluminação continua 24 horas 
por dia, durante todo o período de criação. Durante o dia, a 
iluminação era natural, enquanto que à noite, era dada por 

, lâmpadas incandescentes, que permaneciam ligadas, do por ao 
nascer do sol. 

A, 4.6. Raçoes e?g>erimentais 

Os ingredientes utilizados para a formulação 
das rações foram analisados no Laboratório de Controle de Qua 

-

.lidade da Rações Anhanguera S.A., em Campinas, Estado de São 
Pau+o, segundo as técnicas recomendadas pelo A.O�A.C. (1975)

e1.Á.o.c.s. (1967). As rações foram balanceadas segundo as e-
�igências apresentadas por.SCOTT� alii (1969). Os aditivos 

·. t�:i,s como: coooidiostático, antibiótico, antioxidante e esti-
· mulante de crescimento, foram adicionados 

1 
, 

,as recomendações dos fabricantes. 

.. ... as raçoes conforme 

As rações foram elaboradas no setor do CEPA, 
,,"-loca.ltzado no recinto da Fábrica de Rações Anhanguera S.A.,
, �em Campinas, utilizando-se matérias primas previamente anali
J�adas. Foram colhidas amostras de todas as rações e enviadas 

ao laboratório acima citado, para análises f!sicas e qu!mi-
. cas. 



Na Tabela 5, aparece a composição qu{mica bro
matolÓgica dos ingredientes utilizados na elaboração das ra-
çoes .. 

Na Tabela 6, aparece o a:minograma dos ingredi
entes utilizados na elaboração das rações, determinado em um 
auto-analisador (Beckman - Automátic Amino Acid Analizer - me 
delo 119), através de hidrólise ácida da amostra .. 

Na Tabela 7, aparecem a composição pereentual 
das rações iniciais. Estas rações foram fornecidas até o 35g 
dia de vida das aves. 

Na Tabela 8, aparece a composição química bro

matolÓgica calculada das rações iniciais e, na Tabela 9, o a
minograma calculado das mesmas. 

O premix utilizado para a fase inicial, com e_! 
ceção da L-Lisina e DL-Metionina, tinha a mesma composição em 
todos os tratamentos e forneceram os seguintes níveis de vi.ta 

.... 

minas, minerais e aditivos, por quilo de ração: 

Vitamina A, 11.000 UI 
Vitamina n3, 1.000 UI

Vitamina E, 15,00 mg 
Vitamina K3, 2,16 mg
Vitamina.:Bi, 2,25 mg 
Vitamina B2, 4,41 mg
V}tamina B12, 10,50 mcg
lliaeina, 33,00 mg
Ãcido pantotênico, 14,30 mg 
Óolina, 345,00 mg 

Manganês, 81, 75 mg 
Ferro, 26,50 mg 
Zinco, 25,00 mg 
Cobre, 2,92 mg 
Cobalto, 1,60 mg 
Iodo, 1,5? mg 
Monensina sódica, 100,00 mg 
Bacitracina de zinco, 10,00mg 
Etoxiquim, 125,00 mg 
Farelo de trigo, q.s.p., 
9 .. 000,00 mg 

A L-Lisina e a DL-Metionina foram adicionadas 
ao pr-emix, de modo a fornecer 1.153mg e 465mg, respectivamen
te, por quilo de ração. 
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Tabela 6. A:minograma dos ingredientes utilizados na elabora-

ção das rações (em g/lOOg de amostra). 

Milho Fare- Fare- Fare- Fari- Prote 
Amino�cidos amare lo de lo de lo ma nha nose 

lo- trigo �oja mona peixe 

Ãc .. ✓ t· aspar ico 0,688 1,200 5,530 5,960 4,140 

Ã.c .. glutâmico 1,860 2,750 7,730 7,720 13,6?0 

Alanina 0,6?3 0,730 1,940 3,900 5,780 

Arginina 0,468 1,110 3,240 2,880 3,600 1,9?0 

Cistina 0,191 0,350 0,840 0,394 0,5?0 1,150 

Fenilalanina 0,462 0,600 2,280 1,300 2,330 3,8?0 

Glicina 0,405 0,820 1,990 1,430 5,030 1,730 

Histidina 0,282 0,440 1,020 0,532 1,693 1,320 

Isoleucina 0,344 0,480 2,060 1,480 2,410 2,630 

Leucina 1,089 0,920 3,390 2,200 4,240 10,490 

Lisina 0,307 0,630 2,640 0,740 4,520 1,020 

MetiÔnina 0,139 0,220 0,610 0,430 1,5?0 1,580 

Prolina 0,832 0,880 1,930 3,220 6,050 

Serina 0,458 0,640 2,320 1,690 2,370 ;,;20 

Tirosina 0,220 0,540 1,300 0,855 2,257 3,440 

Treonina 0,346 0,500 1,730 1,180 2,420 2,170 

Triptofano 0,090 0,240 0,573 0,313 0,685 0,300 

Valina 0,555 0,730 2,170 2,180 3,000 3,000 



Tabela 7. Composição percentual das rações iniciais 

T r a t a m e n t o s 

Ingredientes 

A B e D E J 

Milho amarelo 55,10 55,10 55,10 55,33 55,33 � 55,33 

Farelo trigo 5,96 4,81 3,65 2,31 1,16 ---

Farinha peixe 2,00 2,00 2,00 2,00 2,09' 2,a,· 

Protenose 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 

Õleo br. soja 2,40 2,50 2,60 2,?0 2,80 2 ,.,0 

Farelo de soja 31,09 27,98 24,87 21,76 18,65 15,54 

Farelo mamona --- 3,86 7,?3 11,60 15,46 19,33 

Càlcáreo 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 l,'6 

Farinha ossos 0,70 0,:70 O,?O 0,65 0,65 0,65 

Sal. iodizado 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 o,,o 

Premx 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 o.,,c> 



Tabela 8. Composição química bromatolbgica calculada das 
rações iniciais. 

T r a t a m e n t o s 

A B e D E 

Prot. bruta% 22,19 22,20 22,20 22,21 22,22 

Ext. etêreo % 5,72 5,80 5,86 5,93 6,01 

Mat. fibrosa% 3,23 3,71 4,20 4,67 5,14 

Mat. mineral% 5,46 5,50 5,54 5,52 5,57 

Cálcio (Ca) % 1,09 1,11 1,12 1,12 1,13 

FÓsf.tot.(P) % 0,56 0,57 0,57 0,57 0,58 

FÓsf.disp.{P) % 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 

Energia metab.2, 
lizável Kcal/kg 2.932 2.934 2.931 2.935 2.934 

F 

22,22 

6,09 

;,64 

5,61 

1,14 

0,58 

0,32 

2.933 



Tabela 9. Aminograma calculado das rações iniciais 

(g/l00g de amostra). 

Tr at a m e n .t o s

Aminoácidos 

A B e D E 

Arginina 1,403 1,407 1,412 1,414 1,417 

Cistina 0,398 0,386 0,375 0,364 0,353 

Fenilalanina 1,047 1,031 1,014 0,999 0,982 

Glicina 0,985 0,974 0,965 0,955 0,944 

Histidina 0,532 0,520 0,508 0,496 o,483 

Isoleucina 0,90? 0,902 0,898 0,893 0,889 

Leucina 1,794 1,794 1,795 1,796 1,79? 

Lisina 1,155 1,154 1,153 1,152 1,151 

Metionina 0,463 0,463 0,463 0,465 0,4?6 

Tirosina 0,602 0,599 0,596 0,592 0,588 

Treonina 0,807 0,800 0,?91 0,?84 0,776 

Tripto:rano 0,256 0,249 0,242 0,234 0,226 

Valina 1,085 1,101 1,120 1,136 1,153 

F 

1,421 

0,341 

0,966 

0,933 

0,4?2 

0,883 

l,?9? 

1,149 

0,487 

0,586 

0,769 

0,219 

1,170 



Na Tabela 10, aparece a composição percentual 

das rações finais. Estas rações foram fornecidas do 362 ao 

562 dia de vida das aves, quando o experimento foi encerrade. 

Na Tabela 11, aparece a composiçã.o-quÍ.m.ica b1."_2 
mâtolÓgica calculada das rações iniciais e na Tabela 12, o a

minograma calculado das mesmas. 

O premix utilizado para a fase final, com exc� 
ção da L-Lisina e DL-Metionina, tinha a mesma composição em 

todos os tratamentos � forneceu os seguintes níveis de vita:mi 

nas, minerais e aditivos, por quilo de ração: 

Vitamina A, 3.500 UI 

Vitamina n
3

, 800 UI 

Vitamina E, 15,00 mg 

Vitamina K3, 2,34 mg

Vitamina Bl' 2,35 mg

Vitamina B2, 4,31 mg

Vitamina B12' 7,00 mcg

Niacina, 33,00 mg 

Ácido pantotênico, 9,52 mg 

Colina, 258,?2 mg 

Manganês, 81,75 mg 

Ferro, 26,50 mg 

Zinco, 25,00 mg 

Cobre, 2,92 mg 

Cobalto, 1,60 mg 

Iodo, 1,5? mg 

Monensina sódica, 100,00 mg 

Bacitracina de zinco, 10,00 mg 

Etoxiquim 1 125,00 mg 

Farelo trigo, q.s.p., 7.000 mg 

A L-Lisina e a DL-Metionina foram adicionadas 

ao premix de modo a fornecer 973mg e 392mg, respectivamente, 

por quilo de raçao. 



Tabela 10. Composição percentual das rações finais 

T r a t a m e n t o s 

Ingredientes 

A B e D E 

Milho amarelo 63,?5 64,00 64,25 64,50 64,70 64,,0 

Farelo trigo ?,83 6,87 5,92 5,01 4,11 3,20 

Farinha peixe 2,00 2 00 
' 

2,00 2,00 2,00 2,00 

Protenose 0,95 1,15 1,35 1,55 1,75 1,95 

Óleo br.. soja 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Farelo soja 20,72 18,65 16,58 14,51 12,43 10,36 

Farelo mamona 2,58 5,15 ?,?3 10,31 12,89 

Calcáreo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Farinha ossos 0,75 0,75 0,?5 0,70 0,?0 0,70 

Sal iodizado ·0,30 0,30 0,30 0,30 o,:;o 0,30 

Premix 0,70 0,70 0,70 O,?O 0,70 0,70 



Tabela 11. Composição química bromatolÓgiea calculada das 
rações finais. 

T r a t a m e n t o s 

A B e D E F 

Prot .. bruta% 18,81 18,81 18,81 18,81 18,82 18,82 

Ext. etéreo% 5,74 5,72 5,72 5,70 5,68 5,66 

Mat. :fibrosa% 2,99 3,30 3,62 3,94 4,25 4,57 

Mat. mineral % 4,66 4,68 4,69 4,67 4,69 4,72 

Cálcio (Ca) % 0,87 0 188 0,89 0,88 0,89 0,90 

FÓsf .tot. ... {P) % 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 

FÓsf .. disp. (P) % 0,32 0,32 0,32 0,31 0,32 0,32 

Energ .. metaboli

zavel Kcal/kg 3 .. 013 3 .. 012 3 .. 012 3 .. 013 3 .. 010 3.011 



Tabela 12. Aminograma calculado das rações rinais 

(g/lOOg de amostra) 

T r a t a m e n t o s 

Aminoácidos 

A B e D E 

Arginina 1,14? 1,149 1,151 1,154 1,155 

Cistina 0,345 33? 330 322 314 

Fenilalanina 898 888 8?? 866 856 

Glicina 847 840 834 827 819 

Histidina 472 463 455 447 439 

Isoleucina 757 753 751 748 746 

Leucina 1,653 1,655 1,656 1,658 1,660 

Lisina 973 973 973 973 973 

Hetionina 392 392 392 392 392 

!iresina 529 527 524 522 519 

!rr&onina 68? 681 677 672 668 

�i:ptoí'ano 212 206 201 196 190 

Valina 950 961 973 986 997 

F 

1,15? 

306 

845 

812 

432 

741 

1,661 

973 

396 

517 

662 

185 

1,008 
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... ,.. 

, 4.7. Peso corporal, consumo de ra�ao e conversao alimentar 

As médias dos pesos corporais das aves foram 
obtidas semanalmente, a partir da 2ª semana de idade. 

As pesagens foram efetuadas para cada sexo em 
separado, e depois de obtida a média do peso para cada sexo,

se obtinha a média geral da parcela. 

A conversão alimentar média para cada parcela 
foi calculada semanalmente, dividindo-se os resultados de con 

. 

-

s�o �limentar acumulado, pelo peso total das aves vivas e 
mortas, naquela semana. 

... 

O controle de consumo de raçao foi feito sema-
nalmente, por ocasião da pesagem das aves. O consumo m&dio 
por parcela foi obtido multiplic�o-se o resultado de peso 
médio das aves sobreviventes pela conversão alimentar corres
pondente. 

4.8. Mortalidade 

O registro da mortalidade era feito no dia do 
evento. Assim que era encontrada, a ave morta era retirada 

. da divisão e o seu peso anotado. 

As aves eram posteriormente necropsiadas, para 
a determinação da 11 causa mortis". 

4.9. Erro de sexagem 

,Os erros de sexagem surgidos durante o traba
lho experimental eram corrigidos na ocasião das pesagens. Ne�

ta .oportunidade, ao se constatar o erro, era o mesmo anotado 
e a ave, a partir daquele momento, passava a pertencer ao ou
tro sexo. 

Os erros de sexagem começaram a ser observados 
•' 

a partir do 212 dia de idade das aves e continuaram sendo no-

• 1 
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, tados ate o 562 dia de idade. 

Os caracteres observados para a determinação 
do erro foram: desenvolvimento de crista e barbelas. 

4.10 • .Análise b,io-econÔmica 

Tomando por base a composição das rações ini
ciais e finais, foi realizada análise bio�econômica para ver.!, 
ficàção dos efeitos ocasionados pela Utilização d.o farelo de 

mamona ·destoxicado. 

O custo por tonelada de ração, tanto na fase i 
-

NI mcial quanto na final, foi calculado para todas as raçoes. 
. , , Para estes calculos, so foram utilizados os custos referentes

às matérias primas, não se levando em conta os demais custos 
q.e produção. 

Os preços que foram considerados para as maté
rias p�imas das rações, foram os preços cotados pela Rações.!, 
$miguera S.A., junto aos fornecedores, nomes de março de 
19??• 

· Os preços por quilo �e produto foram os seSUi,a
tes: 

Milho.amarelo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· F�elo de trigo .................. ,. ....................................... ,. .. .. 

Faxtelo d.e soja (48%) ......................................................... .. 

.Faretc de mamona (Lex Proteico) ............................ • • 

.F-�nb.a de peixe ( 62%) ................................................ .. 

Proten6se ......... , .. ., .. ., ............................................................. .. 

" 

Oalcareo ............................................. . 

·J'e.r.inha de osso calcinada ................................... . 

Õleo bruto de soja .......................................................... .. 

q 

1,20 

0,?0 

3,10 

2,20 

5;00 

4,10 

0,25 

2,10 

10,00 



Sal iodizado ............................................... . 

Vitamina A (500.000 UI/g) •••• • • • •• •••• ••••••••• •••• 

Vitamina n
3 

(200.000 UI/g) • • •• e • • •• •••••••••••••••• 

Vi ta.mi.na E ( 50%) 

Vitamina K
3 

(90%) 

• •••• • • •• •• • •••••• • •••• • ••••••••• • •  

• • • • • • • •• •• • • •• •• • ••••••••••••••••

Vitamina B1 (98%) •·•• 0 • • • •• • • ••• •• •••••••• • ••••• ••• 

Vi ta.m.ina B2 (98%) • ...... • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vitamina B12 (1 .. 000 mg/kg) ·••·•··•••••·••·•••••·•••

lfiacina (100%) • • • ••••• ••••• ••••••• •••••••••• •••••••

DL-Pantotenato de cálcio (800/4) •• • ••••• •• •••••••• ••• 

Cloreto de colina (50%) •••• ••••••• • ••••••••••••••••

L-Lisina ( 98%) ...... .,,,.., .......................................... . 

DL-Metio:nina (98%) •••••••••••••••••••••••••••••••••

Sal mineral IROA ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* Ooban 100 (Monensina sódica - 100 ppm) •••••••••••

Bacitracina de zinco (10%) •••••••••••••••••••••••••

Etoxi quim ( 50%) 

* Bom.e comercial do produto fabricado pela ELANOO.

41 .. 

0,85 

182,00 

50,00 

182,00 

161,20 

499,20 

71?,60 

35,00 

83,,20 

120,00 

10,00 

45,00 

40,00 

9,00 

41,53 

25,00 

·36,00

O preço por quilo de ave viva considerado foi 

de �9?,95, de acordo com a seção Mercados e Preços da AVICUL

� BBAS:tLEIRA (1977). 
N 

Baseados nos preços calculados das raçoes ini-

ciais e finais e no consumo alimentar médio das aves, forrun !t 
# ' 

fetuados os cálculos referentes a despesa. 



vo e o peso 
retu.ados os 

42. 

Considerando-se o pre�o do quilo de frango vi.
médio das aves aos 35 e 56 dias de idade, foram e 

1 -

cálculos referentes à receita. 

Foi então calculado o lucro médio relativo, 
por tratamento e por ave, aos 35. e 56 dias de idade das aves, 
subtraindo-se a despesa da receita. 



5. - RESULTADOS

Foram analisados resultados de ganho de pe»ê 
mtdio, consumo e conversão alimentares médios, aos 35 dias, 
entre o 362 e o 562 dia, e aos 56 dias de idade. 

Foi feita, ainda, a análise bio-eeonômics dos 
diferentes tratamentos. 

5.1. Peso médio, consumo alimentar médio e conversão ali
mentar média das aves, aos 32 dias de idad� 

Os dados referentes ao peso •édi�, conswao a
•li'mentar médio e conversão alimentar média,,: aos 35 dias dé i
dade, sã.o apresentados na Tabela 13. As análises de variân
ci� eorrespondentes são-apresentadas nas Tabelas 14, 15 e 16. 



Tabela 13. Peso médio, consumo alimentar médio e conversão 
alimentar média das aves, aos 35 dias de idade. 

Tratamentos 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

Média geral 

Peso 

médio 

(kg) 

0,9?8 

1,008 

1,008 

1,021 

1,006 

0,9?4 

0,999 

Consumo 
alimentar 
médio (kg) 

1,854 

1,926 

1,961 

1,969 

1,9·89 

2,002 

1,950 

Conversi.9 
a.l.im.entar 

média 

1,897 

1,912 

1,945 

1,928 

1,9?8 

2,054 

1,952 



Tabela 14. Análise de variância do peso médio das aves, aos 
35 dias de idade. 

Fonte de variação 

Regressão linear 

Regressão quadrática 

Regressão cúbica 

, Regressão 42 grau 

Regressão 52 grau 

(Tratamentos) 

Blocos 

Resíduo 

Potal 

G.L.

1 

1 

1 

1 

1 

(5) 

3 

15 

23 

S.Q. 

0,000005 

0,0064?5 

0,0000?5 

0,000144 

0,000301 

0,007001 

0,001158 

0,005515 

0,0136?4 

Q.M.

0,000005 

0,0064?5 

O , Oü00_,?5 

0,000144 

0,000301 

0,001400 

0,000386 

0,000368 

* Significativo ao n.Ível de 5% de probabilidade
f '  ** Significativo ao m.vel de 1% de probabilidade 

c .. v. = 3,?4% 

F 

0,01 

17,59**

0,20 

0,39 

o;s2 

3,80* 

1,05 
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Tabela 15. Antlise de variância do consumo alimentar médio 
das aves, aos 35 dias de idade. 

Fonte de variação 

Regressão 1:\-near 

Regressão quadr,tica 

Regressão cúbica 

Regressão 42 

Regressão 52 

(Tratamentos) 

Blocos 

Res!ctuo 

Total 

grau 

grau 

G.L.

1 

1 

1 

1 

1 

( 5) 

3 

15 

2:z, 
/ 

S.Q. 

0,050464 

0,006001 

0,001602 

0,000151 

0,000112 

0,058331 

0,0091?4 

O ,022050 

0,089555 

Q.M.

0,050464 

0,006001 

0,001602 

0,000151 

0,000112 

0,011666 

0,003058 

0,001470 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

c .. v. == 5,54% 

F 

34,33** 

4,08 

1,09 

0,10 

0,08 

2,08 
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Tabela 16. Análise de variância da conversão alimentar média 

das aves, aos 35 dias de idade. 

Fonte de variação 

Regressão linear 

Regressão quadrática 

Regressão cúbica 

Regressão 42 grau 

Regressão 52 grau 

(Tratamentos) 

Blocos 

Resíduo 

Total 

G .. L. 

1 

1 

1 

1 

1 

(5) 

3 

15 

23 

S .. Q. 

0,053572 

0,006528 

0,003524 

0,000122 

0,001832 

0,065578 

0,005783 

0,015617 

0,086978 

Q.M.

0,053572 

0,006528 

0,003524 

0,000122 

0,001832 

0,013116 

0,001928 

0,001041 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

c .. v. = 5,87% 

F 

51,46** 

6,27* 

3,38 

0,12 

1,76 

12,60** 

1,85 



Verifica-se que os tratamentos mostraram dife
renças estatisticamente significativas, quanto ao peso médi& 
(P < 0,05), consumo alimentar médio (P < 0,01) e conversão a
limentar média (P < 0,01). 

Pelo teste de Tukey foram comparadas, entre 
si, as médias dos tratamentos. 

Para peso médio, D> F ao nível de 5% de �a 
-

bilidade. As outras médias não diferiram estatisticamente ª.!! 
tre si. 

Para consumo alimentar médio, A< C ao nível 
de 5% de probabilidade e A< D, E e F ao nível de 1% de prob,!_ 
bilidade. 

Para conversão alimentar média, A < E e E < F,

ao D.Í vel de 5% de probabilidade; A < F, B < F, C < F e D < F

ao nível de 1% de probabilidade. 

Quando os graus de liberdade de tratamentos fe 
-

ru subdivididos em seus componentes de regressão, pelo méto-
do dos polinômios ortogonais, observou�se que, quanto ao peso 
médio dàs aves aos 35 dias de idade, n.ouve resposta quadráti
ca aos níveis crescentes de adição do farelo de mamona desto
xicado às rações (P < 0,01). Quanto ao consumo alimentar mé

dio aos 35 dias de idade, houve resposta linear aos níveis 
crescentes de adição do farelo de mamona às rações (P < O ,Ol). 
Com relação à conversão alimenta.r·média. aos 35 dias de idade, 
houve resposta. quadrática a.os níveis crescentes de adição do 
farelo de.ma.mona às ra.ções (P < 0,05). 

'A• 
:meuio, 

parece 

A representação gráfica da regressão do peso 
consumo a.ii:menta.r médio e conversão alimentar média, .!. 
nas Figuras 1, 2 e 3, respectivamente. 
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20% 

Níveis de substituição da proteina bruta do fa
relo de soja pela proteína bruta do farelo de 
mamona destoxicado. 

Figura 1. Representação gráfica da regressão do 
peso médio das aves aos 35 dias dei
dade .. 
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y = 1,883167 + 0,002685 X 

10% 20% 30% 400/4 

Níveis de substituição da proteína bruta do fa
relo de soja pela proteína bruta do farelo de 
mamona destoxicado. 

Figura 2. Representação gráfica da regressão do 
consumo alimentar médio das aves, aos 
35 dias de idade. 
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Figura 3. Representação gráfica da regressão 
da conversao alimentar média das a
ves aos 35 dias de idade. 
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5 .. 2. Ganho de peso médio, consumo alimentar médio e cohver 
são alimentar m�dia das aves, entre 36 e 56 dias de 
idade. 

Os dados referentes ao ganho de peso médio, 
consumo alimentar médio e conversão alimentar média, entre 36 
,a 56 dias de idade das aves, são apresentados na Tabela l?. 
Ãs anilises de variância correspondentes são apresentadas n.aa 

, Tabelas 18, 19 e 20 .. 

Tabela 17 .. Ganho de peso mtdio, consumo alimentar médio e con 

Tratamentos 

Â 

B 

e 

D 

E 

F 

Média geral 

versão alimentar média das aves, entre 36 e 56 
,,dias de idade. 

Ganho de 
peso médio 

0,972 kg 

1,021 kg 

0,961 kg 

0,994 kg 

0,9?7 kg 

1,016 kg 

0,990 kg 

Consumo ali-
,, ment� medio

2,701 kg 

2,8?0 kg 

2,775 kg 

2,831 kg 

2,844 kg 

2,CJ-4:9 kg 

2,828 kg 

Conversão ali 
mentaraldia 

2,781 

2,811 

2,8'0 

2,847 

2,912 

2,901 

2,857 



; 

�abela 18. Análise d� variância do ganho de peso médio das 
aves,, entre 36 e 56 dias de idade .. 

Fo�te de v�riaçio 

Regressão,linear 

Regressão quadrática 

Regre-ssão cúbica 

Regressão 42 

Regressão 52 

(Tratamentos) 

Blocos 

Resíduo 

g�au 

grau 

· G .. L ..

1 

l 

1 

l 

1 

(5) 

3 

15 

23 

0,000907 

0,000691 

0,003485 

0,001344 

0,005686 

0,01211; 

o,_00239s 

0,008561 

0,023072 

0,000907 

0,000691 

0,003485 

0,001344 

0,005686 

0,002423 

0,000?99 

0,0005?1 

* - Significativo ao nível de 5%, de probabilidade

** - Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

O.V. m 4,9?% 

1,59 

1,21 

6,10* 

2,35 

9,96** 

4,24"'

1,40 



Tabela 19. Anàlise de variância do consumo alimentar m�dio 
das aves, entre 36 e 56 dias de idade. 

Fonte de variação 

Regressão linear 

Regressão quadrática 

Regressão cúbica 

Regressão 42 

Regressão 52 

(Tratamentos) 

Blocos 

Resíduo 

grau 

grau 

G.L ..

1 

1 

l 

l 

l 

(5) 

3 

15 

23 

S.Q. 

0,084877 

0,000523 

0,031800 

0,011260 

0,013929 

0,142389 

0,031281 

0,060226 

0,233896 

.Q.M. 

0,0848?? 

0,000523 

0,031800 

0,011260 

0,013929 

0,0284?8 

0,01042? 

0,004015 

* - Significativo ao n!vel de 5% de probabilidade

•• .... Significativo ao nível de 1% de probabilidade

.c.v. 1111 5,9?% 

F 

21,14** 

0,13 

7,92* 

2,80 

3,4? 

?,08** 

2,60 



Ta.bela 20 .. Análise de variância da conversão alimentar média 
das aves, entre 36 e 56 dias de idade. 

Fonte de variação 

Regressão linear 

Regressão quadrática 

Begressão cúbica 

Begressâo 49 

Regressão 52 

(Tratamentos) 

Blocos 

Res!duo 

grau 

grau 

G .. L .. 

l 

l 

1 

1 

1 

(5) 

3 

15 

23 

S.Q. 

0,042140 

0,003158 

0,000101 

0,000024 

0,010414 

0,055837 

0,02�651 

0,115915 

O ,195403 

Q.M.

0,042140 

0,003158 

0,000101 

0,000024 

0,010414 

0,01116? 

0,007884 

0,007728 

1 
• - Significa.ti vo ao n.! vel de 5% de probabilidade

O.V. • 3,76%

5,45* 

0,41 

0.01 

0,003 

1,35 

1,44 

1,02 
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Verifica-se que os tratamentos mostraram dife
renças estatisticamente significativas, quanto ao ganho de pe 

-

so médio (P < 0,05) e consumo alimentar médio (P < 0,01). 

Pelo teste de Tukey foram comparadas, entre 
si, as médias dos tratamentos. 

Para ganho de peso médio, B > C e F > C ao n1-

vel de 5°/4 de probabilidade. 

Para consumo alimentar médio, B > A e F > O ao 
nível de 5% de probabilidade. F > A ao n!vel de 1% de proba
bilidade. 

� ' - . , Com relaçao a conversao alimentar media, os 
tratamentos não mostraram diferenças estatisticamente signifi 

' -

cativas entre si. 

Quando os graus de liberdade de tratamento fo-
ram subdivididos em seus componentes de regressão, pelo méto-
do dos poli�Ômios ortogonais, observou�se que, quanto ao ga

nho de peso médio _das aves entre 36 e 56 dias de idade, houve 
uma resposta de 52 grau aos níveis crescent�s de adição do fa 

, 

, -

relo de mamona às rações (P < 0,01). QU.anto ao consumo ali-
mentar médio entre 36 e 56 dias de idade, houve uma resposta 
cÚbic� aos n!veis crescentes de adição do farelo de mamona às 
rações (P < 0,05). Com relação à conversão alimentar média 
entre 36 e 56 dias de idade, houve uma resposta linear aos ni 

-

" ' -veis crescentes de adiçao do farelo de mamona as raçoes 
(P < 0,05) .. 

A representação gráfica da regressão do consu
mo alimentar médio e.conversão alimentar média, aparece nas 
Figuras 4 e 5, respectivamente. 
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A 

Y = 2,714495 + 0,01??2ll - 0,000812X2+ O,OOOOlll3

0% 10% 20'/4 

Níveis de substituição da prote!na bruta do fa 
relo de soja pela proteína bruta do farelo de
mamona destoxicado. 

Figiira 4. Representação gráfica da regressão 
do consumo alimentar médio das aves, 
entre 36 e 56 dias de idade. 
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5. 3. Peso médio, consumo alim.entar médio e conversão ali
mentar m�dia das aves, aos 56 dias de idade. 

Os dados referentes ao peso médio, consumo 
mentar m,dio e conversão alimentar média das aves, aos 56 
dias de idade, são apresentados na Tabela 21. As anàlises de 
variância correspondentes são apresentadas nas Tabelas 22, 23 

ali 

e 24. 

Tabela 21. Peso mêdio, consumo alimentar médio e conversão a
limentar média das aves aos 56 dias de idade. 

Tratamentos 

A 

B 

e 

l) 

E 

F 

, Kedia gn-al 

Peso 
médio 
(kg) 

1,949 

2,029 

1,969 

2,015 

1,983 

1,991 

1,989 

Consumo 
alimentar 
médio {kg) 

4,554 

4,?9? 

4,736 

4,800 

4,834 

4,951 

4,779 

Conversão 
alimentar 

méd;j.a 

2,33? 

2,364 

2,406 

2,381 

2,437 

2,487 

2,402 
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Tabela 22. Análise de variância do peso médio das aves, aos 

56 dias de idade. 

. "' 
Fonte de variaçao 

Regressão linear 

Regressão quadrática 

Regressão cúbica 

Regressão 4g

Regressão 52 

(Tratamentos) 

Blocos 

Resíduo 

grau 

grau 

G.L.

l 

1 

l 

1 

1 

(5) 

3 

15 

0,000775 

0,002935 

0,002535 

0,002368 

0,008604 

0,017217 

0,004429 

0,015968 

23 0,03?614 

0,000775 

0,002935 

0,002535 

0,002368 

0,008604 

0,003443 

0,0014?6 

0,001064 

• Significativo ao nivel de 5% de probabilidade

F 

0,73 

2,?6 

2,38 

2,22 

8,09* 

3,24* 

1,39 
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Tabela 23º Anàlise de variância do consumo alimentar médio 
das aves, aos 56 dias de idade. 

Jlon.te d.e Tariação 

Regressão linear 

Regressão quadrática 

Regressão cúbica 

Regressão 452 
"' 

Regressa.o 52 

(Tratamentos) 

Blocos 

Resíduo 

Total 

grau 

grau 

G.L ..

1 

1 

1 

1 

1 

(5) 

3 

15 

23 

S .. Q .. 

0,266235 

o,0029a2 

0,00?6?8 

0,014018 

0,011542 

0,342455 

0,038614 

0,094092 

0,475161 

0,266235 

0,002982 

0,0076?8 

0,014018 

0,011542 

0,068491 

0,0128?1 

0,0062?3 

* Sipificativo ao nivel de 5% de probabilidade

** S1p.ificativo ao nivel de 1% de probabilidade 

42,44"' * 

0,4? 

7,60* 

2,23 

1,84-

10,92** 

2,05 
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Tabela 24. Análise de variância da conversão alimentar média 
das aves, aos 56 dias de idade. 

. ,., 
Fonte de variaçao 

Regressão linear 

Regressão quadràtica 

Regressão "b· cu ica

Regressão 42 grau 

Regressão 52 grau 

(Tratamentos) 

Blocos 

Resíduo 

Total 

c .. v .. = 4,50% 

G .. L .. 

1 

1 

1 

1 

1 

(5) 

3 

15 

23 

S .. Q. 

0,05105? 

0,001388 

0,00249? 

0,000005 

0,0033?? 

0,058325 

0,007?85 

0,0266?9 

0,092789 

Q .. M .. 

0,05105? 

0,001:;88 

0,00249? 

0,000005 

0,003377 

0,011665 

0,002595 

0,001779 

** Significativo ao nivel dP. 1% de probabilidade 

F 

28,70** 

0,?8 

1,40 

0,003 

1,90 

6,56**

1,46 
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Verifica-se que os tratamentos mostraram dife-
1 

renças estatisticamente significativas, quanto ao peso médio 
(P < 0,05), consumo alimentar médio (P < 0,01) e conversão a
limentar média (P < 0,01).

Pelo teste de Tukey foram determinados os con
trastes entre as médias dos tratamentos. 

Para peso médio, B > A ao nf vel de 5% de proba 
-

bilidade .. 

Para consumo alimentar médio, F > C ao nível 
de ':fio de probabilidade e A� B, D, E e F ao nível de 1% de 
probaQilidade .. 

Para conversão alimentar média, E > A e F > D 
ao nivel de 5% de probabilidade. F > A e B ao nível de 1% de 
probabilidade. 

Quando os graus de liberdade de tratamentos f'o 
-

ram subdivididos em seus componentes de regressão, pelo méto-
do dos polinômios ortogonais, observou-se que, quanto ao peso 
médio houve uma resposta do 5º grau aos n!veis crescentes de 
adição do farelo de mamona às rações (P <'.. O ,05). Quanto ao 
consumo alimentar médio aos 56 dias de idade, houve uma res
posta cúbica aos níveis crescentes de adição do farelo de ma
mona às rações (P < 0,005).

Com relação à co:Qversão alimentar média aos 56 
dias de idade, houve uma resposta linear aos níveis crescen
tes de adição do farelo de mamona às rações (P< 0,01). 

A representação gràfica da regressâ.o do consu
mo alimentar médio e conversão alimentar média, aparece nas 
Figuras 6 e?, respectivamente. 
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Y = 4,569072 + o,o26982X - o,001062X2+ o,000014x3

4,960 

4,860 

4,760 

4,660 

4,560 

0% 10% 50°/4 

Níveis de substituição da proteína bruta do 
farelo de soja pela proteina bruta do farelo 
de mamona destoxicado. 

Figura 6. Representação gráfica da regressão 
do consumo alimentar médio das a
ves, aos 56 dias de idade. 
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Figura 7. Representa�ão gráfica da regressão 
da conversao alimentar média das a 
ves, aos 56 dias de idade. 
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5 .. 4 .. Mortalidade 

A partir do 3g dia de vida, quando foi feita a 
homogeneização das aves nos diferentes tratamentos e·até o fi, 
nal cio experimento {56 dias de idade), morreram 24 aves, as
sim distribuídas: sete no tratamento A, cineo no tratamento 
.B,, duas no tratamento C, duas no trat�nto D, cinco no trat,.t. 
mento E e três no tratamento F. A porcentagem média de mort� 
lidad� do 3.2 ao 562 dia do experimento foi, portanto, de 2,?8

por cento .. Os dados de necrópsia não foram conclusivos para 
se eh-égar a qualquer diagnóstico da "causa mortis" das aves. 

5 .. 5 .. �rro de sexagem 

Das 864.a.ves, que a partir do 3� dia de idade 
pariicipara:m do experimento, 41 sofreram erros à1' sexagem, ou 
aeja, 4,75% de erro a.o final do experimento. Dessas 41 a
ves, uma fêmea foi sexada como·macho e 40 machos foram sexa
dos como fêmeas .. O erro de sexagem foi assim distribuído: o� 
ze no tratamento A, cinco no tratamento B, s.eis no tratamento

O, oito no tratamento D, três no tratamento E e oito no trat.!, 
mento F .. 

A Tabela 25 apresenta os erros de sexagem por 
parcelils. 



Tabela 25. Erro de sexagem verificado durante o experimen

to(*) 

Tratamentos 
Blocos 

I 

II 

III 

IV 

TOTAL 

A 

M F 

B 

M F 

e 

I1 F 

22 14 21 15 18 18 

21 15 19 17 21 15 

20 16 18 18 20 16 

20 16 19 17 19 17 

83 61 77 67 78 66 

M = aach'9s 
F = fê1neas 

(*) A mortalidade não está incluída 

;.6. Anhise bio-éconÔmica 

D 

I1 F 

E 

M. F

F 

M F 

22 14 19 17 17 19 

18 18 18 18 22 14 

20 16 18 18 19 17 

20 16 20 16 20 16 

80 64 75 69 ?8 66 

Os dados de lucro relativo médio por ave e por 
tratnento, aos 35 e 56 dias de idade, são apresentados na Ta 
bela 26. 
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Tabela 26,. Lucro médio relativo, por tra.tamento e por ave, 

aos 35 e 56 dias de idade. 

Tratamentos Lucro médio, em cruzeiros 

O a 35 dias O a 56 dias 

A 3,703 6,063 

B 3,728 6,102 

e 3,594 5,639 

D 3,622 5,781 

E 3,390 5,349 

F 3,042 5,050 

5.7. Controle de coccidiose e verminose 

Exames de fezes realizados semanalmente a par
tir do 212 dia de idade das aves, mostraram resul.tados nega.ti 

, -

vos para contagem d.e oocistos de Eimerias e ovos de vermes. 

5.8 .. Efeito laxativo do Óleo de mçllD.Ona 

Foi observada umidade anormalmente alta nas fe 
zes das aves,nos tratamentos que receberam n!veis mais altos 
do farelo de mamona destoxicado. A umidade nas fezes pareceu 
aumentar à medida que o nível do farelo de ma.mona nas rações 
se elevou. 
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6. DISCUSSÃO

6.1 .. Desempenho 

Foi observado que houve diferenças significati 
vas no desempenho das aves, avaliado pelo ganho de peso, eon
sumo de ração e conversão alimentar. Esses dados foram anali 
sados levando em consideração três per!odos: até o 352 dia de 

. 

, idade das aves, do 362 ao 562 dia, e durante todo o periodo 
experimental, ou seja, os 56 dias. 

Por ocasião dos desdobramentos dos tratamentos 
durante os estudos de análise de regressão dos resultados, 
houve significância estatística para alguns dos componentes 
da regressão. Isso mostrou que algumas tendências foram ob
servadas quando níveis crescentes de farelo de mamona destox.!_ 
oado foram adicionados às rações. 

6.1.1. Peso médio, consumo alimentar médio e conver
são alimentar média das aves, aos 35 dias dei 
dade 

Na primeira fase de criação (O a 35 dias dei
dade), quando o valor nutritivo do farelo de mamona foi ava-
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liado na ração inicial, verificou-se que quanto ao peso m�dio 
das aves, houve resposta quadrática (P < 0,01) aos níveis 
crescentes de adição do farelo de mamona às rações. Observan 

-

do �.representação gráfica dessa regressão (Figura 1), pode-
se verificar que o crescimento máximo das aves ocorreu ao re
dor do nível de 30% de substituição da proteina do farelo de 
soja pela proteína do farelo de mamona destoxicado. Nesse ní 
vel, o farelo de mamona contribuiu com 11,60% do peso total 
da ração. 

Estes resultados estão de acordo com os obti
dos por COSTA e LAUN (1961) que substituíram uma mistura com
pos�a de 40% de farelo de soja, 40% de farelo de amendoim e

20% de farelo de trigo, por farelo de mamona destoxicado. E� 
ses autores utilizaram o farelo de mamona até o n!vel de 20% 

- ; .. l'V1I_ da raçao e observaram- que ate o ru..vel de lv�, o ganho de peso 
médio aumentou. A partir desse nível, o ganho de peso médio 
diminuiu. Estão também de acordo com os resultados encontra
dos por KODRAS !,! alii (1949), que alimentaram pintos de zero 
a três semanas de idade com rações que continham o, 8,7, 17,4 
e 34,8% de .farelo de mamona destoxicado. A ração que conti
nha 8,7% de farelo de mamona proporcionou maidr ganho de peso 
,. as aves, quando comparada com as•. demais. 

Ainda nesta fase de criação, no tocante ao co,a 
sumo alimentar, houve uma resposta linear (P <: 0,01) aos ní
veis de adição do farelo de mamona às rações. A representa
ção gr&fica dessa regressão (Figura.2) mostra que à medida 

' . 
. . -que o m..vel do farelo de mamona aumentou nas raçoes, o consu-

mo alimentar tambéa aumentou de maneira linear .. 

Estes resultados estão de acordo com os obti
dos por CARVALHO et alii (1976) que utilizaram farelo de mamo 

--- ....
na d�stoxicado, em rações para poedeiras, até o nível de 10%.

Estão em desacordo com os resultados obtidos por COSTA e LAUN 
(1961) ;Já citados anteriormente e GADELHA � alii (1973), que 
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substituíram O, 4, 8 e 12% do farelo de soja por.iguais ní

veis de farelo de mamona destoxicado em rações de frangos, o 
qual reduziu o consumo alimentar. 

Quanto à conversão alimentar média, houve res
posta quadrática (P < 0,05) à adição de nlveis crescentes de 
.farelo de mamona às rações. A Figura 3 mostra que à medida 
que o nível de adição do farelo de mamona se elevou nas ra
ções, a conversão alimentar piorou. 

Os resultados estão de acordo com os obtidos 
por GADELHA � a.lii (1973), já citados anteriormente, que 01)..;. 
servara.m que à :medi:d:a que o nível do farelo de mamona se el� 
vou nas rações, a conversão alimentar piorou. Estão em desa
cordo com os resultados obtidos por COSTA e LAUN (1961), tam

bém já citados anteriormente, que oonstataram que à medida 
,,..que o farelo de mamona destoxicado aumentou nas raçoes, a CO!, 

versão alimentar melhorou até o nível de adição de 10% do .fa
relo de mamona, piorando a partir desse ponto. 

Os resultados de ganho de peso, crescentes até 
o nível de 30% de substituição da proteína do farelo de soja
pela proteína do farelo de mamona destoxicado, devem ter si4o
devidos ao aumento do consumo alimentar.

Estes resultados sugerem que as rações que CO,!! 
tinham maiores.quantidades de farelo de mamona apresentaram 
níveis energéticos ligeiramente menores. Por isto, aos 35 
dias de idade das aves, esta menor concentração energética 
das rações foi responsável pelo-aumento linear do consumo. 

A causa provável do menor nível energético nas 
fórmulas que continham níveis mais elevados do farelo de mam� 
.na, foi o não conhecimento do teor exato da energia metaboli
zável contida no farelo de mamona. O valor da energia metab� 
lizável (l.650 Kcalíkg) do farelo de mamona foi obtido atra
vés de informação pessoal dada pelo Dr. JOSt EDUARDO BUTOLO, 
Diretor Técnico da Rações Anhanguera S.A., que realizou vá-
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rios trabalhos, não publicados, �om o farelo de mamona desto
xicado na alimentação de aves. 

Como aquele valor foi talvez considerado acima 
do valor real, as rações formuladas com maiores niveis de fa
relo de mamona, apresentaram, provavelmente, n!veis energéti
cos mais baixos. 

Além do nivel de 30% de substituição da protei 
, na do farelo de soja pela proteina do farelo de mamona, o pe-

so aéA.io diminuiu. Apesar desses resultados, só houve dife
rença significativa entre os tratamentos D e F. O A. $tri
buiu a dilli.n.uição do peso médio ao efeito laxativo do Óleo r� 
sidual presente no farelo. Esse efeito pode ocasionar o dee
bala.nceamento das rações pelo desperdício de -utrientes elim! 
nados, parcialmente digeridos. 

6.1.2. Ganho de peso médio, consumo e conversão �i
mantar médios das aves, entre 36 e 56 e entre 
O e 56 dias de idade. 

Os re-sul tados obtidos de ganho de peso médio 
das aves en"tre 36 e 56 dias, e de peso médio entre O e 56 
dias, ,não permitiram tirar conclusões definidas. Os n! veis 
seap:re crescentes do farelo de mamona nas rações deram resul
tados de ganho de peso bastante irregulares e consequentemen
te inconclusivos. 

Ao"nivel de substituição de 10% da prote* do 
farelo de so�a pela do farelo de mamona, o ganho de peso mé
dio foi o mais elevado t)bservado, diferindo significativamen
te do tratament-o e, entre 36 e 56 dias de idade e do trata.me.a 
to A, ent�e O e 56 dias de idade. Esse nível de substituição 
·após os 35 dias de idade, sempre proporcionou maior ganho de
pes-.omêdio às aves, apesar dos resultados irregulares obtidos
nos outro.s níveis de substituição ..
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O efeito laxativo do Óleo de mamona, que pare
ceu ser mais acentuado na fase final do experimento, eonforae 
os .nfveis do farelo de mamona foram se elevando nas rações, 
deve ter int,erferido na absorção dos nutrientes pelas ues, 
fazendo com que fossem obtidos resultados tão irregulares. 

Quanto ao consumo alimentar, houve resposta oi 
-

biea (P < 0,05) aos níveis de adição do farelo de muletna às 
ragõea,,..

As representações gráficas das regressões (Fi
guras 4 e 6) mostram que houve uma tendência no sentido de a,! 
mentar o consumo à medida que o nível de farelo de mamona se 
elev�u nas rações. Estes resultados estão de acordo com os 
obt:idos por CARVALHO _tl alii (19?6) e estão em desa.col14o. com 
os resultados obti�os por COSTA e LAUN (1961) e GADELHA ev 

-

alii (1973), todos já citados anteriormente. 

Quanto à conversão alimentar média, �ou,ve res
posta linear aos níveis de adição do farelo de mamona às ra� 
çÕN. Os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si 
no pecl.odo de 36 a 56 dias. Bo período de O a 56 dias, o tr_! 
tam&Dto E !oi significativamente maior que a testemwdla e o 
tlf'atamento F foi significativamente maior que os trat�ntos 
A, B e D.

As representações gráficas das regressões (Fi
guras 5 e 7) mostram que à medida que os n!veis do farelo de 
�a se elevaram nas rações, as conversões alimentares pio
raram. 

Estes resultados estão de acordo com os obti
d-os por GADELHA ,tl alii ( 1973) que observaram que, à med:ida 
que o teQ.r do farelo de mamona se elevou nas rações, a eonve.,t 
são alin1!ltar piorou. Estão em desacordo com os res�itados 
o bt'idos p• COSTA e LA.UN ( 1961) , que observaram que à medida
�e o farel& de mamona aumentou nas rações, a conversão ali
untar melhorou até o nível de adição de 10% do farelo, pio
rando a partir desse ponto.



6.2. Estudo econômico da utilização do farelo de mamona 
�estoxicado em ra�Ões de frangos de corte 
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Pela análise bio-econÔ:mica foi observado, de u 
ma maneira geral, que à medida que o nível do farelo d:e mamo
na se elevou nas rações, o lucro médio relativo por ave dimi
nuiu. Isto se prende ao fato de que o farelo de ma.mona, na� 
casião do exp.erimento, estava ao preço de <t$2 ,20 por quilo. 
�tes, <.t$0,?0 se refere ao frete de Recife a São Pau.lo, o 
que elevou consideravelmente o preço final das rações. 

Sendo o farelo de mamona destoxicado produzido 
apenas no nordeste, nos Estados de Pernambuco e Bahia, sua u
tilização em outras regiões pode se tornar anti-econômica. 

Caso passe a ser produzido em outras regiões, 
onde deverá ter seu preço atual reduzido ou se trate de utill 

# N • -.  , 

za-lo em raçoes nas reg1oes do nordeste onde e atualmente pr� 
duzido, certamente proporcionará vantagens econômicas quando 
utilizado em rações iniciais para frangos de corte, até o ní

vel de 11,60% das mesmas. Em rações finais, as conclusões 
não podem ser as mesmas, em virtude dos resultados ittegula
res obtidos no presente trabalho, no período de 36 a 56 diae 
de ig.ade das aves. 

Se for considerado apenas o preço das rações, 
ta.nto iniciais quanto finais, se verificará qtre à medi�a que 
o n:í V8l: d.e substituição .do farel(> de soJa pelo':.f-elo de um.�
na se •a.e.vou nas rações, o preço da raç·ão tambia se elevou ..
Isto foi d:evido aos seguintes fatores: (a) - O farelo de sQ�a
f·oi substi tuid,o por quantidades propo:PQionalmente maiores de
farelo de :aamona; (b) - Em virtude ·aa deficiência dos aminoá
cidos lisina. e metionina, do farelo de mamona, houve necessi
dade da suplementação dos mesmos através do premix. Esta su
plementação aumentou à medida que foi elevado o nível do fa�e......
lo de mamona nas rações. 
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O lucro médio relativo por ave foi maior ao n.! 
vel de 10% de substituição da proteína de soja pela proteína 
do farelo de mamona, tanto aos 35 dias de idade quanto aos 
56, diferindo significativamente apenas dos tratamentos E e 
F. 

Isto se deve ao maior peso médio das aves oco.!: 
rido nesse tratamento, apesar desse peso estatisticamente só 
ter sido superior à testemunha, aos 56 dias, aão diferindo 
significativamente dos demais tratamentos .aos 35 dias de i�4-
de das aves. 
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7. 001\fCLUSOES

O farelo de ma.mona destoxicado, produzido co
mercialmente com o :nome de "Lex Proteico", foi utilizldo em 
ensaio com frangos de corte. 

Os resultados obtidos nas diversas fases de 
criação mostraram diferenças significativas entre os trata-

; ' 
-mentos, que permitiu apresentar as seguintes eonclusoes: 

a) - No período de O a 35 dias de idade das aves, a ração
eontendse 11, 60% de farelo de mamona p.romovea o maior P.! 
so médio corporal, embora tenha à.iferido significativa
mente apenas do tratamento F (19,33% de '"'farelo de ma.mo
na). 

b} - A inclusão dos níveis de 15,46 e 19,33% do farelo de ma
. 

. ' 
-

mona às rações, prejudicou o desenvolvimento de frangos 
de corte, de O a 35 dias de idade.

e) .... O efeito �ecpré'S$iVo observado no crescimento das aves
que reeber-am r�Ões com 15,46 e 19,33% de farelo de� 
mona, parece ter sido causado pelo poder laxativo do ó

leo residaal, presente no farelo de mamona, que ocasio
nou a eliminação de nutrientes parcialmente digeridos .. 
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d) - O consumo alimentar observado na fase inicial aumentou,
apresentando variação significativa, em relação à test� 
munha, quando os níveis de substituição foram maiores 
que 10% .. 

e) - A conversão alimentar observada na .fase inicial apresen
. 

-

tou variação signficativa, em relação à testemunha, ap� 
nas nos níveis de substituição de 40 e 50%. Mostrou a 
tendência de piorar à medida que o n1vel·de substitui-
ção se elevou .. 

.f) - Na etapa final de criação (36 a 56 dias) e no total do 
período experimental (O a 56 dias) as rações onde o n!

vel de substituição foi de 10%, promoveram resultados 
de ganho de peso superiores aos demais tratamentas, di
ferindo significativamente do tratamento C na fase fi
nal e do tratamento A no total do experimento. 

g) - Os demais níveis de substituição da protelna do farelo
de soja pela do farelo de mamona, resultaram em 4ados 
bastante irregulares, tanto na fase finàl como no total 
do período experimental, o que·impossibilitou a apresea 
tação de outras conclusões, referentes a ganho de peso 

'd· me 10 ..

h) .. O consumo alimentar observado, nos perf odps final e to
tal, apresentou tendência de se elevar à mêdida que os 
níveis de substituição aumentaram. 

i) • A conversão alimentar observada, nas fases final e to
tal do experimento, apresentou resposta linear positiva 
aos níveis crescentes de adição_ do farelo de mamona às 
ra<;Ões, apesar de não diferirem significativamente en
tre si .u fase final. Os tratamentos B, D, E e F foram 
significativamente maiores que a testemunha. no total do 
per!od..o experimental. Por esses resultados, verifica-
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se que à medida que o nível do farelo aumentou nas ra

ções, a conversão alimentar piorou. 

j) - O efeito laxativo do Óleo de mamona, apesar de não ter

sido determinado por algum processo foi observado, e 

aumentou à medida que o nível do farelo de mamona foi 

elevado nas rações. Parece ser um fator limitante pa

ra utilização desse farelo na alimentação de frangos 

de corte. 
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An experiment was carried out to evaluate the 

�tfects.of substitution of soybean oil meal by detoxified

'cas'tor oil meal on broiler performance.. Eight hundred and

sixty-four "Peterson" dày old.chicks were raised on floor 

f:oom day-old to 56 days of age. The chicks were divided in

24 lots and eacb. lot contained 18 birds of each sex. The 

chicks were fed six experimental diets in which the proteins 
of castor oil meal substituted o, 10, 20, 30, 40 and 50% of 

the. proteins of soybean . oil meal. Feed and water were 

supplied "ad libitum.11 
.. The birds were group weighed at

weekly intervals.. Feed consumption was recorded weekly·. 

The results showed that body weight and feed 

conversi'Gll were statistically a:ffected by the experimental

diets .. 

I' 
Regression analysis of body weight up to 35 

days o:f age showed signi:ficant quadraetic response (P< 0 .,01) 

to the addition of castor oil meal up to the level of � 

substit�tion. Feed consumption showed positive linear 

re.sponse (P< 0,01) and feed conversion, positive quadractic 

respense (P < O ,05) to increased levels of castor oil meal to 



the experaental d-iets. Al though i t was assumed that the 

experi'mental rations were calculated to be iso-caloric it 

increased in tu

80 .. 

os suggest�d that as castor oil meal 

rations energy would have decreased. 

tÃe level of 10% of substitution gave 

It was conclúded that 

the best econom�eal 

retu..-rns in the experimental conditions. 
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10. APtNDICE
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Tabela 27 .. Peso medio, consumo de ração médio e conversã� ali 

Blo 

cos 

I 

II 

III 

IV 

Média 

I 

II4 

III 

IV 

Média 

I 

II 

III 

IY 

Média 

mentar média nas parcelas, aos 35 dias de idade 

das aves 

A 

0,994 
···0,984

0,936

0,997
0,978

1,811 

.1,866 

1,825 

1,913 

1,854 

1,822 

1,896 

1,950 
, n, r. 
.L., 7.!. 7 

1,897 

PESO MtDIO (kg) 

Tratamentos 

B e D E 

1,036 1,002 1,019 1,008 

0,994 0,999 1,043 0,991 
1,017 1,015 0,995 1,013 

0,984 1,015 1,027 1,012 

1,008 1,008 1,021 1,006 

CONSUHO DE RAÇIO (kg) 

1,933 1,921 1,969 2,007 

1,877 1,941 2,008 1,969 

1,952 1,982 1,920 2,000 

1;944 1,999 1,979 1,982 

1,926 1,961 1,969 1,989 

CONVERSÃO ALIMENTAR 

1,866 1,917 1,932 1,991 

1,888 1,943 1,925 1,987 

1,919 1,953 1,930 1,974 

1,975 1,969 1,927 1,959 
1,912 1,945 1,928 1,978 

Totàl 

F Blocos 

0,981 6,040 

0,956 5,96? 
0,965 5,941 

0,995 6,030 

0,974 0,999 

2,020 11,661 

1,961 11,622 

1,942 11,621 
2,086 11,90;; 

2,002 1,950 

2,059 11,587 

2,051 11,690 

2,012 11,738 

2,096 11,846 

2,054 1,952 
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Tabela 28 .. Ganho de peso médio, consumo de ração média e c·on
versão alimentar média nas parcelas, entre 36 e 56 
dias de idade das aves 

GANHO DE PESO (kg) 

Tratamentos 
Blo Total 

cos 
A B e D E F Blocos 

I 0,955 1,006 0,932 0,980 0,981 1,029 5,883 

II 0,980 1,026 0,989 0,998 0,968 0,999 5,960 
III 0,933 1,006 0,983 1,005 0,947 1,020 5,894 
IV 1,019 1,04? 0,940 0,995 1,014 1,018 6,033 
Média 0,972 1,021 0,961 0,994 0,9?? 1,016 0,990 

CONSUMO DE RAÇÃO {kg) 

I 2,660 2,823 2,668 2,741 2,872 2,908 16,672 
II 2,704 3,007 2,806 2,986 2,825 2,954 17,282 
III 2,685 2,836 2,761 2,816 2,839 3,001 16,938 

IV 2,754 2,815 2;867 2,783 2,842 2,932 16,993 
Média 2,701 2,870 2,775 2,831 2,844 2,949 2,828 

CONVERSÃO ALIMENTAR 

I 2,785 2,806 2,863 2,79? 2,928 2,826 17,005 
II ç,759 2,931 2,837 2,992 2,918 2,957 17,394 
III 2,878 2,819 2,809 2,802 2,998 . 2,942 17,248 

IV 2,703 2,689 3,050 2,797 2,803 2,880 16,922 
Média 2,781 2,811 2,890 2,847 2,912 2,901 2,857 
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Tabela 29 .. Peso médio, consumo de ração médio e conversão ali 
mentar média nas parcelas, aos 56 dias de idade 
das aves 

PESO :t-WIO (kg) 

Blo Tratamentos Total 
cos Blocos 

B e D E F 

l 1,949 2,042 1,934 1,999 1,989 2,010 11,923
II 1,964 2,020 1,988 2,041 1,959 1,955 11,92? 
III 1,869 2,023 1,998 2,000 1,960 1,985 11,835 
IV 2,016 2,031 1,955 2,022 2,026 2,013 12,063 
Média 1,949 2,029 1,969 2,015 1,983 1,991 1,989 

CONSUMO DE RAÇÃO (kg) 

I 4,4?1 4,?56 4,589 4,?10 4,879 4,928 28,333 
II 4,5?0 4,884 4,747 4,994 4,794 4,915 28,904 

III 4,510 4,?88 4,743 4,736 4,839 4,943 28,559 
IV 4,66? 4,759 4,866 4,?62 4,824 5,018 28,896 
Média 4,554 4,797 4,736 4,800 4,834 4,951 4,7?9 

CONVERSÃO ALIMENTAR 

I 2,294 2,329 2,373 2,356 2,453 2,452 1-.-,257 

II �,73? 2,418 2,388 2,44? 2,447 2,514 14,541 
III 2,413 2,36? 2,374 2,368 2,469 2,490 14,481 
..-'H' 

J. li 2,315 2,343 2,489 2,355 2,381 2,493 14,3?6 
" 

Media 2,33? 2,364 2,406 2,381 2,43? 2,487 2,402 
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Tabela 30. Valores médios da umidade relativa do ar e das 

temperaturas m.inima, média e máxima, durante o 

experimento. 

11 a }5 dias 

36 a 56 dias 

11 a 56 dias 

11 a 35 dias 

36 a 56 dia,s 

11 a 56 dias 

Umidade relativa média do ar(%) 

8:00h 13:00h 17:00h 21:00h 

98,80 61,12 65,91 91,56 

91,76 54,66 57,35 88,95 

93,41 58,17 62,02 90,40 

Temperatura média (QC) 

Mínima 

15,33 

11,00 

J..3,31 

Média 

21,02 

17,10 

19,18 

l:OOh 

93,04 

90,75 

92,02 

5:00h 

95,28 

93,50 

94,48 

Máximt; 

26,70 

23,19 

25,06 


