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RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo avaliar os efeitos da inclusão da farinha 

de folhas de mandioca em substituição ao farelo de soja em ração de crescimento e 

terminação para frangos de corte, sobre o desempenho dos animais, o rendimento de 

carcaça e de cortes nobres. O experimento foi realizado no IFC – Instituto Federal 

Catarinense -Campus Rio do Sul, no setor UEP de Zootecnia I, no aviário experimental. 

Foram utilizados 60 frangos machos da linhagem CobbVantress®,distribuídos em 

delineamento completamente casualizado, sendo aplicados três tratamentos: Dieta basal 

(T1), Dieta com inclusão de 20% de farinha de folhas de mandioca integral (apenas 

parte aérea) em substituição ao farelo de soja (T2), Dieta com inclusão de 30% de 

farinha de folhas de mandioca integral (apenas parte aérea) em substituição ao farelo de 

soja (T3). Os frangos foram alojados em baterias de 15 gaiolas, correspondendo a 

unidade experimental a gaiola com quatro aves, num total de cinco repetições por 

tratamento. O período experimental compreendeu o período de 21 a 49 dias de idade. As 

aves receberam água e ração ad libitum, sendo o programa de alimentação estabelecido 

conforme as recomendações de Rostagno et al. (2011), visando atender as necessidades 

nutricionais diárias de cada animal.As variáveis de desempenho analisadas no 

experimento foram: peso vivo médio (PVM), ganho médio de peso (GPM), consumo 

médio de ração (CRM), conversão alimentar média (CAM) e mortalidade, além: 

rendimento de carcaça (RC), PPT: peso médio do peito(PPT), peso médio da coxa 

(PCx), peso médio da sobrecoxa (PSCx).Os dados foram analisados através de software 

estatístico livre, por teste de ANOVA a 5%. Nas condições em que foi realizado esse 

experimento, não houve diferença significativa em nenhuma das variáveis analisadas 

durante o experimento, sugerindo que a inclusão de até 30% de farinha de folhas de 

mandioca em substituição ao farelo de soja não prejudicou o desempenho das aves, 

sendo viável sua utilização como fonte proteica alternativa às dietas de frangos de corte. 

 

Palavras- chave: ração, farinha de folhas de mandioca, frangos, desempenho, 

rendimento. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out with the objective of evaluating the effects of the 

inclusion of cassava leaf meal in replacement of soybean meal in growth and finishing 

ration for broiler chickens, on the performance of the animals, carcass yield and noble 

cuts . The experiment was carried out at the IFC - Federal Catarinense Institute - 

Campus Rio do Sul, Teachingnand research unit (UEP) of Zootechny I, in the 

experimental aviary. A total of 60 male broilers of the CobbVantress lineage were used, 

distributed in a completely randomized design. Three treatments were applied: Basal 

diet (T1), Diet with inclusion of 20% integral cassava leaves meal in substituion of 

soybean bran (T2), Diet including 30% of integral cassava leaf meal (aerial part only) to 

replace soybean bran (T3). The chickens were housed in batteries of 15 cages, the 

experimental unit corresponding to the cage with four birds, in a total of five repetitions 

per treatment. The experimental period comprised the period from 21 to 49 days of age. 

The birds received water and feed ad libitum, and the feeding program was established 

as recommended by Rostagno et al. (MVP), mean weight gain (GPM), mean feed intake 

(CAB), mean feed conversion (MV), CAM) and mortality, in addition: carcass yield 

(CR), PPT: mean weight of the breast (PPT), mean weight of the thigh (PCx), mean 

weight of the supercoxa (PSCx). Data were analyzed using free statistical software, By 

5% ANOVA test. In the conditions under which this experiment was carried out, there 

was no significant difference in any of the variables analyzed during the experiment, 

suggesting that the inclusion of up to 30% cassava leaves meal in replacement of 

soybean meal did not affect the performance of the birds. Its use as an alternative 

protein source to broiler diets. ANOVA 5%. 

 

Key words: Ration, Cassava, Chickens, Performance, Yield. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento significativo no custo das rações empregadas para produção de 

frangos de corte e seus efeitos na qualidade da carcaça em função da utilização de grãos 

e farelos como principais fontes energéticas tem estimulado a busca por alternativas de 

viáveis que possam reduzir o custo de produção nas pequenas propriedades sem onerar 

perda na qualidade da produção animal. O elevado custo faz com que se busquem 

alternativas viáveis que permitam manter o nível de desenvolvimento das aves bem 

como a qualidade da carcaça em relação ao peso, a palatabilidade e aceitação pelos 

consumidores partindo do aproveitamento de resíduos produzidos nas propriedades da 

região, não na forma de subprodutos, e sim como otimização dos recursos disponíveis, 

neste caso, a parte aérea da mandioca e outros resíduos descartados nas fecularias. 

Tendo em vista a tendência de se buscar qualidade de vida pela alimentação por parte 

dos consumidores, há uma contrapartida por parte dos produtores no sentido de se 

viabilizarem dietas alternativas que possam ser utilizadas mantendo o bom rendimento 

da produção bem como a qualidade final da carcaça. 

Segundo dados divulgados pelo site da EMBRAPA (2003) os custos de 

produção no Brasil, em média, correspondem a 65% do custo valendo frisar que em 

épocas de crise o valor atinge a cifra de 70 a 75% o que significa, que se a conversão 

alimentar for de 3,1 a alimentação representa ao final 70% dos custos de produção. 

Dados atualizados nos permitem constatar que o custo de produção nos últimos 

anos tem acompanhado as variações de mercado e tem apresentado significativo reflexo 

no custo final, quando os animais chegam ao ponto de abate e por ora reforçam a 

necessidade de estudo em substitutivos nas rações que venham de encontro ao bom 

rendimento aliado a redução de custo. 

Conforme publicação do ICPFrango/Embrapa (2016) o custo de produção subiu 

6,21% em comparação ao mês de abril, sendo que somados a outros meses do ano 

corrente, o aumento chegou a 16,56%, e tem projeção de alcançar 32,59% até o final 

deste ano. 

Considerando os custos de produção que se tornam cada vez mais elevados e por 

ora, há um interesse em se valer de outras fontes que supram a demanda energética para 

o bom desempenho animal, e observando que a preocupação com custos sempre foi 

eminente desde outrora, algumas referências sobre utilização de resíduos ou fontes 
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alternativas já vinham sendo estudadas desde a década de 70.Os autores Figueiredo & 

Rego (1973) e Hall et al. (1975) avaliaram o teor de proteína presentes nas folhas e 

puderam constatar que estas apresentam balanço de aminoácidos adequado com 

referência ao padrão da FAO além de apresentarem altos teores de lisina, razão pela 

qual poderiam ser utilizadas como complemento de proteínas de cereais como trigo, 

milho e arroz. 

O manual de sistemas de produção da EMBRAPA (1991) descreve que a parte 

aérea da mandioca é constituída pelas hastes principais, galhos e folhas, em proporções 

variáveis que apresentam um potencial proteico considerável, sendo também rico em 

vitaminas, especialmente A, C e do complexo B, além de minerais como cálcio e ferro 

que apresentam concentrações altas, fato que reforça o uso deste material como 

alternativa viável a alimentação animal. 

Levando-se em consideração as análises bromatológicas apresentadas em dados 

de diversos trabalhos há que se considerar que a utilização de outras partes da planta 

como a rama pode ser inserida como parte da dieta em substituição parcial ao milho e ao 

farelo de soja. 

Filho (2007) constatou em seu trabalho que as ramas de mandioca na 

alimentação animal podem ser utilizadas de várias formas, como frescas (in natura), 

secada ao sol (feno) e silagem, ou como componente proteico e energético na 

formulação de rações. 

Segundo EMBRAPA (1991), a parte aérea da mandioca apresenta valores entre 

3,26 e 29% de proteína bruta, 1,6 a 19,47% de fibra bruta, e 11,36 a 43,86% de 

extrativo não nitrogenado. 

Sampaio (1995), avaliando a composição química do feno da rama de mandioca 

encontrou os seguintes valores: 90% de matéria seca, 20% de proteína bruta, 65% de 

nutrientes digestíveis totais (NDT), 1,2% de Ca; 0,3% de P, 18,5% de fibra bruta, 0,52% 

de metionina + cistina e 1,4% de lisina.  

O manejo da parte aérea da planta considerou que o tratamento adequado 

permite que se evite intoxicação dos animais por ácido cianídrico presente na planta, 

bem como efeitos indesejáveis decorrentes de fatores antinutricionais presentes nas 

diferentes partes da planta. 

Na literatura são encontrados poucos resultados de pesquisas que avaliaram 

simultaneamente ou isoladamente a utilização da farinha de folhas de mandioca na 

constituição de rações e pouco se sabe sobre sua digestibilidade e conversão alimentar, 
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bem como sua influência no aproveitamento dos nutrientes, o que caracteriza o presente 

trabalho como algo pertinente e inovador. 

O trabalho propôs a redução do uso de farelo de soja por farinha de folhas de 

mandioca nas dietas dos frangos de corte, sem que houvesse prejuízo ao 

desenvolvimento das aves ou perda da qualidade da carcaça, através de uma 

alimentação com base em dieta alternativa que suprisse as necessidades desses animais 

de maneira que produzissem quantidades suficientes à demanda e que tivessem menor 

custo quando comparada ao farelo de soja. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Panorama da avicultura brasileira e o uso de insumos alternativos 
 

Butolo (2001) já frisava em seus trabalhos que a avicultura de corte tem 

observado uma constante evolução nos parâmetros zootécnicos, graças à genética, à 

nutrição, ao manejo e às adaptações nas instalações, com o objetivo de propiciar melhor 

conforto ambiental às aves de corte, que permita às mesmas evidenciarem todo o seu 

potencial genético no tocante a uma maior produtividade e a um menor custo por quilo 

produzido. 

Segundo dados publicados pela ABPA (Associação Brasileira de Proteína 

Animal) a qualidade da carne de frango brasileira resultou, em 2011, em um consumo 

per capita de 47,4 kg, contra 44 kg em 2010, um crescimento de 7,5%, registrando um 

patamar inédito e representando um consumo por habitante, em média, de quase quatro 

quilos mensais ou um quilo a cada semana. 

No ano de 2011, os estados da Região Sul foram citados como maiores 

exportadores de carne de frango, sendo Santa Catarina, com 27% de participação, 

Paraná, com 26,5%, e Rio Grande do Sul com 18,9% (ABPA 2011). Passados quatro 

anos, os dados  publicados pela ABPA (2016) apontam  um crescimento ainda maior no 

consumo per capita de carne de frango, sendo que do total produzido, 67,3% é 

consumido pelo mercado interno, sendo que a grande maioria da produção se concentra 

na região sul do país. 

Nascimento (2015) relatou que o setor tem se destacou por gerar 3,6 milhões de 

empregos diretos e indiretos, sendo que os investimentos feitos no setor alavancam 

crescimento notável relacionados ao setor de agronegócios elevando o Produto Interno 

Bruto (PIB) dos locais onde estão inseridos. 

Mesmo sendo promissor, o setor vem sofrendo com os aumentos de custo de 

produção, principalmente no que diz respeito aos custos elevados dos dois principais 

componentes da ração: o milho e a soja. 

O crescimento da avicultura de corte tem requerido uma maior produção de 

insumos e rações que utilizam-se de milho e soja como fontes energéticas para 

satisfazerem as necessidades diárias recomendadas para um bom desempenho e boa 

conformação de carcaça. 
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Conforme um estudo produzido pelo Instituto de Estudos do Comércio e 

Negociações Internacionais, por encomenda da UBABEF e publicada na revista 

Avicultura Brasil (2012), entre janeiro e julho do ano deste mesmo ano, as cotações do 

farelo de soja resultaram em um aumento de 74% nos preços convertidos em reais, 

enquanto no mesmo período os preços do milho subiram 37%, sendo que mesmo após a 

data do levantamento, os preços dos insumos continuavam crescendo. 

Em função da demanda crescente dos valores relacionados ao custo de ração, 

várias medidas têm sido adotadas para melhorar sua eficiência visando alternativas 

viáveis que possam aumentar seu valor nutricional e sua digestibilidade. A utilização de 

dietas com níveis reduzidos de proteína bruta tem se tornado interessantes desde que 

essas possam atender as exigências nutricionais do animal, bem como suprir o 

fornecimento de aminoácidos associados à redução destes custos. 

Dentre os custos de produção a ração é o maior impactante no desempenho do 

empreendimento sem contar que o animal tem exigências nutricionais diferentes para 

cada fase, sendo que o período de terminação em frangos de corte necessita de rações 

que tenham boa digestibilidade e que reflitam numa taxa de conversão que seja 

compensatória para o máximo desempenho animal. Assim sendo, o aumento dos valores 

das commodities (soja e milho), são impactantes na cadeia produtiva e por vez fazem 

com que o produtor desista do empreendimento devido a inviabilidades de custeio. 

Uma das formas de minimização das despesas de produção é a busca por 

alternativas viáveis, através da inclusão de alimentos alternativos que permitam manter 

o desempenho adequado das aves bem como a qualidade das carcaças e aceitação dos 

consumidores. Uma dessas alternativas é o uso dos subprodutos da mandioca, tais como 

a parte aérea e outros resíduos descartados nas fecularias. 

Segundo Hermógenes (2015), a produção mundial de mandioca atingiu 236.519 

milhões de toneladas em 2010 e 250.075 milhões de toneladas em 2011, sendo os 

maiores produtores a Nigéria com 39 milhões de toneladas, o Brasil com 26,1 milhões 

de toneladas e a Tailândia com 1,9 milhões de toneladas, mostrando a importância da 

raiz para o Brasil. A mandioca é uma raiz produzida em todo território nacional e com 

alta adaptabilidade aos diferentes climas, propiciando a extensa incorporação aos 

hábitos alimentares da população, sendo que segundo o autor, o Brasil se mantém como 

o segundo maior produtor mundial da raiz. 

A mandioca é uma planta que fornece valores energéticos elevados, o que 

reforça sua eficácia com relação à substituição parcial do milho e do farelo de soja 
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possibilitando a redução do custo de produção pelo fato de fácil cultivo, baixo custo de 

produção e para o caso de aquisição é de fácil obtenção. Almeida &Ferreira Filho 

(2005) descrevem a mandioca como um produto de ampla versatilidade quanto as suas 

possibilidades de uso como alimento tanto para animais ruminantes quanto para e 

monogástricos. Cultivos realizados seguindo-se as técnicas recomendadas podem 

alcançar produções elevadas, tanto de raiz como de parte aérea. Guerroué et al.(1996) 

enfatiza que o conteúdo de proteína das folhas de mandioca é superior aqueles 

encontrados na maioria das gramíneas e leguminosas sendo que, a mandioca tem a 

vantagem de oferecer maior produtividade e de adaptar-se a solos pobres, entretanto, em 

nível de aproveitamento nutricional, estas proteínas não foram ainda exploradas. 

A parte aérea da mandioca é constituída pelas hastes principais, galhos e folhas, 

em proporções variáveis que apresentam um potencial proteico considerável, sendo 

também rico em vitaminas, especialmente A, C e do complexo B, além de minerais 

como cálcio e ferro que apresentam concentrações altas, além disso, apresenta valores 

entre 3,26 e 29% de PB, 1,6 a 19,47% de FB e 11,36 a 43,86% de ENN (FERREIRA 

FILHO, 2007).  Esses fatores reforçam o uso deste material como alternativa viável a 

alimentação animal. 

O mesmo autor constatou em seu trabalho que as ramas de mandioca na 

alimentação animal podem ser utilizadas de várias formas, como frescas (in natura), 

secada ao sol (feno) e silagem, ou como componente proteico e energético na 

formulação de rações. O manejo da parte aérea da planta de levar em consideração a 

redução da linamarina e demais fatores cianogênicos, presentes na planta e tóxicos aos 

animais. 

A literatura cita alguns trabalhos com o uso dos subprodutos da mandioca. 

Sampaio (1995), avaliando a composição química do feno da rama de mandioca 

encontrou os seguintes valores: 90% MS, 20% de PB, 65% de NDT, 1,2% de Ca; 0,3% 

de P, 18,5% de FB, 0,52% de metionina + cistina e 1,4% de lisina. Silva et al.(2000) em 

experimento com uso da farinha de folhas da mandioca com e sem inclusão de 

complexo multienzimático, observou que essa fonte alternativa de alimento pode ser 

utilizada para frangos de corte, tendo em vista que o desempenho das aves foi similar ao 

obtido com ração com milho e farelo de soja. Nesse estudo a inclusão de farinha de 

folhas de mandioca substituiu o milho e a soja na ração de frangos de corte, no nível de 

5,17%, em todos os parâmetros avaliados, sem prejudicar o desempenho dos animais, 
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apresentando valores nutricionais que justificam sua inclusão em rações de frangos de 

corte.  

2.2 Breve panorama da produção de mandioca no Brasil 
 

A necessidade de se atender a demanda crescente por produção de alimentos 

vem se destacando mundialmente e alguns dos produtos da cesta básica são comuns a 

produtividade e aos hábitos de consumo de cada etnia. A mandioca se destaca como um 

alimento energético que em sua forma de plantio se adapta as mais diferentes condições 

edafoclimáticas e pelo fato de agradar ao paladar por sua vez é um dos itens comuns a 

cesta básica dos brasileiros além de servir como suplemento a populações mais carentes.  

Segundo dados publicados pela CONAB (2016), a produção nacional esteve 

estagnada por 42 anos em 30milhões de ton/ano, sendo que nos últimos dez anos a 

produção tem sido estável entre 22 e 25 milhões de ton/ano que pode ser justificado pela 

expansão das fronteiras agrícolas e pelo monocultivo em extensão de grãos em 

substituição a áreas unificadas que anteriormente eram dadas ao cultivo da mandioca. 

Com a redução na produtividade houve o surgimento de novas demandas para o 

produto sendo que as fecularias acabaram por abranger novos rumos além do comércio 

local visando abastecer regiões onde o habito de consumo da mandioca e de seus 

derivados é mais constante. Assim sendo, a região Sul acabou por destacar-se na 

produtividade por ter características de pequenas propriedades nas quais não se caberia 

o cultivo de grãos que fossem satisfatórios ao seu custo benefício. 

Dessa maneira a região Sul, principalmente o Estado de Santa Catarina, acabou 

por ingressar na produção da raiz e estimulado por esse crescimento alavancou novas 

perspectivas de agroindústrias para que, ao invés do produtor vender a raiz in natura, 

tivesse a opção pela sua transformação em farinhas e outros derivados que atendem 

desde o setor alimentício até o de cosméticos e a indústria têxtil. Atualmente pode-se 

dizer que as agroindústrias acabaram se adequando a novas tecnologias de 

processamento da matéria-prima, porém os produtores ainda têm como desafio a 

implantação de mecanização no manejo e no arranquio da mandioca, tendo em vista o 

fato de serem caracterizadas como pequenas propriedades que demandam muitas vezes 

de mão-de-obra externa e que esta por ora tem se tornado cada vez mais escassa. Além 

desse desafio há ainda o fato de não haverem alternativas ao material descartado tanto 

no campo quanto nas agroindústrias por desconhecerem alternativas para reutilização de 

seus descartes e subprodutos. 
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2.3 Diversidade de produtos tendo a mandioca como matéria-prima 
 

Devido a sua boa adaptação as mais diversas condições edafoclimáticas, a 

mandioca vem sido reconhecida como matéria-prima de ampla diversidade e com bom 

aproveitamento pelos mais diferentes segmentos industriais. Inicialmente seu 

aproveitamento se resumia ao consumo de raízes -“in natura”- ou então na forma de 

farinhas com mínimo processamento, porém com os avanços tecnológicos nos mais 

diversos segmentos industriais de beneficiamento e transformação, essa vem servindo 

de matéria-prima para produtos que vão bem além do consumo na alimentação. 

Segundo dados publicados pela FAO (2013), a mandioca é uma cultura 

altamente versátil, cultivada por pequenos agricultores em mais de 100 países, sendo 

que suas raízes são ricas em hidratos de carbono, e suas folhas apresentam níveis de até 

25 % de proteína, além de ferro, cálcio e vitaminas A e C. Ressalta ainda que, a raiz da 

planta e seus subprodutos são consumidos por mais de 800 milhões de pessoas, e entre 

todos os cultivos, ela é apontada por diversos estudos científicos como o de maior 

eficiência biológica, como produtor de   energia servindo como substitutivo viável de 

outras matérias-primas mais caras. 

A raiz é empregada na elaboração de uma série de produtos amiláceos, farinhas 

e amidos naturais ou modificados. Da fração amilácea é extraída a fécula, que é usada 

na fabricação de alimentos de consumo direto, como é o caso de pães, bolos, biscoitos, 

ou então industrialmente onde são transformados em alimentos processados, produtos 

têxteis, papel, tintas e medicamentos. Sua diversidade de uso é melhor demonstrada na 

figura 01 publicada pela CONAB (2014/2015). 

 

 

  

Figura 1. Diversidade no uso da mandioca .Fonte: CONAB (2015) 

http://www.cpt.com.br/cursos/49/energia-alternativa
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2.4 O uso da mandioca na alimentação humana 
 

A mandioca de mesa é comercializada, na maior parte, na forma in natura, mas 

com o crescimento do nicho de mercado de alimentos minimamente processados 

também vem sendo oferecida na forma pré-cozida e congelada, bem como outros tipos 

de aperitivos do tipo fast food, enquanto que a farinha e a fécula são amplamente 

utilizadas como matéria-prima para outros segmentos alimentícios. 

Tendo em vista questões relacionadas ao combate à desnutrição, é sabido que as 

folhas servem como fonte proteica que acabou por ganhar espaço nos projetos sociais 

relacionados a área nutricional. São diversos estudos e publicações que contemplam a 

folha da mandioca como recurso válido para suprir deficiências nutricionais 

principalmente em populações de baixa renda. 

Modesti et al.(2007), cita em sua pesquisa que a produção de concentrados 

proteicos de folhas permite a utilização das proteínas foliares como alimento, contendo 

baixo teor de fibras e melhor qualidade nutritiva, sendo que quando processadas de 

maneira adequada são viáveis a inserção nas dietas básicas elementares.  

Segundo Modesto et al. (1999) as folhas de mandioca são a maior fornecedora 

de fonte protéica quando comparada as outras plantas forrageiras tropicais fato que vem 

a reforçar sua utilização tanto na dieta humana quanto animal.  

 

2.5 O uso da mandioca na alimentação animal 
 

 Verifica-se que no sistema convencional atual, os produtores de mandioca, 

independente da região no país, utilizam-se apenas das raízes que são comercializadas 

como matéria-prima em agroindústrias, descartando as demais partes da planta por 

desconhecerem formas que viabilizem seu aproveitamento na alimentação animal. 

Assim, os produtores acabam por aproveitar apenas parte das ramas que serão 

armazenadas e utilizadas como manivas para o replantio da cultura. 

Mota (2009), cita que apenas 20% do total de ramas produzidas são empregadas 

no replantio da cultura sendo os 80% da parte aérea restante desperdiçada por não serem 

inseridos na alimentação animal como forma de incremento de produção. Por ser 

desconhecido seu potencial e por ser considerado como dispensável, por ora deixa-se de 

reconhecer que a parte aérea da mandioca pode ser uma alternativa para redução dos 

custos de produção nas atividades voltadas ao desempenho animal. 
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Cunha (2009) afirma que o uso da mandioca na alimentação animal admite o 

aproveitamento de toda a planta, desde os resíduos da produção agrícola até aqueles 

provenientes dos processos de industrialização realizados nas agroindústrias e setores de 

beneficiamento, e segundo Lopes (1998), as folhas da mandioca que por sua vez são 

consideradas como um resíduo gerado na desbrota e na colheita das raízes, têm ótimas 

características nutricionais podendo ser incluídas na dieta de ruminantes nas formas in 

natura, silagem ou feno. Há que se considerar que grande parte das pesquisas animais 

verifica a comprovação de sua eficácia quando inserida como complemento ou 

suplemento nas atividades pecuárias e que conhecendo seu potencial não haveria porque 

não aprimorar seu uso em dietas voltadas a monogástricos. 

Carvalho e Kato (1987) estimavam que as perdas da parte aérea da mandioca era 

entre 14 e 16 milhões de toneladas para cada cultivo e um estudo complementar 

considera que em cada hectare de mandioca há um potencial de pelo menos 2,25 

toneladas de matéria seca e que essa parte da planta é considerada a mais rica do ponto 

de vista nutricional. 

Segundo Cereda (2004), há um grande desperdício da parte aérea da mandioca 

em todas as regiões do Brasil, sendo que na região sudeste é desperdiçado em torno de 

2,5 toneladas de folhas por hectare para cada tonelada colhida da raiz em cada hectare. 

Abrahão (2000) avaliando a qualidade do terço superior da planta encontrou 

teores de proteína médios de 20%, sendo que, quando avaliadas somente folhas, os 

teores foram de 28,9%, o que reforça a tese de que esse material, que até então, vem 

sendo desperdiçado no campo, tem grande potencial como substitutivo de outras fontes 

energéticas acrescida do benefício do baixo custo. 

Segundo Ferri (2006), a necessidade de se dar uma utilização adequada à parte 

aérea é justificada pelo grande volume produzido a cada safra e pelo fato de ser 

comprovado o seu potencial nutritivo que pode ser utilizado como alternativa protéica 

tanto em rações animais quanto em outros segmentos alimentícios. 
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2.6 Fatores antinutricionais da mandioca 
 

Mesmo sendo a mandioca uma boa alternativa a ser utilizada na alimentação 

animal, existem alguns cuidados para que se possa garantir a efetividade no que diz 

respeito ao desempenho animal.  

Dentre os fatores limitantes relacionados ao uso da parte aérea da mandioca na 

alimentação animal é o alto teor de glicosídeos cianogênicos, que se apresenta em níveis 

superiores aos encontrados nas raízes da planta (SIMWAMBANA et al., 1992).  Estes 

por sua vez são compostos orgânicos que na presença da enzima linamarase se 

hidrolisam liberando o açúcar e a cianidrina. A cianidrina, então é degrada e dá origem 

ao ácido cianídrico (HCN) tornando o composto tóxico, o que exige maior atenção com 

relação ao manejo da parte aérea durante o processo de transformação em matéria seca. 

Estudos realizados por Teles (1987) observaram que sua ação se dá 

principalmente sobre o funcionamento de enzimas, sobretudo sobre a enzima oxidase 

terminal na cadeia respiratória o que acaba por inibir ou retardar os processos de 

respiração celular. Segundo Lopes(1998), a fenação da parte aérea da mandioca é um 

método eficaz na redução do potencial cianogênico, sendo assim, os processos de 

desidratação do material visam garantir segurança na utilização da parte aérea da 

mandioca permitindo sua inclusão em dietas animais e para o caso de monogástricos, 

um maior período de conservação do material que é padronizado em partículas mínimas 

quando adicionados como componentes da ração. 

Outros fatores antinutricionais que podem ser citados são os compostos 

fenólicos, os taninos e o ácido fítico. Os compostos fenólicos podem interagir 

negativamente com proteínas, carboidratos e minerais resultando no sabor amargo, o 

que poderia ser um caso a ser melhorado com relação à palatabilidade e a aceitabilidade 

para alguns casos específicos, como a escolha pelo sabor e o aroma de alguns alimentos 

ofertados em dietas animais. Alguns trabalhos apontam a presença de taninos como 

responsáveis pela baixa digestibilidade da proteína da folha da mandioca e o ácido fítico 

como responsável pela complexação de fitato minerais, porém, segundo Penteado e 

Flores, (2001) as concentrações de ácido fítico são consideravelmente menores que os 

encontrados em leguminosas, o que comprova que não há impedimento no uso da parte 

aérea da mandioca em seu uso em rações animais. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no IFC – Instituto Federal Catarinense -Campus Rio 

do Sul, no setor UEP de Zootecnia I, no aviário experimental. 

No aviário experimental foram instaladas 15 gaiolas de aço adaptadas, cada uma 

contendo um bebedouro nipple, um comedouro calha e uma grade para permitir a coleta 

de excretas.Foram utilizados 60 frangos machos da linhagem Cobb Vantress®,com 21 

dias de idade, distribuídos aleatoriamente em delineamento completamente casualizado, 

em três tratamentos e cinco repetições, sendo cada unidade experimental representada 

por gaiola com quatro aves. O período experimental compreendeu 21 a 49 dias de idade. 

Os frangos de corte receberam água e ração ad libitum, sendo pesada diariamente 

a quantidade de ração oferecida e semanalmente pesadas as sobras para controle de 

consumo, bem como as aves para controle de peso. As aves eram alimentadas duas 

vezes ao dia. Cada reposição era pesada em balança digital com precisão de 0,01g. Os 

comedouros não possuíam divisórias, sendo portanto estabelecida uma média de 

consumo em cada gaiola. 

As rações foram elaboradas na fábrica de rações do campus, após as folhas 

passarem por cuidadoso tratamento de desidratação visando garantir a qualidade ideal 

da farinha produzida para adição aos tratamentos em substituição ao farelo de soja. 

Foram enviadas amostras do material desidratado ao laboratório de análises 

bromatológicas de Nutrição Animal da UDESC- Lages para então serem determinadas 

as quantidades necessárias de cada elemento na composição das rações de cada 

tratamento, visando atender as necessidades nutricionais diárias de cada animal. Os 

ingredientes das rações foram pesados e misturados em misturador de 500 kg, sendo 

que os ingredientes líquidos (óleo de soja) foram misturados ao farelo de soja antes de 

serem homogeneizados com o restante dos alimentos.  

O programa de alimentação foi estabelecido conforme as recomendações de 

Rostagno et al. (2011), sendo aplicados três tratamentos: Dieta basal (T1), Dieta com 

inclusão de 20% de farinha de folhas de mandioca integral (apenas parte aérea) em 

substituição ao farelo de soja (T2), Dieta com inclusão de 30% de farinha de folhas de 

mandioca integral (apenas parte aérea) em substituição ao farelo de soja (T3), conforme 

a composição calculada para formulações apresentada na Tabela 1. 
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Antes do abate, as aves foram submetidas a jejum de 8h e dieta hídrica, para que 

não houvesse contaminação das carcaças com excretas. Os animais foram abatidos no 

abatedouro do IFC campus Rio do Sul, sendo os frangos identificados individualmente e 

abatidos conforme o tratamento. Após a sangria, as aves eram escaldadas, depenadas e 

evisceradas. As carcaças após a evisceração eram imersas em água gelada, 

dependuradas para gotejamento e posteriormente armazenadas em câmara fria. Os 

cortes foram realizados após o resfriamento das carcaças. 

As variáveis de desempenho analisadas no experimento foram: peso vivo médio 

(PVM), ganho médio de peso (GPM), consumo médio de ração (CRM), conversão 

alimentar média (CAM) e mortalidade, verificadas semanalmente. Ao final do 

experimento as foram abatidas com posterior avaliação das carcaças e corte quanto às 

seguintes variáveis: peso médio de peito (PPT) peso médio de coxa (PCx), peso médio 

de sobrecoxa (PSCx). Todos os dados foram analisados através de software estatístico 

livre, por teste de ANOVA a 5%. 

 

Tabela 1. Composição das rações utilizadas em cada tratamento. 

Ingredientes Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 

Milho 59,8% 54,8% 51,8% 

Farelo de soja 46% PB 31,2% 29,0% 31,4% 

Farinha de folha de mandioca - 7,2% 7,8% 

Óleo de soja 3,0% 3,0% 3,0% 

Núcleo vitamínico e mineral* 6,0% 6,0 6,0% 

 

 

  

*Composição do núcleo vitamínico mineral Umidade (máx.)130 g, Proteína Bruta (mín.)180 g, 

Metionina (mín) 3.500 mg, Lisina (mín.) 9.000 mg, Fibra Bruta (máx.) 80 g, Extrato Etéreo (mín.) 20 

g, Matéria Mineral (máx.) 90 g, Cálcio (máx.) 15 g, Cálcio (mín.) 9.000 mg, Fósforo (mín.) 4.500 mg.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As variedades de folhas de mandioca utilizadas no experimento foram analisadas no 

Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal da UDESC, em Lages- SC. Os dados 

estão descritos na Tabela 2. 

Observa-se a partir dos dados apresentados que a composição das folhas das duas 

variedades de mandioca utilizadas no experimento são muito similares. A principal 

diferença está no teor de FB, que pode ter variado conforme a quantidade de ramas 

presentes na amostra. 

Facenda (1986) trabalhando com farinha de folhas de mandioca,  obteve composição 

de 18,9% de proteína bruta, 19,1% de fibra bruta; 4,70% de gordura bruta; 8,5% de 

matéria mineral e 92,7% de matéria seca, e Montaldo et al. (1994)obteve a composição 

(%) de 17,5% de proteína bruta, 20,8 % de fibra bruta; 3,70% de gordura bruta e 10,8% 

de matéria mineral. Segundo os autores, os valores da composição bromatológica 

variam em função das condições edafoclimáticas comuns a cada região e com o estádio 

fenológico e a variedade cultivada, o que por sua vez justifica as variações encontradas 

nas respectivas análises bromatológicas. 

 

Tabela 2. Análise bromatológicas das duas variedades de folhas de mandioca utilizadas 

nas dietas experimentais. 

Determinação 
Variedade de mandioca 

Casca roxa Micão 

MS
*
(%) 86,6 86,4 

MN (%) 6,9 7,0 

PB (%) 20,9 20,1 

GB (%) 4,6 4,8 

FB (%) 16,2 57,2 

*MS: Matéria Seca, MN: Matéria Mineral, PB: Proteína Bruta, GB: Gordura Bruta, FB: Fibra Bruta. 

 

As variáveis de desempenho dos frangos de corte estão descritas na Tabela 3. O 

desempenho das aves não foi influenciado pelas dietas com substituição dos teores de 

farelo de soja por farinha de folhas de mandioca, sendo que a análise de variância não 

apresentou diferenças significativas entre os tratamentos, conforme dados apresentados. 

Os poucos trabalhos que contemplam a substituição de milho e farelo de soja pela 

mandioca e seus derivados na dieta de monogástricos frisam os riscos atenuados pela 
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presença de compostos indesejáveis em diferentes partes da planta e comumente 

restringem seu uso a taxas que em sua maioria não ultrapassam 20% do total, por 

temerem perdas no desempenho animal. Com base no experimento, pode-se constatar 

que o coeficiente de variação foi baixo e que o peso atingido ao abate nos três 

tratamentos foi similar, não havendo contratempos na substituição por teores que 

ultrapassam os encontrados na literatura, podendo a farinha de folhas ser sugerida como 

um substituto viável ao farelo de soja em nível de 30% de substituição. 

 

 Tabela 3. Variáveis de desempenho dos frangos de corte avaliadas durante o período experimental 

(21 a 49 dias de idade). 

 
Variáveis de desempenho avaliadas

*
 

Tratamentos PVM (kg) GPM(kg) GPD(kg) CRM(kg) CAM(kg/kg) 

T1 2,757 1,948a 0,067a 4,489a 2,406ª 

T2 2,719 1,776a 0,063a 4,459a 2,580ª 

T3 2,837 1,888a 0,067a 4,480a 2,364ª 

MÉDIA 2,771 1,871 0,066 4,476 2,450 

CV (%) 2,513 4,669 3,224 0,344 4,689 

Valor de P 0,272 0,233 0,230 0,981 0,160 
*
PVM: Peso vivo médio, GPM: Ganho de peso médio no período, GPD: Ganho de peso diário, CRM: Consumo médio de ração  

CAM:Conversão alimentar média. 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, sendo aplicado às médias ANOVA a 5%. 

 

Os resultados permitem afirmar que não houve diferenças significativas no 

consumo de ração e na conversão alimentar dos animais durante o experimento, 

independentemente do tratamento utilizado ou dos níveis de inclusão de farinha de 

folhas de mandioca ao qual foram submetidas em suas dietas. 

Costa et al. (2007), avaliou o uso do feno da parte aérea de maniçoba (Manihot 

psedoglaziovii) - que pertence ao mesmo gênero da mandioca - e não encontrou 

diferença no ganho de peso ou na conversão alimentar de frangos de corte, porém 

Furtado et al. (2011), relata que a submissão de dietas com substituição por maniçoba 

acabaram interferindo na conversão alimentar de frangos negativamente. 

Contrariando Madar e Thorne (1987), que afirmaram que a fibra interfere no 

trânsito intestinal afetando o consumo de ração, o aumento do teor de fibra no maior 

nível de substituição da ração, não pareceu ter interferido diretamente no consumo de 

ração nos níveis utilizados no presente experimento. 



29 
 

Com relação à análise de desempenho dos 21 até os 40 dias, pode-se constatar 

que houve equivalência entre os três tratamentos sendo seu ganho de peso justificado 

pela sua taxa de conversão alimentar. 

Com relação às variáveis peso vivo (PV), peso das carcaças evisceradas (PC) e 

rendimento das carcaças (RC), é perceptível que houve um equilíbrio na nutrição 

oferecida através das formulações das dietas sendo que os frangos que tiveram 

substituição parcial da dieta convencional estabelecida pela farinha de folhas de 

mandioca, apresentaram resultados similares, não deixando a desejar no quesito 

rendimento de carcaça conforme demonstrado na Tabela 4. 

Tabela 4. Peso vivo médio no abate, peso das carcaças evisceradas e rendimento das 

carcaças e frangos de corte 

 Variáveis relativas às carcaças 

Tratamentos PV* (Kg) PC* (Kg) RC* (%) 

T1 3,063 a 2,432 a 79,292 

T2 2,984 a 2,399 a 80,276 

T3 3,116 a 2,490 a 79,917 

Média 3,054 2,440 79,828 

C.V. (%) 1,774 1,536 0,509 

Valor P 0,253 0,457 0,514 

* PV: Peso vivo, PC: Peso carcaça, RC: Rendimento carcaça 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, sendo aplicado às médias ANOVA a 5%. 

 

Segundo Michelam Filho e Souza (2001) o frango de corte tem sido submetido a 

um intenso processo de seleção e cruzamentos desde 1948, o que por sua vez acaba por 

descaracterizar as raças originando linhagens específicas, com características próprias 

que, quando cruzadas acabam por originarem híbridos que acabam se sobressaindo no 

desempenho o que se aplica a linhagem Cobb Vantress®, utilizada na avaliação deste 

experimento. Coutinho et al (2000), reforça a tese de que sendo esses animais 

selecionados por várias gerações, acabam por apresentar um aumento da frequência dos 

alelos associados com características fenotípicas desejáveis, gerando entre 1 a 2 % de 

aumento de ganho de peso ao ano, o que por sua vez denota a similaridade dos 

resultados nos tratamentos em que os frangos após a adaptação acabaram por compensar 

seu desempenho de forma homogênea. 
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As dietas alternativas com alto teor de fibra são sugeridas em experimentos com 

linhagens caipira, devido a sua maior adaptação, rusticidade e menor exigência 

nutricional em relação às linhagens industriais, entretanto, os resultados apresentados 

nesse estudo mostram que a linhagem Cobb Vantress® mesmo considerada exigente em 

termos nutricionais mostrou resultado satisfatório frente a dieta alternativa. 

Em relação aos cortes nobres, os resultados obtidos através de análise de dados 

comprovam que não houve diferença entre as dietas para as variáveis: Peso médio peito 

(PPT), peso médio da Coxa (PCX), Peso Médio de Sobrecoxa  (PSCX),  conforme 

demonstrado  na Tabela 5. Ambos tratamentos apresentam peso médio dos cortes 

nobres similares, sendo a distribuição de peso homogênea nos três tratamentos, o que 

endossa a substituição das fontes proteicas convencionais pela parte aérea da mandioca 

sem que haja prejuízo no rendimento de cortes, o que vem de encontro ao objetivo do 

experimento, comprovando que a substituição é viável em dietas de monogástricos e 

que níveis de até 30% em substituição ao farelo de soja não afetam o rendimento de 

carcaça. 

Tabela 5. Peso médio dos cortes nobres dos frangos de corte abatidos. 

Tratamentos 
Cortes  

PPT
*
 PCX

*
 PSCX

* 

T1 0,853 a 0,286 a 0,332 a 

T2 0,893 a 0,292 a 0,348 a 

T3 0,833 a 0,286 a 0,337 a  

MÉDIA 0,860 0,288 0,339 

CV (%) 3,525 1,144 2,387 

Valor de P (%) 0,172 0,845 0,572 
* PPT: peso médio do peito, PCx: peso médio da coxa, PSCx: peso médio da sobrecoxa. 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, sendo aplicado às médias ANOVA a 5%. 

 

Uma das dificuldades encontradas durante a produção do presente trabalho de 

conclusão de curso, foi a escassez de estudos voltados a nutrição de aves com 

formulações que se utilizem de mandioca como fonte de substituição, sendo mais 

comuns experimentos com ruminantes, que servissem de amparo aos resultados deste 

experimento. As publicações existentes na área de monogástricos com relação ao uso de 

produtos ou subprodutos oriundos do gênero Manihot, em sua grande maioria 

encontram-se deficientes merecendo serem retomadas e atualizadas, tendo em vista a 

nova gama de possibilidades que são inovadoras no campo da produção animal. Há que 

se considerar que a busca de novas alternativas ao uso da mandioca, independente da 
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parte da planta ou do resíduo são necessárias e justificáveis a realidade das pequenas 

propriedades.  

5. CONCLUSÃO 

 

Nas condições em que foi realizado este experimento, o desempenho dos frangos 

de corte não foi afetado pelo efeito da substituição do farelo de soja por farinha da folha 

de mandioca em ração de crescimento e terminação, sendo seu uso permitido em até 

30% de substituição, sem que estes venham a onerar prejuízos nos quesitos referentes 

ao peso vivo, ao rendimento de carcaça e de cortes nobres. Os frangos apresentaram 

desempenho satisfatório com a farinha de folhas, de forma similar à ração basal 

utilizando farelo de soja como fonte proteica. 

A farinha de folha de mandioca é um produto de fácil aquisição e manejo, sem 

custos, pois se trata de um subproduto de descarte no desbaste da mandioca, o que 

minimiza significativamente o custo da dieta. Apesar de que nesse estudo não houve 

uma análise econômica mais precisa, somente a redução da utilização do farelo de soja 

já sugere uma economia de custos. 

A ração formulada com a inclusão da farinha de folhas de mandioca mostrou 

palatabilidade aceitável pelas aves, levando-se em consideração que não houve 

diminuição do consumo alimentar. O processo de desidratação também foi suficiente 

para eliminar o ácido cianídrico, pois não houve nenhum efeito de intoxicação 

demonstrado pelos frangos ou alteração significativa na carcaça e vísceras comestíveis. 

Sendo assim, segundo o presente trabalho a inclusão da farinha de folhas de 

mandioca é uma alternativa viável na alimentação de frangos de corte, podendo 

proporcionar uma rentabilidade equivalente ao obtido com a ração convencional, 

podendo ser sugerida como fonte substitutiva em até 30% à inclusão de farelo de soja 

nas dietas de frangos de corte em crescimento e terminação. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A –Tabela de composição das rações experimentais 

Ingredientes Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 

Milho 59,80% 54,80% 51,80% 

Farelo de soja (46% PB) 31,20% 29,00% 31,40% 

Farinha de folhas de mandioca 0 7,20% 7,80% 

Óleo de soja 3,00% 3,00% 3,00% 

Núcleo vitamínico mineral Tecnoavi C 50 6,00% 6,00% 6,00% 

Níveis de garantia do núcleo TECNOAVI C 50* 

Ingrediente 

Dose/Kg 

T1 T2 T3 

Ácido Fólico (Mín.)  13,0 mg 13,0 mg 13,0 mg 

Ácido Pantotênico (Mín.)  280,0 mg 280,0 mg 280,0 mg 

Cálcio (Máx.)  240,0 g 240,0 g 240,0 g 

Cálcio (Mín.)  190,0 g 190,0 g 190,0 g 

Cobalto (Mín.)  8,20 mg 8,20 mg 8,20 mg 

Cobre (Mín.)  200,0 mg 200,0 mg 200,0 mg 

Colina (Mín.)  4.000,0 mg 4.000,0 mg 4.000,0 mg 

Etoxiquin (Mín.) 250,0 mg 250,0 mg 250,0 mg 

Ferro (Mín.) 1.100,0 mg 1.100,0 mg 1.100,0 mg 

Flúor (Máx.) 610,0 mg 610,0 mg 610,0 mg 

Fósforo (Mín.) 54,0 g 54,0 g 54,0 g 

Iodo (Mín.)  15,0 mg 15,0 mg 15,0 mg 

Manganês (Mín.) 1.698,0 mg 1.698,0 mg 1.698,0 mg 

Matéria Mineral (Máx.) 600,0 g 600,0 g 600,0 g 

Metionina (Mín.)  20,0 g 20,0 g 20,0 g 

Niacina (Mín.) 500,0 mg 500,0 mg 500,0 mg 

Selênio (Mín.) 6,0 mg 6,0 mg 6,0 mg 

Sódio (Mín.) 35,0 mg 35,0 mg 35,0 mg 

Vitamina A (Mín.) 140.000 UI 140.000 UI 140.000 UI 

Vitamina B1 (Mín.)  32,0 mg 32,0 mg 32,0 mg 

Vitamina B2 (Mín.) 94,0 mg 94,0 mg 94,0 mg 

Vitamina B6 (Mín.) 46,0 mg 46,0 mg 46,0 mg 

Vitamina B12 (Mín.) 200,0 mcg 200,0 mcg 200,0 mcg 

Vitamina D3 (Mín.) 30.000,0 UI 30.000,0 UI 30.000,0 UI 

Vitamina E (Mín.) 240,0 UI 240,0 UI 240,0 UI 

Vitamina K3 (Mín.) 32,0 mg 32,0 mg 32,0 mg 

Zinco (Mín.) 1.200,0 mg 1.200,0 mg 1.200,0 mg 

Salinomicina 1.200,0 ppm 1.200,0 ppm 1.200,0 ppm 

Lincomicina 88,00 ppm 88,00 ppm 88,00 ppm 

 

  

Composição do núcleo vitamínico mineral: Umidade (máx.)130 g, Proteína Bruta (mín.)180 g, Metionina 

(mín) 3.500 mg, Lisina (mín.) 9.000 mg, Fibra Bruta (máx.) 80 g, Extrato Etéreo (mín.) 20 g, Matéria 

Mineral (máx.) 90 g, Cálcio (máx.) 15 g, Cálcio (mín.) 9.000 mg, Fósforo (mín.) 4.500 mg.  
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APÊNDICE B – Resumo dos dados experimentais 

Data Pesagem UNIDADES  (peso em kg) 
MEDIA BLOCO 

Base 100% soja G1 F1 G1 F2 G1 F3 G1 F4 

22/05/2015 0,928 0,938 1,046 1,052 0,991 

26/05/2015 1,194 1,202 1,298 1,342 1,259 

30/05/2015 1,502 1,570 1,630 1,718 1,605 

03/06/2015 1,740 1,828 1,842 2,068 1,870 

07/06/2015 2,090 2,128 2,128 2,490 2,209 

11/06/2015 2,528 2,602 2,852 2,910 2,723 

12/06/2015 2,648 2,780 2,970 3,012 2,853 

GPM 1,720 1,842 1,924 1,960 1,862 

GPD 0,061 0,066 0,069 0,070 0,066 

CMR 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 

CAM 2,656 2,480 2,374 2,330 2,460 

20% mandioca G2 F1 G2 F2 G2 F3 G2 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 1,008 0,958 0,960 1,002 0,982 

26/05/2015 1,152 1,214 1,218 1,260 1,211 

30/05/2015 1,502 1,568 1,616 1,618 1,576 

03/06/2015 1,826 1,960 1,980 2,112 1,970 

07/06/2015 2,114 2,302 2,368 2,488 2,318 

11/06/2015 2,598 2,724 2,852 3,104 2,820 

12/06/2015 2,798 2,886 2,920 3,220 2,956 

GPM 1,790 1,928 1,960 2,218 1,974 

GPD 0,064 0,069 0,070 0,079 0,071 

CMR 4,776 4,776 4,776 4,776 4,776 

CAM 2,668 2,477 2,437 2,153 2,434 

Base 100% soja G3 F1 G3 F2 G3 F3 G3 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,980 0,975 0,882 0,928 0,941 

26/05/2015 1,278 1,202 1,094 1,242 1,204 

30/05/2015 1,638 1,404 1,608 1,648 1,575 

03/06/2015 1,736 2,030 1,998 2,004 1,942 

07/06/2015 2,068 2,280 2,458 2,414 2,305 

11/06/2015 2,458 2,802 2,760 2,848 2,717 

12/06/2015 2,524 2,892 2,762 2,989 2,792 

GPM 1,544 1,917 1,880 2,061 2,259 

GPD 0,055 0,068 0,067 0,074 0,066 

CMR 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 

CAM 2,981 2,401 2,448 2,233 1,551 

20% mandioca G4 F1 G4 F2 G4 F3 G4 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,978 0,906 1,002 0,890 0,944 

26/05/2015 1,234 1,150 1,266 1,124 1,194 

30/05/2015 1,404 1,508 1,568 1,570 1,513 
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03/06/2015 1,978 1,276 1,830 1,906 1,748 

07/06/2015 2,432 2,276 1,522 2,550 2,195 

11/06/2015 2,826 2,656 1,880 2,686 2,512 

12/06/2015 2,919 2,684 1,936 2,746 2,571 

GPM 1,941 1,778 0,934 1,856 1,627 

GPD 0,069 0,064 0,033 0,066 0,058 

CMR 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 

CA 2,125 2,320 4,416 2,222 2,771 

30% mandioca G5 F1 G5 F2 G5 F3 G5 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 1,018 0,986 0,920 0,978 0,976 

26/05/2015 1,270 1,220 1,044 1,230 1,191 

30/05/2015 1,578 1,616 1,568 1,148 1,478 

03/06/2015 1,942 2,012 1,928 0,000 1,961 

07/06/2015 2,352 2,328 2,450 0,000 2,377 

11/06/2015 2,714 2,790 2,738 0,000 2,747 

12/06/2015 2,910 2,940 2,870 0,000 2,907 

GPM 1,892 1,954 1,950 -0,978 1,932 

GPD 0,068 0,070 0,070 -0,035 0,069 

CMR 3,977 3,977 3,977 3,977 3,977 

CA 2,102 2,035 2,039 -4,066 2,059 

Base 100% soja G6 F1 G6 F2 G6 F3 G6 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,960 0,920 0,910 0,910 0,925 

26/05/2015 1,180 1,198 1,168 1,120 1,167 

30/05/2015 1,488 1,528 1,608 1,458 1,521 

03/06/2015 1,880 1,922 1,882 1,926 1,903 

07/06/2015 2,292 2,246 2,264 2,264 2,267 

11/06/2015 2,680 2,664 2,628 2,688 2,665 

12/06/2015 2,780 2,744 2,686 2,782 2,748 

GPM 1,820 1,824 1,776 1,872 1,823 

GPD 0,065 0,065 0,063 0,067 0,065 

CMR 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 

CA 2,464 2,458 2,525 2,395 2,461 

30% mandioca G7 F1 G7 F2 G7 F3 G7 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,994 0,946 0,842 0,964 0,937 

26/05/2015 1,218 1,230 1,066 1,190 1,176 

30/05/2015 1,578 1,608 1,388 1,508 1,521 

03/06/2015 2,008 1,838 1,748 1,962 1,889 

07/06/2015 2,386 2,310 2,160 2,040 2,224 

11/06/2015 2,892 2,802 2,508 2,662 2,716 

12/06/2015 2,960 2,864 2,588 2,732 2,786 

GPM 1,966 1,918 1,746 1,768 1,850 

GPD 0,070 0,069 0,062 0,063 0,066 

CMR 4,649 4,649 4,649 4,649 4,649 
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CAM 2,365 2,424 2,663 2,630 2,520 

Base 100% soja G8 F1 G8 F2 G8 F3 G8 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,930 0,928 0,920 0,818 0,899 

26/05/2015 1,194 1,216 1,190 1,064 1,166 

30/05/2015 1,598 1,606 1,540 1,404 1,537 

03/06/2015 1,869 1,712 2,028 1,992 1,900 

07/06/2015 2,064 2,120 2,404 2,400 2,247 

11/06/2015 2,482 2,818 2,922 2,906 2,782 

12/06/2015 2,578 2,910 2,986 3,040 2,879 

GPM 1,648 1,982 2,066 2,222 1,980 

GPD 0,059 0,071 0,074 0,079 0,071 

CMR 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 

CAM 2,621 2,179 2,091 1,944 2,209 

20% mandioca G9 F1 G9 F2 G9 F3 G9 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,998 0,960 0,840 1,014 0,953 

26/05/2015 1,230 1,194 1,074 1,302 1,200 

30/05/2015 1,662 1,570 1,569 1,362 1,541 

03/06/2015 1,890 2,028 1,938 1,636 1,873 

07/06/2015 2,228 1,972 2,318 2,384 2,226 

11/06/2015 2,696 2,678 2,336 2,854 2,641 

12/06/2015 2,748 2,732 2,458 2,954 2,723 

GPM 1,750 1,772 1,618 1,940 1,770 

GPD 0,063 0,063 0,058 0,069 0,063 

CMR 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 

CAM 2,550 2,518 2,758 2,300 2,531 

30% mandioca G10 F1 G10 F2 G10 F3 G10 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,948 0,996 0,874 0,862 0,920 

26/05/2015 1,100 1,250 1,150 1,232 1,183 

30/05/2015 1,618 1,596 1,502 1,408 1,531 

03/06/2015 1,752 1,962 2,018 1,936 1,917 

07/06/2015 2,346 2,326 2,078 2,236 2,247 

11/06/2015 2,791 2,591 2,672 2,808 2,716 

12/10/2015 2,808 2,598 2,728 2,868 2,751 

GPM 1,860 1,602 1,854 2,006 1,831 

GPD 0,066 0,057 0,066 0,072 0,065 

CMR 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 

CAM 2,432 2,824 2,440 2,255 2,488 

30% mandioca G11 F1 G11 F2 G11 F3 G11 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,908 0,808 0,956 0,992 0,916 

26/05/2015 1,164 1,078 1,252 1,308 1,201 

30/05/2015 1,404 1,728 1,626 1,502 1,565 

03/06/2015 2,238 2,012 1,848 1,798 1,974 

07/06/2015 2,094 2,630 2,312 2,160 2,299 
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11/06/2015 3,256 2,806 2,684 2,552 2,825 

12/10/2015 3,366 2,890 2,760 2,600 2,904 

GPM 2,458 2,082 1,804 1,608 1,988 

GPD 0,088 0,074 0,064 0,057 0,071 

CMR 4,631 4,631 4,631 4,631 4,631 

CAM 1,884 2,224 2,567 2,880 2,389 

30% mandioca G12 F1 G12 F2 G12 F3 G12 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 1,108 0,988 0,938 0,960 0,999 

26/05/2015 1,390 1,170 1,224 1,220 1,251 

30/05/2015 1,598 1,682 1,518 1,850 1,662 

03/06/2015 1,965 1,870 2,272 1,902 2,002 

07/06/2015 2,248 2,560 2,166 2,216 2,298 

11/06/2015 3,148 2,656 2,710 2,738 2,813 

12/06/2015 3,168 2,698 2,742 2,748 2,839 

GPM 2,060 1,710 1,804 1,788 1,841 

GPD 0,074 0,061 0,064 0,064 0,066 

CRM 4,618 4,618 4,618 4,618 4,618 

CAM 2,242 2,701 2,560 2,583 2,521 

20% mandioca G13 F1 G13 F2 G13 F3 G13 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,920 0,882 0,868 0,906 0,894 

26/05/2015 1,186 1,128 1,078 1,142 1,134 

30/05/2015 1,448 1,522 1,530 1,470 1,493 

03/06/2015 1,716 1,788 1,912 1,808 1,806 

07/06/2015 2,106 2,278 2,130 2,090 2,151 

11/06/2015 2,486 2,608 2,438 2,522 2,514 

12/06/2015 2,634 2,700 2,490 2,684 2,627 

GPM 1,714 1,818 1,622 1,778 1,733 

GPD 0,061 0,065 0,058 0,064 0,062 

CRM 4,472 4,472 4,472 4,472 4,472 

CAM 2,609 2,460 2,757 2,515 2,586 

20% mandioca G14 F1 G14 F2 G14 F3 G14 F4 MEDIA BLOCO 

22/05/2015 0,956 0,870 0,858 0,928 0,903 

26/05/2015 1,186 1,080 1,034 1,186 1,122 

30/05/2015 1,598 1,390 0,000 0,000 1,494 

03/06/2015 1,656 1,904 0,000 0,000 1,780 

07/06/2015 2,336 1968,000 0,000 0,000 985,168 

11/06/2015 2,378 2,794 0,000 0,000 2,586 

12/06/2015 2,508 2,838 
  

2,673 

GPM 1,552 1,968 -0,858 -0,928 1,760 

GPD 0,055 0,070 -0,031 -0,033 0,063 

CMR 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 

CAM 1,773 1,398 -3,207 -2,965 1,586 

Base 100% soja G15 F1 G15 F2 G15 F3 G15 F4 MEDIA BLOCO 
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22/05/2015 0,946 0,850 0,806 0,800 0,851 

26/05/2015 1,164 1,106 1,074 1,058 1,101 

30/05/2015 1,418 1,548 1,320 1,468 1,439 

03/06/2015 1,818 1,739 1,860 1,996 1,853 

07/06/2015 2,326 2,206 2,074 2,208 2,204 

11/06/2015 2,621 2,432 2,628 2,604 2,571 

12/06/2015 2,762 2,528 2,692 2,692 2,669 

GPM 1,816 1,678 1,886 1,892 1,818 

GPD 0,065 0,060 0,067 0,068 0,065 

CMR 4,471 4,471 4,471 4,471 4,471 

CAM 2,462 2,664 2,370 2,363 2,465 
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APÊNDICE C – Dados do abate 

T1 (Basal) VIVO CARCAÇA T2 (20%) VIVO CARCAÇA T3 (30%) VIVO CARCAÇA 

F1 2,976 2,405 F1 3,120 2,528 F1 3,010 2,427 

F2 2,848 2,396 F2 3,672 2,990 F2 3,036 2,443 

F3 3,140 2,530 F3 3,130 2,466 F3 2,928 2,419 

F4 3,180 2,561 F4 3,016 2,465 F4 3,010 2,429 

F5 2,890 2,297 F5 3,000 2,380 F5 3,680 2,860 

F6 3,270 2,653 F6 3,128 2,462 F6 3,234 2,554 

F7 3,356 2,698 F7 2,978 2,378 F7 3,712 3,010 

F8 2,964 2,377 F8 2,838 2,307 F8 3,120 2,459 

F9 3,064 2,241 F9 3,102 2,404 F9 3,176 2,526 

F10 2,958 2,283 F10 2,884 2,257 F10 2,906 2,347 

F11 3,182 2,543 F11 2,916 2,334 F11 3,246 2,634 

F12 2,962 2,322 F12 3,176 2,668 F12 3,000 2,426 

F13 2,468 1,721 F13 3,150 2,408 F13 2,818 2,213 

F14 3,210 2,560 F14 2,898 2,385 F14 2,980 2,326 

F15 3,180 2,549 F15 2,964 2,389 F15 3,024 2,438 

F16 2,994 2,391 F16 2,000 1,471 F16 3,180 2,540 

F17 3,340 2,694 F17 2,780 2,264 F17 3,026 2,502 

F18 3,210 2,560 F18 2,960 2,625 F18 3,060 2,300 

F19 3,004 2,426 F19 0 0 F19 3,056 2,450 

F20 0 0 F20 0 0 F20 0 0 

TOTAL 58,196 46,207 TOTAL 53,712 43,181 TOTAL 59,202 47,303 

DIFERENÇA 11,989 DIFERENÇA 10,531 DIFERENÇA 11,899 
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APÊNDICE D – Peso dos cortes (Kg) 

TRATAMENTO 1 

Unidades PESCOÇO PEITO COXA SOBRECOXA ASA 
MEIO DE 

ASA 
DORSO PÉ 

1 0,201 0,801 0,265 0,358 0,129 0,107 0,417 0,044 

2 0,222 0,940 0,287 0,331 0,118 0,102 0,518 0 

3 0,206 0,761 0,226 0,315 0,111 0,100 0,446 0,044 

4 0,251 0,731 0,305 0,313 0,129 0,114 0,381 0,042 

5 0,219 0,950 0,339 0,309 0,12 0,116 0,626 0 

6 0,158 0,914 0,269 0,349 0,127 0,115 0,418 0,044 

7 0,231 0,931 0,318 0,304 0,134 0,124 0,506 0 

8 0,200 0,881 0,300 0,360 0,164 0,120 0,443 0,047 

9 0,155 0,532 0,213 0,241 0,070 0,074 0,369 0 

10 0,217 0,886 0,318 0,376 0,166 0,125 0,473 0,063 

11 0,240 0,935 0,337 0,362 0,127 0,122 0,504 0,061 

12 0,240 0,852 0,275 0,284 0,119 0,104 0,456 0,042 

13 0,170 0,843 0,271 0,372 0,146 0,114 0,488 0 

14 0,241 0,874 0,275 0,403 0,125 0,114 0,489 0,45 

15 0,163 0,886 0,277 0,340 0,112 0,103 0,408 0 

16 0,206 0,833 0,309 0,348 0,135 0,111 0,446 0,057 

17 0,174 0,959 0,319 0,332 0,142 0,114 0,536 0,051 

18 0,212 0,889 0,277 0,334 0,13 0,122 0,444 0,06 

19 0,152 0,811 0,256 0,282 0,106 0,081 0,554 0,045 

TRATAMENTO 2 

Unidades PESCOÇO PEITO COXA SOBRECOXA ASA 
MEIO DE 

ASA 
DORSO PÉ 

1 0,206 0,940 0,253 0,391 0,221 0,109 0,399 0,046 

2 0,190 0,827 0,274 0,279 0,115 0,109 0,459 0,046 

3 0,170 0,962 0,277 0,352 0,121 0,104 0,425 0,046 

4 0,182 0,914 0,328 0,403 0,136 0,414 0,508 0,042 

5 0,152 0,870 0,306 0,353 0,116 0,121 0,442 0,050 

6 0,188 0,867 0,296 0,258 0,129 0,111 0,542 0,046 

7 0,183 0,755 0,277 0,333 0,132 0,106 0,459 0,069 

8 0,211 1,080 0,360 0,438 0,153 0,135 0,541 0,066 

9 0,221 0,820 0,262 0,332 0,111 0,112 0,377 0,047 

10 0,195 1,007 0,347 0,366 0,148 0,129 0,604 0,065 

11 0,180 0,875 0,293 0,318 0,109 0,119 0,466 0,042 

12 0,417 0,967 0,252 0,370 0,129 0,109 0,387 0,047 

13 0,293 0,870 0,294 0,335 0,120 0,118 0,412 0,049 

14 0,161 0,874 0,270 0,365 0,124 0,116 0,456 0,048 

15 0,188 0,873 0,297 0,333 0,157 0,116 0,478 0,048 

16 0,176 0,770 0,260 0,284 0,130 0,102 0,421 0,044 



43 
 

17 0,205 0,871 0,297 0,368 0,129 0,110 0,400 0,047 

18 0,172 0,928 0,311 0,386 0,133 0,114 0,438 0,051 

TRATAMENTO 3 

Unidades PESCOÇO PEITO COXA SOBRECOXA ASA 
MEIO DE 

ASA 
DORSO PÉ 

1 0,172 0,862 0,249 0,410 0,136 0,118 0,426 0,050 

2 0,177 0,747 0,321 0,324 0,169 0,114 0,428 0,049 

3 0,188 0,789 0,313 0,313 0,213 0,103 0,459 0,047 

4 0,218 0,852 0,270 0,381 0,131 0,120 0,439 0,047 

5 0,187 0,775 0,291 0,350 0,169 0,124 0,452 0,046 

6 0,197 0,815 0,278 0,299 0,153 0,111 0,859 0,049 

7 0,174 0,952 0,327 0,341 0,144 0,118 0,507 0,061 

8 0,181 0,807 0,296 0,344 0,143 0,109 0,414 0,071 

9 0,276 0,976 0,371 0,432 0,129 0,148 0,560 0,040 

10 0,150 0,856 0,237 0,313 0,121 0,103 0,418 0,047 

11 0,183 0,874 0,294 0,295 0,115 0,110 0,45 0,036 

12 0,127 0,475 0,188 0,202 0,091 0,178 0,262 0,043 

13 0,176 0,807 0,275 0,290 0,141 0,114 0,485 0,049 

14 0,192 0,845 0,300 0,325 0,128 0,105 0,495 0,044 

15 0,172 0,875 0,276 0,305 0,145 0,109 0,521 0,048 

16 0,168 0,947 0,302 0,376 0,139 0,115 0,405 0,044 

17 0,162 0,815 0,278 0,373 0,129 0,104 0,402 0,043 

18 0,174 0,854 0,299 0,315 0,138 0,109 0,471 0,046 

19 0,231 0,909 0,274 0,412 0,136 0,126 0,468 0,047 

 


