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RESUMO GERAL 

 

UTILIZAÇÃO DE BAGAÇO DE CAJU DESIDRATADO E COMPLEXO 

ENZIMÁTICO NA RAÇÃO PARA CODORNAS JAPONESAS EM POSTURA. 

 

 

Araújo, K. B. S. Utilização de bagaço de caju desidratado e complexo enzimático na 

ração para codornas em postura. 64 f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal: 

Nutrição de Monogástricos-Avicultura) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Macaíba-RN, 2012. 

 

Diante da significativa participação da alimentação nos custos da produção avícola, faz-

se necessário a utilização de estratégias e técnicas que permitam maximizar o 

aproveitamento e valor biológico dos componentes das rações, mantendo constante ou 

melhorando o desempenho animal. Neste contexto, visando à substituição parcial do 

milho e o melhor aproveitamento dos constituintes da ração, a presente pesquisa 

destinou-se a avaliar os efeitos da inclusão de bagaço de caju desidratado (BCD) e 

complexo enzimático (CE) na ração sobre o desempenho e a qualidade de ovos de 

codornas japonesas em postura. Foram utilizadas 200 codornas japonesas com 87 dias 

de idade, distribuídas em 25 gaiolas em um delineamento experimental inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 2 x 2 + 1 (dois níveis de bagaço de caju x dois níveis 

de enzimas) + dieta controle, sem bagaço de caju, totalizando cinco tratamentos com  

cinco repetições e com oito aves cada repetição. O experimento teve duração de 84 dias, 

divididos em quatro períodos de 21 dias. Os tratamentos consistiram em: T1- Ração 

controle, T2- Ração com 7,5% de BCD sem CE, T3- Ração com 7,5% de BCD com CE, 

T4- Ração com 15% de BCD sem CE e T5- Ração com 15% de BCD com CE. O 

complexo enzimático (CE) utilizado é produto de fermentação de Aspergillus niger, e o 

bagaço de caju foi proveniente da indústria de sucos, passou pelo processo de secagem e 

trituração para produção do farelo. Foi avaliado o desempenho e a qualidade dos ovos 

das codornas, sendo as variáveis de desempenho: consumo de ração (CR), conversão 

alimentar por dúzia de ovos (CAKDZ) e por massa de ovos (CAMO), produção de ovos 

(PO, % ave/dia), peso médio dos ovos (PMO) e a massa de ovos (MO), e tendo como 

variáveis de qualidade de ovos, a gravidade específica (GE), unidade Haugh (UH), 

índice gema, e as relações entre os componentes dos ovos (% de albúmen, % de gema e 

% de casca). Os dados obtidos foram analisados no programa estatístico SAEG (2007). 

A inclusão de 7,5 e 15% de bagaço de caju independente do uso de complexo 

enzimático diminuiu o consumo de ração e melhorou o peso médio dos ovos. Os dois 
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níveis com adição de CE apresentaram diferença significativa para conversão alimentar 

por massa de ovos. A inclusão de 7,5 com adição de complexo enzimático obteve a 

menor média para conversão alimentar por dúzia de ovos. A inclusão de até 15% de 

bagaço de caju desidratado com ou sem adição de complexo enzimático na ração de 

codornas japonesas não interfere na qualidade interna e externa dos ovos. A inclusão de 

7,5 e 15% de BCD sem adição de complexo enzimático apresentaram as melhores 

médias para gravidade específica. Nas condições em que o experimento foi conduzido, 

pode-se afirmar que a inclusão de até 15% de bagaço de caju desidratado com adição de 

complexo enzimático na alimentação de codornas é viável economicamente, tendo o 

nível de 7,5% com adição de complexo enzimático apresentado os melhores índices 

econômicos. 
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ABSTRACT 

 

 

USE OF CASHEW BAGASSE DEHYDRATED AND ENZYME COMPLEX IN 

DIETS FOR JAPONESE QUAILS 

 

 

Araújo, K. B. S. Use of cashew bagasse dehydrated and enzyme complex in diets for 

japonese quails. 64 f. Dissertation (MSc in Animal Production: Nutrition Monogastric - 

Poultry) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Macaíba-RN, 2012. 

 

 

Given the significant share of food costs of poultry production, it is necessary to use 

strategies and techniques to maximize the utilization and biological value of the 

components of the diets, keeping constant or improving animal performance. In this 

context, seeking partial substitution of corn and the best use of the constituents of the 

diet, the present study aimed to evaluate the effects of inclusion of cashew pomace 

dehydrated (BCD) and enzyme complex (EC) in the diet on performance and quality 

eggs of Japanese quails. A total of 200 Japanese quail at 87 days of age, in 25 cages in a 

completely randomized design in a factorial 2 x 2 + 1 (two levels of cashew bagasse x 

two levels of enzymes) + control diet without cashew bagasse totaling five treatments 

with five replicates of eight birds each repetition. The experiment lasted 84 days, 

divided into four periods of 21 days. The treatments consisted of T1-Ration Control, 

T2-ration with 7.5% without EC BCD, T3-ration with 7.5% BCD with CE, T4-Ration 

with 15% BCD without EC and T5-Feed with 15% of BCD with EC. The enzyme 

complex (EC) is used fermentation product of Aspergillus niger, and cashew bagasse 

was obtained from the juice industry, passed through drying and crushing process for 

producing the bran. The performance and egg quality of quails, and performance 

variables: feed intake (FI), feed conversion ratio per dozen eggs (CAKDZ) and egg 

mass (CAMO), egg production (OP% bird / day), average egg weight (PMO) and egg 

mass (MO), and variables were egg quality, specific gravity (SG), Haugh unit (HU), 

yolk index, and the relationships between components eggs (%albumen,% yolk and 

%shell). Data were analyzed with the Statistical SAEG (2007). The 7.5 and 15% of 

cashew bagasse, independent of the enzyme complex decreased feed intake and 

improved the average egg weight. The two levels with the addition of EC showed 

significant differences for feed conversion by egg mass. The 7.5 with the addition of 

enzyme complex obtained the lowest average feed conversion per dozen eggs. The 

inclusion of up to 15% of cashew bagasse dehydrated with or without addition of 
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enzyme complex in the diet of Japanese quails not interfere in the internal and external 

quality of eggs. The 7.5 and 15% BCD without added enzyme complex gave better 

means for specific gravity. Under conditions in which the experiment was conducted, it 

can be stated that the inclusion of up to 15% of cashew bagasse dehydrated with added 

enzyme complex feeding quail is economically viable, with the level of 7.5% with the 

addition of complex enzyme presented the best economic indices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

Introdução Geral 

 

 

Grandes avanços são observados na avicultura industrial brasileira, 

caracterizados por elevados índices produtivos, e dentro desse contexto a coturnicultura 

tem se destacado nos últimos anos como uma atividade que assume importância no 

cenário econômico, gerando renda e produto de origem animal de ótima qualidade 

biológica.   

Ao mesmo tempo em que ocorre esse desenvolvimento, exige-se o aumento da 

eficiência produtiva, e em função disso, a aplicação de novas tecnologias na produção 

animal, contribuindo para custos de produção mais baixos e competitivos.  

Pesquisadores da área da nutrição animal têm se empenhado em buscar soluções 

para atender às necessidades nutricionais das codornas que, devido ao rápido 

crescimento e elevada produtividade, passaram a exigir alimentos de melhor qualidade, 

como também aditivos que façam com que estas aves aproveitem melhor o valor 

nutricional dos alimentos (Lima et al., 2011).  

A suplementação enzimática nas dietas é uma ferramenta de grande importância 

na nutrição animal, pois elimina fatores antinutricionais e disponibiliza nutrientes 

inacessíveis às aves (Iwahashi, 2009). Os aditivos enzimáticos têm sido incorporados 

aos alimentos das aves, com o propósito de melhorar o desempenho destas e pela maior 

busca por ingredientes alternativos, visto que, o custo das matérias primas tradicionais 

tem apresentado custo cada vez maiores (Garcia et al., 2011, Pessôa et al., 2012).  

A utilização de ingredientes alternativos ao milho nas rações, além de reduzir 

custos na produção de ovos, é uma oportunidade de encontrar outras fontes energéticas 

que substituam o milho sem ocorrer prejuízos no desempenho animal. 

A industrialização de sucos de frutas regionais no nordeste brasileiro 

desenvolve-se expressivamente e traz como consequência natural, a oferta de 

quantidade significativa de resíduos, dentre os quais se destaca o pseudofruto do 

cajueiro. 

Na região Nordeste, a safra de caju ocorre na estação seca do ano, período este 

em que ocorre a entressafra do milho e da soja, levando ao aumento do preço desses 

grãos e por fim ao aumento das rações animais, sendo assim, demonstrada de forma 

clara a necessidade da procura de novas alternativas que possam substituir 

economicamente esses ingredientes (Farias, 2006). 



 
 

14 
 

Assim, no sentido de atender ás exigências nutricionais dos animais, diminuir os 

custos de produção, e ainda, diminuir a emissão de nutrientes no meio ambiente, a 

utilização de enzimas e alimentos alternativos tem promovido grandes avanços na 

formulação de rações.  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho, 

a qualidade de ovos e viabilidade econômica da inclusão do bagaço de caju desidratado 

e complexo enzimático na alimentação de codornas japonesas em postura.  
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Capítulo 1 

 

REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

1. Coturnicultura  

 

Dentro do contexto atual da avicultura, a coturnicultura, vem se destacando no 

cenário nacional. Dados do IBGE (2010) indicaram um aumento significativo, superior 

a 20% na produção de ovos de codornas em relação ao ano anterior, ultrapassando 232 

milhões de dúzias de ovos produzidos. O mesmo ocorreu com o preço médio da dúzia 

do produto, que chegou a ter um aumento de 15%, o que demonstra o crescimento e a 

valorização dos ovos de codorna. Ressalta-se, ainda, que o efetivo de codornas 

apresentou a maior taxa de crescimento dentre os animais de produção, com aumento de 

13,7% em relação ao ano anterior. 

Vários fatores contribuem para o desenvolvimento da coturnicultura, como as 

características de precocidade sexual (40 a 45 dias), pequeno intervalo de geração, 

elevada vida produtiva (14 a 18 meses), alta taxa de postura (em média 300 

ovos/ave/ano), baixo consumo de ração, fácil manejo, além de ser um produto de 

origem animal de alta qualidade biológica e por ocupar pouco espaço físico (90 a 106 

aves/m
2
), tornando a cultura atrativa e economicamente viável, pois requer baixo 

investimento e apresenta rápido retorno do capital investido (Costa et al.,2010). 

Assim como os ovos de galinha, o ovo de codorna é considerado um alimento de 

alto valor biológico (Tabela 1), tendo todos os aminoácidos essenciais necessários à 

nutrição humana, além de possuir baixo custo e 96% de aproveitamento. Em relação aos 

componentes químicos, pode-se afirmar que os ovos de codorna são ricos em proteínas, 

gorduras e minerais, além de serem bons provedores de açúcares e vitaminas. (Baptista, 

2002 e Marinho, 2011). 

 

Tabela 1 – Composição Química de Ovos de Codornas e de Poedeiras Comerciais (100 

gramas) 

Espécie Umidade  Proteína Lipídeos Carboidratos Cinzas Energia 

  g g g g g Kcal 

Codornas 74,0 13,7 12,7 0,8 1,2 177,0 

Galinha 75,6 13,0 8,9 1,6 0,8 143,0 

Fonte: Adaptado de TACO – UNICAMP (2007). 
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A coturnicultura, assim como outros sistemas de produção animal, tem como 

principal desafio a produção de alimentos de alta qualidade e com baixo custo de 

produção, visto que, a alimentação chega a representar 75% desse total (Strada et al., 

2005). Sendo assim, é de grande importância a realização de pesquisas sobre os 

componentes das dietas, destacando-se suas qualidades nutricionais, níveis energéticos e 

digestibilidade, na busca por alternativas que proporcionem uma formulação de rações 

mais eficiente e de menor custo. 

 

2. Utilização do Bagaço de Caju Desidratado (BCD) na Alimentação Animal 

 

 

O milho é o principal ingrediente utilizado como fonte energética na formulação 

de rações para os animais, porém outros alimentos vêm sendo testados para substituí-lo 

total ou parcialmente (Júnior et al., 2007), pois devido a sua sazonalidade, em época de 

entressafra sofre alteração de preço, podendo causar instabilidade ao setor avícola.  

Visando à substituição do milho e o melhor aproveitamento dos resíduos 

agroindustriais, diminuindo assim os custos e o impacto ambiental, tem-se pesquisado a 

utilização de subprodutos da indústria. Estes, geralmente desperdiçados como é o caso 

do bagaço de caju, possuem um excelente potencial para a utilização na alimentação 

animal, porém não existem informações sobre sua utilização na alimentação de 

codornas. Sabe-se que a extrapolação de dados de poedeiras e frangos de corte para a 

coturnicultura pode resultar em índices zootécnicos não satisfatórios, desta forma, o 

desenvolvimento de estudos com codornas assume grande importância. 

 A utilização de alimentos alternativos tem sido constante em rações para frangos 

de corte e galinhas de postura, mas, na alimentação de codornas, pouco se tem estudado, 

considerando-se que essas aves apresentam diferenças fisiológicas e comportamentais, 

diferenciando-se das demais em eficiência alimentar e produtividade (Murakami & 

Furlan, 2002). 

Anualmente, mais de 3,5 bilhões de tonelada de subprodutos são produzidos em 

todo mundo (Pinho, 2009), fato este que preocupa a sociedade, pois o acúmulo destes 

resíduos promovem grande impacto e poluição ambiental. 

O caju é classificado como fruto não climatérico, caracterizado pelo fato de que 

após a colheita ocorre decréscimo contínuo na taxa respiratória, não havendo aumento 

na produção de etileno, nem alterações no amadurecimento. Estas características 

implicam na necessidade de colheita do fruto maduro, pois se feita antes do 
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amadurecimento, pode vir a ocorrer o amolecimento e perda da cor verde e ficando 

impróprio ao consumo. Esta característica fisiológica talvez explique, em parte, o baixo 

nível de aproveitamento comercial do pedúnculo, pois há necessidade de uma operação 

logística ajustada entre a colheita e o processamento (Guanziroli et al., 2008). 

O pedúnculo do caju representa cerca de 90% do peso total da fruta, porém é a 

castanha que apresenta maior destaque e aproveitamento industrial e comercial. Estima-

se que o desperdício do pedúnculo do caju ultrapassa os 80%, valores superiores a 1,5 

milhões de toneladas (MUNICÍPIOS DO CEARÁ, 2007). A cada tonelada de suco de 

caju processado industrialmente, tem-se 100 kg de resíduos ou bagaço fresco (Holanda 

et al., 2010) que, após processo de secagem e trituração, torna-se um produto de grande 

potencial para utilização na ração animal, com mais de 30% de açúcares que podem ser 

metabolizados como fonte de energia para reações de biossíntese (Ramos, 2005). 

Diversos autores estudaram a utilização do pseudofruto do cajueiro desidratado na 

alimentação de animais e analisaram a composição deste subproduto (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Composição Nutricional do Bagaço de Caju 

NUTRIENTES COMPOSIÇÃO AUTORES 

Matéria seca (%) 88,70 Ramos (2005) 

Proteína Bruta (%) 17,47 Farias (2007) 

Fibra Bruta (%) 12,07 Ramos (2005) 

Lisina (%) 0,60 Ribeiro et al., (2009) 

Metionina (%) 0,20 Ribeiro et al., (2009) 

Extrato etéreo (%) 4,15 Ramos (2005) 

FDN (%) 68,34 Ribeiro et al., (2009) 

FDA (%) 47,89 Ribeiro et al., (2009) 

Hemicelulose (%) 20,45 Ribeiro et al., (2009) 

Celulose (%) 22,70 Ribeiro et al., (2009) 

Lignina (%) 21,84 Ribeiro et al., (2009) 

Cinzas (%) 3,92 Farias (2007) 

Ca (%) 0,76 Farias (2007) 

P (%) 0,36 Farias (2007) 

Energia bruta (Kcal/KG) 4,32 Ramos (2005) 

Energia Digestível (Kcal/KG) 3,40 Farias (2007) 

CNF (%) 21,58 Farias (2007) 

NDT (%) 44,67 Farias (2007) 

Tanino (%) 1,80 Ramos (2005) 

 

Farias (2006) avaliou cinco níveis (0, 5, 10, 15 e 20%) de inclusão de pseudofruto 

do cajueiro na alimentação de suínos na fase de crescimento e terminação, e concluiu 
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que na fase de terminação este subproduto interfere de forma negativa na conversão 

alimentar dos animais, porém a inclusão de até 20% de pseudofruto do cajueiro não 

influencia o ganho de peso, o rendimento de carcaça e os principais cortes de suínos em 

terminação, desta forma, a inclusão do farelo do pseudofruto do cajueiro em dietas de 

suínos em crescimento melhora o rendimento financeiro da produção e seu uso fica 

condicionado ao custo deste subproduto em relação aos ingredientes tradicionais da 

ração, por ocasião da formulação da ração. 

Moreira et al. (2012) avaliaram a viabilidade do uso do pseudofruto do cajueiro 

desidratado em dietas para suínos em fase de terminação com níveis de inclusão de 0, 

7,5,  15, 22,5 e 30,0% em substituição ao milho e farelo de soja. As variáveis 

quantidade de carne na carcaça, peso e rendimento de pernil, não apresentaram efeitos 

significativos, sendo altamente favorável, pois o uso do PCD apresentou dados similares 

aos obtidos com a dieta convencional. À medida que se aumentou os níveis do PCD, 

diminuiu a espessura de toucinho. Os autores afirmaram que a redução do teor de 

gordura nas carcaças é desejável na produção de suínos, em função de possíveis riscos à 

saúde humana provocada pela ingestão de ácidos graxos saturados, e concluíram que o 

pseudofruto do cajueiro desidratado pode ser incluído na dieta de suínos em terminação 

em níveis de até 30% sem comprometer o desempenho e a qualidade da carcaça. 

Ramos (2005) avaliou o desempenho, as características de carcaça e a viabilidade 

econômica de frangos de corte alimentados com dietas contendo 0, 5, 10 e 15% de 

inclusão da polpa de caju desidratada. A autora concluiu que a inclusão de até 15% de 

polpa de caju desidratada em ração de crescimento não influencia o consumo de ração, 

o ganho de peso e as principais características de carcaça de frangos de corte, porém a 

conversão alimentar piorou e a viabilidade econômica (renda bruta e margem bruta 

média) foi menor com o incremento da polpa desidratada de caju nas rações, sendo o 

uso da polpa de caju desidratada para frangos de corte, condicionado ao preço desta em 

relação ao preço do milho e do óleo vegetal, por ocasião da formulação de ração. 

Teixeira et al. (2012) trabalhando com codornas  alimentadas com rações contendo 

0,  8 e 12%  de inclusão de pseudofruto do caju desidratado, observaram que este 

subproduto promoveu maior peso e porcentagem de albúmen, redução do pH da gema 

em função do aumento do níveis de FCD na ração e concluiu que o  pseudofruto do caju 

desidratado pode ser incluído na ração de codornas na fase de postura sem  prejudicar a 

qualidade dos ovos. 
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As elevadas concentrações de fibra bruta e a presença de taninos são fatores 

antinutricionais que podem prejudicar o consumo e o aproveitamento dos nutrientes da 

dieta. Todavia, este subproduto possui grande potencial para uso em rações balanceadas, 

além de poder contribuir com a redução de custos com a alimentação, com o controle de 

resíduos poluentes no meio ambiente e diminuir a pressão sobre o uso de cereais que 

também são base na alimentação humana (Portugal, 2002). 

 

 

3. Utilização de Enzimas Exógenas 

 

Os nutricionistas têm se empenhado em pesquisar dietas que atendam as 

exigências nutricionais de codornas, pois seu crescimento rápido e a alta 

produtividade têm exigido alimentos de qualidade e uso de aditivos, para que essas aves 

possam aproveitar melhor os nutrientes da dieta (Lima et al., 2011). Neste contexto, o 

uso de enzimas exógenas nas rações de aves melhora a disponibilidade e digestibilidade 

dos nutrientes, e representa, de forma consistente, uma alternativa para auxiliar na 

melhoria da rentabilidade no cenário avícola. 

 As enzimas são proteínas de estrutura tridimensional que atuam sob 

determinadas condições de temperatura, pH e umidade e com substratos  específicos, 

funcionando como catalisadores biológicos que aceleram diversas reações químicas, não 

sendo consumidas nessas reações. Portanto, é necessária uma quantidade muito pequena 

de enzima em relação à de substrato (Assuena, 2007), e apesar de serem aditivos que 

não possuem função nutricional direta, auxiliam o processo digestivo de forma a 

melhorar a digestibilidade dos nutrientes presentes na dieta. 

 Campestrine et al. (2005) classificaram as enzimas utilizadas em rações animais 

em dois tipos, de acordo com a sua finalidade: 1) enzimas destinadas a complementar 

quantitativamente as próprias enzimas digestórias endógenas dos animais (proteases, 

amilases, fitases) e 2) enzimas que esses animais não podem sintetizar e/ou sintetizam 

em pequenas proporções (β-glucanases, pentosanas, e α-galactosidases). Os autores 

afirmaram que as enzimas exógenas caracterizam-se por aumentar a disponibilidade de 

polissacarídeos de reserva, gorduras e proteínas, protegidos da atividade digestória pelos 

polissacarídeos da parede celular, além de minimizar os efeitos negativos provocados 

pelos fatores antinutricionais presentes nos diversos ingredientes e otimizar a atividade 
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enzimática endógena, principalmente em animais jovens que possuem um sistema 

enzimático imaturo.  

De acordo com Wyatt & Bedford (1998), existem duas possibilidades de uso de 

enzimas exógenas nas formulações de rações, sendo elas pelo método “on top”, na qual 

se faz a suplementação da enzima em rações sem que haja alterações na formulação e 

sem alterar os níveis nutricionais das mesmas, com o intuito de melhorar o desempenho 

animal. O outro método consiste em alterar a formulação da ração, reduzindo os 

nutrientes, com o intuito que a incorporação das enzimas restaure o valor nutricional da 

ração padrão, objetivando obter os mesmos resultados e desempenho que a ração com 

os níveis nutricionais considerados normais ou padrão. 

Sheppy (2001) destacou quatro principais fatores que justifiquem a utilização de 

enzimas exógenas na alimentação animal: 

a) Remoção de fatores antinutricionais: quando estes componentes se encontram na 

forma solúvel, aumentam a viscosidade da ingesta, interferindo na motilidade e na 

absorção de outros nutrientes e favorecendo o aparecimento de fezes úmidas e 

pegajosas, sendo a causa de baixos rendimentos. 

b) Aumento da disponibilidade de nutrientes: a má digestibilidade das matérias primas 

é, a princípio, o resultado da quantidade insuficiente de enzimas endógenas para extrair 

os nutrientes dos alimentos. A suplementação de enzimas nas dietas pode melhorar a 

ação massal das enzimas endógenas sobre os ingredientes tradicionais, melhorando o 

seu valor nutritivo e o desempenho das aves.  

c) Aumento na digestibilidade de polissacarídeos não amiláceos (fibras): os 

monogástricos não têm capacidade endógena para digerir as fibras. Enzimas exógenas 

podem ser utilizadas para hidrolisar os polissacarídeos não amídicos que podem, 

potencialmente, serem utilizados pelas aves.   

d) Suplementação na produção de enzimas endógenas: em aves e suínos jovens, a 

produção de enzimas endógenas é menor que em adultos, de modo que, a 

digestibilidade dos alimentos, em geral, é menor nos animais jovens, podendo ser 

melhorada pela adição destes aditivos. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o uso de enzimas exógenas melhora a qualidade 

nutricional das dietas, pois aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes das rações, 

possibilitando também o uso de subprodutos e alimentos alternativos de uso limitado 

devido a fatores antinutricionais. Outro ponto a ser ressaltado quanto à utilização das 

enzimas, é o potencial de redução do poder poluente dos alimentos, uma vez que 
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aumentando o aproveitamento e absorção dos nutrientes pelos animais, promove-se uma 

redução da excreção de nutrientes no meio ambiente.  
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Capítulo 2 

Efeito da Inclusão do Bagaço de Caju Desidratado e Complexo Enzimático no 

Desempenho de Codornas Japonesas na Fase de Postura 
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Capítulo 2 

 

EFEITO DA INCLUSÃO DO BAGAÇO DE CAJU DESIDRATADO E 

COMPLEXO ENZIMÁTICO NO DESEMPENHO DE CODORNAS 

JAPONESAS NA FASE DE POSTURA. 

 

 Resumo: Objetivou-se estudar o desempenho de codornas japonesas alimentadas com 

bagaço de caju desidratado (BCD) e com a adição ou não de complexo enzimático (CE). 

Foram utilizadas 200 codornas japonesas distribuídas em delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 + 1 (dois níveis de inclusão de BCD e dois 

níveis de CE), com cinco tratamentos, cinco repetições com oito aves. Os níveis de 

inclusão de BCD foram 7,5 e 15%, com a adição ou não do complexo enzimático. 

Foram avaliados o consumo de ração, conversão alimentar, produção de ovos, peso 

médio dos ovos e a massa de ovos. A inclusão de até 15% de bagaço de caju 

desidratado com adição ou não do complexo enzimático na alimentação de codornas em 

postura diminuiu o consumo de ração das aves e melhorou o peso médio dos ovos. A 

adição de complexo enzimático na dieta melhorou a conversão alimentar por massa de 

ovos e no tratamento com 7,5% de bagaço de caju desidratado melhorou a conversão 

alimentar por dúzia de ovos. 

 

Palavras-chave: Alimento alternativo, desempenho, nutrição, postura  
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EFFECT OF THE INCLUSION OF CASHEW BAGASSE DEHYDRATED 

ENZYME COMPLEX AND PERFORMANCE OF JAPANESE QUAILS PHASE 

POSTURE. 

 

Abstract: The objective was to study the performance of Japanese quail fed with 

crushed cashew dehydrated (BCD) and with or without addition of enzyme complex 

(EC). A total of 200 Japanese quail distributed in a completely randomized in a factorial 

2 x 2 + 1 (two levels of inclusion of BCD and two levels of EC), with five treatments, 

five replicates of eight birds. The inclusion levels were 7.5 BCD and 15% with the 

addition or not of enzymatic complex. We evaluated the feed intake, feed conversion, 

egg production, egg weight and egg mass. The inclusion of up to 15% of cashew 

bagasse dehydrated with or without addition of the enzyme complex in feeding in quails 

posture decreased feed intake of birds and improved the average egg weight. The 

addition of the enzyme complex in the diet improved feed conversion by egg mass and 

treatment with 7.5% dehydrated cashew bagasse improved feed per dozen eggs. 

 

 

Keywords: Food alternative, performance, nutrition, posture  
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Introdução 

  

A coturnicultura brasileira vem crescendo de forma bastante significativa nos 

últimos anos, consequência da nova fase de produção onde se passa de uma cultura 

alternativa ou amadora para uma exploração industrial solidificada e em expansão 

(Leandro et al., 2005). A codorna japonesa foi difundida mundialmente pela sua 

precocidade e alta produtividade e é explorada com o objetivo de produzir mais uma 

alternativa de alimento de origem animal de qualidade para o ser humano, além de ser 

uma atividade que possibilita um rápido retorno de capital investido (Jácome et al., 

2012).  

Devido à significativa participação da alimentação nos custos da produção 

animal, torna-se imprescindível a utilização de estratégias e técnicas que possam 

maximizar o aproveitamento e valor biológico dos alimentos, mantendo constante o 

desempenho animal ou melhorando-o (Ebling et al., 2012), sendo a otimização dos 

índices zootécnicos associada à viabilidade econômica, um desafio que merece atenção 

por parte dos pesquisadores. 

O milho e a soja são os principais componentes das rações para aves, e por 

tratar-se de grãos com produção sazonal, sofrem aumento de preço na entressafra, 

causando instabilidade no setor avícola. De acordo com Farias et al. (2008), a região 

Nordeste, onde a avicultura têm se expandido, sente mais este fenômeno, pois a 

produção de grãos não acompanha o crescimento de tais atividades.  

Desta forma, estudos voltados para alimentos alternativos, produtos ou 

subprodutos da agroindústria tornam-se imprescindíveis, principalmente quando são 

disponíveis em períodos críticos de entressafra de grãos. O aproveitamento de matérias-

primas de vegetais regionalmente adaptados é fundamental para a melhora da oferta de 

alimentos que possam substituir parcial ou totalmente o milho na composição das 

rações animais (Ramos et al., 2006), além de diminuir os custos de produção.  

O Nordeste é o maior produtor de caju do país, sendo o pseudofruto em sua 

grande maioria desperdiçado, visto que a amêndoa da castanha é o produto mais 

valorizado do caju. Desta forma, o subproduto do pseudofruto constitui uma fonte 

alternativa de alto potencial de uso na ração animal.  Porém, o bagaço de caju 

desidratado apresenta fatores antinutricionais, como o alto teor de fibra bruta (Farias et 

al., 2008),   sendo necessário o desenvolvimento de pesquisas para viabilizar seu uso 

adequado na ração de aves. Nesse contexto, o uso de enzimas exógenas nas dietas com 
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inclusão de BCD pode permitir um melhor aproveitamento e disponibilidade dos 

nutrientes na dieta. 

Assim, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de dois níveis de bagaço de 

caju desidratado com ou sem a adição de complexo enzimático sobre o desempenho de 

codornas japonesas na fase de postura.  
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Material e Métodos  

 

A pesquisa foi realizada no setor de avicultura da Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

sediado na Escola Agrícola de Jundiaí no município de Macaíba/RN. 

 Foram utilizadas 200 codornas japonesas com 87 dias de idade, com média de 

peso de 177,63 g com desvio padrão de 4,92, alojadas em gaiolas de arame galvanizado, 

medindo 33 x 33 x 14 cm, dotadas de cochos e bebedouros tipo calha. As aves foram 

distribuídas em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2 + 1 (2 

níveis de bagaço de caju x 2 níveis de enzimas) + dieta controle, sem bagaço de caju, 

totalizando 5 tratamentos com 5 repetições e com 8 aves por repetição.  

Os tratamentos consistiram em: T1- Ração padrão, T2- Ração com 7,5% de 

BCD sem complexo enzimático, T3- Ração com 7,5% de BCD com complexo 

enzimático, T4- Ração com 15% de BCD sem complexo enzimático e T5- Ração com 

15% de BCD com complexo enzimático. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto e novembro de 2012, 

compreendendo 84 dias divididos em 4 períodos de 21 dias. A temperatura interna do 

galpão foi registrada pela observação de um termômetro ambiente, tendo oscilado 

durante o período experimental entre 24 e 31ºC. O sistema de ventilação do ambiente 

foi realizado através da manipulação de cortinas móveis com sistema de roldanas, 

levantadas durante o manejo da manhã e baixadas no final da tarde, não havendo 

acréscimo de luz artificial. 

Foram utilizadas rações fareladas do tipo postura I formuladas de acordo com as 

exigências nutricionais recomendadas para a categoria por Rostagno et al.,(2011), 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Composição Percentual e Níveis Nutricionais das Rações Experimentais
1 

COMPOSIÇÃO ALIMENTAR 

Ingredientes (%) T1 T2 T3 T4 T5 

Milho 55,6523 46,6370 49,1122 37,6548 40,1222 

Farelo de Soja 34,0936 33,0549 32,2425 31,9642 31,1641 

Bagaço de Caju 0,0000 7,5000 7,5000 15,0000 15,0000 

Calcário 6,9967 6,9160 7,0022 6,8355 6,9216 

Óleo de Soja 1,0971 3,6532 2,4052 6,1995 4,9539 

Fosfato Bicalcico 1,1551 1,1683 0,6795 1,1819 0,6929 

DL-Metionina 0,3496 0,3693 0,3523 0,3896 0,3725 

Sal Comum 0,2897 0,2981 0,2977 0,3066 0,3062 

L-Lisina 0,1659 0,2028 0,1904 0,2414 0,2286 

Suplemento Vitamínico
2 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

Suplemento Mineral
3 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

L-Treonina 0,0000 0,0050 0,000 0,0265 0,0200 

Complexo Enzimático 0,0000 0,0000 0,0180 0,0000 0,0180 

TOTAL: 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS 

Nutriente 

 Cálcio % 3,0990 3,0990 3,0990 3,0990 3,0990 

EM Mcal/Kg 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 

FDA 4,5592 7,2562 7,2776 9,9503 9,9724 

FDN 11,1857 15,1217 15,2885 19,0541 19,2217 

Fósforo Disponível 0,3230 0,3230 0,3230 0,3230 0,3230 

Fósforo Total 0,5484 0,5456 0,5463 0,5426 0,5434 

Lisina Total 1,2170 1,2170 1,2170 1,2170 1,2170 

Matéria seca 88,6480 89,0880 88,8657 89,5043 89,2877 

Met + Cistina total 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 

Metionina Total 0,6623 0,6748 0,6668 0,6875 0,6794 

Proteína Bruta 20,6595 20,6595 20,6595 20,6595 20,6595 

Sódio 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 

Treonina Total 0,7905 0,7660 0,7718 0,7660 0,7660 

Triptofano Total 0,2550 0,2623 - 0,2694 - 
1
Segundo as recomendações de Rostagno et al. (2011). 

2
 Níveis de garantia por kg do produto: Vitamina A 40.000.000 UI, vitamina D3 10.000.000 UI,  vitamina E 

80.000 UI, vitamina K3 10.000,0 mg, vitamina B12 64.000,0 mg, vitamina B1 7.200,0 mg, vitamina B2 

24.000,0 mg, vitamina B6 11.200,0 mg, Ácido Fólico) 4.000,0 mg, Ácido Pantotênico 48.000,0 mg, Ácido 

nicotínico 160.000,0 mg, Biotina 260,0 mg. 
3
 Composição básica do produto: Sulfato de ferro , sulfato de cobre, óxido de zinco, Monóxido de manganês, 

selenito de sódio, iodeto de cálcio, veículo Q.S.P.  Níveis de garantia por kg do produto: Manganês140.000 

mg, Zinco 120.000 mg, Ferro 100.000 mg, Cobre 18.000 mg, Iodo 2000 mg, selênio 600 mg. 
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A valorização nutricional nas dietas suplementadas com a enzima foi de 75 kcal 

de EM/Kg. A enzima utilizada foi a Allzyme SSF, um complexo enzimático derivado 

de fermentação de Aspergillus Níger, que possui uma combinação natural de enzimas 

celulases, xilanases, pectinases, amilases, proteases, beta-glucanases e fitases.  

O bagaço de caju utilizado foi subproduto da indústria de sucos, o qual passou 

pelo processo de secagem e posteriormente por trituração para produção do farelo que 

foi incluído na dieta em níveis de 7,5 e 15%. Foi realizada análise de composição 

nutricional de amostra do bagaço de caju desidratado no Laboratório de Nutrição 

Animal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Composição Nutricional do Bagaço de Caju Desidratado 

NUTRIENTES COMPOSIÇÃO 

Matéria Seca 88,96 

Matéria Mineral 95,36 

Matéria Orgânica 4,64 

Protéina Bruta 15,98 

Extrato Etéreo 2,42 

Energia Bruta 5622,3 Kcal 

Energia Digestível 1680 kcal/ED 

FDN 68,15 

FDA 41,15 

Celulose 24,30 

Hemicelulose 23,56 

Lignina 24,19 
Análise realizada no Laboratório de Nutrição Animal/UFRN. 

 

Para incorporação do complexo enzimático nas rações experimentais, foi 

realizada uma pré-mistura da enzima com uma porção dos ingredientes de maior 

proporção da dieta e, em seguida, essa pré-mistura foi incorporada às demais porções 

dos ingredientes de modo a realizar-se a mistura final e convencional dos ingredientes, 

de acordo com método descrito por Ebling et al. (2012). 

  As aves receberam água e ração ad libitum, sendo a ração fornecida duas vezes 

ao dia para minimizar o desperdício. As variáveis analisadas foram: consumo de ração 

(CR), conversão alimentar por dúzia de ovos (CAKDZ) e por massa de ovos (CAMO), 

produção de ovos (%PO/ave/dia), peso médio dos ovos (PMO) a massa de ovos (MO).  
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As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa estatístico SAEG 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 2007) em que os dados foram submetidos 

à análise de variância e as médias foram comparadas utilizando-se os testes de Dunnet e 

SNK, em nível de 5% de probabilidade. 

 

Variáveis Analisadas: 

 

Consumo de Ração 

 

O consumo de ração foi obtido pela diferença entre a ração fornecida no início e 

a sobra nos baldes e nos cochos no final do período experimental, sendo o resultado 

dividido pelo número de aves presente em cada repetição e pelo número de dias do 

período, com o resultado sendo expresso em ave/dia. 

Os baldes referentes a cada tratamento foram identificados com uma cor e cada 

repetição com um código.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Baldes identificados com cores e códigos de acordo 

com o tratamento e a repetição. 
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Figura 2 – Pesagem de sobra de ração 

 

 

Produção de Ovos (%PO/ave/dia) 

 

A coleta dos ovos foi realizada diariamente às 17:00 horas, sendo anotados em 

ficha de frequência de postura. A produção dos ovos em %/ave/dia foi calculada 

dividindo-se a quantidade de ovos totalizados por repetição de tratamento pelo número 

de aves. 

 

 

 

Peso Médio dos Ovos (PMO) 

 

A cada ciclo de 21 dias, todos os ovos de cada repetição eram pesados 

individualmente em balança de precisão (Figura 3) por 3 dias consecutivos e 

posteriormente realizado o cálculo da média usando o somatório dos pesos dos ovos 

pelo número de ovos produzidos por repetição e o resultado foi expresso em gramas (g). 
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Conversão Alimentar 

 

A conversão alimentar por massa de ovo foi calculada através da relação entre o 

consumo de ração e massa de ovo produzida. A conversão por dúzia de ovos foi 

calculada pela relação entre o consumo de ração dividida pelo número de ovos 

produzidos, sendo esse resultado multiplicado por doze e o resultado foi expresso em 

Kg/dúzia. 

 

Massa de Ovos (MAO) 

 

A massa de ovos em g/ave/dia foi calculada pela multiplicação da produção pelo 

peso médio dos ovos de cada repetição pelo número de ovos produzidos no período e o 

resultado obtido, dividido pela multiplicação entre o número de aves da repetição e 21 

dias, correspondente a um período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Pesagem de Ovo Inteiro em Balança de Precisão 
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Resultados e Discussão  

 

Na Tabela 3 são apresentadas as médias para as variáveis de produção de ovos 

ave/dia, consumo de ração, peso médio de ovos, massa de ovos, conversão alimentar 

por massa de ovos e conversão alimentar por dúzia de ovos. 

As aves submetidas às rações experimentais com inclusão de BCD, 

independente da adição ou não do complexo enzimático, apresentaram menor consumo 

de ração e maior PMO em relação à dieta controle. No entanto, não houve diferenças 

significativas entre a produção e a massa de ovos. 

Não foi verificada interação entre os níveis de BCD e da enzima para nenhuma 

das variáveis de desempenho avaliadas. Não houve efeito significativo do nível de 

inclusão do BCD no consumo de ração. No entanto, a adição de complexo enzimático 

nas dietas resultou em menor consumo de ração, maior produção de ovos e melhor 

conversão alimentar, tanto por massa quanto por dúzia de ovos. O peso médio dos ovos 

e a massa de ovos foram semelhantes entre as dietas sem ou com adição do complexo 

enzimático. Este resultado evidencia a influência do complexo enzimático sobre a 

biodisponibilidade de nutrientes da dieta, minimizando os fatores antinutricionais do 

bagaço de caju. 

  

Tabela 3 – Médias dos Tratamentos para as Variáveis de Consumo de Ração (CR), 

Produção de Ovos ave/dia (PO% Ave/dia), Peso Médio de Ovos (PMO), Massa de Ovos 

(MO), Conversão Alimentar por Massa de Ovos (CAMO) e Conversão Alimentar por 

Dúzia de Ovos (CAKDZ) 

TRATAMENTO CR 
PO% 

Ave/dia 
PMO MO CAMO CAKDZ 

T1 - 0% Bagaço de caju 28,686 91,031 11,467 10,350 2,780 0,385 

T2 - 7,5% Bagaço de caju  26,663* 85,753 11,796* 10,249 2,643 0,374 

T3 - 7,5% Bagaço de caju + CE 24,919* 89,883 12,332* 10,962 2,281* 0,336* 

T4 - 15% Bagaço de caju  25,928* 85,912 11,831* 10,303 2,557 0,366 

T5 - 15% Bagaço de caju + CE 24,897* 86,255 12,023* 10,396 2,411* 0,350 

EFEITOS 

      Bagaço de caju 0,0899 0,4057 0,1203 0,2849 0,7695 0,7899 

CE < 0,0001 0,2871 0,0005 0,1004 0,0032 0,0288 

Bagaço de caju X CE 0,1079 0,3651 0,0560 0,1992 0,1591 0,3438 

CV (%) 1,829 5,223 1,556 4,935 6,642 6,938 
* Médias diferem estatisticamente da média do tratamento controle, sem bagaço de caju, pelo teste 

Dunnett, a 5% de probabilidade. 
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Ramos (2005) afirma que ao utilizar um alimento alternativo com elevado teor 

de fibra bruta, a redução no consumo de ração já é esperada, em virtude da fibra 

diminuir a digestibilidade e absorção dos nutrientes e baixar o valor energético da ração. 

Silva et al., (2002), ao trabalharem com níveis de inclusão de farelo de vagem de 

algaroba na alimentação de codornas japonesas com 160 dias de idade, identificaram 

que o  aumento de fibra contida na dieta promoveu uma queda do  consumo de ração. 

Resultado semelhante foi encontrado por Tavernari (2008) estudando o efeito da 

inclusão de farelo de girassol e complexo enzimático em rações para frangos de corte. O 

autor observou diferença significativa no consumo de ração com diminuição em função 

da inclusão do farelo de girassol, porém a redução do consumo não causou efeitos 

negativos no desempenho destes animais. 

Sabe-se que aves jovens alimentadas com ração contendo altas quantidades de 

fibra apresentam redução no consumo, em decorrência do maior tempo de passagem do 

alimento pelo trato digestório (Choct, 2002), o que pode acarretar no aumento da 

população de microrganismos que competem com o hospedeiro pelos nutrientes 

presentes no lúmen intestinal e também produzir toxinas, prejudicando o desempenho 

dos animais (Nunes et al., 2001), isto ocorre principalmente quando o tipo de fibra do 

alimento é solúvel e apresenta grande capacidade de absorver água e formar substância 

gelatinosa no trato intestinal (Brito et al., 2008). 

Santos (2011) relata que os componentes insolúveis da fibra, que não sofreram 

digestão, proporcionam uma estimulação física na passagem da digesta, aumentando a 

motilidade por estimular o trato gastrointestinal, gerando maior volume de excretas. 

Nesse contexto, Lima et al. (2007) afirma que o complexo enzimático hidrolisa 

os polissacarídeos não amiláceos que podem potencialmente serem utilizados pelo 

animal, aumentando o aproveitamento de energia nos alimentos alternativos. O mesmo 

autor conclui que a liberação do conteúdo celular disponibilizado pela digestão 

enzimática aumenta a digestibilidade de vários nutrientes e que as enzimas promovem a 

redução da viscosidade da dieta, diminuindo os impactos negativos de resíduos não 

digestivos. No presente trabalho (Figura 4), foi possível observar este efeito positivo, 

visto que as fezes das aves submetidas às dietas com inclusão da enzima exógena 

apresentaram visível redução da quantidade de água. 

De acordo com Opalinski (2006) para que seja reduzida a viscosidade da digesta, 

é necessário que os polissacarídeos não amiláceos solúveis sejam decompostos em 

pequenas unidades através da ação enzimática, perdendo assim a capacidade de retenção 
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de água. Com a redução da viscosidade, a ação enzimática sobre o conteúdo intestinal é 

mais eficaz, sendo assim, há melhora na capacidade de digestão dos nutrientes, aumento 

na velocidade de trânsito intestinal e redução da quantidade de água nas fezes, o que 

proporciona melhor qualidade de cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Excretas da esquerda para a direita: Ração controle, tratamento 4 e 

tratamento 5. 

  

No caso do bagaço de caju desidratado, além do teor de fibra que influi 

diretamente no consumo, o alto teor de tanino prejudica a palatabilidade da ração, 

diminuindo o consumo, além de inibir a ação de algumas enzimas e formar complexos 

com carboidratos e principalmente proteínas, reduzindo assim sua digestibilidade 

(Ramos, 2005).  Fato esse confirmado pela observação dos cochos, onde é possível 

observar o acúmulo de bagaço de caju desidratado (Figura 5). 

 

 
Figura 5 –Acúmulo de BCD no cocho 
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Não houve diferença significativa para produção de ovos e massa de ovos, entre 

as aves que receberam dietas com inclusão do BCD, com ou sem complexo enzimático 

e àquelas submetidas à dieta controle. Da mesma forma, não foram verificados efeitos 

significativos do nível de BCD nem da adição do CE sobre estas variáveis. Este 

resultado corrobora com o obtido por Araújo (2011) avaliando o efeito da inclusão de 

níveis de farelo de girassol com ou sem a adição de complexo enzimático no 

desempenho de poedeiras. O autor afirma que pode ser feita a inclusão de farelo de 

girassol com ou sem a adição de complexo enzimático na ração de poedeiras sem 

prejudicar as variáveis de produção de ovos e massa de ovos, porém pelo fato do farelo 

de girassol ser um alimento rico em matéria fibrosa e ácido fítico, este autor esperava 

melhores resultados com a adição de complexo enzimático, porém isto não foi obtido 

em tal experimento. 

  De acordo com Barreto et al., (2007) a energia no metabolismo animal sofre 

partição, de modo que somente pequena parte (20 a 27%) do total de energia consumida 

é destinada à produção. Indicando que o baixo aporte energético na ração, muitas vezes, 

não é suficiente para atender à manutenção e à produção das aves, no entanto, isso 

depende da concentração de nutrientes por kcal de energia metabolizável da ração e da 

capacidade da ave de ajustar o consumo de ração em função dos nutrientes exigidos 

para melhor desempenho. 

Isso indica que as rações experimentais com a inclusão do bagaço de caju com 

ou sem a adição de complexo enzimático atenderam de forma satisfatória as exigências 

energéticas das codornas, proporcionando a manutenção do desempenho em relação à 

produção de ovos, mesmo nos tratamentos que houve diminuição do consumo de ração. 

Vale ressaltar ainda, que as rações experimentais com adição do complexo enzimático 

sofreram valorização de 75 kcal/kg, o que demonstra que a enzima atuou de forma 

significativa restaurando os níveis nutricionais das dietas.  

As aves que receberam dieta com inclusão de BCD independente do nível (7,5 e 

15%) com adição ou não do CE, apresentaram peso médio de ovos superior ao 

observado nas aves alimentadas com a dieta controle. Este resultado contraria em parte 

os resultados encontrados por Santos (2011) avaliando a inclusão de farelo de mamona 

no desempenho de codornas japonesas, a autora concluiu que as aves com menor 

consumo diminuíram a porcentagem de produção de ovos e tenderam a produzir ovos 
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mais pesados, nesse caso, com menores taxas de produção as unidades individuais 

produzidas foram maiores. 

Visto que o peso do ovo está relacionado diretamente com a ingestão de proteína 

e aminoácidos, sugere-se que a adição de complexo enzimático nas rações 

experimentais possibilitou uma melhor digestibilidade dos nutrientes da dieta, inclusive 

neutralizando os efeitos negativos do alto teor de fibra e tanino do bagaço de caju, assim 

como as rações experimentais com bagaço de caju desidratado sem o complexo 

enzimático foram balanceadas de forma tal a possibilitar uma digestão e absorção de 

proteínas e aminoácidos adequada às aves. Vale ainda ressaltar que o peso médio dos 

ovos do presente trabalho encontra-se com o peso acima da média aceita no mercado 

que é de 11 gramas. 

Soares (2005) observou uma diminuição linear do peso médio de ovos com a 

inclusão de seis níveis de farelo de amêndoas de caju na alimentação de codornas 

japonesas, gerando uma queda de 0,02 gramas para cada 1% de inclusão de farelo da 

amêndoa do caju acima do nível de 4%. Este autor afirma que aparentemente, o 

comprometimento da digestibilidade da porção nitrogenada da dieta pela inclusão de 

farelo da amêndoa do caju pode ter contribuído para a queda na produção de ovos. 

As dietas com inclusão de 7,5 e 15% de bagaço de caju desidratado com adição 

de complexo enzimático obtiveram as menores médias para conversão alimentar por 

massa de ovos apresentando diferença significativa para esta variável, fato este 

decorrente do baixo consumo de ração das aves submetidas a estes tratamentos, 

enquanto os outros tratamentos não diferiram significativamente comparados a dieta 

padrão. Tendo o tratamento com 7,5% de BCD com adição de complexo enzimático 

apresentado diferença significativa em relação os demais tratamento para a variável 

conversão alimentar por dúzia de ovos. Os resultados para conversão alimentar do 

presente trabalho diferem dos verificados por Ramos et al., (2006) que avaliando o 

desempenho e as características de carcaça de frangos alimentados com ração contendo 

subproduto do pseudofruto do caju, observou que a medida que o nível deste 

subproduto aumentou, houve uma piora na conversão alimentar. 

O Allzyme SSF por ser um complexo enzimático atua especificamente em 

diversos substratos, promovendo um melhor e maior aproveitamento dos nutrientes da 

dieta, possibilitando além da redução dos fatores antinutricionais, um melhor 

aproveitamento dos componentes nutricionais do bagaço de caju desidratado, tornando 

satisfatório o uso do bagaço de caju desidratado. De acordo com Murakami et al. (2007) 
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os complexos enzimáticos são mais efetivos no aproveitamento dos nutrientes da dieta, 

produzindo um máximo benefício.  

Campestrini et al. (2005) relata que enzimas exógenas aumentam a 

disponibilidade de polissacarídeos de reserva, gorduras e proteínas, protegidas da 

atividade digestória, pelos polissacarídeos da parede celular, além de minimizar os 

efeitos negativos provocados pelos fatores antinutricionais presentes nos diversos 

ingredientes, além de otimizar a atividade enzimática endógena, o que certamente 

contribuiu para uma maior biodisponibilidade dos nutrientes da dieta, contribuindo para 

um maior peso médio de ovos das aves submetidas aos tratamentos com adição do 

complexo. 

 Apesar de ser comprovada a contribuição positiva da inclusão de enzimas 

exógenas na alimentação de aves, dados controversos ainda são encontrados. Gentilini 

et al. (2009) avaliando o desempenho de poedeiras suplementadas com Allzyme SSF, 

observou diminuição do peso médio dos ovos. Este autor concluiu que este fato é 

decorrente do baixo consumo de ração em virtude da maior liberação de energia 

proporcionada pela enzima.  
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Conclusões 

 

 A inclusão de até 15% de bagaço de caju desidratado com adição ou não do 

complexo enzimático na alimentação de codornas em postura diminuiu o consumo de 

ração das aves e melhorou o peso médio dos ovos. A adição de complexo enzimático na 

dieta melhorou a conversão alimentar por massa de ovos e no tratamento com 7,5% de 

bagaço de caju desidratado melhorou a conversão alimentar por dúzia de ovos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ARAÚJO, W. A. G. Níveis de farelo de girassol e adição de complexo enzimático em 

rações para suínos e aves. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2011. 100f. 

Tese (Doutorado em Zootecnia). UFV, 2011 

 

BARRETO, S.L.T. et al. Níveis de energia metabolizável para codornas japonesas 

na fase inicial de postura. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.1, p.79-85, 2007. 

 

BRITO, M. S. et al. Polissacarídeos não amiláceos na nutrição de monogástricos – 

Revisão. Acta Veterinaria Brasilica, v.2, n.4, p.111-117, 2008. 

 

CAMPESTRINI, E., SILVA, V.T.M., APPELT, M.D. Utilização de Enzimas na 

Alimentação Animal. Revista Eletrônica Nutritime, v. 2, n. 6, p. 259-272, 

novembro/dezembro 2005. 

 

CHOCT, M. Non – starch polysaccharides: effect on nutritive value. In: Poutry 

feedstuffs: suppy, composition and nutritive value. In: MACNAB, J. M. e BOORMAN, 

k. n. (eds.) Factors influencing nutritive value. CAB Internacional. 2002. P. 221-235. 

 

EBLING, P. D. et al. Métodos de incorporação da enzima fitase em rações para 

poedeiras. Ciência Rural. V. 42, n.1, p. 160 – 165, jan. 2012. 

 

FARIAS, L. A. Pseudofruto do Cajueiro (Anacardium occidentale L.) para Suínos 

em Crescimento e Terminação. Teresina/ PI. Universidade Federal do Piauí, 2006. 

79f. (Dissertação de Mestrado em Ciência Animal). Centro de Ciências Agrárias, 2006. 

 

FARIAS, L. A. et al. Pseudofruto do cajueiro (Anacardium occidentale L.)  para 

suínos em crescimento: metabolismo de nutrientes e desempenho. Ciência Animal 

Brasileira, v. 9, n. 1, p. 100-109, jan./mar. 2008. 

 

GARCIA, A. F. Q. M. et al. Milheto na Alimentação de Poedeiras. Acta Scientiarum. 

Animal Sciences Maringá, v. 33, n. 1, p. 73-75, 2011. 

 

IWAHASHI, A. S. Utilização de Complexo enzimático em Dietas para Codornas de 

Corte. Maringá,PR: Universidade Estadual de Maringá, 2009. 55f. (Dissertação de 

Mestrado em Zootecnia). UEM, 2009. 

 

JÁCOME, I. M. D. T. et al. Desempenho produtivo de codornas alojadas em 

diferentes sistemas de iluminação artificial. Archivos de Zootecnia, v.61, n.235, p. 

449-456, 2012. 

 

LEANDRO, N.S.M. et al.  Desempenho produtivo de codornas japonesas (Coturnix 

coturnix japonica) submetidas a diferentes densidades e tipos de debicagem.   Acta 

Scientiarum. Animal Sciences, v.27, n.1, p.129-135, 2005. 

 



 
 

45 
 

LIMA, H. J. D. et al.Viabilidade Econômica do Uso de Fitase em Rações para 

Codornas Japonesas em Postura. Global Science and Technology, v. 02, n. 03, p.58 - 

65, set/dez. 2009. 

 

LIMA, M. R., et al. Enzimas exógenas na alimentação de aves. Acta Veterinaria 

Brasilica, v.1, n.4, p. 99-110, 2007.  

 

MURAKAMI, A. E., et al. Efeito da Suplementação Enzimática no Desempenho e 

Qualidade dos Ovos de Poedeiras Comerciais. Acta Sci. Anim. Sci. Maringá, v. 29, n. 

2, p. 165-172, 2007. 

  

NUNES, R.V.; BUTERI, C.B.; NUNES, C.G.V. et al.  Fatores antinutricionais dos  

ingredientes destinados à alimentação animal. In: SIMPÓSIO SOBRE 

INGREDIENTES NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, 2001, Campinas.  Anais… 

Campinas: Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, p. 235-272, 2001. 

 

OPALINSKI M. 2006. Utilização de enzima e soja integral em rações para frangos 

formuladas com ingredientes alternativos com base em aminoácidos digestíveis e 

totais. Curitiba/PR.. Universidade Federal do Paraná, 2006. 118f. (Dissertação de 

Mestrado em Ciências Veterinárias). Universidade Federal do Paraná, 2006. 

 

PESSÔA, G. B. S., TAVERNARI, F. C., VIEIRA, R. A., ALBINO, L. F. T. Novos 

Conceitos em Nutrição de Aves. Rev. Bras. Saúde Prod. Anim., Salvador, v.13, n.3, 

p.755-774 jul./set., 2012. 

 

RAMOS, L.S.N.; et al. Polpa do caju em rações para frangos de corte na fase final: 

desempenho e características de carcaça. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 35, n. 3, 

p. 804-810, 2006. 

 

RAMOS, L.S.N. Poupa de caju (Anacardium occidentale L) desidratada na 

alimentação de frangos de corte: metabolizabilidade, desempenho e características 

de carcaça. Teresina, PI: Universidade Federal do Piauí, 2005. 62f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência Animal). UFPI, 2005. 

 

ROSTAGNO, H. S., et al. Tabela Brasileira para Aves e Suínos: composição de 

alimentos e exigências nutricionais. 3º edição, 252p. 2011.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV. SAEG – Sistema de análises 

estatísticas e genéticas. Versão 9.1. Viçosa, MG, 2007.  

 

SANTOS, P. A. Avaliação do farelo de mamona processado na alimentação de 

codornas japonesas. Recife, PE: Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2011. 

79f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia). UFRPE, 2011. 

 

SILVA, J. H. V. et al. Uso da  Farinha Integral da Vagem de Algaroba (Prosopis 

juliflora (S. W.) D. C) na Alimentação de Codornas Japonesas. Revista Brasileira de 

Zootecnia, v.31, n.4, p.1789- 1794, 2002. 

 

TAVERNARI, F. C. Digestibilidade dos aminoácidos e valores energéticos do farelo 

de girassol e sua inclusão na ração de frangos de corte. Recife, Pernambuco: 



 
 

46 
 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2008.  76f . Dissertação (Mestrado em 

Zootecnia). UFRPE, 2008. 

 

VIANA, M. T. S., et al. Efeito do uso de enzimas sobre o desempenho e 

metabolismo de poedeiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n.6, p. 1068-

1073,2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Qualidade de Ovos de Codornas Japonesas Alimentadas com Ração 

Contendo Bagaço de Caju Desidratado e Complexo enzimático 
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Capítulo 3 

 

QUALIDADE DE OVOS DE CODORNAS JAPONESAS ALIMENTADAS COM 

RAÇÃO CONTENDO BAGAÇO DE CAJU DESIDRATADO E COMPLEXO 

ENZIMÁTICO 

 

 Resumo: Objetivou-se com o trabalho avaliar o efeito da inclusão de dois níveis 

bagaço de caju desidratado (BCD) com e sem adição de complexo enzimático sobre a 

qualidade de ovos de codornas. Foram utilizadas 200 codornas japonesas distribuídas 

em delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos, 5 repetições com 8 aves 

por repetição. O período experimental foi de 84 dias, divididos em 4 períodos de 21 

dias. Foram avaliados a gravidade específica, unidade Haugh, o índice gema e as 

relações entre ovo/casca, ovo/albúmen e ovo/gema. A inclusão de até 15% de bagaço de 

caju desidratado com ou sem adição de complexo enzimático na ração de codornas 

japonesas não interfere na qualidade interna e externa dos ovos. A inclusão de 7,5 e 

15% de BCD sem adição de complexo enzimático apresentaram as melhores médias 

para gravidade específica. 

 

Palavras-chave: Caju, coturnix coturnix japonica, qualidade de ovos  
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EGG QUALITY OF JAPANESE QUAIL FED DIETS CONTAINING CASHED 

BAGASSE DEHYDRATED AND ENZYME COMPLEX 

 

Abstract: The objective of the study was to evaluate the effect of adding two levels 

dehydrated cashew bagasse (BCD) with and without addition of enzyme complex on the 

quality of quail eggs. A total of 200 Japanese quail distributed in a completely 

randomized design with 5 treatments and 5 replicates with 8 birds per replicate. The 

experimental period was 84 days, divided into 4 periods of 21 days. We evaluated the 

specific gravity, Haugh unit, yolk index and the relationship between egg / shell egg / 

egg albumen and yolk /. The inclusion of up to 15% of cashew bagasse dehydrated with 

or without addition of enzyme complex in the diet of Japanese quails not interfere in the 

internal and external quality of eggs. The 7.5 and 15% BCD without added enzyme 

complex gave better means for specific gravity. 

 

 

Keywords: Cashew, coturnix coturnix japonica, egg quality  
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Introdução  

 

O ovo de codorna é considerado um dos alimentos mais completos da natureza, 

sendo rico em proteínas, gorduras, minerais, além de serem bons provedores de 

açúcares e vitaminas (Baptista, 2002).  Além ser um alimento completo e equilibrado 

em nutrientes, o ovo de codorna é uma fonte de proteína de baixo preço, podendo 

contribuir para melhorar a dieta de famílias de baixa renda (Leandro et al., 2005).  

Nesse contexto, pesquisadores têm trabalhado em busca de rações que atendam 

todas as necessidades metabólicas e produtivas das aves, com o menor custo possível, 

promovendo a produção de alimento de origem animal de qualidade, com viabilidade 

econômica e ainda, diminuindo o impacto ambiental causado pelas excretas destes 

animais. 

Apesar das dietas avícolas serem basicamente formuladas a base de milho e soja, 

a extrapolação de dados de exigências nutricionais, digestibilidade dos nutrientes e 

níveis de inclusão de alimentos determinados a partir de poedeiras e frangos de corte, na 

maioria das vezes, não permite balancear corretamente as rações para codornas animal, 

visto que estas apresentam particularidades como, por exemplo, maior taxa de passagem 

dos alimentos no trato digestório (Gomes et al., 2007). 

 Visto que alimentação representa mais de 70% do custo total do sistema 

produtivo das aves, é de grande importância a busca por alimentos alternativos na 

substituição total ou parcial do milho. O bagaço de caju desidratado apresenta-se como  

um subproduto de grande potencial para aproveitamento na alimentação animal, em 

função da sua expressiva produção, principalmente na região Nordeste e suas 

características nutricionais. 

Estima-se que o desperdício do pedúnculo do caju ultrapassa os 80%, valores 

superiores a 1,5 milhões de toneladas (MUNICÍPIOS DO CEARÁ, 2007), desta forma, 

o uso deste subproduto pode minimizar o problema da escassez de grãos na entressafra, 

a contaminação ambiental pelo despejo deste material de forma inadequada e ainda 

diminuir os custos do sistema de produção avícola. No entanto, alimentos alternativos 

como o BCD, costumam apresentar fatores antinutricionais, como altos níveis de 

polissacarídeos não amiláceos, que reduzem o aproveitamento de seus nutrientes pelas 

aves. 

Assim, outro ponto relevante é o uso de enzimas exógenas nas rações de aves, 

pois estas melhoram a disponibilidade e digestibilidade de diversos nutrientes, 
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minimizando o efeito negativo de fatores antinutricionais e representando de forma 

consistente, uma alternativa para auxiliar na melhoria de parâmetros produtivos e na 

rentabilidade avícola.  

Os estudos com o bagaço de caju desidratado para aves, mais especificamente 

para codornas, são escassos, sendo assim, de grande importância analisar a forma mais 

adequada de inclusão deste alimento na ração de codornas sem que haja prejuízos na 

qualidade dos ovos. Portanto, objetivou-se avaliar a qualidade de ovos de codornas 

japonesas alimentadas com ração contendo bagaço de caju desidratado, com ou sem 

complexo enzimático.  
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Material e Métodos  

 

A pesquisa foi desenvolvida no setor de avicultura da Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias da EAJ/UFRN em Jundiaí, localizada no município 

de Macaíba, Rio Grande do Norte. 

 Foram utilizadas 200 codornas japonesas com 87 dias de idade no início do 

experimento, se estendendo até os 171 dias de idade, sendo o período experimental de 

84 dias dividido em 4 períodos de 21 dias cada , de agosto a novembro de 2012. As aves 

possuíam média de peso de 177,63 g com desvio padrão de 4,92, distribuídas em 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2 + 1 (dois níveis de 

bagaço de caju x dois níveis de enzimas) + dieta controle sem bagaço de caju, 

totalizando cinco tratamentos com cinco repetições e com oito aves por cada repetição. 

Os tratamentos consistem em : T1- Ração padrão, T2- Ração com 7,5% de BCD 

sem CE, T3- Ração com 7,5% de BCD com CE, T4- Ração com 15% de BCD sem CE 

e T5- Ração com 15% de BCD com CE. 

 A distribuição das codornas foi feita em 25 gaiolas de arame galvanizado, 

dispostas em estantes de quatro gaiolas cada, medindo 33 x 33 x 14 cm, com cochos e 

bebedouros tipo calha, sendo os cochos subdivididos de acordo com o número de box 

por gaiola, com bandejas abaixo de cada gaiola para a coleta de excretas. 

As aves receberam água e ração à vontade, sendo a ração fornecida em dois 

arraçoamentos diários para diminuir o desperdício. Os ovos foram coletados 

diariamente às 17:00 horas, sendo contabilizados por cada repetição de tratamento 

sendo devidamente anotadas em planilhas.  

Durante o período experimental, as temperaturas máxima e mínima variaram 

entre 31 e 24º C. O sistema de ventilação do ambiente foi realizado através da 

manipulação de cortinas móveis com sistema de roldanas, levantadas durante o manejo 

da manhã e baixadas no final da tarde, sendo utilizada a luz natural, sem acréscimo de 

programa de luz artificial. 

As rações experimentais foram formuladas para atender as necessidades das 

codornas baseando-se nas recomendações nutricionais de Rostagno et al.(2011). O 

complexo enzimático (CE) utilizado foi o Allzyme SSF, produto de fermentação de 

Aspergillus niger, e o bagaço de caju foi proveniente da indústria de sucos, passou pelo 

processo de secagem e trituração para produção do farelo. O bagaço de caju foi incluído 
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nas rações experimentais em dois níveis: 7,5% e 15%, e o complexo enzimático 

incluído na proporção de 0,018%.  

Os níveis nutricionais dos tratamentos estão demonstrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição Percentual e Níveis Nutricionais das Rações Experimentais 

COMPOSIÇÃO ALIMENTAR 

Ingredientes (%) T1 T2 T3 T4 T5 

Milho 55,6523 46,6370 49,1122 37,6548 40,1222 

Farelo de Soja 34,0936 33,0549 32,2425 31,9642 31,1641 

Bagaço de Caju 0,0000 7,5000 7,5000 15,0000 15,0000 

Calcário 6,9967 6,9160 7,0022 6,8355 6,9216 

Óleo de Soja 1,0971 3,6532 2,4052 6,1995 4,9539 

Fosfato Bicalcico 1,1551 1,1683 0,6795 1,1819 0,6929 

DL-Metionina 0,3496 0,3693 0,3523 0,3896 0,3725 

Sal Comum 0,2897 0,2981 0,2977 0,3066 0,3062 

L-Lisina 0,1659 0,2028 0,1904 0,2414 0,2286 

Suplemento Vitamínico
2 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

Suplemento Mineral
3 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

L-Treonina 0,0000 0,0050 0,000 0,0265 0,0200 

Complexo Enzimático 0,0000 0,0000 0,0180 0,0000 0,0180 

TOTAL: 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS 

Nutriente 

 Cálcio % 3,0990 3,0990 3,0990 3,0990 3,0990 

EM Mcal/Kg 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 

FDA 4,5592 7,2562 7,2776 9,9503 9,9724 

FDN 11,1857 15,1217 15,2885 19,0541 19,2217 

Fósforo Disponível 0,3230 0,3230 0,3230 0,3230 0,3230 

Fósforo Total 0,5484 0,5456 0,5463 0,5426 0,5434 

Lisina Total 1,2170 1,2170 1,2170 1,2170 1,2170 

Matéria seca 88,6480 89,0880 88,8657 89,5043 89,2877 

Met + Cistina total 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 

Metionina Total 0,6623 0,6748 0,6668 0,6875 0,6794 

Proteína Bruta 20,6595 20,6595 20,6595 20,6595 20,6595 

Sódio 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 

Treonina Total 0,7905 0,7660 0,7718 0,7660 0,7660 

Triptofano Total 0,2550 0,2623 - 0,2694 - 
1
Segundo as recomendações de Rostagno et al., (2011). 

2
 Níveis de garantia por kg do produto: Vitamina A 40.000.000 UI, vitamina D3 10.000.000 UI,  vitamina E 

80.000 UI, vitamina K3 10.000,0 mg, vitamina B12 64.000,0 mg, vitamina B1 7.200,0 mg, vitamina B2 

24.000,0 mg, vitamina B6 11.200,0 mg, Ácido Fólico) 4.000,0 mg, Ácido Pantotênico 48.000,0 mg, Ácido 

nicotínico 160.000,0 mg, Biotina 260,0 mg. 
3
 Composição básica do produto: Sulfato de ferro , sulfato de cobre, óxido de zinco, Monóxido de manganês, 

selenito de sódio, iodeto de cálcio, veículo Q.S.P.  Níveis de garantia por kg do produto: Manganês140.000 

mg, Zinco 120.000 mg, Ferro 100.000 mg, Cobre 18.000 mg, Iodo 2000 mg, selênio 600 mg. 

 



 
 

54 
 

 

 Nos últimos três dias de cada período de 21 dias, os ovos de cada repetição 

foram pesados individualmente, sendo coletados aleatoriamente dois ovos íntegros de 

cada repetição, separados e identificados para posterior análise. 

 As variáveis analisadas foram: gravidade específica (GE), unidade Haugh (UH), 

índice gema (IG) e as relações entre os pesos e percentagens de albúmen, de gema e de 

casca. 

 

Gravidade Específica (GE) 

 

A gravidade específica foi determinada pelo método de flutuação salina, sendo 3 

ovos de cada repetição mergulhados em solução com diferentes densidade, variando de 

1,060 g/cm³ a 1,100 g/cm³ com intervalo de 0,005 g/cm³ , totalizando 9 soluções (Figura 

1). Um balde com água foi utilizado para mergulhar os ovos a cada troca de balde com 

solução salina. A gravidade específica do ovo foi representada pela solução de menor 

densidade onde este emergiu. 

 

 

Figura 1 – Baldes com Soluções Salinas, Balde com Água e Recipiente com Ovos 

Identificados para a Análise.  
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Figura 2 – Mensuração da Gravidade Específica 

 

 

Unidade Haugh (UH) 

 

A unidade Haugh é considerada o melhor parâmetro de qualidade de albúmen, 

sendo proposta em 1937 por Haugh (Baptista, 2002) . Esta avaliação consiste na relação 

entre o peso do ovo e a altura da clara densa obtida através da equação UH = 100 x log 

(H – 1,7 x W
0,37

 + 7,6), onde “H” é a altura da clara densa e “W” é o peso do ovo 

inteiro.  

 

 

Índice Gema 

 

De acordo com Marinho (2011), o índice gema é um indicador da natureza 

esférica da gema. O índice gema foi obtido mediante a relação entre as médias obtidas 

de altura e largura da gema: IG = AG/LG. 

 

Componentes dos Ovos  

 

Para avaliação da relação entre os componentes dos ovos, dada em percentagem, 

foram escolhidos aleatoriamente 2 ovos íntegros por repetição, pesados individualmente 
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e identificados (Figura 3) de acordo com o tratamento e a repetição. Após serem 

pesados inteiros, os ovos foram quebrados (Figura 4) e seus constituintes foram 

separados manualmente. Após a separação, as cascas foram secadas por 48 horas em 

temperatura ambiente e posteriormente pesadas (Figuras 6 e 7). As gemas foram 

pesadas (Figura 5) e o peso do albúmen obtido pela diferença entre o peso do ovo 

íntegro e os pesos da casca e da gema. As porcentagens dos componentes foram 

calculadas pela relação entre seu peso e o peso do ovo inteiro. 

 

 
Figura 3 – Ovos Identificados Para Posterior Análise. 

 

 
Figura 4 – Quebra e Corte da Casca do Ovo com Tesoura 
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Figura 5 – Pesagem da Gema 

 

 

 

 
Figura 6  – Secagem das Cascas dos Ovos 
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Figura 7 – Pesagem das Cascas dos Ovos. 

 

Para a obtenção da altura do albúmen, da altura e largura da gema foi utilizado um 

paquímetro digital (Figura 8), a pesagem dos ovos inteiros e de seus componentes foi 

feita individualmente em uma balança de precisão com escala de 0,01g.  

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando-se o programa 

estatístico SAEG (2007) e as médias foram comparadas utilizando-se os testes de 

Dunnet e SNK, em nível de 5% de probabilidade. 

 

 

 
Figura 8 – Mensuração da Altura da Gema com Paquímetro Digital. 

 

 

 

 



 
 

59 
 

Resultados e Discussão  

 

Os resultados das médias para as variáveis unidade Haugh, gravidade específica, 

índice gema, porcentagem de gema, porcentagem de albúmen e porcentagem de casca 

estão expostas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Médias para Unidade Haugh (UH), Gravidade Específica (GE), Índice Gema 

(IG), % de Albúmen, % de Gema e % de Casca. 

TRATAMENTO UH GE IG 
%  

ALBÚMEN 
%             

GEMA 
%               

CASCA 

T1 - 0% Bagaço de caju 90,646 1,0702 0,3290 57,376 33,391 9,233 

T2 - 7,5% Bagaço de caju  90,426 1,0736* 0,3326 56,148 34,379 9,472 

T3 - 7,5% Bagaço de caju + CE 91,102 1,0726 0,3362 57,195 33,473 9,331 

T4 - 15% Bagaço de caju  90,089 1,0734* 0,3356 56,149 34,403 9,447 

T5 - 15% Bagaço de caju + CE 91,167 1,0712 0,3240 56,732 33,841 9,426 

EFEITOS 

      Bagaço de caju 0,7387 0,3549 0,3101 0,6549 0,7224 0,8219 

CE 0,0445 0,0748 0,3805 0,1281 0,1950 0,6043 

Bagaço de caju X CE 0,6238 0,4852 0,0942 0,6543 0,7559 0,7004 

CV (%) 0,991 0,175 2,76 2,007 3,565 3,641 
* Médias diferem estatisticamente da média do tratamento controle, sem bagaço de caju, pelo teste 

Dunnett, a 5% de probabilidade. 

  
 

 

Não houve interação significativa entre os níveis de BCD e os níveis de enzimas 

para nenhuma das características de qualidade de ovos avaliadas, com exceção da GE. 

A utilização de BCD na dieta com ou sem complexo enzimático, não influenciou 

a qualidade interna e externa dos ovos. No entanto, a utilização de 7,5% de BCD com 

ou sem enzima e 15% de BCD com suplementação do complexo enzimático resultou 

em aumento da GE. Resultado que corrobora com as observações feitas por Murakami 

et al. (2007) que avaliaram o efeito da suplementação enzimática no desempenho e 

qualidade dos ovos de poedeiras comerciais. Estes autores observaram que a adição do 

complexo enzimático em dietas, cujos níveis nutricionais dos ingredientes foram 

valorizados, permitiu os mesmos níveis de produção que aqueles obtidos com uma dieta 

controle sem adição de enzima, o que demonstra a melhora na digestibilidade dos 

ingredientes. Observaram ainda, que os tratamentos com valorização energética e adição 

de enzimas resultaram em maior peso de ovos, porém não foi possível detectar 

diferenças sobre os percentuais de gema, de clara e de casca com as dietas 

suplementadas. 
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A unidade Haugh, mostrou-se acima da média encontrada na literatura, o que 

demonstra que a inclusão de bagaço de caju desidratado com ou sem adição de 

complexo enzimático não afetou a qualidade dos ovos de codorna. Marinho (2011) 

avaliando a qualidade de ovos de codornas estocados a temperatura ambiente e 

refrigerados obteve médias de UH de 76,29 e 84,51, respectivamente. Baptista (2002) 

avaliando a qualidade interna de ovos de codornas em função da temperatura de 

armazenamento obteve médias entre 88 e 68 decrescendo de acordo com o tempo de 

armazenamento de estocagem.  Murakami et al., (2007) afirma que a qualidade de ovos 

depende, em parte, da presença e estabilidade da camada de albúmen densa, fator este 

dado pela proteína ovomucina, sendo a medida da altura do albúmen que permite 

determinar a sua qualidade, pois à medida que o ovo envelhece, a proporção de 

albumina líquida aumenta em detrimento da densa.  

A gravidade específica é uma medida usada para avaliar a qualidade da casca 

dos ovos, sendo assim, podemos afirmar que ao inclusão do BCD, com ou sem enzima, 

não prejudicou a qualidade da casca dos ovos das aves submetidas às rações 

experimentais.  

 Lopes et al. (2006) estudando o efeito da densidade de alojamento e níveis de 

energia metabolizável sobre o desempenho zootécnico e característica dos ovos de 

codornas japonesas, verificaram que os níveis de energia influenciaram a densidade 

específica e a percentagem de casca dos ovos, em que as aves que receberam dieta com 

o nível de energia mais alto apresentaram ovos com densidade específica 

significativamente maior do que o das aves alimentadas com dietas contendo níveis 

mais baixos. 

De acordo com Leandro et al. (2006), a margem de lucro dos produtores de ovos 

de codornas e poedeiras comerciais muitas vezes é comprometida por problemas 

associados à qualidade da casca. De acordo com Costa et al. (2006) a quantidade de 

cálcio depositada na casca não varia tão substancialmente com a idade, porém o 

tamanho do ovo aumenta, aumentando a sua fragilidade.   

O índice gema não apresentou diferença significativa entre os tratamentos. As 

médias obtidas neste estudo foram menores que as encontradas na literatura, 

provavelmente devido à percentagem de albúmem e de gema, visto que a unidade 

Haugh esteve acima da média encontrada na literatura. Reis et al. (2006) avaliando as 

correlações fenotípicas entre as características qualitativas internas de ovos de codornas 

encontrou correlação negativa entre percentagem de gema e unidade Haugh, o que 
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sugere que o uso da unidade Haugh como parâmetro de seleção em um programa de 

melhoramento, pode vir acarretar em diminuição da percentagem de gema. 

Baptista (2002), avaliando a qualidade interna de ovos de codornas em função da 

temperatura de armazenamento, obteve índice de gema com variação de 0,47 a 0,44 no 

período de 29 dias em ovos refrigerados a 1ºC, enquanto que no mesmo período, ovos 

armazenados em temperatura ambiente apresentaram variação de 0,47 a 0,12. Gravena 

et al. (2011), avaliando a inclusão de minerais orgânicos na dieta de codornas japonesas, 

obteve índice de gema de 0,47 na dieta controle e 0,48 para o maior nível de 

suplementação mineral, não resultando em diferença significativa. 

A inclusão do bagaço de caju, com ou sem a adição de complexo enzimático não 

afetou a porcentagem dos constituintes dos ovos, ou seja, a inclusão deste alimento 

alternativo na alimentação de codornas não altera a qualidade dos ovos, comparado a 

ração controle sem bagaço de caju desidratado. O bagaço de caju desidratado possui um 

baixo nível de energia metabolizável, porém a correção deste nível com uma maior 

inclusão de óleo nas rações experimentais sem a adição do complexo enzimático, 

provavelmente contribuiu com a digestibilidade destas dietas, não havendo assim, 

comprometimento da qualidade e disponibilidade de proteína e aminoácidos das rações. 

Observa-se que as porcentagens de gema e de albúmen obtidas neste trabalho 

são superiores aos achados por Teixeira et al. (2012), que avaliaram o efeito da inclusão 

de quatro níveis de bagaço de caju desidratado na ração de codornas japonesas sobre a 

qualidade de ovos. Segundo Teixeira et al. (2012) quanto maior a percentagem de 

albúmem, melhor é a qualidade do ovo avaliado e esta medida está associada com a 

aparência de ovos frescos.  
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Conclusões 

 

A inclusão de até 15% de bagaço de caju desidratado, com ou sem adição de 

complexo enzimático, na ração de codornas japonesas não interfere na qualidade interna 

e externa dos ovos.  
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Capítulo 4 

Viabilidade Econômica do Uso de Bagaço de Caju Desidratado e 

Complexo Enzimático em Rações para Codornas Japonesas em Postura 
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Capítulo 4 

 

VIABILIDADE ECONÔMICA DO USO DE BAGAÇO DE CAJU 

DESIDRATADO E COMPLEXO ENZIMÁTICO EM RAÇÕES PARA 

CODORNAS JAPONESAS EM POSTURA 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivou avaliar a viabilidade do uso de dois níveis 

bagaço de caju desidratado (BCD) com e sem adição de complexo enzimático na 

alimentação de codornas japonesas em postura. Foram utilizadas 200 codornas 

japonesas distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos, 5 

repetições com 8 aves por repetição. O período experimental foi de 84 dias, divididos 

em 4 períodos de 21 dias. O preço de uma dúzia de ovos de codornas foi obtido 

considerando o preço cotado no Estado do Rio Grande do Norte no mês de agosto de 

2012. Os parâmetros avaliados foram: a Receita Bruta Média, o Custo Médio, a 

Margem Bruta, o Índice de Rentabilidade e o Ponto de Equilíbrio. Nas condições em 

que o experimento foi conduzido, pode-se afirmar que a inclusão de até 15% de bagaço 

de caju desidratado com adição de complexo enzimático na alimentação de codornas é 

viável economicamente, tendo o nível de 7,5% com adição de complexo enzimático 

apresentado os melhores índices econômicos. 

 

 

Palavras Chave: Viabilidade, bagaço de caju, complexo enzimático, índices 
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ECONOMIC VIABILITY OF THE USE OF DEHYDRATED BAGASSE 

CASHEW AND ENZYME COMPLEX IN DIETS FOR LAYING QUAILS 

 

Abstract: This study was aimed to evaluate the feasibility of using two levels 

dehydrated cashew bagasse (BCD) with and without addition of enzyme complex in 

feeding Japanese quails. A total of 200 Japanese quail distributed in a completely 

randomized design with 5 treatments and 5 replicates with 8 birds per replicate. The 

experimental period was 84 days, divided into 4 periods of 21 days. The price of a 

dozen quail eggs was obtained considering the price quoted in the state of Rio Grande 

do Norte in August 2012. The parameters evaluated were: Gross Middle East Cost, 

Gross Margin, Profitability Index and Breakeven. Under conditions in which the 

experiment was conducted, it can be stated that the inclusion of up to 15% of cashew 

bagasse dehydrated with added enzyme complex feeding quail is economically viable, 

with the level of 7.5% with the addition of complex enzyme presented the best 

economic indices. 

 

 

Keywords: Viability, crushed cashews, enzymatic complex indices 
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Introdução 

 

O êxito na produção avícola é resultado da integração de vários fatores como  

melhoramento genético, nutrição, sanidade e manejo. O avanço nessas áreas e a 

introdução de modernas tecnologias ligadas à produção animal contribuíram para a 

expansão da avicultura a nível mundial. Tais avanços levaram a uma redução nos 

custos, tendo em vista o melhor aproveitamento dos nutrientes, consequentemente 

melhorando a conversão alimentar e o desempenho dos animais. Na área da nutrição, 

muitas pesquisas têm sido realizadas na busca de alternativas que possibilitem a 

formulação de rações mais eficientes e econômicas, visto que a alimentação constitui o 

item de maior custo na produção avícola (Strada et al., 2005). 

De acordo com Ramos (2005) as aves podem se adaptar a regimes alimentares 

diversos, o que possibilita definirem programas de alimentação mais econômicos. Neste 

sentido, a utilização de alimentos alternativos e a adição de enzimas na alimentação de 

aves são aspectos de grande interesse por parte de nutricionistas animais. 

As enzimas são excelentes alternativas para reduzir os custos de produção de 

ovos, uma vez que proporcionam melhora significativa na digestibilidade dos alimentos, 

permitindo alterações nas formulações das rações de forma a minimizar o custo, 

maximizando o uso de ingredientes energéticos e proteicos nas rações (Murakami et al., 

2007). Krabbe (2011) afirma que a adoção de enzimas na nutrição animal é inevitável, 

especialmente pelo seu potencial em proporcionar um menor custo de produção de 

dietas, reduzirem a excreção de nutrientes através de excretas, diminuindo assim o 

impacto ambiental e permitir uma melhor sustentabilidade da avicultura. 

Em relação ao uso de alimentos alternativos na ração de aves, deve-se considerar 

além da qualidade nutricional, a disponibilidade comercial deste alimento, e seu preço 

em relação aos ingredientes tradicionais, milho e soja, para que haja vantagem 

econômica, visto que um dos pontos cruciais na substituição dos alimentos 

convencionais por um alimento alternativo é a manutenção da qualidade nutricional da 

dieta, com redução no custo. 

A proposta de estudar a inclusão do bagaço de caju (Anacardium occidentale L.) 

desidratado em rações para aves é de fundamental importância, pois busca reduzir os 

custos de produção do setor avícola, principalmente da região Nordeste do Brasil que 

sofre com a escassez de grãos na entressafra. Justifica-se o potencial de uso do caju por 
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ser uma cultura de região tropical, com alta disponibilidade de seus produtos e 

subprodutos no Nordeste brasileiro (Ramos, 2005), além disso, o pseudofruto é em 

grande parte desperdiçado no campo, o que possibilita que seja comprado por um baixo 

custo. 

De acordo com Farias (2006), outro aspecto relevante está relacionado à 

racionalização do processo produtivo, pela possibilidade de lançarem-se no mercado 

dietas de menor custo, com o uso de ingredientes regionais, de modo que os animais 

consigam desenvolver-se com eficiência, o criador obter maior lucratividade e, ao 

mesmo tempo, colocar à disposição dos consumidores produtos de boa qualidade com 

menor preço. 

Nesse contexto, objetivou-se com o presente estudo, avaliar a viabilidade 

econômica da utilização de bagaço de caju desidratado e complexo enzimático na 

alimentação de codornas japonesas em postura. 
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Material e Métodos 

 

Foram utilizadas 200 codornas da subespécie japonesas com 87 dias de idade, 

com média de peso de 177,63 g com desvio padrão de 4,92, alojadas em gaiolas de 

arame galvanizado, medindo 33 x 33 x 14 cm, dotadas de cochos e bebedouros tipo 

calha. As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 2 x 2 + 1 (2 níveis de bagaço de caju x 2 níveis de enzimas) + dieta 

controle, sem bagaço de caju, totalizando 5 tratamentos com 5 repetições e com 8 aves 

cada repetição.  

Os tratamentos consistiam em: T1- Ração padrão, T2- Ração com 7,5% de BCD 

sem complexo enzimático, T3- Ração com 7,5% de BCD com complexo enzimático, 

T4- Ração com 15% de BCD sem complexo enzimático e T5- Ração com 15% de BCD 

com complexo enzimático. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto e novembro de 2012, 

compreendendo 84 dias divididos em 4 períodos de 21 dias. Foram utilizadas rações 

fareladas do tipo postura I formuladas de acordo com as exigências nutricionais 

recomendadas para a categoria por Rostagno et al.,(2011), (Tabela 1). 

A enzima utilizada foi a Allzyme SSF, um complexo enzimático derivado de 

fermentação de Aspergillus Níger, que possui uma combinação natural de enzimas 

celulases, xilanases, pectinases, amilases, proteases, beta-glucanases e fitases. O bagaço 

de caju utilizado foi subproduto de uma indústria de sucos no estado do Rio Grande do 

Norte, o qual passou pelo processo de secagem e posteriormente por trituração para 

produção do farelo que foi incluído na dieta em níveis de 7,5 e 15%. 
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Tabela 1 – Composição Percentual e Níveis Nutricionais das Rações Experimentais
1 

COMPOSIÇÃO ALIMENTAR 

Ingredientes (%) T1 T2 T3 T4 T5 

Milho 55,6523 46,6370 49,1122 37,6548 40,1222 

Farelo de Soja 34,0936 33,0549 32,2425 31,9642 31,1641 

Bagaço de Caju 0,0000 7,5000 7,5000 15,0000 15,0000 

Calcário 6,9967 6,9160 7,0022 6,8355 6,9216 

Óleo de Soja 1,0971 3,6532 2,4052 6,1995 4,9539 

Fosfato Bicalcico 1,1551 1,1683 0,6795 1,1819 0,6929 

DL-Metionina 0,3496 0,3693 0,3523 0,3896 0,3725 

Sal Comum 0,2897 0,2981 0,2977 0,3066 0,3062 

L-Lisina 0,1659 0,2028 0,1904 0,2414 0,2286 

Suplemento Vitamínico
2 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

Suplemento Mineral
3 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

L-Treonina 0,0000 0,0050 0,000 0,0265 0,0200 

Complexo Enzimático 0,0000 0,0000 0,0180 0,0000 0,0180 

TOTAL: 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS 

Nutriente 

 Cálcio % 3,0990 3,0990 3,0990 3,0990 3,0990 

EM Mcal/Kg 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 

FDA 4,5592 7,2562 7,2776 9,9503 9,9724 

FDN 11,1857 15,1217 15,2885 19,0541 19,2217 

Fósforo Disponível 0,3230 0,3230 0,3230 0,3230 0,3230 

Fósforo Total 0,5484 0,5456 0,5463 0,5426 0,5434 

Lisina Total 1,2170 1,2170 1,2170 1,2170 1,2170 

Matéria seca 88,6480 89,0880 88,8657 89,5043 89,2877 

Met + Cistina total 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 

Metionina Total 0,6623 0,6748 0,6668 0,6875 0,6794 

Proteína Bruta 20,6595 20,6595 20,6595 20,6595 20,6595 

Sódio 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 

Treonina Total 0,7905 0,7660 0,7718 0,7660 0,7660 

Triptofano Total 0,2550 0,2623 - 0,2694 - 
1
Segundo as recomendações de Rostagno et al., (2011). 

2
 Níveis de garantia por kg do produto: Vitamina A 40.000.000 UI, vitamina D3 10.000.000 UI,  vitamina E 

80.000 UI, vitamina K3 10.000,0 mg, vitamina B12 64.000,0 mg, vitamina B1 7.200,0 mg, vitamina B2 

24.000,0 mg, vitamina B6 11.200,0 mg, Ácido Fólico) 4.000,0 mg, Ácido Pantotênico 48.000,0 mg, Ácido 

nicotínico 160.000,0 mg, Biotina 260,0 mg. 
3
 Composição básica do produto: Sulfato de ferro , sulfato de cobre, óxido de zinco, Monóxido de manganês, 

selenito de sódio, iodeto de cálcio, veículo Q.S.P.  Níveis de garantia por kg do produto: Manganês140.000 

mg, Zinco 120.000 mg, Ferro 100.000 mg, Cobre 18.000 mg, Iodo 2000 mg, selênio 600 mg. 
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A análise econômica do experimento foi baseada na metodologia proposta por 

Garcia et al. (2012). Para verificar a viabilidade econômica da substituição do milho 

pelo bagaço de caju e adição de complexo enzimático na alimentação de codornas 

japonesas, utilizou-se a equação descrita por Bellaver et al. (1985), que consiste em 

calcular o custo médio da ração por dúzia de ovos. O preço de uma dúzia de ovos de 

codornas foi obtido considerando o preço cotado no Estado do Rio Grande do Norte no 

mês de agosto de 2012.  

Foi avaliado a Receita Bruta Média, Custo Médio, Margem Bruta e Índice de 

Rentabilidade. A Receita Bruta Média é o resultado entre o preço de venda no mercado 

multiplicado pela quantidade de ovos produzidos, o Custo Médio da Ração (CR) foi 

calculado conforme a composição centesimal das rações experimentais e o custo de 

cada matéria prima, cujos preços foram considerados conforme a cotação no mesmo 

período. A Margem Bruta (MB) foi obtida pela diferença entre a Receita Bruta Média 

(RB) e o CR. O Índice de Rentabilidade (IR) foi obtido pelo quociente MB e CR, 

mostrando a taxa de retorno do capital empregado somente considerando os custos com 

a ração.  

Outro parâmetro a ser avaliado é o ponto de equilibro, o qual define o ponto que 

iguala a receita de ovos produzidos ao custo de produção, ou seja, quantas dúzias de 

ovos são necessárias para se cobrir os custos de produção com a ração, chamado de 

retorno zero. Sendo assim, considerando que a RB é produto entre a quantidade de 

dúzias de ovos produzida (Qdz) e o preço da dúzia de ovos (Pdz) e que o CR é produto 

entre a quantidade de ração consumida (Qr) e o preço da ração (Pr)  conforme 

tratamento utilizado temos que: 

 

RB = Qdz. Pdz 

CR = Qr . Pr 

 

Por calcular somente os custos com a alimentação, desconsiderando os demais 

custos, denominamos este caso de ponto de equilíbrio parcial.  Logo, o ponto de 

equilíbrio se estabelece quando: 

 

RB = CR 

Qdz. Pdz = Qr . Pr 

Qdz = ( Qr . Pr)/Pdz 
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Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 2 estão descritos os custos do kg das rações experimentais, o custo 

por kg de ovos e por dúzia de ovos. O custo das rações experimentais foram equivalente 

ou superiores à ração controle em até 9%. Porém, o custo em relação ao kg de ovos e a 

dúzia de ovos foram equivalentes ou menores que a ração controle em até 18%. Este 

resultado se deve ao menor consumo das aves submetidas às rações experimentais com 

o uso de bagaço de caju desidratado, independente do uso do complexo enzimático, o 

que proporcionou menores médias para conversão alimentar por massa de ovos e por 

dúzia de ovos. 

 O menor custo por kg de ovos e por dúzia de ovos foi do tratamento com 

inclusão de 7,5% de BCD com adição de complexo enzimático e o maior custo foi do o 

tratamento com 15% de BCD sem adição de complexo enzimático, o qual foi 1,4% e 

3,2% mais caro, respectivamente, que a ração controle. Isto ocorreu devido aos maiores 

níveis de óleo de soja e fosfato bicálcico desta dieta. 

 

Tabela 2 - Custo de Rações Formuladas Com Dois Níveis de Bagaço de Caju Desidratado (7,5 e 

15%) e sem/com adição do complexo enzimático 

      
Bagaço de Caju Desidratado (BCD) 

Complexo 

Enzimático 

 

7,5%   15% Controle 

Custo de Kg de Ração (R$ por Kg) 

0 

 

0,82 

 

0,86 
0,78 

180 

 

0,78 

 

0,82 

Custo de Kg de Ovos (R$ em Kg) 

0 

 

2,16 

 

2,19 
2,16 

180 

 

1,77 

 

1,97 

Custo de Dúzia de Ovos (R$ por dúzia) 

0   0,30   0,31 
0,30 

180   0,26   0,28 

 

 

Na Tabela 3, encontram-se os valores referentes à análise econômica do estudo 

para custo da ração, custo médio da ração, margem bruta e índice de rentabilidade.  
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Tabela 3 - Parâmetros de Avaliação Econômica para Uma Dúzia de Ovos (Receita 

Bruta Média (RB), Custo da Ração (CR), Custo Médio da Ração (CR), Margem Bruta 

(MB) e Índice de Rentabilidade (IR) 

      Rações Experimentais 

 

T1 T2 T3 T4 T5 

Item 

     
RB 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

CR 0,78 0,82 0,78 0,86 0,82 

CR 0,30 0,30 0,26 0,31 0,28 

 MB 0,78 0,78 0,82 0,77 0,80 

IR 2,600 2,600 3,154 2,483 2,857 
T1- Ração Controle; T2 – 7,5% de BCD sem CE; T3 – 7,5% de BCD com CE; T4 – 15% de 

BCD sem CE; T5 – 15% de BCD com CE. 

 

 

Os índices econômicos juntamente com os dados de desempenho contribuem de 

forma direta para a escolha do melhor tratamento quanto à sua viabilidade econômica. O 

tratamento com 7,5% sem adição de complexo enzimático foi equivalente ao tratamento 

controle para custo de ração, o mesmo nível de BCD com adição de complexo 

enzimático obteve o melhor retorno financeiro em relação aos outros tratamentos, com 

uma margem bruta e o índice de rendimento em torno de 5% e 17,6% superiores ao 

tratamento controle, respectivamente. Entretanto, se tratando de um período de 

entressafra de grãos, com escassez e aumento das matérias prima tradicionais, o uso de 

bagaço de caju na alimentação de poedeiras é uma alternativa viável quanto ao aspecto 

econômico e de desempenho zootécnico nos tratamentos com inclusão de 7,5% de BCD 

independente da adição de complexo enzimático, e no tratamento com até 15% de BCD 

com adição de complexo enzimático.  

Lima et al. (2009) avaliando a viabilidade econômica do uso da enzima fitase na 

alimentação de codornas japonesas, obteve melhores resultados para o nível de 400 

UF/Kg, pois esta proporcionou maiores retornos financeiros, devido à melhor conversão 

alimentar e menor custo, pela redução da adição de ingredientes na ração. 

Moreira et al. (2009) avaliou a inclusão de 15% da casca  de soja e adição de 

quatro níveis de complexo enzimático (0, 200, 400 e 600 mg/Kg) na alimentação de 

suínos e obteve como melhor resultado o uso de complexo enzimático no nível de 600 

mg/kg por apresentar mesmo custo de ração por quilograma de suíno produzido em 
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comparação à ração à base de milho e farelo de soja, sem casca de soja. Essa melhor 

resposta pode ser reflexo da melhora na conversão alimentar da dieta contendo 15% de 

casca de soja e suplementada com complexo enzimático no nível de 600 mg/kg. 

Assuena (2007), estudando a inclusão de quatro níveis da enzima fitase na 

alimentação de frangos, verificou que os diferentes níveis da enzima, com as respectivas 

matrizes nutricionais, proporcionaram redução no custo por quilo da ração de 1,37; 

2,82; 4,03 e 5,25%, respectivamente para os tratamentos com 250, 500, 750 e 1000 

FTU/Kg de ração, isto ocorreu principalmente devido à redução na inclusão de óleo de 

soja e do fosfato bicálcico. 

Moura et al. (2010) estudando o desempenho e qualidade de ovos de codornas 

japonesas alimentadas com rações contendo sorgo em substituição ao milho concluiu 

que as inclusões crescentes de sorgo nas rações promoveram redução nos custos das 

formulações, sendo o preço do sorgo em torno de 25% inferior ao custo do milho, os 

autores ainda afirmam que relações de custo entre o milho e o sorgo inferiores a 20% 

podem inviabilizar a substituição total do milho pelo sorgo, devido à necessidade de 

inclusão de aminoácidos sintéticos e de óleo vegetal para corrigir o perfil nutricional do 

sorgo. 

O ponto de equilíbrio especifica o número de ovos necessários para se cobrir os 

custos com a ração (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Ponto de Equilíbrio segundo os tratamentos 

Tratamentos  Ponto de Equilíbrio Ovos 

Ração Controle 0,27 3,24 

7,5% de BCD sem CE 0,27 3,24 

7,5% de BCD com CE 0,24 2,88 

15% de BCD sem CE 0,28 3,36 

15% de BCD com CE 0,25 3,00 

 

Ou seja, para o tratamento com melhores índices econômicos, são necessários 

2,88 ovos para cobrir os custos com a ração enquanto que para o tratamento controle 

esse valor chega a 3,24 ovos, cerca de 11% de diferença. Tal resultado pode ser bastante 

significativo se tratando em produção de ovos em escala industrial. Avaliando a 

substituição do milho por milheto em escala crescente de 0 a 100%, na alimentação de 

codornas japonesas, Garcia et al., (2012) obteve o menor custo médio para o nível de 

substituição de 40%, com um ponto de equilibro de 3,99 contra 4,51 da dieta controle. 
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Conclusões 

 

Nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se afirmar que a 

inclusão de até 15% de bagaço de caju desidratado com adição de complexo enzimático 

na alimentação de codornas é viável economicamente, tendo o nível de 7,5% com 

adição de complexo enzimático apresentado os melhores índices econômicos. 
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