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Prefácio
Vaca louca ou tecnologia maluca? Essa instigante pergunta in-

titulava um pequeno artigo, de minha lavra, publicado no jornal 

Folha de São Paulo no auge daquela seríssima crise que afetou 

a criação inglesa de gado na década de 1990. Após passar uns 

meses em Londres, eu acompanhei de perto, e me impressionei 

profundamente, com a repercussão do assunto na sociedade eu-

ropéia, apercebendo-me dos novos rumos, sustentáveis, que se 

traçavam para a pecuária européia.

Adepto das tecnologias brandas desde minha formatura na 

ESALQ, mistura de agrônomo com ambientalista, questionei 

naquela oportunidade que “nem todo aumento de produtividade 

é desejável, principalmente quando atenta contra a natureza do 

mundo. Mais dia, menos dia, o ganho irracional acaba sendo 

descontado em nós próprios, ou nos nossos filhos”. Relembro a 

frase para reafirmar que mantenho até hoje a crença na necessidade 

do desenvolvimento de processos produtivos mais amigáveis com 

o meio ambiente, sob pena de ter que resgatar elevadas notas 

promissórias contra o futuro da humanidade.

Hoje, anos passados, me convida o Sindirações, por intermédio 

do Mário Sérgio e do Ariovaldo, a prefaciar esse pequeno notável 

livro que discorre, exatamente, sobre um conceito fundamental da 

pecuária moderna, o da nutrição responsável. Prima-irmã do bem 

estar animal, a nutrição responsável opera sob o conceito da mini-
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mização do impacto ambiental da produção. Ao defendê-lo, como 

se perceberá neste livro, o Sindicato e suas empresas corroboram 

a tese que há tempos mobiliza meu ideal.

A questão é instigante, e o assunto difícil. Como aplicar os co-

nhecimentos científicos e a pesquisa experimental na preparação 

de alimentos que integrem a melhoria no desempenho zootécnico/

econômico com a preservação ambiental? Como tirar vantagens 

das novas estratégias de alimentação, fazendo da resolução dos 

problemas um caminho de boas oportunidades?

Descobri em minha vida profissional, exercitada tanto na aca-

demia como na gestão pública, incluindo a política representativa, 

que o primeiro passo para se resolver uma equação é reconhecê-la 

devidamente. A vida toda tenho encontrado pessoas, e empresas, 

que teimam em não aceitar as mudanças trazidas pela sociedade 

contemporânea, especialmente os valores relacionados à defesa 

ambiental. No campo, particularmente, agricultores tradicionais, 

para não dizer reacionários, insistem em querer executar as coi-

sas como no tempo de nossos avós, fazendo do certo o errado, 

fechando os olhos para as necessidades do mundo atual, que vive 

sob pressão da crise ambiental planetária.

Por outro lado, gente inteligente e empresas progressistas 

descobrem facilmente que o processo de mudança é contínuo, 

jamais permitindo fincar estacas que no fundo espelham velhas 

ideologias do progresso. Aqui se colocam as empresas, coordena-
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das pelo Sindirações, que patrocinam a nutrição responsável. Elas 

reconhecem, abertamente, que existem problemas, criados pelos 

procedimentos tecnológicos delas próprias, e se lançam no desafio 

de superá-los, buscando mitigar os efeitos negativos porventura 

existentes devido ao arraçoamento animal, como a nitrificação nos 

lençóis freáticos ou a poluição das águas superficiais. Julgo tal 

comportamento admirável.

As pesquisas, a seguir expostas, enfocando variadas estratégias 

nutricionais para frangos de corte e suínos, conduzidas por notóri-

os especialistas da UFV/MG, da USP e da EMBRAPA, validam os 

pressupostos básicos da nutrição responsável. Mais importante, os 

resultados iniciais abrem um campo enorme de labuta experimen-

tal e, certamente, de futura produção baseada em novos conceitos 

zootécnicos nos quais a variável ambiental estará intrinsecamente 

incorporada.

O ambientalismo brasileiro tem muito o que aprender com a 

evolução tecnológica promovida pelas empresas sustentáveis. 

Digo isso por saber existir, e muito combater, uma espécie de ambi-

entalismo que chamo de retrógrado, que invariavelmente defende, 

em nome da proteção da natureza, um retorno ao passado, como 

se fosse possível produzir e alimentar 7 bilhões de pessoas nos 

moldes da vida simples e pacata das gerações anteriores. Certo 

ou errado, a urbanização e seu modo de vida associado trouxeram 

expectativas e aspirações na população mundial que dificilmente 



S
Sindirações

Nutrição Responsável4

terão retorno. Essa é a dura realidade.

Por outro lado, não apenas o aumento da população, mas a 

pegada ecológica global, cada vez mais intensa, empurra os 

setores produtivos para rumos difíceis, sem direito mais àquela es-

colha esdrúxula entre produzir ou poluir. Agora, trata-se de realizar 

as duas coisas, ao mesmo tempo. Ser sustentável tornou-se uma 

obrigação inescapável, uma exigência da modernidade.

Eu prefiro apostar no conhecimento, não no atraso, para constru-

ir o mundo sustentável do amanhã. Tenho certeza de que, ao ler 

as páginas que se seguem, você haverá de concordar comigo. A 

nutrição responsável é uma resposta inteligente das empresas de 

ração aos desafios da nossa época. Nada de ficar parado, muito 

menos de defender o atraso. A hora é de avançar rumo à agro-

pecuária do amanhã. Com nutrição responsável.

Xico Graziano
Ex-Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Assessor executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso 
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Sistemas sustentáveis são aqueles que mobilizam simultanea-

mente produção e técnicas de gestão capazes de otimizar as 

condições sócio-econômicas da população em geral,  preservar o 

meio ambiente, permitir o sustento dos produtores e garantir que 

as gerações futuras possam desfrutar dos mesmos recursos hoje 

disponibilizados, mas com melhor qualidade de vida. 

A cadeia pecuária contemporânea tem sido desafiada a imple-

mentar soluções ecologicamente apropriadas e ao mesmo tempo 

suprir a crescente e contínua demanda dos consumidores globais 

ávidos por carnes, leite e ovos, já que os organismos internacionais 

prevêem que até 2050, o consumo global deve alcançar mais de 

200 milhões de toneladas para carne de aves, quase 140 milhões 

de carne suína, mais de 100 milhões de carne bovina e algo em 

torno de 25 milhões de toneladas de carne de ovinos e caprinos. 

Ou seja, o consumo por carnes e outros alimentos deve dobrar. 

Cerca de 20% dessa demanda adicional será compensada pela 

mobilização de mais terras cultiváveis hoje subutilizadas, além da 

contribuição de mais 10% através do aumento da intensificação 

das safras. A implementação da tecnologia disponível atualmente, 

aliada à inovação no médio prazo é que completarão os 70% 

restantes. 

Por iniciativa do colega Daniel Bercovici e apoio do Mario Cutait, 
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o Sindirações em parceria com empresas associadas, universi-

dades de ciências agrárias e a EMBRAPA contribuiu sobremaneira 

através da proposição de estratégias de otimização do desempe-

nho zootécnico de frangos e suínos simultaneamente à redução da 

excreção ou perdas de nutrientes. Este livro comprova os ganhos 

ambientais alcançados pelo uso de aditivos.

Os associados devem orgulhar-se por contribuir com a FAO/ONU 

em campanha ininterrupta contra a fome global, que não mede es-

forços para atender os objetivos da humanidade e oferecer alimen-

to acessível e adequado à sua capacidade, independentemente de 

raça, cor, sexo, credo, idade, escolaridade, idioma ou classe social.

Maurício Nacif de Faria
Presidente do SINDIRAÇÕES

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal
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Introdução
Nutrição Responsável

Estima-se que até o ano de 2050, a população mundial ultrapas-

sará os 9,2 bilhões de habitantes. Produzir alimentos nutritivos, se-

guros e em volume suficiente para suprir a demanda da crescente 

população é um dos desafios da atualidade.

Produzir alimentos em regiões onde a produção seja mais eco-

nomicamente atrativa é o panorama de um mercado globalizado 

que vem sendo desenhado no presente e para o futuro. Porém, 

em uma visão de longo prazo, simplesmente, o menor custo de 

produção não será mais suficiente para dar continuidade a este 

processo, devendo-se pensar na maneira mais sustentável de se 

produzir, evitando o indevido consumo dos recursos naturais exis-

tentes.

Neste cenário, o setor latino-americano de produção animal au-

menta, dia-a-dia, os seus números, reforçando a importância da 

adoção de estratégias e práticas na produção de alimentos para 

animais que venham a produzir uma proteína animal que, além de 

econômica e saudável, também seja segura e sustentável. 

A minimização do impacto ambiental da produção animal está 

intrinsecamente relacionada ao máximo aproveitamento do poten-

cial nutritivo dos alimentos fornecidos aos animais, devendo-se 

para isto considerar os conhecimentos da composição e da digesti-
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bilidade dos nutrientes dos diferentes ingredientes das rações, as 

exigências nutricionais dos animais, o uso de aditivos nutricionais 

para o melhor balanceamento nutricional das rações que alimenta-

rão os plantéis de produção.

Nutrição Responsável é aplicar os conhecimentos e os resultados 

da pesquisa científica na preparação dos alimentos dos plantéis 

de animais de produção, integrando a melhoria dos desempenhos 

zootécnico e econômico com preservação do meio ambiente na 

atividade da produção animal. 

Esta publicação tem como objetivo contribuir com a introdução 

do conhecimento do tema Nutrição Responsável, projeto desen-

volvido pelo Grupo de Aditivos Nutricionais do Sindirações (Sindi-

cato Nacional da Indústria de Alimentação Animal). Em suas pá-

ginas são apresentados os resultados de estudos realizados em 

três conceituados institutos de pesquisas: Universidade Federal 

de Viçosa (UFV), Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves 

(CNPSA – EMBRAPA) e Universidade de São Paulo (USP), que 

integraram diferentes estratégias de técnicas nutricionais ampla-

mente conhecidas, porém, normalmente aplicadas isoladamente. 

Os resultados zootécnicos e econômicos obtidos nos experimen-

tos, os ganhos ambientais diretamente relacionados às técnicas 

utilizadas, assim como, as vantagens ambientais que ainda podem 

ser adicionadas a este processo pelo uso dos aditivos avaliados 

são suficientes para confirmar o valor destas estratégias, bem 
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como a necessidade de dispormo-nos a utilizá-las conjuntamente, 

pela continuidade da produção de proteína animal saudável, se-

gura, econômica e sustentável.
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Resumo
Projeto de Nutrição Responsável

Várias estratégias nutricionais podem reduzir a excreção de nu-

trientes por aves e suínos. A suplementação de aminoácidos in-

dustriais, utilizando-se o conceito de proteína ideal; a formulação 

de rações com base na digestibilidade ou na disponibilidade dos 

nutrientes; o uso de ingredientes com alta digestibilidade ou biodis-

ponibilidade de nutrientes e a utilização de aditivos, como enzimas, 

são tecnologias disponíveis aos produtores.

A formulação de rações para monogástricos, durante muitos 

anos, foi baseada no conceito de proteína bruta, o que resultava 

em rações com níveis de aminoácidos acima das exigências dos 

animais, fazendo com que aumentassem a excreção de nitrogênio. 

Atualmente, com a produção industrial de aminoácidos, é possível 

diminuir o teor protéico das rações, mantendo-se o desempenho 

das aves e suínos. Isso pode ser feito formulando as rações com 

base no conceito de proteína ideal. Assim, é possível reduzir o 

nível de proteína bruta da ração diminuindo o consumo de fontes 

protéicas como o farelo de soja, substituindo-a por aminoácidos 

industriais, sem prejudicar o desempenho animal. 

Em média, a suplementação de aminoácidos em formulações 

para aves e suínos diminui a excreção de nitrogênio em 8,5% por 

unidade percentual de proteína bruta reduzida na ração. Na suino-

cultura, a excreção de nitrogênio pode cair em até 25% quando os 
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animais recebem rações contendo 15% de proteína bruta (PB), su-

plementadas com aminoácidos, em comparação àqueles alimenta-

dos com 18% de PB, sem a suplementação. 

O uso de enzimas em rações para animais monogástricos me-

lhora significativamente a digestibilidade/disponibilidade dos nutri-

entes, reduzindo sua excreção para o ambiente. Existem várias 

fitases microbianas comerciais disponíveis para uso em rações 

animais. O uso da fitase diminui a suplementação do fósforo, 

melhora sua disponibilidade nos alimentos e reduz sua excreção. 

Sua utilização tem crescido não apenas pela obrigação legal de 

redução de excreção de fósforo, mas também pela queda no custo 

das rações.

Em pesquisa com frangos de corte de 16 a 23 dias de idade, ali-

mentados com rações contendo 250 e 500 ftu/kg de fitase, obser-

vou-se a redução de 15 e 51,3%, respectivamente, na excreção de 

fósforo, comparada ao desempenho com o fornecimento da ração 

sem a suplementação. As aves alimentadas com a ração contendo 

500 ftu/kg de fitase tiveram retenção de fósforo 12,8% maior.

Os microminerais essenciais têm sido suplementados às dietas 

dos animais por meio de sais inorgânicos - óxidos, cloretos e sulfa-

tos. Entretanto, devido às diversas interações e antagonismos que 

podem ocorrer no organismo, a absorção dos microminerais na for-

ma de sais inorgânicos é relativamente baixa quando comparada 

com as fontes orgânicas. Nas formas orgânicas, os microminerais 
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S
estão ligados a um agente quelante ou ligante (aminoácidos, áci-

dos orgânicos, pequenos peptídeos ou sacarídeos) que confere ao 

micromineral uma proteção contra possíveis interações com outras 

substâncias durante o processo de digestão e absorção, aumen-

tando sua biodisponibilidade e permitindo que o mineral chegue ao 

intestino delgado para ser absorvido. 

Na literatura científica, há trabalhos que comprovam a maior 

biodisponibilidade do zinco, do cobre e do manganês de fontes 

orgâncias em relação ao mineral inorgânico. Por ter essa caracte-

rística, os minerais orgânicos auxiliam na redução da excreção de 

minerais nas fezes dos animais. Em média, a suplementação de 

minerais na forma orgânica contribui para uma redução de 22% na 

excreção de minerais nas fezes.

A Diretoria de Aditivos Nutricionais do Sindirações, suportada por 

suas  associadas   -   Adisseo,  ADM,  Ajinomoto,  Evonik,  Danisco,   

Novus e Sumitomo, com o intuito de obter resultados em condições 

de criação e de ambiência nacionais, convidou renomadas insti-

tuições de pesquisa e ensino que ficaram com a responsibilidade 

de conduzir os ensaios: Universidade Federal de Viçosa (UFV), 

Universidade de São Paulo (USP) e EMBRAPA Aves e Suínos. Ex-

perimentos foram realizados para avaliar o efeito de diversas es-

tratégias nutricionais modernas, como a utilização de aminoácidos 

industriais, fitase e minerais orgânicos, sobre o desempenho e a 

excreção de nutrientes em suínos e aves. Avaliando-se os resulta-
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dos obtidos em experimentos com aves e suínos, pode-se chegar 

às seguintes considerações:

• As estratégias nutricionais avaliadas para frangos de corte 

e suínos resultaram em desempenho e qualidade de carcaça simi-

lares aos obtidos com a ração controle, formulada com base na 

proteína bruta. 

• A redução do nível protéico e a suplementação de fitase 

diminuíram a excreção de nitrogênio, em média, 14,9% e 34,8%, e 

a de fósforo em 36,5% e 37,8%, respectivamente, em frangos de 

corte e em suínos. 

• Nas condições atuais, as estratégias nutricionais aplicadas 

aumentam a margem bruta média e o índice de rentabilidade com 

aves e suínos.



S
Sindirações

Abstract
Several nutritional strategies can reduce the excretion of nutrients 

by poultry and swine. The supplementation with industrial amino 

acids, using the ideal protein concept; the diet formulation based 

on nutrients digestibility or availability; the use of additives, such as 

enzymes, and ingredients with high digestibility and bioavailability 

of nutrients, enzymes are technologies available to the producers.

Diets formulation for monogastric animals has been based for 

many years on crude protein, which resulted in diets with amino 

acid levels above the animals requirements, increasing their 

excretion of nitrogen. Currently, with the industrial production of 

amino acids, it is possible to reduce the protein content of feed, 

maintaining the performance of poultry and swine. This can be 

done by formulating diets based on the ideal protein concept. 

Therefore, it is possible to reduce the level of dietary crude protein 

by decreasing the consumption of protein sources, like soybean 

meal, and replacing it with industrial amino acids, without affecting 

the animal performance.

On average, the supplementation of amino acids in diets for 

poultry and swine decreases nitrogen excretion by 8.5% per 

percentage unit of crude protein reduced in the diet. For swine, 

nitrogen excretion may fall as much as 25% when the animals were 

given diets containing 15% of crude protein (PB) and supplemented 

with amino acids, compared to those fed 18% of PB without the 
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supplementation.

The use of enzymes in diets for monogastric animals significantly 

improves the nutrients digestibility and availability, reducing their 

excretion to the environment. There are several microbial phytase 

commercially available for use in animal feed. The use of phytase 

reduces phosphorus supplementation, improves its availability in 

the feed and reduces its excretion. The use of phytase has grown 

not only for the legal obligation of reducing phosphorus excretion, 

but also for the decrease of the feed cost.

In a study with broilers from 16 to 23 days of age, fed with diets 

containing 250 and 500 ftu/kg of phytase, there was a reduction of 

15% and 51.3% in the excretion of phosphorus respectively, com-

pared to the performance with the diet without the supplementation. 

Chicks fed a diet containing 500 ftu/kg of phytase had a 12.8% 

higher phosphorus retention.

The essential trace minerals have been supplemented to the di-

ets of the animals through inorganic salts - oxides, chlorides and 

sulfates. However, due to a variety of interactions that may occur 

in the body, the trace minerals absorption in the form of inorganic 

salts is relatively low when compared to the organic sources. The 

trace minerals in organic forms are linked to a chelating agent or 

ligand (amino acids, organic acids, small peptides or saccharides) 

that gives them a protection against possible interactions with other 

substances during the process of digestion and absorption, there-
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fore, increasing their bioavailability and allowing the minerals to 

reach the small intestine to be absorbed.

There are scientific studies that demonstrate a higher 

bioavailability of zinc, copper and manganese at organic sources 

compared to inorganic mineral. By having this characteristic, the 

organic minerals help reducing minerals excretion in animal feces. 

On average, mineral supplementation in an organic form contributes 

to a 22% reduction in the minerals excretion in feces.

The Nutritional Additives Board of the Brazilian Feed Industry As-

sociation, supported by its members (Adisseo, ADM, Ajinomoto, 

Danisco, Evonik, Novus and Sumitomo), in order to achieve results 

in a national scale, invited renowned research institutions, which 

got the responsibility of conducting the studies: Fede-ral University 

de Vicosa (UFV), University of Sao Paulo (USP) and EMBRAPA 

Swine and Poultry. Experiments have been conducted to evaluate 

the effect of various modern nutritional strategies, such as the use 

of industrial amino acids, phytase and organic minerals over per-

formance and nutrient excretion in swine and poultry. By the results 

obtained in these experiments with these species, it can be done 

the following considerations:

• Nutritional strategies evaluated for broilers and swine re-

sulted in similar performance and carcass quality as those obtained 

with the control diet, formulated on the crude protein basis.
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• The reduction of the protein level and the phytase supple-

mentation decreased the excretion of nitrogen on average of 14.9% 

and 34.8%, and the phosphorus by 36.5% and 37.8% respectively 

in broilers and swine.

• Under the current conditions, nutritional strategies imple-

mented increase the average gross margin and the return rate with 

poultry and swine.
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Introdução à Pesquisa Científica
Nas últimas décadas, a melhoria dos índices zootécnicos e 

econômicos tem sido o objetivo tanto da avicultura como da suino-

cultura mundiais. Para isso, nutricionistas da área animal buscam 

aumentar o potencial de retenção dos nutrientes ingeridos pelos 

animais, direcionando-os principalmente para o crescimento do 

tecido muscular. 

No entanto, a crescente preocupação com a excreção excessiva 

de nitrogênio, fósforo e de alguns microminerais no meio ambiente, 

ocasionada pelas criações intensivas de aves e suínos, levou a 

Comunidade Européia a implantar, em 2000, um conselho diretivo 

que regula o controle da poluição ambiental. Em alguns países, 

como o Brasil, os problemas ambientais vêm aumentando signifi-

cativamente, tornando necessária a busca por soluções para re-

duzir a emissão de poluentes, sobretudo no solo e na água.

Diversas estratégias nutricionais podem diminuir a quantidade 

de nutrientes excretados e a emissão de odores associados à 

produção animal no ambiente. Mas a aplicação prática dessas es-

tratégias dependerá da relação custo-benefício e das limitações 

biológicas das aves e suínos.  
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A Perda de Nutrientes
Os sistemas intensivos de criação de aves e de suínos geram 

grande quantidade de dejetos que necessitam de destino apropri-

ado. Como alternativas, destacam-se a produção de gás metano 

(biogás) e de outros tipos de energia; a transformação em adu-

bos orgânicos processados e a utilização como fertilizantes. Isto 

porque a cama e a excreta de frango de corte são fontes ricas em 

nutrientes para fertilização do solo. Além de potenciais fontes de 

nitrogênio (N) e fósforo (P), a cama e os dejetos de frangos tam-

bém contêm micronutrientes importantes para as plantas, como 

zinco, cobre e manganês (Tabela 1). 

Tabela 1: Composição média da cama e da excreta de frangos de 
corte

Table 1: Average composition of the broiler litter and excreta 

Composição na MS
DM Composition

Cama
Litter

Excreta
Excreta

Nitrogênio (%)
Nitrogen 3,68 5,85

Fósforo (%)
Phosphorus 1,59 1,25

Cobre (mg/kg)
Copper 158 60

Zinco (mg/kg)
Zinc 269 436

Manganês (mg/kg)
Manganese 320 356
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• As granjas suinícolas em geral produzem dejetos líquidos 

com quantidades de sólidos que variam de 1,7 a 3,0%. Em dejetos 

coletados em sistemas de lâmina d’água e de canaletas, o teor de 

sólidos varia de 1,7 a 2,6%. Outros processos criatórios e métodos 

de coleta líquida, porém, produzem dejetos com até 3,0 a 4,5% 

de sólidos e, de acordo com a concentração, as quantidades de 

nitrogênio, fósforo e potássio podem ficar entre 3,0 e 9,0 kg/ton.

• No Brasil, é comum a utilização desses dejetos em la-

vouras, principalmente de café, o que torna a comercialização dos 

fertilizantes uma fonte extra de renda para o produtor. Segundo 

dados de uma cooperativa de produtores do estado de Minas Ge-

rais, durante todo o ciclo de produção, um frango de 2,34kg produz 

aproximadamente 1,40kg de cama (casca de arroz + excretas), 

comercializada a R$0,15/kg. Com esse valor, a renda obtida pelo 

produtor corresponderá a 3,0% do preço de venda do frango de 

corte no estado. 

• O teor de matéria orgânica das excretas, no entanto, requer 

cuidados especiais: se forem aplicadas corretamente na adubação, 

produzem resultados eficientes. Mas, se a taxa de aplicação for su-

perior à capacidade de retenção do solo e das exigências da cultu-

ra, pode provocar alguns problemas. Entre eles, a concentração de 

elementos tóxicos nos vegetais, a redução da disponibilidade de 

fósforo, a contaminação dos recursos hídricos e até a formação de 

nitritos e de nitratos, que são elementos cancerígenos. 
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Mas Como Reduzir a Excreção
de Nutrientes?

Existem várias estratégias nutricionais para reduzir a excreção 

de nutrientes por frangos e por suínos. Entre elas, a suplemen-

tação de aminoácidos industriais, por meio da redução do nível 

de proteína da ração utilizando-se o conceito de proteína ideal; a 

formulação de rações com base na digestibilidade ou na disponi-

bilidade dos nutrientes, e não no conteúdo total; o uso de ingredi-

entes com alta digestibilidade ou biodisponibilidade de nutrientes e 

a utilização de aditivos, como enzimas.

Proteína ideal e níveis nutricionais

A formulação de rações para monogástricos, durante muitos 

anos, foi baseada no conceito de proteína bruta (quantidade de 

nitrogênio multiplicada por 6,25), o que resultava em rações com 

níveis de aminoácidos acima das exigências dos animais, fazendo 

com que aumentassem a excreção de nitrogênio. Nas aves, 55% 

do nitrogênio ingerido é excretado; em suínos, o percentual é de 

9% a 11% nas fezes, e de 42% a 48% na urina.

Atualmente, porém, com a produção industrial de aminoácidos, 

é possível diminuir o teor protéico das rações, mantendo-se o de-

sempenho das aves. Isso pode ser feito formulando as rações com 
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base no conceito de proteína ideal, definida como o balanço exato 

dos aminoácidos - sem deficiências nem excessos - para satisfa-

zer as exigências de manutenção e proporcionar o máximo ganho 

de proteína corporal ao animal com a melhor conversão alimentar. 

Assim, é possível reduzir o uso de aminoácidos como fonte de ener-

gia e, consequentemente, promover menor excreção de nitrogênio. 

Na prática, definiu-se a Lisina como o aminoácido padrão, 

atribuindo-lhe o valor 100, ficando os requerimentos dos demais 

aminoácidos ajustados em relação a ela. Os custos das fontes de 

lisina, metionina, treonina e triptofano industriais, vendidas no mer-

cado, a cada ano se tornam mais competitivos em relação aos 

aminoácidos naturais dos alimentos. 

É possível assim, reduzir o nível de proteína bruta da ração de 

aves e de suínos, diminuindo o consumo de fontes protéicas como 

o farelo de soja, por aminoácidos industriais, sem prejudicar o de-

sempenho animal. Em média, a suplementação de aminoácidos 

em formulações para aves e para suínos diminui a excreção de 

nitrogênio em 8,5% por unidade percentual de proteína bruta re-

duzida na ração. Na suinocultura, a excreção de nitrogênio pode 

cair em até 25% quando os animais recebem rações contendo 

15% de proteína bruta (PB), suplementadas com aminoácidos, em 

comparação àqueles alimentados com 18% de PB, sem a suple-

mentação. 
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Emissão de amônia

Além dessas questões, a emissão de amônia (NH3) também pre-

ocupa os pesquisadores, pois pode afetar o desempenho das aves 

e prejudicar a saúde humana. No entanto, já constatou-se que 

pela manipulação nutricional da ração, bem como pela redução 

dos níveis de PB e suplementação dos aminoácidos essenciais, 

é possível reduzir a concentração de gás amoníaco na cama de 

frango. Portanto, as concentrações de NH3 no ar e a composição 

de nitrogênio e de fósforo da cama poderiam cair com a diminuição 

dos teores de proteína e fósforo da ração.  

A formulação de ração utilizando o conceito de proteína ideal e 

com a suplementação de aminoácidos industriais permite reduzir 

a excreção de nitrogênio pelas aves. Por exemplo, a diminuição 

no teor de PB de 19,4% para 18,2% fará com que a excreção de 

nitrogênio caia de 1,3 g/ave/dia para 0,95 g/ave/dia.

 

Influência da proteína e do potássio no consumo de água

O potássio (K+) tem funções importantes, como o equilíbrio aci-

dobásico, a pressão osmótica e a ativação de várias enzimas que 

participam da absorção e do transporte de glicose e aminoácidos 

nos animais.

Por isso, na formulação de rações com alimentos de origem ve-

getal para frangos de corte, é necessário aumentar o conteúdo do 
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farelo de soja, que tem alto nível de potássio - elemento pouco pre-

sente nos produtos de origem animal. Maior teor de K+ nas rações 

vegetais melhora o desempenho das aves, o consumo de água e, 

consequentemente, a umidade da cama.

Para diminuir o consumo de água, a alternativa é reduzir o nível 

de potássio na ração. No entanto, como o farelo de soja é muito 

rico neste mineral, a sua redução na ração provocaria também uma 

queda de proteína no frango, o que obrigaria o aumento da su-

plementação de aminoácidos sintéticos para suprir as exigências 

nutricionais das aves. Não se esqueça: rações com altos níveis de 

proteína bruta aumentam a ingestão de água, elevando o volume 

de urina - forma predominante de excreção nos animais.

O maior consumo de água por animais alimentados com rações 

de alto nível de proteína pode ser atribuído a três fatores: 

a) à participação da água no metabolismo da uréia, que é ace-

lerado pelo aumento da temperatura corporal, decorrente da maior 

taxa metabólica; 

b) ao aumento da excreção renal de uréia; e

c) à propriedade osmótica dos aminoácidos no intestino delgado, 

o que requer mais água. 

Pesquisas comprovaram que rações com menor conteúdo pro-

téico, utilizando o conceito de proteína ideal, possibilitam desem-

penho similar ao de aves alimentadas com produtos de altos teo-
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res. Do mesmo modo, a redução do conteúdo protéico (-2%) e de 

potássio pode resultar em menor consumo de proteína (- 8%) e 

também em camas com menor umidade.

 

A ação da fitase na digestibilidade de nutrientes 

O uso de enzimas em rações para animais monogástricos me-

lhora significativamente a digestibilidade/disponibilidade dos nutri-

entes, reduzindo sua excreção para o ambiente. Cada enzima atua 

sobre um substrato específico e o efeito benéfico pode ocorrer de 

diversas formas. Por exemplo, com rações à base de milho/farelo 

de soja, suplementadas com enzimas exógenas. 

O fósforo é o mineral mais caro na formulação da ração e pode 

representar cerca de 2,5% do custo total. Nos alimentos de origem 

vegetal utilizados em rações para aves e suínos, 60% a 85% do 

fósforo encontra-se na forma de ácido fitico, complexado com ou-

tros nutrientes, formando fitato, indisponível para estes animais. O 

uso de enzima fitase exógena hidrolisa as ligações ésteres do fi-

tato, liberando o fósforo e os outros nutrientes. Alguns alimentos 

de origem vegetal têm atividade de fitase endógena, porém com 

concentração e ações que variam muito, de acordo com o tipo de 

cultivo, com a idade da planta e com as condições de armazena-

gem e secagem. 

Por exemplo, o centeio, o triticale, o trigo e a cevada são ricos em 
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fitase, mas o milho, a aveia, o sorgo e as sementes oleaginosas 

contêm pouco ou nada desta enzima. A fitase também é produzida 

por fungos, bactérias, leveduras e alguns microrganismos do rú-

men e do solo. 

Atualmente, há várias fitases microbianas comerciais disponíveis 

para uso em rações animais. Sua utilização tem crescido não a-

penas pela obrigação legal de redução de excreção de fósforo, mas 

também pela queda no custo das rações. O uso da fitase diminui a 

suplementação do fósforo, melhora o seu emprego nos alimentos 

e reduz a excreção, atenuando o impacto ambiental e aumentando 

o aproveitamento de outros nutrientes.  Além disso, há o efeito si-

nérgico entre fitase e vitamina D3 no aproveitamento de cálcio e 

fósforo. 

Em pesquisa com frangos de corte de 16 a 23 dias de idade, 

alimentados com rações contendo 250 e 500 ftu/kg de fitase, ob-

servou-se a redução de 15 e 51,3%, respectivamente, na excreção 

de fósforo, comparada ao desempenho com o fornecimento da 

ração sem a suplementação. As aves alimentadas com a ração 

contendo 500 ftu/kg de fitase tiveram retenção de fósforo 12,8% 

maior.

A suplementação de fitase microbiana pode resultar também em 

aumento da digestibilidade de outros minerais nas rações, como 

magnésio, cobre, ferro e manganês. Além disso, tem ainda peque-

na influência na digestibilidade de proteínas e de aminoácidos, e 
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na energia das rações. 

 

Importância dos minerais

Os minerais estão envolvidos em diversas funções metabólicas 

no organismo, mas as quatro principais são: 1) estrutural (formar 

componentes estruturais de órgãos e tecidos), 2) fisiológica (ma-

nutenção da pressão osmótica, balanço ácido-base e permeabili-

dade da membrana), 3) catalítica (catalisadores de enzimas ou sis-

temas hormonais como componentes específicos da estrutura de 

metaloenzimas ou como ativadores de sistemas) e 4) reguladora 

(replicação e diferenciação celular). 

Como participam de diversas funções metabólicas, os micromi-

nerais podem influenciar parâmetros de produção, como a função 

imune; integridade dos ossos, da pele e dos intestinos; qualidade 

de casca e proteção antioxidante, exercendo grande influência so-

bre a produtividade dos animais.

Os microminerais essenciais têm sido suplementados às di-

etas dos animais por meio de sais inorgânicos - óxidos, cloretos 

e sulfatos. Entretanto, devido às diversas interações e antagonis-

mos que podem ocorrer no organismo, a absorção dos micromi-

nerais na forma de sais inorgânicos é relativamente baixa quando 

comparada com as fontes orgânicas, fazendo com que haja maior 

suplementação na dieta para atender às exigências dos animais. 
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Atualmente, com a maior produtividade, melhor saúde dos animais 

e a crescente preocupação com a questão ambiental, as fontes 

orgânicas de minerais têm sido mais pesquisadas e utilizadas para 

diferentes espécies e sistemas de produção.

Nas formas orgânicas, os microminerais estão ligados a um 

agente quelante ou ligante (aminoácidos, ácidos orgânicos, peque-

nos peptídeos ou sacarídeos) que confere a eles uma proteção 

contra possíveis interações com outras substâncias durante o pro-

cesso de digestão e absorção, aumentando sua biodisponibilidade 

e permitindo que o mineral chegue ao intestino delgado para ser 

absorvido. 

Na literatura científica, há trabalhos que comprovam a maior 

biodisponibilidade do zinco, do cobre e do manganês de fontes 

orgâncias em relação ao mineral inorgânico. Por ter essa caracte-

rística, os minerais orgânicos auxiliam na redução da excreção de 

minerais nas fezes dos animais. Em média, a suplementação de 

minerais na forma orgânica contribui para uma redução de 22% na 

excreção de minerais nas fezes.
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A Pesquisa Científica

PESQUISADORES

Alfredo Lora, Sergio de Miranda Pena, Luiz Fernando Teixeira Albino, 
Darci Clementino Lopes,  Horacio Santiago Rostagno e Fernando de 

Castro Tavernari
Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa (DZO/

UFV)

Douglas Emygdio de Faria e  Márcia Izumi Sakamoto
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de 

São Paulo (FZEA/USP)

Gustavo Júlio Mello Monteiro de Lima  e  Julio César Pascale Palhares
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Suínos e Aves

A Diretoria de Aditivos Nutricionais do Sindirações, por intermé-

dio das suas associadas  -  Adisseo, ADM, Ajinomoto, Evonik, Da-

nisco, Novus e Sumitomo, com o intuito de obter resultados em 

condições de criação e de ambiência nacionais, convidou renoma-

das instituições de pesquisa e ensino que ficaram com a respon-

sibilidade de conduzir os ensaios: Universidade Federal de Viço-

sa (UFV), Universidade de São Paulo (USP) e EMBRAPA Aves 

e Suínos. Experimentos foram realizados para avaliar o efeito de 

diversas estratégias nutricionais modernas, como a utilização de 

aminoácidos industriais, fitase e minerais orgânicos, sobre o de-

sempenho e a excreção de nutrientes em suínos e aves. 
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FRANGOS DE CORTE

Os tratamentos experimentais foram os seguintes :

•   Ração controle (C) - programa de alimentação com nível nor-

mal de proteína e suplementação mínima de aminoácidos;

•   Proteína ideal (PI) - programa de alimentação com redução 

protéica das rações mediante suplementação de lisina, metionina 

e treonina, observando a relação aminoácidos essenciais/lisina 

(proteína ideal);

•   Controle + fitase (C+FIT) - programa de alimentação com nível 

normal de proteína e suplementação mínima de aminoácidos; re-

duzindo os níveis de cálcio em 0,108% e fósforo em 0,124%, nas 

fases pré-inicial e inicial,  e em 0,120% (cálcio) e 0,138% (fósforo), 

nas fases de crescimento e terminação;

•   Controle + minerais (C+MIN) - programa de alimentação com 

nível normal de proteína e suplementada com 40% de minerais 

orgânicos (20% Produto A + 20% do Produto B) e 50% de inor-

gânicos;

•   Proteína ideal + fitase + minerais (C + FIT + MIN) - programa 

de alimentação com redução protéica das rações mediante a su-

plementação de lisina, metionina e treonina, observando a relação 

aminoácidos essenciais/lisina (proteína ideal) e a suplementação 

de fitase e minerais orgânicos.
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As rações foram formuladas à base de milho e de farelo de soja. 

Nos experimentos realizados na UFV, utilizaram-se, somente na 

fase pré-inicial, farinha de peixe e farelo de glúten de milho. Nos 

ensaios desenvolvidos na USP, empregou-se farelo de glúten de 

milho nas duas primeiras fases de desenvolvimento. As rações e a 

água foram fornecidas à vontade durante o período experimental.

 

Experimento de desempenho

• UFV: foram utilizados 800 pintos de corte Cobb-500, de 1 a 46 

dias de idade, com peso inicial de 43,6g, distribuídos em blocos ao 

acaso com cinco tratamentos, quatro blocos, cada um com duas 

repetições, e 20 aves por unidade experimental em cinco fases de 

criação: 1 a 8, 8 a 21, 21 a 33, 33 a 40 e 40 a 46 dias de idade.

• USP: foram utilizados 1.000 pintos de corte Ross 308, de 1 

a 42 dias de idade, com peso inicial de 43,0g, distribuídos em de-

lineamento inteiramente ao acaso, com cinco tratamentos e oito 

repetições, e 25 aves por unidade experimental, em quatro fases 

de criação: 1 a 7, 8 a 21, 22 a 33 e 34 a 42 dias de idade.

O peso e o consumo de ração foram obtidos no final de cada 

fase experimental a partir da pesagem das aves de cada boxe e 

das sobras de ração nos comedouros, respectivamente. Com base 

nesses resultados, calculou-se o ganho de peso (GP), o consumo 

de ração (CR) e a conversão alimentar (CA) (Tabela 2; Figuras 1 e 2).  
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Também foi registrada a mortalidade para a correção dos dados 

de desempenho e a avaliação da viabilidade. Com essas infor-

mações, calculou-se o Índice de Eficiência Produtiva (IEP) e de-

terminaram-se também os rendimentos de carcaça (RC), gordura 

abdominal (GA) e filé de peito (FP).

As paredes laterais dos boxes de cada uma das unidades experi-

mentais foram forradas com lona plástica para determinar a con-

centração de NH3 em ppm, utilizando-se um medidor de amônia. A 

medição foi realizada em três repetições por tratamento. Posterior-

mente, os dados foram agrupados e processados em dois grupos: 

rações formuladas com base na proteína bruta (ração controle, 

controle + fitase e controle + minerais) e rações formuladas com 

base na proteína ideal (ração suplementada com aminoácidos es-

senciais e com aminoácidos essenciais + fitase + minerais), todos 

analisados na UFV.

Experimento de metabolismo

• UFV: foram utilizados 400 pintos de corte Cobb-500, de 1 a 

46 dias de idade, distribuídos em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos, quatro blocos contendo duas repetições por bloco e 

10 aves por unidade experimental. Para a realização do experi-

mento, foram formuladas cinco rações para as diferentes fases de 

criação (1 a 8, 8 a 21, 21 a 33, 33 a 40 e 40 a 46 dias de idade). Ao 
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final de cada fase, foram retiradas duas aves por unidade experi-

mental, em virtude da redução do espaço útil por animal. O manejo 

e as rações foram os mesmos dos experimentos de desempenho.

• USP: foram utilizados 400 pintos de corte, distribuídos em 

delineamento inteiramente ao acaso, com cinco tratamentos, oito 

repetições e 10 aves por unidade. O período de coleta de excretas 

foi de 18 a 21 e de 43 a 46 dias de idade.

As aves foram alojadas em baterias de aço galvanizado. Sob o 

piso, foram colocadas bandejas forradas com lona plástica para a 

coleta de excretas, devidamente identificadas, pesadas e arma-

zenadas em congelador para posteriores análises e determinações 

dos teores de matéria seca, nitrogênio, fósforo, cálcio, manganês, 

zinco e cobre. 
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RESULTADOS

Tabela 2: Desempenho de frangos de corte 
Table 2: Broiler Performance

Tratamento
Trials

Ganho de peso (g/ave)
Weight gain

Conversão alimentar
Feed Conversion

UFV
1 a 46 dias

1 a 46

USP*
1 a 42 dias

1 a 42

UFV
1 a 46 dias

1 a 46

USP
1 a 42 dias

1 a 42

Controle (C)¹ 3194 3252 ab 1,762 1,890
PI² 3271 2350 b 1,732 1,880
C¹+FIT³ 3263 2400 ab 1,710 1,872
C¹+MIN4 3288 2393 ab 1,714 1,899
PI²+FIT³+MIN4 3240 2,406 a 1,754 1,871
ANOVA ns P<0,044 ns ns
CV % 3,37 1,96 3,01 1,57

¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3 FIT = fitase; 4 Min = ½ minerais 
orgânicos + ½ minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = ½ organic minerals+ ½ 
inorganic minerals
*Valores médios na mesma coluna, seguidos por letras diferentes, diferem entre si pelo 
teste snk (5%)
*Average values in the same column followed by different letters differ among each other by SNK test (5%)
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Figura 1: Desempenho de frangos de corte – Ganho de Peso
Figure 1: Broiler Performance – Wheight Gain
*¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos.
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
*Valores médios na mesma coluna, seguidos por letras diferentes, diferem entre si pelo teste 
SNK (5%)
*Average values in the same column followed by different letters differ among each other by SNK test (5%)

Figura 2: Desempenho de frangos de corte – Conversão Alimentar
Figure 2: Broiler Performance – Feed Conversion
*¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos.
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals+ 50% 
inorganic minerals
*Valores médios na mesma coluna, seguidos por letras diferentes, diferem entre si pelo teste 
SNK (5%)
*Average values in the same column followed by different letters differ among each other by SNK test (5%)
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Todos os programas de alimentação apresentaram resultados 

semelhantes nos rendimentos de carcaça e filé de peito. Entretan-

to, as rações formuladas com proteína ideal (PI) e com a proteína 

ideal + fitase + minerais (C+FIT+MIN)  promoveram rendimentos 

maiores de gordura abdominal em peso e em percentagem, res-

pectivamente, o que pode estar relacionado ao balanço de energia/

proteína (Tabela 3; Figuras 3, 4 e 5). Ou seja, rações com baixos 

teores de proteína e suplementadas com aminoácidos industriais 

ocasionaram menor gasto energético para metabolismo de ni-

trogênio, potencializando a retenção de energia pela ave.

UFV - aos 46 dias 
46 days

USP - aos 42 dias  
42 days

Tratamentos
Trials

Carcaça
Carcass

Gordura 
Abdominal*

Abdominal 
Fat

Filé de 
Peito

Chicken 
Brast

Carcaça
Carcass

Gordura 
Abdominal
Abdominal 

Fat

Filé de 
Peito

Chicken 
Brast

Controle (C)¹ 78,2 1,08 a 27,6 67,28 2,41 23,43
PI² 79,0 1,60 b 27,4 67,40 2,54 23,53
C¹+FIT³ 78,2 1,09 a 28,8 67,06 2,37 24,07
C¹+MIN4 78,3 1,28 ab 27,6 67,61 2,24 22,77
PI²+FIT³+MIN4 78,5 1,44 B 27,3 67,98 2,79 23,76
ANOVA ns P<0,001 ns ns ns ns
CV % 2,07 20,06 4,18 2,9 24,33 5,79

Tabela 3: Rendimentos de carcaça, gordura e filé de peito em fran-
gos de corte (%) 
Table 3: Carcass yield, fat and chicken breast in broilers (%)

¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
*Valores médios na mesma coluna, seguidos por letras diferentes, diferem entre si pelo teste 
SNK (5%)
*Average values in the same column followed by different letters differ among each other by SNK test (5%)
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Figura 3: Rendimento de carcaça em frangos de corte (%)
Figure 3: Carcass yield in broilers (%)
*¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals

Figura 4: Gordura em frangos de corte (%)
Figure 4: Fat in broilers (%)
*¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
*Valores médios na mesma coluna, seguidos por letras diferentes, diferem entre si pelo teste 
SNK (5%)
*Average values in the same column followed by different letters differ among each other by SNK test (5%)
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Figura 5: Filé de peito de frango de corte (%)
Figure 5: Chicken breast in broilers (%)
*¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals

Na Figura 6 e na Tabela 4, constam as curvas de regressão e 

os dados das equações de amônia (NH3) da cama de frango em 

cada idade e tipo de ração: contendo PB ou PI. A concentração de 

NH3 aumentou com a idade, pois a medida em que a ave cresce, 

aumenta o nitrogênio na cama, o que favorece a fermentação e a 

produção de NH3.



A Pesquisa Científica 41

Sindirações

S

Figura 6 - Concentração de amônia (NH3) na cama de frangos de corte 
alimentados de 1 a 46 dias de idade com rações formuladas com base 
na PB e PI
Figure 6 - Concentration of ammonia (NH3) in the litter of broilers fed from 1 to 46 
days of age with diets based on CP and IP

Tabela 4: Concentração de amônia (ppm) em função dos trata-
mentos na criação de frangos de corte 
Table 4: Ammonia concentration (ppm) in the broilers  productions trials

Ração/Idade
Feed/Age

21 dias
21 days

46 dias
46 days

Controle¹ 1,113 8,99
PI² 0,709 7,80

¹Controle = proteína bruta normal (média = controle, controle + fitase, controle + minerais): 
Y = -0,0358112 – 0,0641872 X + 0,00566213 X2 R2 = 0,92 ;  2 PI = proteína ideal (média = 
T2, T5): Y = 0,299125 – 0,100999 X + 0,00574003 X2 R2= 0,89
¹Control  = normal crude protein (average = control, control + phytase, control + minerals): Y = -0,0358112 
– 0,0641872 X + 0,00566213 X2 R2 = 0,92 ;  2 PI = ideal protein (average = T2, T5): Y = 0,299125 – 
0,100999 X + 0,00574003 X2 R2= 0,89.
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A redução de amônia medida aos 21, 33, 40 e 46 dias de idade 

na cama de aves alimentadas com rações formuladas com a PI foi, 

respectivamente, de 36,3%, 19,7%, 15,8% e 13,2%, comparada 

à das formulações à base de PB. As rações múltiplas (nas cinco 

fases de alimentação) com base na PI melhoraram o ajuste no 

requerimento de aminoácidos das aves, sem excessos nem per-

das, diminuindo a excreção de nitrogênio na cama. Isso resultou 

em menor produção de NH3 em comparação à dos animais ali-

mentados com rações à base de PB e com baixo fornecimento de 

aminoácidos sintéticos. 

Metabolismo

1 – UFV

No experimento para avaliação do metabolismo na fase de 1 a 46 

dias de idade, os frangos alimentados com as rações formuladas 

na base de PI e na combinação de estratégias nutricionais (pro-

teína ideal + fitase + minerais) proporcionaram menor ingestão de 

nitrogênio excretado, resultando na redução, respectivamente, de 

13,1% e de 13,6% na excreção desse mineral (Tabela 5 e Figura 

7). Como houve 1,27% de redução de proteína bruta nas rações, 

o decréscimo médio de nitrogênio foi de 10,5% por unidade de 

proteína bruta. Essas rações foram as mais eficientes, pois resul-

taram na mesma retenção de nitrogênio - tanto em grama por ave 
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(g/ave), como em percentual (%) - observada nos animais alimen-

tados com a ração controle, que continha maior teor de proteína 

bruta normal. 

Tratamentos
Trials

P excretado 
(g/dia)

Excreted P

N excretado 
(g/dia)

Excreted P

P excretado 
(g/dia)

Excreted P

N excretado 
(g/dia)

Excreted N

UFV
Período de 1 a 46 dias

1 to 46 days period

USP
Período de 18 a 21 dias

1 to 21 days period

Controle (C)¹ 0,308 B 1,422 B 0,203 A 0,843
PI² 0,300 B 1,236 A 0,183 AB 0,667
C¹+FIT³ 0,197 B 1,343 B 0,137 BC 0,707
C¹+MIN4 0,301 B 1,340 B 0,197 A 0,773
PI²+FIT³+ 
C¹+MIN4 0,178 A 1,229 A 0,127 C 0,740

ANOVA P<0,001 P< 0,001 - -

*¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
*Valores médios na mesma coluna, seguidos por letras diferentes, diferem entre si pelo teste 
SNK (5%)
*Mean values in the same column followed by different letters differ by themselves by SNK test (5%)

Tabela 5: Balanço de fósforo e de nitrogênio em frangos de corte 
Table 5: Phophorus and nitrogen balance in broilers
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*¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
*Valores médios na mesma coluna, seguidos por letras diferentes, diferem entre si pelo teste 
SNK (5%)
*Average values in the same column followed by different letters differ among each other by SNK test (5%)

Figura 7 - Excreção de Nitrogênio em Frangos de Corte
Figure 7: Nitrogen excretion in broilers

Figura 8: Excreção de Fósforo em Frangos de Corte
Figure 8: Nitrogen excretion in broilers
*¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
*Valores médios na mesma coluna, seguidos por letras diferentes, diferem entre si pelo teste 
SNK (5%)
*Average values in the same column followed by different letters differ among each other by SNK test (5%)
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Na Tabela 5, pode-se constatar que as aves alimentadas com a 

ração controle + fitase e com a combinação de estratégias nutri-

cionais (proteína ideal + fitase + minerais) apresentaram menor in-

gestão de fósforo, o que resultou em redução significativa tanto na 

excreção (36,0% e 42,1%, respectivamente), quanto na quantidade 

deste mineral retido em g/ave (Figura 8). No entanto, a retenção 

de fósforo (porcentagem por ave) foi, respectivamente, 13,5% e 

11,36% superiores. Tais números indicam que essas rações foram 

mais eficientes em relação às de proteína bruta normal, quanto à 

excreção e à retenção de fósforo.

A excreção de cobre, manganês e zinco pelas aves foi similar 

àquelas alimentadas com a ração com base na proteína ideal su-

plementada com aminoácidos essenciais e com a ração controle 

(Tabela 6).

Tratamentos
Trials

Cobre
Copper

Manganês
Manganese

Zinco
Zinc

Cobre
Copper

Manganês
Manganese

Zinco
Zinc

UFV
Período de 1 a 46 dias

1 to 46 days period

USP
Período de 1 a 21 dias

1 to 21 days

Controle 
(C)¹ 78,9 407 B 468 2,68 21 22

 C¹+MIN4 75,1 360 A 436 2,70 19 23

Tabela 6: Excreção de cobre, manganês e zinco por frangos de 
corte (mg/ave)
Table 6: Copper, manganese and zinc excretion in broiler (mg/bird) 

¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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A ração controle + minerais promoveu redução significativa de 

11,6% no manganês excretado, mas não influenciou a excreção de 

zinco e de cobre. A utilização da combinação de estratégias nutri-

cionais (proteína ideal + fitase + minerais), comparada à da ração 

controle (proteína bruta normal), levou à redução significativa na 

excreção do manganês (16,1%) - no entanto, não se observou o 

mesmo efeito na de zinco e cobre. 

2 – USP

As rações com as diversas estratégias nutricionais não influen-

ciaram a ingestão, a excreção e a retenção de nitrogênio durante o 

período de 18 a 21 dias de idade.

No período de 43 a 46 dias de idade, porém, as aves alimenta-

das com as rações formuladas com base na proteína ideal e com 

a combinação de estratégias nutricionais (PI + fitase + minerais), 

em razão do baixo teor de proteína, consumiram menos nitrogênio 

e, consequentemente, reduziram a sua excreção. No entanto, so-

mente a ração com PI + fitase + minerais foi significativa em 23,0%, 

quando comparada à do controle. Ela foi mais eficiente, pois pro-

moveu a mesma retenção de nitrogênio, tanto em g/ave como em 

percentual , do que a ração que tinha maior teor de proteína bruta.

As aves alimentadas com as rações controle + fitase e com pro-

teína ideal + fitase + minerais reduziram a ingestão de fósforo 
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em 33,7% e 28,6%, respectivamente; entretanto, diminuíram a 

excreção em 32,8% e 37,7%, na fase de 18 a 21 dias de idade. 

Apesar de as rações não terem influenciado a retenção de fósforo 

(g/ave), elas tiveram maior eficiência nesta retenção, em porcenta-

gem, quando comparadas com os resultados das aves alimenta-

das com a ração controle (34,5% e 36,98% vs 27,52%). 

Embora não tenham apresentado diferenças na ingestão, ex-

creção e retenção (g/ave) de fósforo, as aves alimentadas com 

rações formuladas à base de proteína ideal tiveram maior reten-

ção de fósforo (34,50% vs 27,52% para a ração controle). Esse 

resultado pode ser atribuído ao fato de que, ao formular a ração 

com menor nível de proteína, reduz-se a quantidade de soja, o que 

diminui a concentração de fitatos, aumentando a disponibilidade 

de fósforo.

Durante o período de 43 a 46 dias de idade, as rações controle 

+ fitase e combinação de proteína ideal + fitase + minerais, em 

comparação à controle, reduziram significativamente a ingestão 

(43,5% e 42,7%) e a excreção (32,9% e 45,2%) de fósforo, respec-

tivamente. Portanto, apesar de não terem influenciado a retenção 

de fósforo (g/ave), retiveram com maior eficiência esse mineral em 

porcentagem (34,5% e 36,98% vs 27,52% para a ração controle).

Durante a fase de 18 a 21 dias de idade, a excreção de cobre, 

manganês e de zinco não foi influenciada pelas rações. No período 

de 43 a 46 dias de idade, as rações controle + minerais e com pro-
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teína ideal + fitase + minerais proporcionaram similar excreção de 

cobre e manganês em relação à ração controle. 

SUÍNOS

Materiais e métodos  

•  Ração controle (C) - programa de alimentação com nível 

normal de proteína e com suplementação mínima de aminoácidos;

• Proteína ideal (PI) - programa de alimentação com redução 

protéica das rações mediante suplementação de lisina, metionina 

e treonina, observando a relação aminoácidos essenciais/lisina 

(proteína ideal);

• Controle + fitase (C + FIT) - programa de alimentação com 

nível normal de proteína e suplementação mínima de aminoácidos; 

reduzindo em 0,109% os níveis de cálcio e em 0,112% os de fós-

foro disponível na ração para todas as fases;

• Controle + minerais (C + MIN) - programa de alimentação 

com nível normal de proteína e suplementada com 40% de mi-

nerais orgânicos (20% Produto A + 20% Produto B) e 50% de inor-

gânicos;

• Proteína ideal + fitase + minerais (PI + FIT + MIN) - pro-
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grama de alimentação com redução protéica das rações mediante 

a suplementação de lisina, metionina e treonina, observando a 

relação aminoácidos essenciais/lisina (proteína ideal), e a suple-

mentação de fitase e minerais orgânicos.

Desempenho

• UFV: utilizados 120 suínos machos castrados e fêmeas de 

alto potencial genético para deposição de carne magra na carcaça, 

com peso inicial de 29,81kg ± 1,36kg, distribuídos em delineamen-

to experimental de blocos ao acaso, composto de cinco tratamen-

tos, oito repetições e três animais (dois machos e uma fêmea) por 

unidade experimental. 

Foram avaliados os resultados do rendimento de carcaça, a 

quantidade de carne magra e a espessura de toucinho, por meio 

de aparelho de tipificação de carcaça, segundo técnica adotada 

por um frigorífico comercial de Ponte Nova - MG.

Metabolismo

• UFV: no experimento para avaliação do metabolismo, foram 

analisadas as mesmas rações fornecidas no experimento de 

desempenho da fase de crescimento 1 (30 a 50kg). Os animais 

foram alojados, individualmente, em gaiolas próprias para estudos 
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de metabolismo, localizadas em prédio de alvenaria com piso de 

concreto, coberto com telhas de amianto e com telas nas laterais, 

onde foram mantidos por 13 dias, dos quais oito para adaptação 

e cinco para coleta de fezes e urina. Foram utilizados 20 suínos 

machos castrados de alto potencial genético para deposição de 

carne magra na carcaça, com peso médio de 29,45 kg, distribuídos 

em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições por 

tratamento. O consumo de água foi mensurado durante o período 

de coleta na fase de 30 a 50 kg.

• EMBRAPA: foram utilizados 50 suínos machos castrados com 

peso corporal médio de 50 kg, ou seja, 10 repetições por trata-

mento. Os animais foram alojados individualmente em gaiolas me-

tálicas próprias para estudos de metabolismo, segundo um deline-

amento em blocos ao acaso, no qual os blocos foram definidos 

pelos fatores: filhos de mesmo cachaço, peso médio e época (blo-

cos no tempo). O período experimental foi de 21 dias: 16 de adap-

tação às rações e às gaiolas e cinco de coleta de fezes e urina. Os 

animais de cada bloco receberam ração para a fase de terminação 

1, considerando o mesmo consumo e de maneira a não haver so-

bras até o sétimo dia, quando foram pesados.

A quantidade de ração oferecida a cada animal foi determinada 

em relação ao peso metabólico do animal (kg 0,75). A ração e a 

água foram fornecidas à vontade.  Amostras de fezes e urina foram 

armazenadas em congelador para posteriores análises e determi-
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nação dos teores de matéria seca, nitrogênio, fósforo, cálcio, man-

ganês, zinco e cobre.
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RESULTADOS

Desempenho

- Universidade Federal de Viçosa (UFV):

Os resultados de ganho de peso e de conversão alimentar nas 

fases de crescimento e terminação (30-100 kg) não diferiram entre 

as estratégias nutricionais avaliadas (Tabela 7) (Figuras 9 e 10).

Tabela 7: Desempenho de suínos
Table 7: Swine Performance

Tratamento
Trials

Ganho de peso
(g/animal)
Weight gain

Conversão alimentar
Feed Conversion

Controle (C)¹ 1032 2,352
PI² 1015 2,371
C¹+FIT³ 983 2,352
C¹+MIN4 1032 2,261
PI²+FIT³+MIN4 1017 2,308
ANOVA ns ns
CV % 4,48 5,52

¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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Figura 9: Desempenho de suínos – Ganho de Peso
Figure 9: Swine Performance – Wheight Gain
¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normalcrude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals

Figura 10: Desempenho de suínos – Conversão Alimentar
Figure 10: Swine Performance – Feed Conversion
¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normalcrude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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Tratamento
Trials

Carne Magra (%)
Lean Meat (%)

Espessura de toucinho (mm)
Backfat thickness

Controle (C)1 57,60 12,08
PI2 57,67 11,48
C1+FIT3 58,41 11,61
C1+MIN4 58,01 11,75

57,70 12,19

Tabela 8: Carne magra e espessura de toucinho de suínos  
Table 8: Lean meat and backfat thickness in swine

¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals

A deposição de carne magra e a espessura de toucinho não dife-

riram significativamente entre as estratégias nutricionais avaliadas 

(Tabela 8) (Figuras 11 e 12).
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Figura 11: Carne magra de suínos  
Figure 11: Lean meat in swine
¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normalcrude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals

Figura 12: Espessura de Toucinho de suínos  
Figure 12: Backfat thickness in swine
¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normalcrude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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Metabolismo - Universidade Federal de Viçosa (UFV):

Os animais alimentados com a ração formulada com base na 

proteína ideal e com a combinação de estratégias nutricionais (pro-

teína ideal + fitase + minerais) diminuíram o consumo de nitrogênio 

em 18,7% e em 20,5%, a excreção deste mineral nas fezes em 

8,4% e em 24,4%, bem como a excreção pela urina em 24,4% e 

em 27,4%, respectivamente. Já a excreção total (fezes + urina) de 

nitrogênio apresentou redução significativa de 21,5% e de 26,7%, 

respectivamente, promovendo maior eficiência na sua retenção, 

percentualmente, em comparação à ração controle: 52,90% e 

55,18% vs 51,38% (Tabela 9) (Figura 13). 

Os animais que receberam formulações com proteína ideal e a 

combinação de estratégias nutricionais (proteína ideal + fitase + 

minerais) apresentaram redução de 16% no consumo de água, se 

comparados àqueles alimentados com a de níveis normais de pro-

teína (controle). Esse resultado está relacionado à proporção de 

soja nas formulações, com baixo teor de proteína, diminuindo o 

conteúdo de potássio na ração e, consequentemente, o consumo 

de água pelos suínos.
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Tratamento
Trials

Nitrogênio total 
excretado g/dia

Total Nitrogen
excreted g/day

Fósforo Total 
excretado g/dia
Total phosphorus
excreted g/day

Controle (C)¹ 33,78 a 5,98 a
PI² 26,62 b 5,52 b
C¹+FIT³ 32,65 a 3,40 c
C¹+MIN4 34,06 a 6,01 a
PI²+FIT³+MIN4 24,777 c 3,35 c

Tabela 9: Excreção de nitrogênio e de fósforo em suínos (30 a 100 
kg)
Table 9: Nitrogen and phosphorus excretion in swine (30 to 100 kg)

¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals

Figura 13: Excreção de nitrogênio em suínos
Figure 13: Nitrogen excretion in swine
¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normalcrude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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Os animais alimentados com rações formuladas à base de pro-

teína ideal e a controle (proteína bruta normal) apresentaram a 

mesma ingestão de fósforo. Entretanto, houve redução na ex-

creção das fezes em 9,8% e aumento na de urina em 31,5%. Ocor-

reu, portanto, a redução da excreção total (fezes + urina) em 7,6% 

(Tabela 9) (Figura 14), o que comprova que a eficiência da ração 

com base na proteína ideal e suplementada com aminoácidos es-

senciais, melhorou a retenção de nitrogênio, percentualmente, em 

comparação à ração controle (49,96% vs 46,53%).

A ração controle + fitase, comparada à de proteína bruta normal, 

reduziu o consumo de fósforo em 23,8%. A excreção fecal desse 

mineral diminuiu em 46,1%, mas não houve influência na elimi-

Figura 14: Excreção de fósforo em suínos
Figure 14: Phosphorus excretion in swine
¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normalcrude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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nação pela urina. Esses resultados reduziram a excreção total de 

fósforo (fezes + urina) em 43,2%. Finalmente, a sua retenção foi 

superior à observada nos animais alimentados com a ração con-

trole, respectivamente, em 60,09% e 46,53%. 

Os animais alimentados com a ração resultante da combinação 

de estratégias nutricionais (proteína ideal + fitase + minerais) apre-

sentaram redução significativa (22,1%) no consumo de fósforo, em 

relação àqueles que receberam a formulação com proteína bruta 

normal. A excreção fecal foi reduzida em 47,7%, mas a urinária 

aumentou em 9,6%. Esses resultados não afetaram a excreção 

total, que reduziu significativamente: 44%. Portanto, a combinação 

de estratégias nutricionais foi mais eficiente que o fornecimento da 

ração controle em 61,57% e 46,53%, respectivamente.

Metabolismo - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA): 

A redução da ingestão de nitrogênio foi maior nos suínos (50 Kg) 

alimentados com a dieta formulada com base na proteína ideal e 

com a combinação de estratégias nutricionais (proteína ideal + fita-

se + minerais). Embora a excreção de nitrogênio fecal não tenha 

sido significativa, a urinária foi menor que a observada nos animais 

alimentados com a ração controle. Esse resultado reduziu a ex-

creção total de nitrogênio em 40,25% e 50,70%, respectivamente 
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(Tabela 10). Portanto, essas rações melhoraram a eficiência de 

retenção, em porcentagem (61,57% vs 46,53% para a ração con-

trole).

A excreção de fósforo nas fezes em suínos de 50 kg reduziu em 

29,1% e 32,6%, respectivamente, nos animais alimentados com 

ração controle + fitase e com a combinação de estratégias nutri-

cionais (proteína ideal + fitase + minerais), Este fato reduziu a ex-

creção total de fósforo, respectivamente, de 26,8% e 32,7%,  com-

parada à dos animais alimentados com a ração controle (Tabela 

10). A formulação controle + fitase não afetou a retenção de fósforo 

e, portanto, foi mais efetiva como redutor da poluição ambiental.

Tratamento
Trials

Nitrogênio total 
excretado g/dia

Total Nitrogen
excreted g/day

Fósforo Total 
excretado g/dia
Total phosphorus
excreted g/day

Controle (C)¹ 19,90 2,72
PI² 11,89 2,12
C¹+FIT³ 17,99 1,99
C¹+MIN4 18,74 2,33
PI²+FIT³+MIN4 11,80 1,83

Tabela 10: Excreção de nitrogênio e de fósforo em suínos em 
crescimento (50kg)
Table 10: Nitrogen and phosphorus excretion in growing swing (50kg)

¹Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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Tratamento
Trials

Manganês total 
excretado g/dia
Total Manganese
excreted g/day

Zinco Total
excretado g/dia

Total Zinc
excreted g/day

Cobre Total
excretado g/dia

Total Copper 
excreted g/day

Controle (C)¹ 709 1012 184
C¹+MIN2 611 852 154

Tabela 11: Excreção de manganês, zinco e cobre de suínos em 
crescimento (50 kg)
Table 11: Manganese, zinc and copper excretion in growing swine (50kg)

¹Controle = proteína bruta normal; 2MIN = 40% minerais orgânicos + 50% mine-
rais inorgânicos
¹Control = normal crude protein; 2MIN= 40% organic minerals + 50% inorganic minerals.

Com a ração controle + fitase, houve redução significativa de 

10,3% na excreção de cobre, de 15,2% na de manganês, e de 

10,8% na de zinco, em comparação a rações formuladas com base 

na proteína bruta (controle). 

As formulações controle + minerais e de combinação de estra-

tégias nutricionais (proteína ideal + fitase + minerais) reduziram a 

excreção de cobre em 16,30% e 18,40%, a de zinco em 15,81% e 

14,03% e a de manganês em 13,82% e 19,04%, respectivamente, 

em relação à ração controle (Tabela 11).

Os animais alimentados com a ração controle + minerais tiveram 

maior retenção de cobre. Entretanto, a de manganês e zinco não 

diferiu entre as formulações.
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Análise econômica de aves e suínos

Na análise econômica, foram utilizados os conceitos de margem 

bruta (MB) e o índice de rentabilidade (IR). A margem bruta média 

(MBMe) representa a diferença entre a receita bruta média (RBMe) 

e o custo médio de arraçoamento (CMeA):

MBMe = RBMe - CMeA

A receita bruta média (RBMe) é obtida pelo produto da quanti-

dade produzida, estocada ou consumida (Q) pelo preço de venda 

(PV) do produto.

RBMe = Q × PV

O custo médio de arraçoamento (CMeA) é determinado pelo 

produto da quantidade de ração consumida (CO) e do custo médio 

da ração (CD) no período avaliado:

CMeA = CO × CD

O índice de rentabilidade (IR) é obtido pela relação entre a 

margem bruta média e o custo médio de arraçoamento e revela a 

taxa de retorno do capital empregado, ou seja, o retorno econômi-

co para cada real gasto com alimentação:

IR = MBMe × 100

     CMeA 
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Na análise econômica, considerou-se apenas o gasto com a ali-

mentação, sem os custos dos pintinhos e dos leitões, da mão-de-

obra, da energia elétrica e dos outros fatores adicionais à produção. 

Os preços das matérias-primas das rações referem-se aos valores 

vigentes em 26 de maio de 2008, correspondendo a preços médios 

nacionais (Tabela 12). Os preços de comercialização dos frangos 

e suínos nessa data foram, respectivamente, de R$ 1,65/kg e de 

R$ 3,05/kg de peso vivo. Na data da tomada de preços, a cotação 

média de US$1 era de R$ 1,65.
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Resultados
1. UFV – Frangos de corte

As rações proteína ideal, controle + fitase, controle + minerais 

e com as diversas estratégias nutricionais (proteína ideal + fitase 

+ minerais) apresentaram melhores resultados na margem bruta 

em frangos de corte de 1 a 40 dias de idade. Portanto, obtiveram 

maior índice de rentabilidade (respectivamente, 49,52%, 51,63%, 

45,63% e 52,29%,) em relação à ração controle (44,34%) (Tabela 

13). Esses resultados indicam que, para cada real investido em 

alimentação, o retorno foi de, respectivamente, R$ 0,50, R$ 0,52, 

R$ 0,46 e R$ 0,52.

Ração
Diet

RBMe
a

(R$/ave)
(R$/animal)

CMeAb

(R$/ave)
(R$/animal)

MBMe
c

(R$/ave)
(R$/animal)

IRd (%)

Controle (C)¹ 4,59 3,18 1,41 44,34
C¹+MIN² 4,71 3,15 1,56 49,52
C¹+FIT³ 4,64 3,06 1,58 51,63
C¹+MIN4 4,66 3,20 1,46 45,63
PI²+FIT³+MIN4 4,66 3,06 1,60 52,29

Tabela 13: Resultado da análise econômica das rações experi-
mentais em relação ao peso vivo de frangos de corte machos aos 
40 dias de idade
Table 13: Results of the economic analysis of the experimental diets re-
lated to live weight of male broilers at 40 days old

aRBMe = receita bruta média; bCMeA = custo médio de arraçoamento;
cMBMe = margem bruta média; dIR = índice de rentabilidade
a RBMe = average gross return; b CMeA = average cost of feeding; c MBMe = average gross margin; d 
IR = index of profitability.
1Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos.
1Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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Os melhores resultados da margem bruta foram obtidos com 

as rações proteína ideal, controle + fitase, controle + minerais e 

daquela contendo as diversas estratégias nutricionais (proteína 

ideal + fitase + minerais) em frangos de corte de 1 a 46 dias de 

idade. O índice de rentabilidade dessas rações foi maior (37,53%, 

40,58%, 34,98 e 39,96%, respectivamente) que o da ração con-

trole (32,01%) (Tabela 14). Assim, para cada real investido em ali-

mentação, houve o retorno, respectivamente, de R$ 0,38, R$ 0,41, 

R$ 0,35 e R$ 0,40.

Ração
Diet

RBMe
a

(R$/ave)
(R$/animal)

CMeAb

(R$/ave)
(R$/animal)

MBMe
c

(R$/ave)
(R$/animal)

IRd (%)

Controle (C)¹ 5,34 4,05 1,30 32,01
C¹+MIN² 5,47 3,98 1,49 37,53
C¹+FIT³ 5,46 3,88 1,57 40,58
C¹+MIN4 5,50 4,07 1,42 34,98
PI²+FIT³+MIN4 5,42 3,87 1,55 39,96

Tabela 14: Análise econômica das rações experimentais em 
relação ao peso vivo de frangos de corte machos, aos 46 dias de 
idade
Table 14: Economic analysis of the experimental diets related to live 
weight of male broilers at 46 days old

aRBMe = receita bruta média; bCMeA = custo médio de arraçoamento;
cMBMe = margem bruta média; dIR = índice de rentabilidade
a RBMe = average gross return; b CMeA = average cost of feeding; c MBMe = average gross margin; d 
IR = index of profitability.
1Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos.
1Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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2. UFV – Suínos 

A análise econômica das formulações fornecidas aos suínos na 

fase de 30 a 100 kg de peso vivo comprovou melhores resulta-

dos, tanto de margem bruta como de índice de rentabilidade, para 

as rações proteína ideal, controle + fitase, controle + minerais e 

com as diversas estratégias nutricionais (proteína ideal + fitase + 

minerais), em comparação à ração controle. Tanto a formulação 

com base na proteína ideal como a controle + fitase, a controle + 

minerais e a proteína ideal + fitase + minerais tiveram índice de 

rentabilidade de 124,37%, 134,22%, 128,88% e 133,71% (Tabela 

15). Assim, para cada real investido em alimentação, o retorno foi 

de, respectivamente, R$ 1,24, R$ 1,34, R$ 1,29 e R$ 1,34.

Ração
Diet

RBMe
a

(R$/ave)
(R$/animal)

CMeAb

(R$/ave)
(R$/animal)

MBMe
c

(R$/ave)
(R$/animal)

IRd (%)

Controle (C)¹ 216,09 97,90 118,19 120,73
C¹+MIN² 215,85 96,20 119,65 124,37
C¹+FIT³ 208,93 89,20 119,73 134,22
C¹+MIN4 214,23 93,60 120,63 128,88
PI²+FIT³+MIN4 213,38 91,30 122,08 133,71

Tabela 15: Análise econômica das rações experimentais em 
relação ao peso vivo de suínos 
Table 15: Economic analysis of the experimental diets related to live 
weight of swine

aRBMe = receita bruta média; bCMeA = custo médio de arraçoamento;
cMBMe = margem bruta média; dIR = índice de rentabilidade
a RBMe = average gross return; b CMeA = average cost of feeding; c MBMe = average gross margin; d 
IR = index of profitability.
1Controle = proteína bruta normal; 2PI = proteína ideal; 3FIT = fitase; 4MIN = 40% minerais 
orgânicos + 50% minerais inorgânicos.
1Control = normal crude protein; 2PI = ideal protein; 3FIT = phytase; 4Min = 40% organic minerals + 50% 
inorganic minerals
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Nutrição, um meio de reduzir excreções.

Questões de ciência, produção e regulamentação, o exem-
plo francês.

Jean-Yves Dourmad

INRA, UMR SENAH, 35590 Saint Gilles, França

Foram realizadas pesquisas intensivas a fim de reduzir ni-

trogênio, fósforo e elementos-traço nas excreções. Pode-se ob-

ter uma redução substancial na excreção de nitrogênio através 

da alimentação em fases combinada a um melhor ajuste do 

balanço de aminoácidos na dieta. Fornecer uma dieta baixa em 

nitrogênio aos suínos também permite uma redução nas emis-

sões de amônia e, de certa forma, na produção de compostos 

malcheirosos. A alimentação em fases também é eficaz para 

reduzir a excreção de fósforo, porém a baixa digestibilidade do 

fósforo na alimentação continua sendo o principal problema, 

embora tenha sido parcialmente mitigado pela suplementação 

das dietas com fitase microbiana e pelo uso de fosfatos alta-

mente digestíveis. Como ocorre com o nitrogênio e o fósforo, 

a redução do suprimento de cobre e zinco na dieta é obvia-

mente uma maneira eficaz de reduzir sua excreção. Entretanto, 

para serem implementadas na prática, essas medidas nutricio-

nais precisam ser consideradas na regulamentação sobre a 

produção de esterco e emissões.
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Nutrition, a means for reducing excretion in pig manure.

Science, production and regulatory issues, the example of 
France

Jean-Yves Dourmad

INRA, UMR SENAH, 35590 Saint Gilles, France

Intensive researches have been undertaken in order to reduce 

N, P and trace elements in pig manure. Substantial reduction in 

N excretion can be achieved by phase feeding combined with a 

better adjustment of dietary amino acid balance.

Feeding pigs with low N diets also allows a reduction of 

ammonia emission and to some extend the production of 

malodorous compounds. Phase feeding is also effective 

in reducing P excretion, but low digestibility of P in feeds 

remains the main problem although it is partly alleviated by the 

supplementation of diets with microbial phytase and the use 

of highly digestible phosphates. In the same way as for N and 

P, Lowering Cu and Zn dietary supply is obviously an efficient 

way to reduce their excretion. However, to be implemented in 

practice, these nutritional measures need to be considered in 

the regulation on manure production and emissions. 
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Impacto da nutrição sobre a excreção de nitrogênio e mine-
rais e sobre as emissões de gases por suínos e aves.

Age W. Jongbloed

Animal Sciences Group Wageningen UR, P.O. Box 65, 8200 AB 

Lelystad, Países Baixos

A estrutura da produção pecuária mudou radicalmente nas 

últimas quatro décadas. As matérias-primas das rações muitas 

vezes são cultivadas em regiões diferentes daquelas onde os 

animais se encontram. Uma vez que os dejetos são espalhados 

nas proximidades dos criatórios, isso pode resultar em vários 

problemas ambientais, os quais descrevemos a seguir. Na 

União Européia, a legislação impôs limites ao uso de esterco 

animal ou à expansão ou localização dos criatórios.

Este trabalho oferece uma reflexão sobre as medidas nutri-

cionais destinadas a diminuir a poluição ambiental ao reduzir 

a excreção de nitrogênio (N) e fósforo (P), cobre e zinco com 

a mudança da dieta dos animais, sem comprometer sua saúde 

e desempenho. Além disso, são abordadas questões como 

as emissões de gases como amônia, gases do efeito estufa e 

odores. Nos Países Baixos, a excreção de fósforo por suínos 

em crescimento foi reduzida em mais da metade nos últimos 30 

anos como resultado de intensivas pesquisas nutricionais.
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Também pode-se reduzir substancialmente a excreção de ni-

trogênio e amônia, bem como as emissões de odores. Por fim, 

são discutidos vários fatores que devem ser levados em con-

sideração a fim de julgar a excreção de nitrogênio e minerais 

dentro de um sistema. 

Impact of nutrition on the excretion of nitrogen and mine-

rals, and on gas emissions by pigs and poultry

Age W. Jongbloed

Animal Sciences Group Wageningen UR, P.O. Box 65, 8200 AB 

Lelystad, The Netherlands

The structure of livestock production has changed dramati-

cally during the last four decades. Raw materials for feeds are 

often grown in regions other than where livestock production 

takes place. Since manure is mostly spread in the close vicin-

ity of production facilities, this may lead to several environmen-

tal concerns which are described as follows. In the European 

Union legislation has been imposed that limits the use of ani-

mal manure or the expansion or localization of livestock opera-

tions. This paper provides an insight into nutritional measures 

to reduce environmental pollution by lowering the excretion of 

nitrogen (N) and phosphorus (P), copper and zinc by changing 



Nutrição Responsável72 S
Sindirações

the diet of the animals without compromising their health and 

performance. Also, attention is paid to gaseous emissions like 

ammonia, greenhouse gases and odor. In the Netherlands, the 

excretion of P per growing pig has been more than halved in the 

last 30 years as a result of intensive nutritional research. Also, 

N excretion can be reduced substantially, as well as ammonia 

and odor emissions. Finally, several factors are discussed that 

should be taken into account to judge excretion of nitrogen and 

minerals on a system level.
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Considerações Finais
Com todos os dados das pesquisas apresentados, podemos re-

sumir os resultados em:

• As várias estratégias nutricionais avaliadas para frangos de 

corte e suínos resultaram em desempenho e qualidade de carcaça 

similares aos obtidos com a ração controle, formulada com base 

na proteína bruta. 

• A redução do nível protéico e a suplementação de fitase 

diminuíram a excreção de nitrogênio, em média, 14,9% e 34,8%, e 

a de fósforo em 36,5% e 37,8%, respectivamente, em frangos de 

corte e em suínos. 

• Nas condições atuais, as estratégias nutricionais aplicadas 

aumentam a margem bruta média e o índice de rentabilidade na 

produção de aves e suínos.

Mesmo com o uso de diferentes bases de ingredientes e dife-

rentes condições de manejo, as respostas obtidas nos experimen-

tos brasileiros, apresentam as mesmas tendências de pesquisas 

de referência, como as de Dourmad e Jongbloed.

Neste trabalho não foram somados os ganhos obtidos pelos 

menores custos ambientais, devido a produção de aditivos nu-

tricionais como os aminoácidos Metionina, Lisina, e Treonina in-

dustriais, quando comparados aos custos ambientais que seriam 

necessários para o mesmo aporte destes aminoácidos nas rações, 
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com base apenas nos macro ingredientes que se dispõe. Tão pou-

co contabilizou-se os ganhos devidos a diminuição do consumo 

de fontes de fósforo inorgânico. Finalmente, também não se con-

siderou os ganhos ambientais com a diminuição das excreções de 

minerais e amônia no ambiente.

Analisando todos os pontos, podemos verficar que o tratamen-

to onde se utilizou o conceito de redução protéica com uso de 

aminoácidos industriais, a adição de fitase e minerais orgânicos, 

além de apresentar um desempenho zootécnico similar aos da di-

eta tradicional, foi mais econômico. Mas principalmente, devemos 

destacar que este tratamento foi o que apresentou as menores 

perdas de nutrientes para o ambiente, mostrando-se assim, que é 

possível desenvolver uma nutrição conjugada a fatores zootécni-

cos, econômicos e ambientais, uma NUTRIÇÃO RESPONSÁVEL.

Os resultados zootécnicos e econômicos obtidos nos experimen-

tos, os ganhos ambientais diretamente relacionados às técnicas 

utilizadas, e as vantagens ambientais indiretas que ainda podem 

ser adicionados a este processo pelo uso dos aditivos testados, 

são suficientes para confirmarem o valor destas estratégias, e a 

necessidade de dispormo-nos a utilizá-las conjuntamente, pela 

continuidade da produção de proteína animal saudável, segura, 

econômica e sustentável.

O Projeto de Nutrição Responsável do Sindirações não se en-

cerra nestes estudos. Outras pesquisas ainda podem ser feitas a 
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partir de novos temas nutricionais, como a formulação à base de 

energía líquida; mostrando que este caminho não se esgota aqui, 

porém, certamente o correto direcionamento está tomado, e pode 

já fazer parte da rotina do nutricionista.
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Final Considerations
With all the research data presented, we can summarize the re-

sults in:

• The various nutritional strategies evaluated for broilers and 

swine resulted in similar performance and carcass quality as those 

obtained with the control diet formulated on the basis of crude protein.

• Reducing the protein level and phytase supplementation 

decreased the excretion of nitrogen, on average by 14.9% and 

34.8%, and phosphorus by 36.5% and 37.8% respectively in broi-

lers and swine.

• Under current conditions, the nutritional strategies imple-

mented increase the gross margin and the profitability average in 

the production of poultry and swine.

Even with the use of different ingredients and different manage-

ment conditions, the responses obtained in the Brazilian experi-

ments, show the same tendency of research references, such as 

Dourmad and Jongbloed.

In this work, it has not been taken into consideration the gains ob-

tained by lower environmental costs due to production of nutritional 

additives such as the industrial amino acids methionine, lysine and 

threonine. When compared to environmental costs that would be 

needed for the same intake of these amino acids in diets based 

only on the macro ingredients that are available. We did not take 
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into consideration, as well, the gains due to declining consumption 

of inorganic phosphorus sources. Finally, it was not considered the 

environmental gains from the decrease of minerals and ammonia 

excretion in the environment.

Analysing all variables, we can see that the trial which used the 

concept of reduced protein with the use of industrial amino acids, 

the addition of phytase and organic minerals presented a growth 

performance similar to the traditional diet and was more cost-effec-

tive. Moreover, we must emphasize that this treatment showed the 

smallest loss of nutrients to the environment, therefore, it is possi-

ble to develop a nutrition combined animal performance, economic 

and environmental factors, a RESPONSIBLE NUTRITION.

The animal performance and economic results obtained in the 

experiments, the environmental gains directly related to the tech-

niques used, and the indirect environmental benefits that can still 

be added to this process, by the use of additives, are enough to 

confirm the value of these strategies and the need to use them to-

gether. This will contribute to the continued production of a healthy, 

safe, economical and sustainable animal protein.

The Project of Responsible Nutrition of Sindirações does not end 

in these studies. Other researches can still be done from new nutri-

tional themes, such as formulating over the net energy basis. This 

shows that the road does not end here, but certainly, the right direc-

tion is taken, and may already be part of nutritionist routine.
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Anexos

Ingredientes
Ingredients T1 T2 T3 T4 T5

Milho Corn 46,838 51,696 47,764 46,838 52,744
Farelo de soja
Soy meal 39,001 34,781 38,931 39,001 34,605

Farinha de peixe (61) 
Fishmeal (61) 5,0000 5,000 5,000 5,000 5,000

F. Glúten milho (60)
Corn Gluten Meal (60) 4,0000 4,000 4,000 4,000 4,000

Óleo de soja Soy oil 2,136 1,262 0,808 2,136 0,904
F. Bicálcico
Bicalcium Phosfate 1,150 1,170 1,799 1,150 0,497

Calcário Calcareous 0,660 0,670 0,477 0,660 0,818
Sal Salt 0,432 0,432 0,431 0,432 0,431
L-metionina Methionine 0,222 0,254 0,220 0,222 0,253
L-lisina HCl Lysine 0,150 0,271 0,150 0,150 0,274
L-treonina Threonine 0,016 0,069 0,015 0,016 0,069
Fitase Phytase --- --- 0,010 --- 0,010
Vitaminas Vitamins 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120
Minerais inorgânicos 
Inorganic Acids 0,110 0,110 0,110 --- ---

Minerais ino-org
Inorganic and organic acids --- --- ---- 0,110 0,110

Colina Choline 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Salinomicina Salinomycin 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055

ANEXO 1

UFV – RAÇÕES EXPERIMENTAIS - FRANGOS DE CORTE 
Attachment 1: UFV - experimental diets - Broilers

Tabela A. Rações experimentais para a fase pré-inicial¹
Table A. Experimental Diets for the pre-initial phase¹
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BHT BHT 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Total 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00

Composição Calculada
Calculated Composition

kcal/kg 2950 2950 2950 2950 2950
PB CP, % 25,97 24,50 26,00 25,97 24,51
Cálcio Calcium, % 0,939 0,939 0,939 0,939 0,939
Fósforo disp.
Phosphorus Avail., % 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470

Sódio Sodium, % 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223
Potássio Potassium, % 0,882 0,818 0,883 0,882 0,818
Cloro Chlorine, % 0,347 0,347 0,348 0,347 0,348
Lisina dig.
Dig. Lysine, % 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330

Metionina dig
Dig. Methionine, % 0,600 0,617 0,599 0,600 0,616

Met.+Cys. Dig.
Dig. Met + Cys, % 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944

Treonina dig.
Dig. Threonine, % 0,865 0,865 0,865 0,865 0,865

Triptofano dig.
Dig. Tryptophan, % 0,261 0,242 0,262 0,261 0,241

Arginina dig.
Dig. Arginine, % 1,575 1,461 1,576 1,575 1,459

Leucina dig.
Dig. Leucine, % 2,128 2,043 2,134 2,128 2,047

Isoleucina dig.
Dig. Isoleucine, % 0,979 0,914 0,980 0,979 0,914

Valina dig.
Dig. Valine, % 1,061 0,998 1,063 1,061 0,998

Fenilalanina dig.
Dig. Phenylalanine,% 1,245 1,173 1,247 1,245 1,173

Phe + Tyr dig.
Dig. Phe + Tyr, % 2,143 2,023 2,146 2,143 2,023
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Histidina dig.
Dig. Histidine, % 0,645 0,610 0,647 0,645 0,611

Gli.+serina,
Gli + Serine% 2,552 2,410 2,556 2,552 2,401

1Exigência das Tabelas Brasileiras (2005): relação aminoácidos digestíveis/lisina digestível 
mínima de 71% Met.+Cys.; 65% Thr.; 16% Trp.; 105% Arg.; 75% Val. e 65% Ile.
1Brazilain Table Requirements (2005): digestible amino acids / digestable lysine  ratio of at least 71% Met. 
+ Cys., 65% Threo., 16% Trp.; 105% Arg., 75% Val and 65% Ile. 

Tabela B. Rações experimentais para a fase inicial¹
Table B. Experimental Diets for the initial phase¹

Ingredientes
Ingredients T1 T2 T3 T4 T5

Milho Corn 51,473 55,747 52,399 51,473 56,799
Farelo de soja Soy meal 41,125 37,412 41,054 41,125 37,232
Óleo de soja Soy oil 3,604 2,835 3,267 3,604 2,476
F. Bicálcico
Bicalcium Phosfate 1,766 1,784 1,093 1,766 1,111

Calcário Calcareous 0,878 0,887 1,026 0,878 1,035
Sal Salt 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492
L-metionina Methionine 0,222 0,250 0,220 0,222 0,249
L-lisina HCl Lysine 0,050 0,156 0,050 0,050 0,159
L-treonina Threonine 0,015 0,062 0,014 0,015 0,062
Fitase Phytase
(0,1% Ca; 0,1%P) --- --- 0,010 --- 0,010

Vitaminas Vitamins 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Minerais inorgânicos 
Inorganic Acids 0,110 0,110 0,110 --- ---

Minerais ino-org
Inorganic and organic acids --- --- --- 0,110 0,110

Colina Choline 0,100 0,100 0,1000 0,100 0,100
Salinomicina Salinomycin 0,055 0,055 0,0550 0,055 0,055



Nutrição Responsável84 S
Sindirações

BHT BHT 0,010 0,010 0,0100 0,010 0,010
Composição Calculada
Calculated Composition

kcal/kg 3000 3000 3000 3000 3000
PB CP, % 22,06 20,77 22,09 22,06 20,77
Cálcio Calcium, % 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884
Fósforo disp.
Phosphorus Avail., % 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442

Sódio Sodium, % 0,2140 0,214 0,214 0,2140 0,214
Potássio Potassium, % 0,897 0,841 0,898 0,897 0,841
Cloro Chlorine, % 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340
Lisina dig.
Dig. Lysine, % 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146

Metionina dig
Dig. Methionine, % 0,509 0,523 0,508 0,509 0,523

Met.+Cys. Dig.
Dig. Met + Cys, % 0,814 0,814 0,814 0,814 0,814

Treonina dig.
Dig. Threonine, % 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745

Triptofano dig.
Dig. Tryptophan, % 0,245 0,2275 0,245 0,245 0,227

Arginina dig.
Dig. Arginine, % 1,429 1,329 1,430 1,429 1,327

Leucina dig.
Dig. Leucine, % 1,694 1,619 1,700 1,694 1,623

Isoleucina dig.
Dig. Isoleucine, % 0,859 0,802 0,860 0,859 0,801

Valina dig.
Dig. Valine, % 0,921 0,865 0,922 0,921 0,865

Fenilalanina dig.
Dig. Phenylalanine,% 1,067 1,003 1,069 1,067 1,003

Phe + Tyr dig.
Dig. Phe + Tyr, % 1,797 1,691 1,802 1,797 1,691

Histidina dig.
Dig. Histidine, % 0,580 0,549 0,582 0,580 0,550
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Gli.+serina,
Gli + Serine% 2,108 1,982 2,111 2,108 1,983

1Exigência das Tabelas Brasileiras (2005): relação aminoácidos digestíveis/lisina digestível 
mínima de 71% Met.+Cys.; 65% Thr.; 16% Trp.; 105% Arg.; 75% Val. e 65% Ile.
1Brazilain Table Requirements (2005): digestible amino acids / digestable lysine  ratio of at least 71% Met. 
+ Cys., 65% Threo., 16% Trp.; 105% Arg., 75% Val and 65% Ile. 

Ingredientes
Ingredients T1 T2 T3 T4 T5

Milho Corn 53,283 57,172 54,454 53,283 58,340
Farelo de soja Soy meal 38,427 35,048 38,226 38,427 34,851
Óleo de soja Soy oil 4,761 4,061 4,360 4,761 3,662
F. Bicálcico
Bicalcium Phosfate 1,617 1,633 0,868 1,617 0,884

Calcário Calcareous 0,832 0,840 0,998 0,832 1,006
Sal Salt 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470
L-metionina Methionine 0,205 0,231 0,204 0,205 0,229
L-lisina HCl Lysine 0,037 0,134 0,041 0,037 0,137
L-treonina Threonine 0,003 0,046 0,004 0,003 0,046
Fitase Phytase
(0,1% Ca; 0,1%P) --- --- 0,010 --- 0,010

Vitaminas Vitamins 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Minerais inorgânicos 
Inorganic Acids 0,100 0,100 0,100 --- ---

Minerais ino-org
Inorganic and organic acids --- --- --- 0,100 0,100

Colina Choline 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Salinomicina Salinomycin 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
BHT BHT 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Composição Calculada
Calculated Composition

kcal/kg 3100 3100 3100 3100 3100

Tabela C. Rações experimentais para a fase crescimento 1¹
Table C. Experimental Diets for the growing phase 1¹
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PB CP, % 21,00 19,83 21,00 21,00 19,83
Cálcio Calcium, % 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824
Fósforo disp.
Phosphorus Avail., % 0,411 0,411 0,411 0,411 0,411

Sódio Sodium, % 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205
Potássio Potassium, % 0,853 0,802 0,852 0,853 0,801
Cloro Chlorine, % 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326
Lisina dig.
Dig. Lysine, % 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073

Metionina dig
Dig. Methionine, % 0,480 0,493 0,480 0,480 0,493

Met.+Cys. Dig.
Dig. Met + Cys, % 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773

Treonina dig.
Dig. Threonine, % 0,232 0,697 0,697 0,232 0,697

Triptofano dig.
Dig. Tryptophan, % 0,232 0,216 0,231 0,232 0,215

Arginina dig.
Dig. Arginine, % 1,352 1,261 1,350 1,352 1,259

Leucina dig.
Dig. Leucine, % 1,628 1,506 1,632 1,628 1,565

Isoleucina dig.
Dig. Isoleucine, % 0,814 0,763 0,813 0,814 0,762

Valina dig.
Dig. Valine, % 0,877 0,826 0,876 0,877 0,826

Fenilalanina dig.
Dig. Phenylalanine,% 1,016 0,958 1,016 1,016 0,958

Phe + Tyr dig.
Dig. Phe + Tyr, % 1,712 1,615 1,712 1,712 1,616

Histidina dig.
Dig. Histidine, % 0,555 0,526 0,555 0,555 0,527

Gli.+serina,
Gli + Serine% 2,007 1,893 2,007 2,007 1,894

1Exigência das Tabelas Brasileiras (2005): relação aminoácidos digestíveis/lisina digestível 
mínima de 71% Met.+Cys.; 65% Thr.; 16% Trp.; 105% Arg.; 75% Val. e 65% Ile.
1Brazilain Table Requirements (2005): digestible amino acids / digestable lysine  ratio of at least 71% Met. 
+ Cys., 65% Threo., 16% Trp.; 105% Arg., 75% Val and 65% Ile. 
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Ingredientes
Ingredients T1 T2 T3 T4 T5

Milho Corn 56,036 60,007 57,209 56,036 61,172
Farelo de soja Soy meal 35,695 32,246 35,494 35,695 32,049
Óleo de soja Soy oil 4,980 4,266 4,579 4,980 3,867
F. Bicálcico
Bicalcium Phosfate 1,464 1,481 0,715 1,464 0,732

Calcário Calcareous 0,786 0,794 0,952 0,786 0,960
Sal Salt 0,442 0,442 0,442 0,442 0,442
L-metionina Methionine 0,185 0,211 0,184 0,185 0,210
L-lisina HCl Lysine 0,045 0,143 0,048 0,045 0,147
L-treonina Threonine 0,002 0,045 0,002 0,002 0,046
Fitase Phytase
(0,1% Ca; 0,1%P) --- --- 0,010 --- 0,010

Vitaminas Vitamins 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Minerais inorgânicos 
Inorganic Acids 0,100 0,100 0,100 --- ---

Minerais ino-org
Inorganic and organic acids --- --- --- 0,100 0,100

Colina Choline 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Salinomicina Salinomycin 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
BHT BHT 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Composição Calculada
Calculated Composition

kcal/kg 3150 3150 3150 3150 3150
PB CP, % 20,00 18,81 20,00 20,00 18,81
Cálcio Calcium, % 0,763 0,763 0,7630 0,763 0,763
Fósforo disp.
Phosphorus Avail., % 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380

Sódio Sodium, % 0,194 0,194 0,194 0,194 0,590
Potássio Potassium, % 0,810 0,758 0,810 0,810 0,758
Cloro Chlorine, % 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310

Tabela D. Rações experimentais para a fase crescimento 2¹
Table D. Experimental Diets for the growing phase 2¹
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Lisina dig.
Dig. Lysine, % 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017

Metionina dig
Dig. Methionine, % 0,450 0,464 0,450 0,450 0,463

Met.+Cys. Dig.
Dig. Met + Cys, % 0,732 0,732 0,732 0,732 0,732

Treonina dig.
Dig. Threonine, % 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661

Triptofano dig.
Dig. Tryptophan, % 0,219 0,202 0,218 0,219 0,202

Arginina dig.
Dig. Arginine, % 1,277 1,184 1,275 1,277 1,182

Leucina dig.
Dig. Leucine, % 1,570 1,500 1,574 1,570 1,505

Isoleucina dig.
Dig. Isoleucine, % 0,772 0,719 0,771 0,772 0,718

Valina dig.
Dig. Valine, % 0,834 0,783 0,834 0,834 0,783

Fenilalanina dig.
Dig. Phenylalanine,% 0,968 0,909 0,968 0,968 0,909

Phe + Tyr dig.
Dig. Phe + Tyr, % 1,631 1,533 1,631 1,631 1,5331

Histidina dig.
Dig. Histidine, % 0,531 0,502 0,531 0,531 0,503

Gli.+serina,
Gli + Serine% 1,912 1,796 1,912 1,912 1,796

1Exigência das Tabelas Brasileiras (2005): relação aminoácidos digestíveis/lisina digestível 
mínima de 71% Met.+Cys.; 65% Thr.; 16% Trp.; 105% Arg.; 75% Val. e 65% Ile.
1Brazilain Table Requirements (2005): digestible amino acids / digestable lysine  ratio of at least 71% Met. 
+ Cys., 65% Threo., 16% Trp.; 105% Arg., 75% Val and 65% Ile. 
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Tabela E. Rações experimentais para a fase final¹
Table E. Experimental Diets for the ending phase 2¹

Ingredientes
Ingredients T1 T2 T3 T4 T5

Milho Corn 58,032 62,073 59,064 58,032 63,240
Farelo de soja Soy meal 33,465 29,955 33,386 33,465 29,759
Óleo de soja Soy oil 5,370 4,643 4,994 5,370 4,244
F. Bicálcico
Bicalcium Phosfate 1,386 1,402 0,636 1,386 0,653

Calcário Calcareous 0,757 0,766 0,923 0,757 0,931
Sal Salt 0,430 0,430 0,430 0,430 0,429
L-metionina Methionine 0,169 0,196 0,167 0,169 0,195
L-lisina HCl Lysine 0,050 0,150 0,050 0,050 0,154
L-treonina Threonine 0,001 0,045 --- 0,001 0,045
Fitase Phytase
(0,1% Ca; 0,1%P) --- --- 0,010 --- 0,010

Vitaminas Vitamins 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Minerais inorgânicos 
Inorganic Acids 0,075 0,075 0,075 --- ---

Minerais ino-org
Inorganic and organic acids --- --- --- 0,075 0,075

Colina Choline 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Salinomicina Salinomycin 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
BHT BHT 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Composição Calculada
Calculated Composition

kcal/kg 3200 3200 3200 3200 3200
PB CP, % 19,16 17,95 19,21 19,16 17,95
Cálcio Calcium, % 0,728 0,728 0,728 0,728 0,728
Fósforo disp.
Phosphorus Avail., % 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363

Sódio Sodium, % 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189
Potássio Potassium, % 0,775 0,722 0,776 0,775 0,722
Cloro Chlorine, % 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302
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Lisina dig.
Dig. Lysine, % 0,970 0,970 0,970 0,970 0,970

Metionina dig
Dig. Methionine, % 0,426 0,439 0,425 0,426 0,439

Met.+Cys. Dig.
Dig. Met + Cys, % 0,698 0,698 0,698 0,698 0,698

Treonina dig.
Dig. Threonine, % 0,631 0,631 0,632 0,631 0,631

Triptofano dig.
Dig. Tryptophan, % 0,208 0,191 0,208 0,208 0,191

Arginina dig.
Dig. Arginine, % 1,215 1,121 1,216 1,215 1,118

Leucina dig.
Dig. Leucine, % 1,520 1,449 1,526 1,520 1,453

Isoleucina dig.
Dig. Isoleucine, % 0,736 0,682 0,737 0,736 0,681

Valina dig.
Dig. Valine, % 0,799 0,747 0,801 0,799 0,747

Fenilalanina dig.
Dig. Phenylalanine,% 0,928 0,868 0,930 0,928 0,868

Phe + Tyr dig.
Dig. Phe + Tyr, % 1,564 1,464 1,568 1,564 1,464

Histidina dig.
Dig. Histidine, % 0,511 0,482 0,512 0,511 0,482

Gli.+serina,
Gli + Serine% 1,833 1,714 1,837 1,833 1,715

1Exigência das Tabelas Brasileiras (2005): relação aminoácidos digestíveis/lisina digestível 
mínima de 71% Met.+Cys.; 65% Thr.; 16% Trp.; 105% Arg.; 75% Val. e 65% Ile.
1Brazilain Table Requirements (2005): digestible amino acids / digestable lysine  ratio of at least 71% Met. 
+ Cys., 65% Threo., 16% Trp.; 105% Arg., 75% Val and 65% Ile. 
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Ingredientes
Ingredients

Tratamentos
Trials

1 2 3 4 5
Milho Corn 62,569 74,578 63,409 62,569 75,525
Farelo de soja Soy meal 32,316 21,237 32,256 32,316 21,080
Óleo de soja Soy oil 2,664 1,121 2,379 2,664 0,822
F. Bicálcico
Bicalcium Phosfate 1,209 1,265 0,601 1,209 0,658

Calcário Calcareous 0,620 0,645 0,724 0,620 0,749
Sal Salt 0,406 0,405 0,405 0,406 0,405
L-metionina Methionine -- 0,090 -- -- 0,089
L-lisina HCl Lysine -- 0,317 -- -- 0,320
L-treonina Threonine -- 0,109 -- -- 0,109
Fitase Phytase
(0,1% Ca; 0,1%P) -- 0,017 -- -- 0,017

Vitaminas Vitamins -- -- 0,0100 -- 0,010
Minerais inorgânicos 
Inorganic Acids 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Minerais ino-org
Inorganic and organic acids 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026

Colina Choline 0,080 0,080 0,080 -- --
Salinomicina Salinomycin -- -- -- 0,080 0,080
BHT BHT 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Composição Calculada
Calculated Composition

E. Líquida Net Energy 
kcal/kg 2500 2500 2500 2500 2500

ANEXO 2

UFV - RAÇÕES EXPERIMENTAIS DE SUÍNOS 
Attachment 2: UFV – Expermental Diets for Swine

Tabela F. Rações experimentais para a fase crescimento 1¹
Table F. Experimental Diets for the growing phase 1¹
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EM Met. Energy
kcal/kg (3230) 3327 3276 3330 3327 3278

PB CP, % (16,82) 1 18,89 15,05 18,93 18,89 15,06
Cálcio Calcium, % (0,631) 0,631 0,631 0,631 0,631 0,631
Fósforo disp.
Disp. Phosphorus, % (0,332) 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332

Fósforo total
Total Phosphorus, % 0,5451 0,525 0,5462 0,5451 0,5265

Sódio Sodium, % (0,180) 0,180 0,180 0,180 0,180 0,1800
Potássio Potassium,
% (0,448) 0,766 0,5973 0,767 0,766 0,597

Cloro Chlorine, % (0,170) 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289
Lisina total Total Lysine, % 0,997 0,979 0,997 0,997 0,979
Lisina dig. Dig. Lysine,
% (0,895) 0,895 0,895 0,895 0,895 0,895

Met. + Cys. total
Total Met+ Cys, % 0,603 0,593 0,604 0,603 0,593

Met.+ Cys. dig.
Dig. Met + Cys, % (0,537) 0,539 0,537 0,540 0,539 0,537

Treonina total
Total Threonine, % 0,713 0,665 0,715 0,713 0,666

Treonina dig.
Dig. Threonine, % (0,582) 0,612 0,582 0,613 0,612 0,582

Triptofano total
Total Tryptophan, % 0,224 0,183 0,224 0,224 0,183

Triptofano dig.
Dig. Tryptophan, % (0,161) 0,196 0,161 0,196 0,196 0,161

Arginina total
Total Arginine, % 1,253 0,941 1,254 1,253 0,939

Arginina dig.
Dig. Arginine, %(0,367) 1,190 0,889 1,191 1,190 0,888

Isoleucina total
Total Isoleucine, % 0,796 0,608 0,797 0,796 0,607

Isoleucina dig.
Dig. Isoleucine, % (0,492) 0,708 0,539 0,709 0,708 0,538
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Valina total
Total Valine, % 0,889 0,703 0,891 0,889 0,703

Valina dig.
Dig. Valine, % (0,618) 0,785 0,618 0,787 0,785 0,618

1Exigência das Tabelas Brasileiras (2005): relação aminoácidos digestíveis/lisina digestível 
mínima de 71% Met.+Cys.; 65% Thr.; 16% Trp.; 105% Arg.; 75% Val. e 65% Ile.
1Brazilain Table Requirements (2005): digestible amino acids / digestable lysine  ratio of at least 71% Met. 
+ Cys., 65% Threo., 16% Trp.; 105% Arg., 75% Val and 65% Ile. 

Ingredientes
Ingredients

Tratamentos
Trials

1 2 3 4 5
Milho Corn 66,212 78,416 67,053 66,212 79,362
Farelo de soja Soy meal 29,343 18,101 29,283 29,343 17,944
Óleo de soja Soy oil 2,304 0,744 2,019 2,304 0,445
F. Bicálcico
Bicalcium Phosfate 0,953 1,009 0,344 0,953 0,401

Calcário Calcareous 0,592 0,616 0,696 0,592 0,721
Sal Salt 0,380 0,379 0,379 0,380 0,379
L-metionina Methionine -- 0,074 -- -- 0,073
L-lisina HCl Lysine -- 0,322 -- -- 0,325
L-treonina Threonine -- 0,104 -- -- 0,104
Fitase Phytase
(0,1% Ca; 0,1%P) -- 0,019 -- -- 0,02

Vitaminas Vitamins -- -- 0,010 -- 0,010
Minerais inorgânicos 
Inorganic Acids 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Minerais ino-org
Inorganic and organic acids 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026

Colina Choline 0,080 0,080 0,080 -- --
Salinomicina Salinomycin -- -- -- 0,080 0,080
BHT BHT 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Tabela G. Rações experimentais para a fase crescimento 2¹
Table G. Experimental Diets for the growing phase 2¹
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Composição Calculada
Calculated Composition

E. Líquida Net Energy 
kcal/kg 2510 2510 2510 2510 2510

EM Met. Energy
kcal/kg (3230) 3326 3273 3328 3326 3275

PB CP, % (16,82) 1 17,869 13,96 17,907 17,869 13,96
Cálcio Calcium, % (0,631) 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551
Fósforo disp.
Disp. Phosphorus, % (0,332) 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282

Fósforo total
Total Phosphorus, % 0,490 0,471 0,492 0,490 0,472

Sódio Sodium, % (0,180) 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170
Potássio Potassium,
% (0,448) 0,722 0,551 0,723 0,722 0,550

Cloro Chlorine, % (0,170) 0,274 0,275 0,274 0,274 0,275
Lisina total Total Lysine, % 0,926 0,907 0,926 0,926 0,907
Lisina dig. Dig. Lysine,
% (0,895) 0,829 0,829 0,829 0,829 0,829

Met. + Cys. total
Total Met+ Cys, % 0,578 0,551 0,579 0,578 0,551

Met.+ Cys. dig.
Dig. Met + Cys, % (0,537) 0,516 0,497 0,518 0,516 0,497

Treonina total
Total Threonine, % 0,673 0,617 0,674 0,673 0,618

Treonina dig.
Dig. Threonine, % (0,582) 0,576 0,539 0,577 0,576 0,539

Triptofano total
Total Tryptophan, % 0,209 0,170 0,209 0,209 0,170

Triptofano dig.
Dig. Tryptophan, % (0,161) 0,182 0,149 0,182 0,182 0,149

Arginina total
Total Arginine, % 1,171 0,8545 1,172 1,171 0,853

Arginina dig.
Dig. Arginine, %(0,367) 1,111 0,806 1,112 1,111 0,804
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Isoleucina total
Total Isoleucine, % 0,747 0,556 0,748 0,747 0,555

Isoleucina dig.
Dig. Isoleucine, % (0,492) 0,664 0,493 0,665 0,664 0,492

Valina total
Total Valine, % 0,841 0,651 0,843 0,841 0,651

Valina dig.
Dig. Valine, % (0,618) 0,742 0,572 0,743 0,742 0,572

1Exigência das Tabelas Brasileiras (2005): relação aminoácidos digestíveis/lisina digestível 
mínima de 71% Met.+Cys.; 65% Thr.; 16% Trp.; 105% Arg.; 75% Val. e 65% Ile.
1Brazilain Table Requirements (2005): digestible amino acids / digestable lysine  ratio of at least 71% Met. 
+ Cys., 65% Threo., 16% Trp.; 105% Arg., 75% Val and 65% Ile. 

Ingredientes
Ingredients

Tratamentos
Trials

1 2 3 4 5
Milho Corn 73,559 85,938 74,398 73,559 86,883
Farelo de soja Soy meal 22,653 11,258 22,593 22,653 11,101
Óleo de soja Soy oil 1,906 0,326 1,621 1,906 0,028
F. Bicálcico
Bicalcium Phosfate 0,802 0,860 0,194 0,802 0,252

Calcário Calcareous 0,549 0,574 0,654 0,549 0,679
Sal Salt 0,355 0,354 0,354 0,355 0,354
L-metionina Methionine -- 0,053 -- -- 0,052
L-lisina HCl Lysine -- 0,326 -- -- 0,329
L-treonina Threonine -- 0,104 -- -- 0,104
Fitase Phytase
(0,1% Ca; 0,1%P) -- 0,031 -- -- 0,032

Vitaminas Vitamins -- -- 0,010 -- 0,010
Minerais inorgânicos 
Inorganic Acids 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Tabela H. Rações experimentais para a fase terminação 1¹
Table H. Experimental Diets for the ending phase 1¹
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Minerais ino-org
Inorganic and organic acids 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016

Colina Choline 0,050 0,050 0,050 -- --
Salinomicina Salinomycin -- -- -- 0,050 0,050
BHT BHT 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Composição Calculada
Calculated Composition

E. Líquida Net Energy 
kcal/kg 2540 2540 2540 2540 2540

EM Met. Energy
kcal/kg (3230) 3327 3274 3329 3327 3275

PB CP, % (16,82) 1 15,49 11,89 15,53 15,49 11,90
Cálcio Calcium, % (0,631) 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484
Fósforo disp.
Disp. Phosphorus, % (0,332) 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248

Fósforo total
Total Phosphorus, % 0,445 0,425 0,446 0,445 0,426

Sódio Sodium, % (0,180) 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160
Potássio Potassium,
% (0,448) 0,620 0,446 0,621 0,620 0,446

Cloro Chlorine, % (0,170) 0,259 0,260 0,260 0,259 0,260
Lisina total Total Lysine, % 0,764 0,745 0,764 0,764 0,745
Lisina dig. Dig. Lysine,
% (0,895) 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679

Met. + Cys. total
Total Met+ Cys, % 0,518 0,470 0,520 0,518 0,470

Met.+ Cys. dig.
Dig. Met + Cys, % (0,537) 0,462 0,421 0,463 0,462 0,421

Treonina total
Total Threonine, % 0,579 0,523 0,581 0,579 0,523

Treonina dig.
Dig. Threonine, % (0,582) 0,494 0,455 0,495 0,494 0,455

Triptofano total
Total Tryptophan, % 0,174 0,146 0,175 0,174 0,146
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Triptofano dig.
Dig. Tryptophan, % (0,161) 0,151 0,129 0,151 0,151 0,129

Arginina total
Total Arginine, % 0,983 0,662 0,984 0,983 0,660

Arginina dig.
Dig. Arginine, %(0,367) 0,929 0,621 0,931 0,929 0,619

Isoleucina total
Total Isoleucine, % 0,633 0,440 0,634 0,633 0,439

Isoleucina dig.
Dig. Isoleucine, % (0,492) 0,562 0,388 0,563 0,562 0,388

Valina total
Total Valine, % 0,728 0,536 0,730 0,728 0,536

Valina dig.
Dig. Valine, % (0,618) 0,641 0,469 0,642 0,641 0,469

1Exigência das Tabelas Brasileiras (2005): relação aminoácidos digestíveis/lisina digestível 
mínima de 71% Met.+Cys.; 65% Thr.; 16% Trp.; 105% Arg.; 75% Val. e 65% Ile.
1Brazilain Table Requirements (2005): digestible amino acids / digestable lysine  ratio of at least 71% Met. 
+ Cys., 65% Threo., 16% Trp.; 105% Arg., 75% Val and 65% Ile. 






