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RESUMO
O frango de corte moderno apresenta elevada taxa
de crescimento, a qual é alcançada pelo alto
consumo de ração. Esta, por sua vez, representa a
maior fração dos custos de produção na avicultura
comercial. A energia é o componente mais caro da
ração e a estimativa precisa do valor energético dos
alimentos torna-se fundamental na indústria avícola,
especialmente
predominam

em
altas

regiões

tropicais,

temperaturas

que

onde
podem

influenciar diretamente o consumo e o balanço
enérgico dos alimentos. Atualmente, o conteúdo
energético da ração para aves é calculado com base
no conteúdo de EM dos ingredientes. No entanto, a
estimativa

mais

próxima

do

valor

energético

"verdadeiro" de um alimento é o seu conteúdo em
energia líquida. A eficiência de utilização da EM para
EL depende de vários fatores como temperatura
ambiente, umidade, atividade física, idade, peso,
composição da ração, forma física da ração, entre
outros. Esta revisão visa discorrer sobre os principais
aspectos relacionados aos sistemas de avaliação de
energia dos alimentos, focando principalmente no
sistema de energia líquida (EL) e na influência que a
composição da ração exerce sobre a eficiência de
aproveitamento da energia metabolizável (EM) para
a EL.
Palavras-chave: composição da ração, energia
metabolizável, incremento calórico, produção de
calor.
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EFFECT OF FEED COMPOSITION ON LIQUID
ENERGY IN BROILERS: LITERATURE REVIEW
ABSTRAC
Modern broiler chicken has a high growth rate, which
is achieved by high feed intake. In poultry production,
feed represents a larger fraction of production costs.
Energy is the most expensive component of the diet
and accurate estimation of the energetic value of
feeds becomes critical in the poultry industry,
especially

in

tropical

regions,

where

high

temperatures can directly influence the consumption
and the energetic balance of feed. Currently, the
energy content of poultry feed is calculated based on
the ME content of the ingredients. However, the
closest estimation of the "true" energy value of an
ingredient is its net energy content. The efficiency of
the use of metabolizable energy to net energy
depends on several factors such as environmental
temperature, humidity, physical activity, age, weight,
feed composition, feed physical form and others. This
review aims to discuss the main aspects of food
energy assessment systems, focusing on the net
energy system and the influence of feed composition
on the efficiency of the use of metabolizable energy
to net energy.
Keyword: feed composition, metabolizable energy,
heat increment, heat production.
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animal e, embora não seja um nutriente, é um
INTRODUÇÃO

componente fundamental da ração (Sakomura &

A avicultura é uma das atividades com menor

Rostagno, 2007). As aves utilizam a energia da

margem de lucro no agronegócio, fazendo com que

ração para o crescimento, atividades físicas e

os envolvidos na atividade avícola busquem sempre

manutenção da temperatura corporal. Parte da

meios de redução de custos. Na produção comercial

energia resultante da oxidação das substâncias

de aves, a ração representa a maior fração dos

orgânicas

custos de produção, sendo a energia o componente

compostos fosfóricos de alta energia (ATP), de onde

mais caro. Desta forma, é fundamental a estimativa
precisa do valor energético dos alimentos que

no

organismo

é

transferida

para

o animal retira sua energia para os processos vitais
(Kleiber, 1975).

compõe a ração, favorecendo a formulação de
dietas a um menor custo, sem prejudicar o

A energia dietética pode ser utilizada de três

desempenho.

diferentes formas: suprir energia para atividades, ser
convertida em calor ou estocada como tecido

Atualmente, o conteúdo energético da ração para

corporal. A utilização ótima dos nutrientes pela ave é

aves é calculado com base no conteúdo de energia

atingida quando a dieta contém a proporção de

metabolizável (EM) dos ingredientes. No entanto, a

energia e demais nutrientes necessários para o

estimativa

crescimento

mais

próxima

do

valor

energético

"verdadeiro" de um alimento é o seu conteúdo em

e

composição

corporal

desejada

(Leeson & Summers, 2001).

energia líquida (EL), pois leva em consideração as
diferentes formas de utilização dos nutrientes para a

Segundo Sakomura (2004), a energia obtida do

manutenção e produção.

alimento é utilizada primeiramente para atender a
manutenção dos processos de sobrevivência e só

A EM é uma medida muito útil para estimar a

então é utilizada para o crescimento e produção.

energia disponível nos alimentos. Entretanto, a EM

Assim, a deposição de tecido para crescimento só

não apresenta 100% de eficiência para crescimento

ocorre após as exigências para manutenção serem

e deposição de carne, uma vez que parte da energia

atendidas. Caso a energia disponível na ração não

é

processos

seja suficiente para atender as exigências de

metabólicos. Esta energia perdida na forma de calor

mantença, o tecido corporal será catabolizado para

é denominada de incremento calórico, que é

fornecer a energia necessária.

perdida

como

calor

durante

os

influenciada pela composição química do alimento.
PROCESSOS DE DETERMINAÇÃO DA ENERGIA
A eficiência de utilização da EM para EL depende de

A alimentação representa uma grande fração do

vários fatores como temperatura ambiente, umidade

custo na produção avícola e a energia é o

relativa

peso,

componente mais caro. Sendo assim, a precisão da

composição da ração, forma física da ração,

estimativa do valor energético dos alimentos é

luminosidade, linhagem, entre outros (Sakomura,

essencial.

do

ar,

atividade

física,

idade,

2004; Sakomura et al., 2004; Lopez & Leeson, 2005;
Longo et al., 2006; Latshaw & Moritz, 2009). Neste

Os carboidratos, os lipídeos, as proteínas e parte da

contexto, esta revisão tem como objetivo discorrer

fibra são os constituintes do alimento com potencial

sobre os principais aspectos relacionados aos

para

sistemas de avaliação de energia dos alimentos,

Contudo, o total de energia difere entre estes

focando principalmente no sistema de energia

nutrientes (Sakomura & Rostagno, 2007). Deste

líquida e na influência que a composição da ração

modo, a avaliação energética e o uso de um sistema

exerce sobre a eficiência de aproveitamento da EM

mais preciso para quantificar essa energia é de

para produção de EL.

extrema importância na formulação de rações para

fornecer

energia

ao

organismo

animal.

aves. Os processos existentes para descrever a
ENERGIA

energia dietética são energia bruta (EB), energia

A energia é produzida pela oxidação de carboidratos,

digestível (ED),

gorduras e proteínas da dieta durante o metabolismo

energia líquida (EL).

energia metabolizável (EM)
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A forma normalmente utilizada na avaliação do

Em animais em crescimento, o consumo de EL é

conteúdo energético dos alimentos para aves é a

calculado como a soma da energia retida no corpo

EM, definida como a diferença entre a EB do

(ER), a um dado nível de alimentação e produção, e

alimento e a EB perdida nas excretas (fezes e urina)

a produção de calor em jejum (PCj), que representa

e nos gases da digestão (Sibbald, 1982). Contudo, o

a ELm (Noblet et al., 1994). A EL encontrada e o k

intestino grosso das aves é pouco desenvolvido e a

correspondente representam a utilização combinada

digesta passa pouco tempo no trato gastrointestinal,

da energia para satisfazer os requisitos de mantença

sendo assim, a energia perdida na forma de gases é

e crescimento (Noblet et al., 2010). A ER pode ser

muito baixa e tem sido desprezada nos cálculos da

determinada pela técnica de abate comparativo ou,

EM (Sakomura & Rostagno, 2007).

mais frequentemente, calculada pela diferença entre
o EM ingerida (EMI) e a PC estimada por

O processo de determinação da EM fornece uma

calorimetria. A PCj pode ser medida diretamente nos

estimativa da energia presente na ração que é

animais em jejum ou obtidos a partir de dados da

potencialmente utilizável pela ave, porém não prevê

literatura. É preferível obtê-la após um período de

a eficiência com que essa energia é utilizada para

alimentação com dieta teste, pois a produção de

mantença e produção (Van Der Klis & Kwakernaak,

calor em jejum depende da composição corporal e

2008). Contudo, a determinação da EL leva também

do estado fisiológico do animal, que podem ser

em consideração o calor produzido durante os

influenciados pela dieta, condições climática e

processos de digestão, absorção e metabolismo dos

genética (Noblet et al., 2010). Assim, a diferença

nutrientes, que é conhecido como incremento

obtida entre a PC das aves alimentadas e em jejum,

calórico (IC) (Noblet et al., 2010). Portanto, a EL é

corresponderá ao IC, e conhecendo-se o teor de EMI

definida como o teor de EM menos IC. A energia que

pode-se determinar o valor de EL da dieta.

sobra

depois

dessas

perdas

é

a

energia

verdadeiramente utilizada pela ave para mantença

Como mencionado anteriormente, a PC pode ser

(ELm - energia líquida para mantença) e produção

estimada através da técnica do abate comparativo

(ELp – energia líquida para produção: retenção de

ou a partir de trocas gasosas através da calorimetria

lipídeos, de proteína e produção de ovos).

indireta, podendo ainda ser mensurada diretamente
através da calorimetria direta.

A relação EL/EM (k) corresponde à eficiência de
utilização da EM para EL. Entretanto, o k não é

O método do abate comparativo estima a PC pela

constante e depende de vários fatores fisiológicos e

diferença entre a EMI e a ER, que durante o ensaio

nutricionais. Por exemplo, o IC é menor quando a

experimental

EM é utilizada para a deposição de gordura em

composição corporal inicial de um grupo de animais

comparação com a deposição de proteína. Como a

que representam os animais experimentais e a

proporção de deposição de gordura normalmente

composição

aumenta mais rapidamente do que a deposição de

(Sakomura, 2004). A ER é calculada pela diferença

proteína, com o aumento do consumo de energia

entre a composição energética corporal final e inicial.

metabolizável, o IC, teoricamente, tende a ser mais

Este método baseia-se na premissa de que a

baixo nos níveis mais elevados de ingestão (Noblet

composição corporal de um grupo de animais pode

et al., 1999).

representar a composição da população estudada

é

dos

quantificada

animais

no

avaliando-se

final

do

a

ensaio

(Wolynetz & Sibbald, 1987). Assim, para evitar erros
Assim, o IC é definido como o calor produzido

experimentais é essencial a obtenção de amostras

durante a ingestão, digestão, e metabolismo dos

representativas e homogêneas.

nutrientes, ou seja, calor resultante do aumento da
atividade

gastrointestinal,

sistemas

circulatório

dos

Entretanto, o método mais utilizado é a calorimetria

à

indireta, a qual permite uma avaliação em um curto

necessidade de digerir e metabolizar os nutrientes.

período de tempo, com possibilidade de usar os

O termo produção de calor (PC) refere-se ao

mesmos

somatório do incremento calórico com a energia

incluindo o jejum. Neste método o fluxo de ar é

gasta para mantença (Noblet et al., 2010).

misturado ao ar

7079

e

hepática,

renal,

respiratório,

devido

animais

para

diferentes

expirado pelas
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coletadas amostras a cada cinco minutos para a

O metabolismo basal de um animal homeotérmico

determinação das concentrações de O2 e CO2. O

corresponde à energia mínima necessária para

consumo de O2 e a produção de CO2 podem ser

suportar

calculados com base no volume e na composição do

sobrevivência, tais como o funcionamento dos

ar que entra em comparação ao ar que sai (Kleiber,

órgãos, do sistema nervoso, dos tecidos, da

1975). Deste modo, a PC é estimada pela fórmula

temperatura

de Romijn & Lokhorst (1961) que posteriormente foi

ambiente termoneutro (Blaxter, 1989).

a

manutenção

corporal

e

dos

processos

atividade

de

limitada

em

modificada por Brouwer (1965). Portanto, a PC é
calculada a partir das mensurações das trocas

A ELm, apesar de ser fundamental nos sistemas de

gasosas (produção de gás carbônico e consumo de

energia

oxigênio) combinado com a excreção de nitrogênio

diretamente por meios experimentais (De Lange &

urinário (Nu) de acordo com a seguinte fórmula: PC

Birkett, 2005). Tradicionalmente, para estimar a ELm

(kj) = 16,18 x O2 (l) + 5,02 x CO2 (l) – 5,88 Nu (g).

são utilizados os requerimentos de energia do

líquida,

não

pode

ser

determinada

metabolismo basal (EMB), representada pela PCj
a

(Lofgreen & Garrett, 1968; Blaxter, 1989; De Lange &

contribuição do nitrogênio urinário no cálculo da PC

Birkett, 2005). A princípio, a determinação da ELm

é normalmente inferior a 0,3% (Romijn & Lokhorst,

através da produção de calor do animal em jejum

1961) e tem sido omitido nas pesquisas com estes

não seria apropriada, uma vez que representa tanto

animais por geralmente induzir a um erro <1%

os requisitos energéticos para as funções básicas de

(Geraert et al., 1988; Gabarrou et al., 1997;

manutenção do corpo, ou seja, os requerimentos de

Gabarrou et al., 1998; Zeman et al., 2001; Swennen

ATP ao nível celular somado à produção de calor

et al., 2004; Tachibana et al., 2007; Tachibana et al.,

proveniente da formação de ATP a partir das

2013).

reservas corporais (De Lange & Birkett, 2005).

EXIGÊNCIAS ENERGÉTICAS PARA MANTENÇA

A forma mais apropriada de se obter a ELm seria

E CRESCIMENTO

através da relação ELm= EMB x kb, na qual kb é a

Entretanto,

As

no

exigências

caso

mantença

das

eficiência de conversão das reservas corporais para

crescimento representam grande parte da EMI (42 a

energia útil na forma de ATP. Entretanto, o kb possui

44%),

uma

de

aves,

em

portanto,

de

específico

avaliação

frangos

é

mínima variação, pois a contribuição das reservas

fundamental para a compreensão do metabolismo

precisa

corporais na geração de ATP varia muito pouco nos

energético em frangos de corte (Lopez & Leeson,

animais

2005).

semelhante fazendo com que a energia necessária

em

jejum

com

histórico

nutricional

para o metabolismo basal e a PCj tenham uma forte
As exigências energéticas são divididas em gastos

relação conceitual. Isso justifica a utilização da

de energia para mantença e produção. A energia

produção de calor em jejum como valor adotado para

para

a energia líquida de mantença (Birkett & De Lange,

mantença

envolve

gastos

inevitáveis

e

primários, necessários para a sobrevivência, ou seja,

2001).

metabolismo basal. A exigência para mantença é
descrita como a quantidade de energia necessária

Segundo Lofgreen & Garrett (1968), uma maneira de

para equilibrar a composição corporal, ou seja,

se avaliar a PCj é estimando o balanço energético a

equilibrar o anabolismo e catabolismo retendo

partir do consumo de EM e da ER. De acordo com

próximo de zero de energia quando não há

esses autores, a PC é composta pelo metabolismo

produção, trabalho ou atividade (Sakomura, 2004). A

basal,

exigência de mantença é atendida a partir da

produzido pela atividade física. Portanto, quando não

energia dos alimentos ou da oxidação de reservas

há consumo de EM, o incremento calórico é igual a

corporais. Além de atender às exigências para

zero e a PC é proveniente do metabolismo basal e

mantença, a energia ingerida também é destinada à

das

síntese de compostos orgânicos, isto é, para o

correspondendo

crescimento corporal, produção ou deposição de

Avaliando-se vários níveis de consumo é possível

gordura

montar uma equação relacionando a produção de

(Sakomura,

2004).

pelo

incremento

atividades

calórico

voluntárias
à

exigência

e

pelo

do
de

calor

animal,
mantença.
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calor ou a retenção corporal em zero de consumo de

0,75 no cálculo do peso metabólico subestima as

ração.

necessidades energéticas em frangos de corte em
crescimento. Esses autores verificaram que a

Normalmente,

a

PCj

é

medida

diretamente

exigência de mantença calculada com base no PV

0,

(calorimetria direta) ou calculada pelo consumo de

75

O2 e produção de CO2 (calorimetria indireta). A PCj é

utilizando PV

mensurada com animais em jejum durante períodos

expoente 0,60 é mais preciso. Contrariando Lopez &

variáveis, conforme a espécie animal (tamanho

Leeson (2005), em uma compilação de dados para

corporal e capacidade de consumo de alimento), e

PCj,

em temperatura ambiental de conforto ou em

atualização do expoente para expressar o peso

temperatura fixa de 24 °C.

metabólico de frangos de corte. Segundo esses

Kg era 8% mais baixa do que os valores estimados

Noblet

0, 60

et

Kg e afirmam que o uso do

al.

(2015)

recomendam

uma

autores, o expoente indicado para frangos de corte é
A EMI normalmente é dividida em PC e ER em

0,70, diferente do recomendado para outros animais

tecidos corporais, principalmente como gordura

(0,75).

(ERG) e proteína (ERP). Desta forma a EMI = PC +
ER. Em condições de termoneutralidade, a PC em

EFEITO DA COMPOSIÇÃO DA RAÇÃO

frangos de corte em crescimento representa entre 52

A composição da dieta tem influência direta sobre

a 64% da EMI (Van Milgen et al., 2001; Noblet et al.,

seu conteúdo de energia líquida, uma vez que os

2003) e está diretamente relacionada com as

diferentes nutrientes não são usados com a mesma

exigências

e

eficiência. Pirgozliev et al. (2001), demonstraram que

processos produtivos. Van Milgen et al. (2001),

as diferenças em energia líquida nos grãos estão

subdivide a produção de calor total em três

correlacionadas com diferenças no desempenho de

componentes principais: PCj, PC decorrente da

frangos em crescimento e observaram que estas

atividade física e efeito térmico do alimento (ETA).

diferenças

Esses

determinações de energia metabolizável.

energéticas

autores

para

manutenção

demonstraram,

através

da

não

foram

detectadas

pelas

calorimetria indireta, que a PCj e o calor proveniente
da atividade física representam de 36 a 37% da EMI

Segundo Noblet (2007), a eficiência energética da

em frangos de corte de 21 a 35 dias de idade, assim

dieta

a

esses

carboidratos e diminui com a adição de fibras e

pesquisadores para frangos nesta fase encontra-se

proteínas. Noblet et al. (2010) afirmam que o

energia

de

mantença

entre 152-157 kcal/kg
kcal/kg

obtida

por

0,60

aumenta

com

a

adição

de

gordura

e

. Valores semelhantes (155

conteúdo de energia líquida, como uma percentagem

) foram encontrados por Lopez & Leeson

do conteúdo de EM, corresponde à eficiência de

0, 60

(2005) utilizando a técnica de abate comparativo e o

utilização da EM para EL.

mesmo modificador metabólico.
A principal diferença entre os sistemas de ED ou EM
A energia para mantença é geralmente expressa

e EL é que os dois primeiros expressam o potencial

numa base de peso metabólico, a qual é definida

energético, enquanto o último expressa a energia útil

como o peso corporal elevado à potência 0,75

e inclui a eficiência com a qual cada nutriente pode

(Macleod, 1990; Boekholt et al., 1994; Buyse et al.,

ser utilizado. Essa eficiência é diferente entre os

1998). Porém, estudos recentes indicam que este

nutrientes. A proteína do corpo está sujeita a um

expoente não é o mais adequado para prever as

processo constante de quebra e síntese e, durante

exigências

corte

esse processo, uma fração de aminoácidos é

(Macleod, 1997; Van Milgen et al., 2001; Noblet et

inevitavelmente perdida. A síntese proteica requer

al., 2003; Lopez & Leeson, 2005). As exigências

energia e a contínua quebra e síntese das proteínas

para mantença são altamente influenciadas pelo

do corpo aumentam o gasto energético. Assim, a

cálculo, consequentemente, isso irá

influenciar

proteína da dieta é utilizada com uma eficiência

diretamente a partição energética entre mantença e

média de apenas 60 % para deposição de proteína

produção

proteína),

corporal, enquanto que os carboidratos e gorduras

afetando a eficiência de uso da energia. Lopez &

são utilizados para deposição de lipídeos em aves

Leeson (2005) verificaram que o uso do expoente

com eficiência média de 90% e 75%, respectivamente

7080

energéticas

(deposição

em

de

frangos

gordura

e

de
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(De Lange & Birkett, 2005). Para MacLeod (2002),

calórico do que os carboidratos e as gorduras.

os valores de energia líquida para gordura e proteína
por unidade de EM são, respectivamente, 20% maior

Durante muitos anos tem sido recomendado reduzir

e 20% menor em comparação com carboidratos.

os níveis proteicos das dietas em ambientes quentes
devido ao alto incremento calórico das proteínas

Carré et al. (2002) citado por Noblet et al. (2010),

(Cheng et al., 1997; Musharaf & Latshaw, 1999).

trabalhando com frangos de corte dos 21 a 35 dias

Desse modo, pode-se reduzir o estresse através da

de idade, avaliaram 28 dietas através do abate

redução do total de calor produzido pelo animal,

comparativo e utilizando um valor de referência para

diminuindo ainda os prejuízos no desempenho

a

energia

de

mantença

de

120,4

0,6

kcal/kg ,

devido ao calor (Aletor et al., 2000).

encontraram taxas de EL/EMA de 68, 84 e 78%
respectivamente

para

proteína,

lipídeos

e

carboidratos.

Os avanços na determinação das exigências de
aminoácidos

para

aves

e

o

aumento

da

disponibilidade dos aminoácidos sintéticos permitem
PROTEÍNA DA DIETA

que os níveis de proteína bruta das dietas sejam

As dietas com baixos níveis proteicos têm sido

reduzidos,

associadas com redução de perdas energéticas,

aminoácidos essenciais. Entretanto, os estudos

pois o aumento do suprimento de proteína está

avaliando níveis de PB têm apresentado resultados

diretamente relacionado com um maior “turnover”

inconsistentes. Kerr & Kidd (1999), usando dietas

proteico (Roth et al., 1999; Van Milgen et al., 2001) e

com proteína variando de 19 a 13%, relataram que a

aumento do peso das vísceras (Noblet et al., 1987)

redução de dois por cento do teor de proteína da

com subsequente aumento da produção de calor.

dieta (19 para 17%) não afeta o ganho de peso (GP)

Além disso, a utilização de dietas com baixos teores

e conversão alimentar (CA) quando se adiciona

de proteína bruta, formuladas para suprir as

metionina

exigências aminoacídicas das aves, reduzem a

observaram diferença no GP das aves entre os

quantidade de aminoácidos circulantes, levando a

níveis de PB avaliados, medindo o desempenho de

uma menor produção e excreção de nitrogênio na

frangos de corte de 22 a 42 dias de idade

forma de ácido úrico, resultando em menor produção

alimentados com rações contendo diferentes níveis

de

disponibilidade

de PB (17,5; 18,0; 18,5; 19,0 ou 19,5%) e

energética para deposição de tecidos (Silva et al.,

suplementadas com aminoácidos industriais. Esses

2006). Isto ocorre porque o processo de excreção do

autores observaram ainda uma relação inversa entre

excesso de N tem um alto custo energético.

os níveis de PB na ração e o consumo de ração

Segundo Vasconcellos et al. (2010), estima-se que

pelas aves, além de uma melhora na CA de frangos

para incorporar um aminoácido na cadeia proteica

de corte com o aumento dos níveis de PB da ração.

calor,

podendo

melhorar

a

mantendo-se

e

lisina.

Costa

o

et

suprimento

al.

(2001)

de

não

gasta-se em torno de quatro moles de ATP e para
excretar um aminoácido são gastos de seis a 18

De

moles de ATP, dependendo da quantidade de N do

verificaram diferença no CR em frangos de corte

aminoácido.

alimentados com rações contendo entre 15,0 e

forma

oposta,

Sabino

et

al.

(2004)

não

23,0% de PB e suplementadas com aminoácidos
Diversos pesquisadores têm observado aumento no

industriais em quantidades adequadas para o

teor de gordura na carcaça de frangos de corte

atendimento das exigências nutricionais das aves de

alimentados com dietas com níveis baixos de

22 a 42 dias de idade. Contudo, eles observaram

proteína bruta (PB) (Aletor et al., 2000; Silva et al.,

melhora na CA com o aumento dos níveis de PB da

2003;

2005;

ração, e um efeito quadrático sobre o GP que

Vasconcellos et al., 2010). Segundo esses autores,

aumentou à medida que os níveis de proteína

o aumento dos níveis de gordura da carcaça está

aumentaram, atingindo o máximo com 21,12% de

relacionado à economia de energia.

proteína bruta na ração. De maneira semelhante,

Gonzalez-Esquera

&

Leeson,

Dean et al. (2006) também observaram que rações
Sabe-se que a proteína tem maior incremento

contendo 16,2% de PB e suplementadas com aminoá-
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cidos

sintéticos

aminocídicas,

atendendo

proporcionaram

às
pior

exigências
GP

em

comparação à ração contendo 22,2% de PB.

observaram que dietas com alto teor de proteínas
(23 e 19%) foram capazes de reduzir a produção de
calor em frangos de corte sob estresse térmico (32
°C) entre 3 e 9 semanas de idade. Nieto et al. (1997)

Vasconcellos et al. (2010) observaram que a

citado por Furlan et al. (2004) alimentaram frangos

redução dos níveis de proteína bruta (21; 19 e 17 e

de corte com dietas contendo 6,6 e 20% de PB do

15% de PB) nas dietas levou a perdas de

10º ao 24º dia de idade e relataram um aumento no

desempenho de frangos de corte machos de 21 a 42

requerimento de energia para mantença (966 e 824

dias de idade. Já, Oliveira et al. (2011) não

kJ/kg

encontraram efeito da redução do nível de proteína

semelhante, Buyse et al. (1992) citado por Furlan et

bruta (21,6; 20,6; 19,6; 18,6 e 17,6% de PB) em

al. (2004) verificaram que a redução da quantidade

rações formuladas de acordo com o conceito de

de proteína bruta da dieta (20 para 15 %) aumentou

proteína ideal e suplementada com aminoácidos

a produção de calor (1,059 e 1,254 kJ/kg

industriais sobre o GP e o CR de frangos de corte,

respectivamente) em frangos de 28 dias de idade.

porém estes pesquisadores verificaram uma piora na

Esses resultados foram associados ao aumento do

CA das aves.

nível plasmático do hormônio triiodotironina (T 3) dos

0,75

/dia,

respectivamente).

De

maneira

0,75

/dia,

frangos alimentados com dietas de baixa proteína.
Avaliando o desempenho de frangos de corte no

De acordo com Carew et al. (1997), deficiências de

período de 23 a 44 dias de idade mantidos em

aminoácidos essenciais aumentam as concentrações

ambiente de alta temperatura (32°C) e alimentados

plasmáticas de T3 e, consequentemente, aumentam

com rações com 16,0 e 20,0% de proteína bruta

a produção de calor das aves alimentadas com

suplementadas com aminoácidos sintéticos, Alleman

dietas de baixa proteína. Segundo estes autores,

& Leclercq (1997) observaram redução no GP das

embora a deficiência de aminoácidos tenha efeitos

aves que receberam menor teor de proteína bruta

individuais

(16,0%). Temim et al. (2000), testando dietas com

mecanismos

teores de proteína bruta variando de 10 a 33%,

deficiências

encontraram uma melhora no desempenho das aves

tireoidianos são desconhecidos.

nos

hormônios

metabólicos
alteram

os

da

pelos
níveis

tireóide,
quais
de

os

essas

hormônios

quando consumiram dietas de 28 e 33% de proteína
bruta, mesmo quando as aves foram criadas em

Noblet et al. (2003), avaliando o efeito do nível de

estresse por calor. Faria Filho et al. (2007)

proteína bruta da dieta sobre a eficiência de

observaram redução no GP de frangos de corte

utilização da EM para EL em suínos e frangos de

submetidos a estresse térmico (33°C) de 21 a 42

corte machos através da calorimetria indireta,

dias de idade consumindo rações contendo baixos

observaram que em suínos a produção de calor foi

teores de PB (17,0 e 18,5%), formuladas de acordo

significativamente menor para os animais que

com o conceito de proteína ideal, em comparação a

receberam dieta com menor nível de PB, resultando

frangos alimentados com ração com 20% de PB e

em uma maior relação EL/EM. Contudo, a produção

sob as mesmas condições ambientais. Contudo,

de calor em frangos de corte não foi afetada pelo

Oliveira et al. (2010) concluíram que o nível de

teor de proteína bruta na dieta, consequentemente a

proteína bruta da ração formulada utilizando-se o

eficiência de utilização da EM para EL entre as

conceito de proteína ideal pode ser reduzido de 21,6

dietas foram semelhantes (Tabela 1), contrariando a

para até 17,6% em rações de frangos de corte

hipótese de que a proteína bruta pode ser reduzida

machos na fase de crescimento, pois essa redução

em rações para frangos de corte estressados pelo

não prejudica as características de desempenho, o

calor para redução do incremento calórico.

peso absoluto ou o rendimento de cortes nobres de
frangos de corte submetidos a estresse por calor

Além disso, Noblet et al. (2007) não conseguiram

(32,2 °C).

demonstrar um aumento da produção de calor em
frangos de corte alimentados com dietas ricas em

Alguns estudos têm demonstrado ainda que dietas

proteínas. Estes autores observaram que a relação

de baixa proteína aumentam a produção de calor.

EL/EM foi de, aproximadamente, 68% para frangos

Geraert et al. (1993) citado por Furlan et al. (2004)

de corte, independentemente do nível de proteína
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bruta na dieta, que variou de 22,5% a 27,3%.

intestinal e levando ao comprometimento da digestão
e da absorção de nutrientes. Além disso, a

TABELA 1. Efeito da proteína bruta da dieta sobre a

viscosidade

utilização energética em suínos e frangos de corte

intestinal e nas funções fisiológicas do intestino

em crescimento

(Choct et al., 2004). Dessa forma, os grãos de
Suínos

Nível de PB na dieta

19,4% 14,5% 22,4

Peso corporal (kg)

57.6

Balanço energético (kJ/kg
EM consumida
Produção de calor
Produção de calor em

Frangos

0,60

57.2

17,8

%

%

1.47

1.46

/dia)

da digesta

interfere

na microflora

cereais que são empregados nas rações das aves
são classificados em viscosos (aveia, cevada,
centeio, trigo e triticale) e não viscosos (milho, sorgo,
arroz e milheto) (Choct, 2006).
Dependendo do nível e da origem da fibra na dieta

2,564 2,566 1626 1642
A

B

1,402 1,346
735

731

também têm sido registrados efeitos antinutricionais

862

861

em relação à eficiência de retenção da energia

446

456

metabolizável. Jorgensen et al. (1996), comparando

417

404

jejum

o efeito do nível e fonte de fibra sobre a utilização da

Incremento calórico

667

A

614

B

Valores de energia da dieta (kJ/g)
EM

de calor com consequente diminuição na eficiência

14.04 13.98 13.36 13.34
A

EL

B

10.36 10.61 10.00 10.01

EL/EM (x100)

73.9

A

energia em frangos, observou aumento na produção

B

75.9

74.8

75.0

da retenção de energia com o aumento na fibra da
dieta. O efeito foi maior com dietas à base de ervilha
do que com aquelas à base de cereais, como o trigo

Médias seguidas de letras diferentes maiúsculas

e a aveia. Hadorn & Wenk (1996) verificaram maior

na linha são estatisticamente diferentes pela análise de variância
Fonte: Adaptado de Noblet et al., 2003.

redução na retenção de energia e proteína diluindo a

FIBRA NA DIETA

amido e ao farelo de milho.

Os

polissacarídeos

não-amídicos

(PNAs)

ração com casca de soja quando comparado ao

são

polímeros de açúcar que representam os principais

O aumento no trato gastrintestinal e seus segmentos

componentes da parede celular dos vegetais e,

têm sido relacionados com o consumo de dietas

devido à natureza de suas ligações, não podem ser

fibrosas em frangos. Jorgensen et al. (1996)

digeridos pelos animais monogástricos, pois são

observaram aumento no consumo voluntário de

resistentes à hidrólise no trato gastrointestinal (Rosa

alimento e no peso e comprimento relativo do

& Uttpatel, 2007).

intestino delgado e cecos de frangos com dietas de
alta fibra preparadas a partir da diluição de uma dieta

As fibras (PNAs), dependendo da solubilidade dos

basal com subprodutos fibrosos de ervilha, de trigo e

seus constituintes, podem ser classificadas em

de

solúveis e insolúveis. As fibras insolúveis são as

gastrintestinal pode ser considerado como uma

celuloses, as ligninas e algumas hemiceluloses. As

estratégia fisiológica relacionada ao aumento de

fibras solúveis são compostas por pectinas, gomas e

consumo de matéria seca de dietas com menor valor

principalmente pela hemicelulose. A hemicelulose,

calórico (Leeson et al., 1991). Além disso, é uma

por sua vez, é constituída por arabinoxilanos, β-

tentativa fisiológica para favorecer a digestão e

glucanos, D-xilanos, D-mananos e xiloglucanos,

absorção com dietas com alta viscosidade, pois a

entre outros.

viscosidade da dieta apresenta correlação negativa

aveia.

O

aumento

no

volume

do

trato

com a digestibilidade de nutrientes (Francesch et al.,
Os efeitos deletérios das fibras são observados

2002).

principalmente naquelas solúveis, uma vez que
apresentam a capacidade de elevar a viscosidade

Pirgozliev

da dieta e se ligar a grandes quantidades de água

experimentos. No primeiro, avaliaram o efeito do

et

al.

(2003)

conduziram

formando um gel viscoso (Santos Jr. et al., 2004).

trigo e da cevada sobre a eficiência de utilização de

Como consequência, ocorre redução na taxa de

energia metabolizável verdadeira, determinada em

difusão dos nutrientes e das enzimas digestivas,

galos, para a retenção de energia corporal em

impedindo suas interações na superfície da mucosa

frangos de corte de 7 a 21 dias de idade. Foram
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preparadas cinco dietas misturando trigo e cevada

duas dietas, isto devido ao maior consumo verificado

com as seguintes proporções, respectivamente, 4:0,

na ração de alta fibra. Os autores não observaram

3:1, 2:2, 1:3 e 0:4. O segundo experimento avaliou

efeito significativo da dieta sobre a ER e a produção

se a alteração da viscosidade da digesta de frangos

de calor total (PCT), possivelmente devido à baixa

de corte (com adição de goma guar na ração a base

viscosidade da dieta fibrosa (< 2 ml/g). Entretanto, a

de milho) afeta a eficiência de retenção de energia

diluição da dieta com fibra insolúvel causou grande

corporal. Os autores observaram uma redução

diferença

(P<0,001) da energia metabolizável verdadeira

resultando em redução de mais de 400 kcal/kg na

(EMv) com o aumento da cevada na mistura,

EM. Já o efeito dos fatores sobre a utilização líquida

havendo uma tendência (P>0,05) na redução da

da EM (EL/EM), embora significativo, foi muito

eficiência da utilização da EMv com o aumento das

pequeno (<1%), com redução no aproveitamento

proporções de cevada, em substituição ao trigo. Os

devido ao alto nível de fibra. Estes pesquisadores,

autores justificam esse resultado pelo elevado teor

embasados nos resultados encontrados, afirmaram

de β-glucanos na cevada que eleva a viscosidade,

que as inclusões dos ingredientes fibrosos nas

em comparação com dietas à base de trigo. Com o

rações causaram um efeito principalmente de

segundo

pesquisadores

diluição da EM, e que a viscosidade pode ter um

demonstraram que o aumento da viscosidade da

papel importante no efeito da fibra sobre a taxa

digesta apresenta um efeito prejudicial sobre a

EL/EM em frangos em crescimento.

experimento,

os

na

metabolizabilidade

da

energia,

utilização da energia em frangos de corte.
TABELA 2. Efeito do nível de fibra na dieta de
Sarmiento-Franco et al. (2000), trabalhando com
galos

sob

alimentação

forçada

e

frangos sobre balanço de energia

1

Variáveis

calorimetria

indireta, observaram maior eficiência de utilização da

Fibra
Normal

Alta

1,299

1,284

PV (Kg)

energia do farelo de trigo quando comparado ao

0, 75

farelo de folhas de chaya (uma planta comestível de

Balanço de energia (kcal/kg

origem mexicana), que foi atribuído ao maior nível

EM consumida

356,4

364,5

de FDA e à maior capacidade de hidratação da fibra

ER

139,4

140,9

PCT

217,0

223,6

PCJ

113,7

116,6

PCA

40,5

41,6

ETA

62,8

65,4

das folhas de chaya.
Jorgensen et al. (1996) observaram aumento na PC
e diminuição na ER (kcal/kg

0,75

) com o aumento no

nível de fibra, utilizando ervilha ou trigo, na dieta de

Valor energético das dietas (kcal/kg MS)

frangos alimentados à vontade. Já o aumento no
nível de fibra usando aveia não alterou a ER
(kcal/kg

0,

75

). Também Hadorn & Wenk (1996),

trabalhando com frangos alimentados à vontade de
oito a 42 dias de idade, observaram redução na
retenção de energia com a diluição de uma dieta
basal com 20% de casca de soja, e aumento na

/dia)

EM

3534

a

3088

b

EL

2522

a

2179

b

EL/EM

0,714

a

0,706

b

1

– PV – peso vivo; EM cons - energia metabolizável consumida;
ER – energia retida; PCT – produção de calor total; PCJprodução de calor em jejum; PCA- produção de calor da atividade
física; ETA- efeito térmico do alimento; EM – energia
metabolizável aparente; EL – energia líquida;
Fonte: Adaptado de WarpechowskI et al., 2006.

retenção de energia com a diluição com 20% de
amido ou farelo de milho. Esses trabalhos mostram

DENSIDADE ENERGÉTICA DA RAÇÃO

que o efeito da fibra sobre a produção de calor e a

O frango de corte moderno apresenta elevada taxa

retenção de energia é dependente de sua fonte.

de crescimento, que é alcançada graças ao alto
consumo de ração. Entretanto, a ingestão e o

Warpechowski et al. (2006) estudaram o efeito do

metabolismo do alimento têm um efeito termogênico,

consumo de ração com alta fibra (50% mais fibras)

elevando a produção de calor pelas aves. Portanto,

sobre a produção de calor e a utilização da energia

ao sofrerem estresse por calor, as aves reduzem o

metabolizável em frangos de corte (Tabela 2) e

consumo de alimento e a eficiência digestiva, a fim

verificaram que o peso médio das aves e o consumo

de diminuir a produção de calor metabólico e manter

de energia (kcal/kg PM) foram semelhantes para as

a homeotermia (Oliveira Neto et al., 2000).
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Para reduzir estes efeitos tem sido recomendada a

esses autores verificaram que a gordura abdominal

modificação dos níveis nutricionais das rações,

aumentou

especialmente no que se refere ao aumento da EM

proporcionalmente à elevação da energia da dieta

para aves criadas em altas temperaturas (Raju et al.,

em ambiente de altas temperaturas.

e

o

rendimento

de

peito

diminuiu

2004). Entretanto, Campos et al. (1995) sugerem a
redução da EM na ração de aves criadas em

Sakomura

et al. (2004)

observaram

melhores

ambientes quentes, pois o aumento da energia pode

resultados de desempenho em aves que receberam

contribuir negativamente para a dissipação de calor

nível de energia mais alto. Esses autores estudaram

pelos frangos devido à maior quantidade de calor

o efeito dos níveis de energia metabolizável da dieta

gerado e ao menor gradiente térmico existente entre

(3050, 3200 e 3350 kcal/kg) sobre o desempenho e

a superfície da ave e o ambiente. Todavia, é

o metabolismo energético de frangos de corte

interessante ressaltar que tem sido verificado um

machos na fase de crescimento (22 a 43 dias de

melhor desempenho de frangos de corte com o

idade) em condições de temperatura ambiente e

aumento da energia nas rações (Sakomura et al.,

utilizando o método de

2004; Ghazalah et al., 2008).

observaram que os níveis de energia influenciaram a

abate comparativo e

ingestão de energia metabolizável (371,21; 379,67;
75

368,61

Kcal/Kg) na ração de frangos de corte submetidos a

retenção de energia na carcaça (162,11; 156,58;

três temperaturas (17,1; 22,2 e 27,9°C), Bertechini et

160,58 kcal/kg

al.

223,10; 208,03 kcal/kg

(1991)

observaram

que

o

aumento

da

kcal/kg

0,

Avaliando três níveis de EM (3200, 3000 e 2800

0, 75

/d)

e,

consequentemente,

a

/d) e a produção de calor (209,10;
0, 75

/dia), respectivamente.

temperatura e a redução do nível energético da
ração provocaram redução do ganho de peso das

Tem sido sugerido o uso de lipídeos, como fonte de

aves. Estes autores observaram que, para os

energia,

frangos criados na temperatura de 27,9 °C foi

diminuírem o incremento calórico das dietas e

necessário utilizar o nível de 3200 kcal/kg para obter

favorecerem o desempenho das aves durante

o mesmo ganho de peso das aves que receberam

épocas de altas temperaturas ambientais (Sakomura

os níveis de 3000 kcal/kg em 22°C e 2800 kcal/kg

et al., 2004; Rostagno et al., 2006). Segundo Noblet

em 17,1°C.

(2007), a eficiência energética da dieta aumenta com

ao

invés

de

carboidratos,

por

eles

a adição de gordura e carboidratos e diminui com a
Oliveira Neto et al. (2000) observaram que o

adição de fibras e proteínas. Oliveira Neto et al.

estresse por calor influenciou negativamente o

(1999) obtiveram melhora linear crescente para

desempenho, reduziu o rendimento de peito e o

ganho de peso e conversão alimentar de frangos

peso do coração, fígado, moela e intestinos, bem

expostos ao calor em razão do aumento do nível de

como aumentou a gordura abdominal de frangos de

energia (3000, 3075, 3150, 3225 e 3300 kcal de

corte, independentemente do nível energético da

EM/kg) por meio de inclusão de óleo de soja às

ração (3075 e 3300 kcal de EM/kg) em frangos de

rações.

corte de 22 a 42 dias de idade.
Assim, a melhoria no desempenho associado à
Trabalho semelhante foi realizado por Barbosa et al.

inclusão de óleo ou gordura na ração, pode ser

(2008) para avaliar os efeitos dos níveis de EM na

atribuída

ração (2800, 2900, 3000, 3100 e 3200 kcal/kg) sobre

nutrientes dos ingredientes da ração, e ao efeito

o desempenho e as características de carcaça de

extra metabólico dos lipídeos, que resulta em

frangos de corte de 22 a 49 dias de idade criados

melhoria da eficiência energética pelo incremento da

em condições de estresse cíclico por calor (23,5 a

energia líquida da ração (Sakomura et al., 2004).

ao

aumento

da

disponibilidade

dos

36,6 °C). Estes autores não encontraram efeito dos
níveis de energia da dieta sobre o ganho de peso e

Em estudo utilizando calorimetria indireta, Noblet et

a conversão alimentar. Além disso, não observaram

al. (2009) analisaram a eficiência de utilização da EM

influência dos tratamentos sobre os rendimentos de

para EL em duas dietas com as inclusões de 2,7 e

carcaça, coxa, sobrecoxa, asa, tulipa, moela,

9,6% de lipídeos (óleo de colza) para frangos de

coração, fígado, proventrículo e intestino. Entretanto,

corte de três a seis semanas de idade. Esses autores
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não observaram efeito dos níveis de lipídeos sobre o

geral, os dados disponíveis indicam que grandes

ganho de peso, consumo de energia metabolizável

mudanças na composição da dieta não afetam a

(1875 kJ/kg
kJ/kg

0,70

/dia), produção de calor total (903

0,70

/dia), produção de calor em jejum livre de

atividade física (440,5 kJ/kg
calor

relacionado

à

eficiência de utilização da energia metabolizável para
energia líquida em frangos de corte.

0,70

/dia), produção de

atividade

física

(146,5
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