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RESUMO   

 

NÍVEIS ENERGÉTICOS DE FARELO DE CACAU E SUA 

UTILIZAÇÃO PARA FRANGOS DE CORTE 
 

 

O gasto com alimentação no sistema de produção de aves equivale a 

aproximadamente 70% do custo total, levando profissionais da área a buscarem 

alimentos alternativos no sentido de reduzir estes custos. O farelo de cacau, dentre 

vários resíduos das indústrias de processamento existentes, pode apresentar potencial 

para utilização na alimentação de não ruminantes como alimento alternativo em 

substituição aos alimentos convencionais, por ser uma cultura de região tropical com 

disponibilidade no Nordeste brasileiro e possuir preço baixo. Foram realizados dois 

experimentos com o objetivo de avaliar a composição química, valores energéticos do 

farelo de cacau (FC) e desempenho para frangos de corte. No experimento I, foi 

realizado um ensaio de metabolismo através do método de coleta total de excretas. 

Foram utilizados 108 pintos de corte da linhagem Cobb com 22 dias de idade, 

distribuídos em 2 tratamentos, com 9 repetições de 6 aves cada. Os tratamentos foram 

constituídos de uma dieta referência, formulada para atender as necessidades 

nutricionais dos frangos de corte, em que a ração referência foi substituída em 30% pelo 

farelo de cacau. No experimento II, foi realizado teste de desempenho de frangos de 

corte, utilizando 300 frangos de corte da linhagem Cobb, nas idades de 1 a 42 dias, 

distribuídos em 5 tratamentos com 6 repetições de 10 aves cada. Os tratamentos tinham 

diferentes níveis de inclusão de FC, sendo 0; 3; 6; 9 e 12%. Ao final dos 42 dias, houve 

o abate dos animais para avaliação de carcaça. O valores de EMA e EMAn encontrados 

para o farelo de cacau foram: 1.945,11 kcal/kg e 1.834,74 kcal/kg, respectivamente. O 

farelo de cacau prejudica o desempenho de frangos de corte. Não é recomendado a 

utilização do farelo de cacau para dietas de frangos de corte. 

 

 

Palavras-chave: Alimento alternativo, avicultura, consumo de ração. 
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ABSTRACT  

 

ENERGY LEVELS OF COCOA MEAL AND THEIR USE FOR BROILER 

 

Spending on food there poultry production system equals to 70% approximate total cost, 

taking professional area the alternative food not seek sense collect these custodian. 

Cocoa meal, among various wastes of existing process industries, may present potential 

paragraph use in power not ruminants as an alternative food instead to conventional 

foods, being a region of culture with tropical availability no brazilian northeast and 

possess low price. We were done two experiments with the objective of evaluating a 

chemical composition, energy values of cocoa meal (fc) and performance paragraph 

broilers. no experiment i was held hum metabolism test through do collection method 

total excreta. Were used 108 broiler chicks from cobb with 22 days of age in 2 

treatments with 9 repetitions of six birds each. treatments were made up of reference a 

diet formulated to meet nutritional needs as of broilers, in que a ration reference was 

replaced by 30% hair cocoa meal. No experiment ii, was held broiler performance test 

using 300 broiler chickens of cobb, nas ages 1-42 days distributed treatments with in 5 6 

repetitions of 10 birds each. The treatments had different levels of cf inclusion, being 0; 

3; 6; 9 to 12%. the end of 42 days, there was the slaughter of animals paragraph housing 

assessment. The ema values and amen found for were cocoa meal: 1945.11 kcal / kg 

and 1834.74 kcal / kg. Cocoa meal impairs broiler performance. It is not recommended 

the use of cocoa meal paragraph diets of broilers. 

 

Keywords: alternative food, poultry, feed intake. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 – CENÁRIO DA AVICULTURA DE CORTE NO BRASIL  

A avicultura de corte no setor agropecuário brasileiro é uma das mais 

importantes atividades, com receita cambial, de US$ 7,7 bilhões (UBABEF, 2013). Esse 

elevado valor é resultado de fatores, como melhoramento genético, nutrição e manejo, 

que apresentaram avanços satisfatórios na avicutura. Qualquer falha em alguns desses 

fatores pode acarretar em prejuízos e menor eficiência de produção (TAVERNARI et 

al., 2008). 

Além dos fatores citados, o dinamismo no setor pecuário, onde se precisa 

atender a produção e a exigência dos consumidores, e também com a mudança de 

pensamento dos empresários em relação à atividade da avicultura de corte, tratando 

como empresa de fato, ainda somada a isso, o aumento de renda desses produtores 

acarretaram no aumento do plantel de aves e fazendo com que seja mais uma fonte de 

renda alternativa ao cultivo de grãos (FRANCO et al., 2011).  

Seguindo estes avanços, a avicultura de corte, acrescentou ao setor agropecuário 

quase 9% em 2010 e consumiu mais de 30 milhões de toneladas de ração 

(SINDIRAÇÕES, 2011). O consumo da carne de frango aumentou, tendo em vista a 

alta produção no ano, 12.645 milhões de toneladas, sendo o consumo per capita 45 Kg, 

porém a produção sofreu redução de 3,17% em relação a 2012. Da produção total de 

frangos produzidos no Brasil em 2013, 69% foi para consumo interno e 31% para 

exportação (UBABEF, 2013). 

Como não dispomos em alta quantidade dos grãos essenciais para formulação 

das rações aqui no nordeste, um dos principais gargalos da atividade é a logística do 

transporte rodoviário que, em função de baixas condições, ocasiona aumento no valor 

do frete fazendo com que ocorra aumento no produto final destinado a exportação 

(FRANCO et al., 2011). Com o aumento no valor do transporte, acarreta a elevação do 

produto final. 

Ainda mais preocupante é a diminuição do número aves (galos, frangos, frangas 

e pintos) devido à estiagem no sul do país em 2012, a escassez de soja aumentou a cerca 
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de 100% e a quebra da safra do milho norte-americano aumentou em 40% (UBABEF, 

2013). Em 2004 era de 41.500 cabeças e 2011 foi de 23.600 cabeças, reduzindo 

aproximadamente metade do plantel (IBGE, 2011).  

Segundo Santos Filho et. al. (2011) o crescimento das exportações nacionais 

demonstra uma maior competitividade de mercado, associada à qualidade sanitária das 

criações brasileiras. No começo do século XXI, diversas enfermidades, tais como gripe 

dos frangos e mais recentemente conhecida como a gripe A, apareceram no mundo. 

Porém, o Brasil não foi tão acometido como outros países, proporcionando o ganho de 

mercados exigentes, como o Japão e a União Europeia. 

Entretanto o Brasil ainda manteve a posição de maior exportador mundial e de 

terceiro maior produtor de carne de frango, atrás dos Estados Unidos e da China 

(UBABEF, 2013).  

1.2 – EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS PARA FRANGOS DE CORTE 

As exigências nutricionais de frango de corte não são fixas, diversos fatores 

podem alterá-las, como as características inerentes ao animal, a raça, linhagem, sexo e 

consumo de ração e os fatores relacionados ao meio, como nível energético da ração, 

disponibilidade dos nutrientes, temperatura ambiente, umidade do ar e estado sanitário 

(ROSTAGNO et al., 2011).  

Ainda de acordo com Rostagno et al. (2011) para determinar as exigências 

nutricionais dos frangos de corte, o milho e a soja formam ou são considerados a base 

da formulação das rações, representando o teor energético e protéico, respectivamente. 

Quando a uso de outros ingredientes, como os alternativos, faz-se necessário a correção 

da formulação. Assim, são determinadas as exigências na base de aminoácidos 

digestíveis verdadeiros. 

Atualmente, a metionina, lisina e treonina, considerados como o primeiro, 

segundo e terceiro aminoácidos limitantes, são suplementados de maneira rotineira nas 

rações das aves (CAMPOS et al., 2012). Para adequar as necessidades nutricionais dos 

outros aminoácidos foi adotado o conceito de proteína ideal, mantendo para cada tipo de 

ave a relação aminoácido:lisina (ROSTAGNO et al., 2011). A proteína ideal maximiza 
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a eficiência nutricional, onde não ocorrem excessos de aminoácidos, fazendo com que o 

produtor não gaste a mais por um nutriente que não será aproveitado. 

Alguns perfis de proteína ideal são citados na literatura, onde as relações 

arginina:lisina variam de 105 a 125%; isoleucina:lisina de 61 a 73%; valina:lisina de 75 

a 82% e triptofano:lisina de 14 a 19% (CAMPOS et al., 2012). 

Já para determinar os níveis de energia, não teria como determinar para cada tipo 

de aves. O nível de energia varia de acordo com os preços dos ingredientes das rações e 

dos produtos avícolas. Sendo necessário formular as rações de acordo com o mercado, 

se possível obter óleo a preço razoável, seria recomendado adotar altos níveis de 

energia. Alimentos com preços elevados e de baixa disponibilidade, o teor energético da 

ração deve ser diminuído para se adequar a realidade do mercado (ROSTAGNO et al., 

2011).  

1.3 – UTILIZAÇÃO DO FARELO DE CACAU (FC) COMO ALIMENTO 

ALTERNATIVO NA AVICULTURA DE CORTE  

 

Surge então, o farelo de cacau, um subproduto da retirada do tegumento antes da 

torrefação das sementes, para produção de manteiga ou chocolate. O farelo é encontrado 

no mercado com preços acessíveis, por ser o subproduto da produção industrial (SILVA 

et al., 2005). Para a safra 2014/15, o preço mínimo do produto será de R$ 5,59 o quilo 

na região Nordeste e no Espírito Santo – alta de 11,8% sobre a safra passada – e de R$ 

4,74/kg nas regiões Norte e Centro-Oeste, o que representa um crescimento de 1,1% 

(CEPLA,2015). 

Considerando-se que o farelo de cacau representa 10% da produção das 

amêndoas secas de cacau, Na safra de 2012, o país registrou o maior aumento dos 

últimos 19 anos, com 255 mil toneladas, o que representou 50% a mais, comparado à 

safra de 2003, que foi de 170 mil toneladas (CEPLA, 2013). A previsão para a safra de 

2013 também é otimista, pois até agora, só na Bahia, está estimada em 155 mil 

toneladas, o que significa que, após a conclusão do levantamento de safra, incluindo os 

outros estados, deverá haver um aumento ainda maior da produção (CEPLA, 2013). As 

estimativas de produção em fevereiro de 2014 eram de 4,104 milhões de toneladas 

(CEPLA, 2014).  
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Este é um dos fatores que fazem do farelo de cacau uma alternativa para 

alimentação animal. E como já visto, após o processamento do cacau na indústria é 

originado o farelo de cacau, que apresenta duas formas: com casca 16 e sem casca 25, 

sendo 16 e 25% de proteína bruta, respectivamente. Está diferença de proteína acontece 

por causa do processamento do cacau (PIRES et al., 2004). 

Um fator limitante na utilização do FC é a presença da teobromina, que é uma 

substância tóxica que, em níveis altos, pode provocar alterações no sistema nervoso 

central. A teobromina (3,7 dimetilxantina) é um alcalóide do grupo das xantinas, 

variando de 1,0 a 2,3% nas amêndoas (MAGALHÕES, 1960). De acordo com Nunes 

(1998) o FC apresenta na amêndoa crua 1,0 a 2,0% de teobromina, sendo que na casca 

varia de 0,5 a 0,8%, porém, após o processamento esse teor pode chegar a 2,98%. 

Poucos são os estudos com aceitabilidade desse resíduo, mas de acordo com 

Figueira et al. (1993), a aceitabilidade é satisfatória, devendo ser utilizados 20% na dieta 

para aves. Porém, não se sabe ao certo com os avanços da indústria se pode aumentar 

esses teores, sendo um dos objetivos dessa pesquisa a inclusão de diversos teores do FC 

em dieta para frangos de corte. 

A avicultura de corte segue o mesmo modelo das demais atividades do segmento 

agropecuárias, onde 70% dos custos de produção referem-se à alimentação, despertando 

assim o interesse em estudos, por profissionais da área, buscando fontes alternativas 

para diminuir o custo da dieta, porém mantendo um desempenho similar para satisfazer 

a demanda do mercado consumidor (RIZZO et al., 2010). 

Na produção de avícola, milho e soja são os ingredientes mais utilizados nas 

formulações de rações para aves. Uma barreira para utilização desses ingredientes é a 

diferença nos preço desses produtos em diferentes regiões e épocas, aumentando os 

custos de produção, tornando-se fator limitante para cadeia produtiva da avicultura 

industrial nordestina (LIRA et al., 2009).  

Por ser de interesse geral, os estudos buscam reduzir custos na alimentação, 

mantendo o melhor desempenho possível dos animais, desta forma os alimentos 

alternativos utilizados na substituição parcial ou total do milho e soja, são fontes 

inovadoras para cadeia avícola, por estarem disponíveis em determinadas regiões e em 
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abundância em determinadas épocas do ano, sendo este o momento propício para 

utilização na formulação das rações (LIRA et al., 2009). Porém, a falta de informações 

limita e, às vezes impede a utilização de alguns alimentos alternativos, sendo 

necessários mais estudos para uso na produção de frango de corte (MURAKAMI et al., 

2009). 

Por ser a principal fonte protéica para nutrição de frangos de corte e ser um 

ingrediente comum para alimentação humana, o farelo de soja tem sido objeto de 

estudo, visto que sua substituição parcial ou total por alimentos alternativos, como fonte 

protéica, possa representar menor disputa e um menor custo na produção avícola 

(BASTOS et al., 2007). Além de que ocorrem diversas mudanças dos valores de acordo 

com a época do ano e da região que está implantado o sistema de produção. 

Em substituição ao milho, principal fonte de energia, existe o sorgo, que 

apresenta produção estimada em grão foi de 2,3 milhões de toneladas, o que representa 

cerca de 4,4% da produção anual de milho no Brasil. Além disso, os grãos de sorgo tem 

características nutricionais semelhantes ao milho em termos de energia metabolizável 

(SEDGHI et al., 2011). 

Além do interesse industrial para diminuir os custos com a produção, a busca 

por alimentos alternativos pode representar uma menor produção de resíduos, já que o 

processamento de alimentos destinados à alimentação animal e humana tem sido 

responsável pela alta produção de resíduos, mesmo sendo necessários para a formulação 

das rações para não ruminantes (EZEQUIEL et al., 2006).  

Alguns dados comprovam que a substituição de alimentos alternativos podem 

ser satisfatórios, segundo Bastos et al. (2007) o farelo de coco pode ser utilizado para 

alimentação de frangos de corte a partir da segunda semana de idade, sendo que na fase 

de 7 a 21 dias de idade a inclusão deve ser de até 5% e pode-se aumentar até 17,5% na 

fase de 21 a 42 dias. De acordo com Freitas et. al. (2011) que substituíram a proteína do 

farelo de soja pela proteína do farelo de coco em rações contendo farelo de castanha de 

caju para frangos de corte. Segundo os autores em rações para frangos de corte 

contendo 20% de farelo de castanha Ed caju a proteína do farelo de soja pode ser 

substituída pelo farelo de coco em níveis de até 20%. 
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Porém, segundo Ulloa et al. (2004) o uso de resíduos ou subprodutos de 

indústria como alimentos alternativos para animais de produção pode ser restringido por 

apresentar fatores antinutricionais (polifenóis, taninos, cafeína e treobumina) e pelos 

aspectos nutricionais, como baixo teor de proteína e altos níveis de fibra. Esses dois 

aspectos podem ser fatores limitantes na inclusão em altos níveis na dieta animal.    

Com a competitividade da avicultura moderna, é necessária a procura por 

alimentos alternativos, os subprodutos agro-industriais parecem ser alternativas para 

eficiência da produção, visto do ponto nutricional como também do econômico (SILVA 

et al., 2005). 

Com isso, a avaliação de alimentos alternativos, pode substituir os ingredientes 

mais utilizados na formulação de rações concentradas, podendo contribuir para a 

melhoria dos índices de produção dos lotes e proporcionar assim, maior renda para o 

produtor rural (ROCHA NETO et al., 2010). 

Considerando a produção de farelo de cacau gerado anualmente, cerca 4,5 

toneladas, sendo este um subproduto de baixo custo e disponível no nordeste, aliado a 

possibilidade de uso deste resíduo como parte da dieta de animais de produção e a 

carência de resultados de pesquisa em relação ao uso na alimentação de animais não 

ruminantes são importantes avaliar sua composição química, inclusão nas rações de 

frangos de corte e as características de carcaça. 
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2. NÍVEIS ENERGÉTICOS DE FARELO DE CACAU E SUA UTILIZAÇÃO 

PARA FRANGOS DE CORTE 

 

 

 

RESUMO – Foram realizados dois experimentos com o objetivo de avaliar a 

composição química, valores energéticos do farelo de cacau (FC), desempenho, 

qualidade de carcaça, morfologia intestinal e analise de custos para frangos de corte. No 

experimento I, foi realizado um ensaio de metabolismo através do método de coleta 

total de excretas. Foram utilizados 108 pintos de corte da linhagem Cobb com 22 dias 

de idade, distribuídos em 2 tratamentos, com 9 repetições de 6 aves cada. Os 

tratamentos foram constituídos de uma dieta referência (T1), formulada para atender as 

necessidades nutricionais dos frangos de corte, e a outra dieta consistia na substituição  

de 30% da ração referência pelo farelo de cacau. No experimento II, foi realizado teste 

de desempenho de frangos de corte, utilizando 300 frangos de corte da linhagem Cobb, 

nas idades de 1 a 42 dias, distribuídos em 5 tratamentos com 6 repetições de 10 aves 

cada, para avaliação de desempenho e rendimento de carcaça. Os tratamentos tinham 

diferentes níveis de inclusão de FC, sendo 0, 3, 6, 9 e 12%. O valores de EMA e EMAn 

encontrados para o farelo de cacau foram: 1.945,11 kcal/kg e 1.834,74 kcal/kg, 

respectivamente. O farelo de cacau prejudicou o desempenho de frangos de corte. Não é 

recomendado o uso do farelo de cacau para dietas de frango de corte. 

 

Palavras-chave: Alimento alternativo, avicultura, consumo de ração. 
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ENERGY LEVELS OF COCOA MEAL AND THEIR USE FOR BROILER 

 

ABSTRACT- Two experiments were conducted in order to evaluate the chemical 

composition, energy values of cocoa meal (FC), performance, carcass quality, intestinal 

morphology and analysis of broiler chickens to costs. In the first experiment, there was 

a metabolism trial through the total excreta collection method. They were used 108 

broiler chicks from Cobb with 22 days of age, distributed in two treatments with 9 

repetitions of six birds each. The treatments consisted of a reference diet (T1), 

formulated to meet the nutritional needs of broiler chickens and other diet consisted in 

the replacement of 30% of the reference diet by cocoa meal. In the second experiment 

was carried out in broiler performance test using 300 broiler chickens of Cobb, ages 1 to 

42 days, distributed in 5 treatments with 6 repetitions of 10 birds each, for performance 

evaluation and performance housing. The treatments had different inclusion levels of 

FC, being 0, 3, 6, 9 and 12%. The values of AME and AME found for cocoa meal were 

1945.11 kcal / kg and 1834.74 kcal / kg, respectively. Cocoa meal detracted from 

performance of broilers. I do not recommend using the cocoa meal for broiler diets. 

 

 

Keywords: alternative food, poultry, feed intake. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido ao alto custo da alimentação na exploração de frangos de corte, que 

corresponde cerca de 65 a 75% do custo total de produção, diversos trabalhos têm sido 

realizados com o objetivo de avaliar os efeitos da utilização de alimentos alternativos no 

desempenho e viabilidade econômica. De acordo com Murakami et al. (2009) que 

realizou experimento com alimentos alternativos em substituição ao milho, constatou que 

alguns outros alimentos podem substituir este ingrediente, por ter valor nutritivo 

semelhante e melhores custos e disponibilidade.  

Dentre vários resíduos existentes, o farelo de cacau, face sua composição 

bromatológica e disponibilidade, podem apresentar grande potencial para utilização na 

alimentação de não ruminantes, como alimento fibroso. Por ser o subproduto da produção 

industrial, o farelo de cacau é encontrado no mercado com preços acessíveis (SILVA et 

al., 2005). Considerando-se que o farelo de cacau representa 10% da produção das 

amêndoas secas de cacau, Na safra de 2012, o país registrou o maior aumento dos últimos 

19 anos, com 255 mil toneladas, o que representou 50% a mais, comparado à safra de 

2003, que foi de 170 mil toneladas (CEPLA, 2013). As estimativas de produção em 

fevereiro de 2014 eram de 4,104 milhões de toneladas (CEPLA, 2014).  

A produção de frango de corte tem vivenciado diversos períodos de 

instabilidade, em função do baixo preço da carne associado a elevados custos de 

produção. Os ingredientes tradicionais utilizados nas dietas de aves, milho e farelo de 

soja, tiveram elevação de preço, refletindo em uma menor lucratividade da atividade 

(RIBEIRO et al., 2010). Esta elevação nos preços foi devido à estiagem no sul do país em 

2012, a escassez de soja que acabou aumentando em quase 100% e a quebra da safra do 

milho norte-americano aumentando em 40% (UBABEF, 2013). A soja e o milho 

constituem a base da alimentação de aves, apesar do Brasil ser grande produtor de grãos, 

esses produtos chegam ao Nordeste em determinadas épocas do ano com um valor muito 

elevado, esses grãos tem variação de valores de acordo com o mercado internacional de 

commodities e ainda competem com a alimentação humana, tornando-os de difícil acesso 

para os produtores (LIRA et al., 2009).  

O possível uso dos alimentos alternativos na alimentação de frango de corte 

depende de uma série de fatores, reconhecimento das suas potencialidades e restrições, de 

modo a manterem produtividade e possibilitarem redução dos custos de produção, com 
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reflexos sobre a viabilidade da atividade. Outro importante aspecto é sua disponibilidade, 

pois de nada adiantam alimentos alternativos com excelente matriz nutricional quando, 

não se encontram disponíveis o ano todo (RIBEIRO et al., 2010). Ao se considerar a 

utilização de alternativas para a composição das dietas, deve atentar-se a qualidade, 

preços relativos aos ingredientes tradicionais e disponibilidade comercial, buscando a 

vantagem no preço, sem desconsiderar a qualidade destes ingredientes (ARAÚJO, 2007).  

Os alimentos alternativos na maioria das vezes têm um alto teor de fibra. 

Podendo diminuir seu valor nutritivo. Segundo Sakomura et al. (2014) as fibras 

alimentares ou polissacarídeos, são a fração dos carboidratos resistentes a digestão. São 

formadas por arabinoxilanos, dextrina, celulose, inulina, lignina, ceras, quitinas, pectinas 

e outros carboidratos com ligações betaglicospidicas. Também são consideradas parte da 

fibra os amidos. As fibras são dividas em solúveis, que podem absorver água e formar um 

gel viscoso, que é fermentado pelos microrganismos do intestino grosso, há também as 

fibras insolúveis que não interagem com a água formando o bolo fecal, proporcionando o 

melhor funcionamento do intestino.       

O potencial do aproveitamento de alimentos alternativos, como farelo de 

mandioca, bagaço de caju, farelo de castanha de caju e farelo de cacau, por apresentarem 

maior disponibilidade e preços mais acessíveis na região Nordeste, representa o 

barateamento dos custos de produção, pois dentro de determinados níveis de inclusão 

dietética podem substituir os ingredientes tidos como convencionais. Entretanto, as 

pesquisas realizadas para estudar o aproveitamento do farelo de cacau como alimento 

alternativo são escassas, principalmente em dieta para frangos de corte. Neste contexto o 

objetivou-se determinar os valores energéticos, bem como avaliar níveis de inclusão do 

farelo de cacau no desempenho, qualidade de carcaça, morfologia intestinal e analise de 

custo de frangos de corte. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em duas partes (metabolismo e parâmetros produtivos) 

e deu-se na Unidade Experimental de Avicultura da Unidade Acadêmica Especializada 

em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus 

Macaíba, no período de 12 de fevereiro a 26 de março de 2015.  
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Experimento 1: Metabolismo. 

 

A primeira parte do experimento consistiu de um ensaio de digestibilidade para a 

determinação dos valores energéticos e nutricionais do farelo de cacau (FC) (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Composição química do Farelo de Cacau para frangos de corte 

COMPONENTES FARELO DE CACAU 

PB (%) 14,03 

MS (%) 89,80 

MM (%) 7,69 

EE (%) 5,75 

FDN (%) 36,58 

FDA (%) 31,33 

CA (%) 0,31** 

P (%) 0,32** 

CINZAS (%) 7,20 

* Análises realizadas no laboratório de nutrição animal (UFRN) 

** Silva et al. (2005) 

 

O experimento foi conduzido para determinar os valores energéticos do farelo de 

cacau em dietas para aves através do método de coleta total de excretas, considerando-se 

as variáveis Energia Metabolizável Aparente (EMA) e Energia Metabolizável Aparente 

corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn). 

Foram utilizados 108 frangos de corte da linhagem Cobb 500 com 22 dias de 

idade, distribuídos em 2 tratamentos, com 9 repetições de 6 aves cada. Os tratamentos 

foram constituídos de uma dieta referência, formulada para atender as necessidades 

nutricionais dos frangos de acordo com as recomendações do manual da linhagem de 

2012 (Tabela 2) e uma dieta teste, em que a ração referência foi substituída em 30% pelo 

farelo de cacau.  
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Tabela 2: Ração referência 

Ingredientes Quantidade (%) 

Milho grão 65,23 

Soja farelo 45% 29,58 

Óleo de soja 1,95 

Fosfato bicálcico 1,26 

Calcário 0,79 

Sal comum 0,40 

L-lisina hcl 0,25 

Dl-metionina 0,24 

Premix vitaminico¹ 0,10 

Premix mineral² 0,10 

L-treonina 0,06 

TOTAL 100,00 

Composição Calculada  

Proteína Bruta (%) 19,50 

Energia Metabolizável (kcal/kg) 3.100,00 

Cálcio (%) 0,73 

Fósforo Disponível (%)  0,34 

Sódio (%) 0,20 

Fibra bruta (%) 3,02 

Lisina (%) 1,07 

Metionina (%) 0,52 

Treonina (%) 0,70 

Potássio (%) 0,74 

¹ 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. 

² 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. 

 

 

Os frangos foram alojados em gaiolas de metabolismo, com bebedouros e 

comedouros tipo calha e foram adaptadas bandejas sob o piso das gaiolas para a coleta 

das excretas (Figura 1). 
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Figura 1: Ensaio de metabolismo 

 

As aves passaram por um período de quatro dias para adaptação às instalações e 

às dietas. Após o período de adaptação, foi iniciado um período de quatro dias para a 

coleta das excretas. O consumo de ração durante este período foi mensurado, para 

posteriores cálculos de consumo de energia bruta e de nitrogênio. 

A coleta de excretas foram realizadas duas vezes ao dia (9 e 16 h), diretamente 

de bandejas de plástico resistente instaladas sob o piso das gaiolas. As excretas foram 

pesadas e acondicionadas em freezer até o final do experimento, quando foram 

descongeladas, devidamente quantificadas, homogeneizadas e secas em estufa de 

ventilação forçada a 65
o 

C por um período de 72 horas.  

Posteriormente, as amostras das rações e das excretas foram analisadas em 

matéria seca, energia bruta e nitrogênio, por meio das metodologias descritas por Silva & 

Queiroz (2002).  

Os valores energéticos foram calculados pelas fórmulas: 
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Em que: 

EMA : Energia Metabolizável Aparente; nEMA : Energia Metabolizável Aparente 

corrigida pelo balanço de nitrogênio; EB : Energia Bruta; MS : Matéria seca; EMAa : 

EMA  do alimento (Farelo de cacau); aEMAn : nEMA do alimento; dEMAn : nEMA da 

dieta; EMAdr : EMAda dieta referência; EMAdt : EMAda dieta teste; dtEMAn : nEMA

da dieta teste; drEMAn : nEMA da dieta referência; subs% : percentual de substituição 

do farelo de cacau na dieta 
 

Experimento 2: Parâmetros produtivos 

 

No segundo experimento foi avaliado o desempenho de frangos de corte da 

linhagem Cobb submetidos a dietas contendo níveis crescentes de farelo de cacau (0%, 

3%, 6%, 9% e 12% de inclusão). O delineamento experimental adotado foi o 

inteiramente casualizado, com cinco tratamento e com seis repetições por tratamento, 

sendo 10 frangos por repetição, totalizando 300 aves.  

As rações isoprotéicas e isocalóricas foram formuladas de acordo com as 

recomendações de Rostagno et al. (2011) demonstradas na Tabelas 3, 4, 5 e 6. O 

aquecimento das aves, nos primeiros dias, foi proporcionado por uma lâmpada 

incandescente de 75 W como fonte de calor, durante os 12 primeiros dias de vida das 

aves. A temperatura foi controlada de acordo com o comportamento dos pintos sob a 

lâmpada, regulando-se tanto a altura das lâmpadas incandescentes quanto o manejo de 

cortinas, principalmente, nos primeiros dias de vida. O programa de luz foi contínuo, 

por todo o período experimental, a iluminação foi de 24h diárias (natural + artificial). O 

monitoramento da temperatura do galpão foi feito por meio de termômetro de máxima e 

mínima (30° e 26°, respectivamente, com UR em média de 85%), colocado à altura 

intermediária, em relação aos boxes. 

As variáveis avaliadas foram: consumo de ração (g), peso vivo (g), ganho de peso 

(g) e conversão alimentar (g).  

subs

drEMAdtEMA
drEMAaEMA nn

nn
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O consumo de ração foi calculado pela diferença entre a quantidade de ração 

fornecida e as sobras experimentais, pesadas no inicio e final de cada fase. O peso final 

foi obtido pelo peso total dividido pelo número de aves. Para determinação do ganho de 

peso, as aves foram pesadas no início e final de cada fase experimental. A partir os 

dados de consumo o ganho de peso, foi calculado a conversão alimentar dos animais em 

cada fase. 

 

Tabela 3. Composição das dietas experimentais em função dos níveis de inclusão do 

farelo de cacau, no período de 1 a 7 dias (Fase Pré-inicial)
1
 

Ingredientes Níveis de inclusão  

  0% 3% 6% 9% 12%  

Milho grão 49,395 45,817 42,240 38,662 35,085  

Farelo de soja 44,292 44,040 43,787 43,535 43,282  

Óleo de soja 2,629 3,460 4,290 5,120 5,950  

Fosfato bicálcico 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872  

Calcário 0,779 0,759 0,740 0,720 0,700  

Sal 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440  

DL-Metionina  0,298 0,298 0,298 0,298 0,298  

L-Lisina 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114  

Premix vitamínico
2
  0,050 0,050 0,050 0,050 0,050  

Premix mineral
3 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100  

Inerte
4 

0,000 0,020 0,040 0,059 0,079  

L-Treonina 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031  

Farelo de cacau 0,000 3,000 6,000 9,000 12,000  

Total 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

Composição Química 

EM (%) 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950  

PB (%) 24,710 24,710 24,710 24,710 24,710  

Cálcio (%) 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920  

Fósforo disponível (%) 0,470 0,457 0,457 0,457 0,457  

Met+Cis (%) 1,040 0,974 0,974 0,974 0,974  

Lisina (%) 1,444 1,380 1,380 1,380 1,380  

Sódio (%) 0,220 0,215 0,215 0,215 0,215  
1Segundo 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. 
4 Areia lavada. 
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Tabela 4. Composição das dietas experimentais em função dos níveis de inclusão do 

farelo de cacau, no período de 8 a 21 dias (Fase Inicial)
1
 

Ingredientes      

  0% 3% 6% 9% 12% 

Milho grão 62,081 58,532 54,983 51,435 47,886 

Farelo de soja 33,412 33,155 32,898 32,641 32,384 

Óleo de soja 1,061 1,886 2,710 3,535 4,360 

Fosfato bicálcico 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 

Calcário 0,836 0,817 0,798 0,779 0,760 

Sal 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 

DL-Metionina  0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

L-Lisina 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 

Premix vitamínico
2
  0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Premix mineral
3 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Inerte
4 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

L-Treonina 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Farelo de cacau 0,000 3,000 6,000 9,000 12,000 

Total 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Composição Química      

EM (%) 3,000 3,000 3,001 3,001 3,002 

PB (%) 20,943 20,942 20,942 20,942 20,941 

Cálcio (%) 0,819 0,920 0,920 0,920 0,820 

Fósforo disponível (%) 0,391 0,457 0,457 0,457 0,378 

Met+cis (%) 0,897 0,974 0,974 0,974 0,831 

Lisina (%) 1,263 1,380 1,380 1,380 1,199 

Sódio (%) 0,210 0,215 0,215 0,215 0,205 
1Segundo 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. 
4 Areia lavada. 
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Tabela 5. Composição das dietas experimentais em função dos níveis de inclusão do 

farelo de cacau, no período de 22 a 35 dias (Fase de Crescimento). 

Ingredientes 

       0% 3% 6% 9% 12% 

Milho 63,17 59,64 56,10 52,56 49,02 

Farelo de soja 31,47 31,21 30,95 30,69 30,43 

Óleo de soja 2,32 3,13 3,95 4,77 5,58 

Fosfato bicálcico 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Calcário 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 

Sal 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

DL-Metionina  0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Lisina 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Premix mineral ² 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Premix vitamínico ³ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Inerte 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L-treonina 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Farelo de cacau 0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição química  

    EM (kcal/kg) 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

PB (%) 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 

Cálcio (%) 0,73 0,92 0,92 0,92 0,73 

Fósforo disponível (%) 0,34 0,46 0,46 0,46 0,33 

Met+Cis (%) 0,85 0,97 0,97 0,97 0,79 

Lisina (%) 1,18 1,38 1,38 1,38 1,12 

Sódio (%) 0,20 0,22 0,22 0,22 0,20 
1Segundo 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. 
4 Areia lavada. 
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Tabela 6. Composição das dietas experimentais em função dos níveis de inclusão do 

farelo de cacau, no período de 36 a 42 dias (Fase de Final). 

Ingredientes 

       0% 3% 6% 9% 12% 

Milho 66,24 62,70 59,16 55,62 52,08 

Farelo de soja 28,59 28,34 28,08 27,82 27,56 

Óleo de soja 2,45 3,27 4,08 4,90 5,72 

Fosfato bicálcico 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Calcário 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 

Sal 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

DL-Metionina  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

L-Lisina 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Premix mineral ² 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Premix vitamínico³ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Inerte 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L-Treonina 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Farelo de cacau 0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição química  

   EM (kcal/kg) 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

PB (%) 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 

Cálcio (%) 0,64 0,92 0,92 0,92 0,64 

Fósforo disponível (%) 0,30 0,46 0,46 0,46 0,28 

Met+Cis (%) 0,81 0,97 0,97 0,97 0,74 

Lisina (%) 1,12 1,38 1,38 1,38 1,06 

Sódio (%) 0,20 0,22 0,22 0,22 0,19 
1Segundo 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. 
4 Areia lavada. 

 
 
 

 Abate das aves e coleta das amostras: 

 

Aos 42 dias de idade, duas aves por box foram selecionadas de acordo com a 

média de peso corporal em cada box (± 10% do peso médio), sendo pesadas 
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individualmente, e identificadas, totalizando 12 aves por tratamento. Os frangos foram 

submetidos a um jejum de doze horas, sendo pesados e abatidos, segundo os 

procedimentos normais de abate: insensibilização, sangria, depenagem e evisceração. O 

peso das carcaças e dos cortes foram determinados no laboratório de avicultura da 

Unidade Acadêmica da Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN. 

Foram avaliados o peso vivo, a carcaça eviscerada, os cortes nobres (peito, coxa 

e sobrecoxa), asa e dorso através do peso e rendimento. A gordura abdominal e órgãos 

comestíveis (fígado, moela e coração), cabeça e pescoço e pé, foram avaliadas através 

do peso. Também foi analisado o peso e o comprimento do trato gastrointestinal, 

duodeno, jejuno, íleo, proventrículo e cecos. 

O peso da carcaça foi avaliado na carcaça eviscerada e resfriada, os cortes: peito 

(figura 1), coxa (figura 2), sobrecoxa (figura 3), asa (figura 4) e dorso (figura 5), foram 

pesados separadamente após a retirada da pele. As pesagens foram realizadas em 

balança analítica. 

   

Figura 2: Pesagem de peito Figura 3: Pesagem de coxa 

         

Figura 4: Pesagem de sobrecoxa             Figura 5: Pesagem de asa 
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Figura 6: Pesagem de dorso 

 

Análise Econômica:  

 

A análise econômica é fator determinante em qualquer tipo de exploração, e por 

isso os custos fixos e variáveis devem ser considerados, entretanto, somente os custos 

variáveis com o arraçoamento foram utilizados para a avaliação econômica da utilização 

do FC, uma vez que os fixos foram os mesmos para todos os tratamentos. Foi calculado 

o preço de cada ração experimental (0, 3, 6, 9 e 12% de inclusão de FC) e com os dados 

de consumo total (kg/ave) destas rações serão calculados os custos de arraçoamento de 

cada tratamento durante o período experimental. A receita será obtida multiplicando-se 

o peso vivo dos frangos produzidos no período pelo preço do kg de frango no mercado. 

A partir destes valores será realizado o cálculo da margem bruta relativa (MBR) 

de cada tratamento (tratamento) em relação ao grupo (controle) que receberá ração sem 

a inclusão FC. 

MBR = ( PVTRAT x  F$)  - [ (CRITRAT x RI$TRAT) + (CRCTRAT x RC$TRAT) + 

(CRFTRAT x RF$TRAT) ]    

               (PVCONT x F$ ) - [ (CRI CONT x RI$CONT) + (CRCCONTx RC$CONT) + 

(CRFCONT x RF$CONT) ]    

onde:  

MBR = margem bruta relativa; 

PV = Peso vivo médio dos frangos no tratamento, em kg; 

F$ = preço do kg do frango, em reais; 

CRI = consumo médio de ração inicial dos frangos, em kg; 

RI$ = custo do kg de ração inicial, em reais; 

CRC = consumo médio de ração de crescimento dos frangos, em kg; 
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RC$ = custo do kg de ração de crescimento, em reais; 

CRF = consumo médio de ração final dos frangos, em kg; 

RF$ = custo do kg de ração final, em reais; 

TRAT = Tratamentos; e 

CONT = Controle. 

 

As análises estatísticas serão realizadas pelo procedimento ANOVA pelo 

programa Statistical Analysis System (SAS 2003). O nível ótimo de inclusão do FC das 

rações foi obtido pela regressão quadrática, excluindo-se o nível zero de FC.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos no ensaio de metabolismo para valores energéticos do 

farelo de cacau (Tabela 7) são de relevância ímpar, uma vez que os valores de EMA e 

EMAn deste alimento ainda não foram reportados de maneira tão explícita na literatura e 

nem constam em tabelas para formulação de ração de amplo uso no Brasil.  

 

Tabela 7: Valores energéticos do farelo de cacau, obtidos pelo método de coleta total, 

com substituição de 30%.  

Dados na MS Dieta Referência Dieta Teste 

Valores de energia   

EMA da ração (kcal/kg) 3.617,53 3.115,81 

EMAn da ração (kcal/kg) 3.434,17 2.954,34 

EMA Alimento (kcal/Kg 

MS) 

 1.945,11 

EMAn Alimento (Kcal/Kg 

MS) 

 1.834,74 

  

Em termos de EMA, o farelo de cacau apresenta diferença significativa muito do 

farelo (2.706Kcal/kg) e do resíduo da batata-doce (2.732 Kcal/kg), encontrados por 

Rostagno et. al. (2011) e Parente et. al. (2014), respectivamente. Já a EMAn encontrada 

por Parente et. al. (2014) foi de 2547 kcal/kg, mais alta que a encontrada para o farelo 

de cacau (1.834,74 kcal/kg). Mesmo assim, o farelo de cacau pode ser normalmente 



35 

 

incluído em dietas, uma vez ajustada a porcentagem mais adequada para satisfazer as 

necessidades do animal.  

A quantidade de EMA e EMAn na matéria seca do alimento regula o 

metabolismo animal, sendo o consumo de ração dependente do nível de exigência em 

energia. Como o FC apresentou o teor de fibra um pouco elevado, ao longo do 

experimento, os animais buscaram o comedouro a procura de alguma fonte mais 

energética e menos fibrosa, e muito provavelmente esse tenha sido o motivo pelo qual o 

ganho de peso decresceu com o aumento do nível de inclusão de FC na dieta, em todas 

as fases.   

Os resultados de energia do farelo de cacau, tanto para EMA quanto para EMAn, 

podem ser incluídos nos programas de formulação de ração de uso já firmado, para que 

este alimento venha a ser introduzido em dietas de frangos de corte. 

 

Fase 1 a 21 dias 

Em relação ao desempenho de frangos de corte com 1 a 21 dias, que o consumo 

de ração e ganho de peso foram influenciados pelos níveis de farelo de cacau na ração. 

Houve efeito linear decrescente sobre o consumo de ração (Y = 174,09 – 4,0123x; R² = 

0,93) e ganho de peso (Y = 151,62 – 3,489x; R² = 0,94) (Figuras 2 e 3). 

Nesta fase pré-inicial, os níveis de 9 e 12% da inclusão do farelo de cacau 

apresentaram efeito linear para as duas variáveis de desempenho, peso vivo e ganho de 

peso (P<0,01). Já o nível 6% de inclusão apresentou efeito significativo (P<0,05) para 

peso vivo e ganho de peso também, porém, ao efeito de 5%. Já para o consumo de 

ração, apenas o nível de 3% de FC apresentou efeito (efeito significativo: P<0,05) 

(Tabela 8). 

Nesta fase de 1 a 21 dias, segundo o teste de Dunnet, houve efeito significativo 

para todos os níveis de inclusão de farelo de cacau (3, 6, 9 e 12%) nas variáveis peso 

vivo e ganho de peso (P<0,01). Porém, apenas os níveis de 9 e 12% apresentaram efeito 

para variável de conversão alimentar (P<0,01). 

Na análise de regressão dos dados de desempenho, não houve efeito sobre o 

consumo de ração. Entretanto, houve efeito significativo para as demais variáveis de 

desempenho, onde os frangos apresentaram redução linear para peso vivo (Y = 925,52 – 

21,769x; R² = 0,95),  ganho de peso (Y = 729,54 – 18,043x; R² = 0,97) e aumento da 
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conversão alimentar (Y = 1,1802 + 0,0362x; R² = 0,89) com o aumento da inclusão de 

farelo de cacau (Figuras 9). 

 

Tabela 8: Efeito dos níveis de inclusão do farelo de cacau sobre o desempenho de 

frangos de corte na fase inicial (1 a 21 dias).  

Variáveis 

avaliadas  
0 3 6 9 12 CV (%) Regressão 

Consumo 

de Ração 

(g) 

877,88 858,57 836,77 875,86 826,84 3,41 NS 

Peso Vivo 

(g) 
942,74 824,28* 818,94* 720,48* 668,10* 3,733 L 

Ganho de 

Peso (g) 
739,47 654,67* 637,96* 556,31* 518,00* 4,208 L 

Conversão 

Alimentar 

(kg/kg) 

1,18 1,31 1,31 1,57* 1,59* 4,430 L 

*Significativo a 1% de probabilidade e ** Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Dunett 
 

O conhecimento do funcionamento das frações fibrosas é importante por causa 

da função exercida pelo mesmo sobre o aproveitamento de nutrientes. Segundo Smits e 

Annison (1996), a parede celular das fibras vegetais apresenta conteúdo de 

polissacarídeos não amídicos (PNA´s) de forma variável, que dificulta o aproveitamento 

dos alimentos – a presença dos PNA´s aumentam a viscosidade do bolo alimentar, 

diminuindo a sua superfície de contato com as células absortivas da parede intestinal, 

prejudicando a digestão de alguns nutrientes, tais como o amido, a proteína e a gordura. 

A influência negativa do FC sobre o consumo e o ganho de peso pode ter 

derivado do seu alto conteúdo fibroso, porque quanto mais fibroso é o alimento, menor 

quantidade o animal consegue ingerir e, consequentemente, menor o seu ganho de peso. 

Além disso, a alta concentração de fibra na ração pode muitas vezes acarretar redução 

no crescimento das aves, tendo em vista que ela reduz a energia metabolizável e o 

aproveitamento dos nutrientes (Freitas et al., 2011).  

Os teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 

(FDA) do FC foram 36,58% e 31,33%, respectivamente (Tabela 1). Valores superiores ao 
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FDN do farelo da castanha de caju (27,25%) e o FDA do farelo de coco (22,86%), 

encontrados por Freitas et. al. (2011). Ou seja, a inclusão do FC na dieta de frangos de 

corte fica restrita a menores quantidades, em relação a outros alimentos alternativos, uma 

vez que a fibra é um dos reguladores da taxa de passagem dos alimentos e, 

consequentemente, do consumo da ração.  

 Observando a Figura 7, verifica-se que houve redução de cerca de 24,80% no 

consumo das aves quando comparado a ração contendo o nível de 12% de inclusão em 

relação a 0% de farelo de cacau e no nível criado de 4% de FC, foi encontrada a 

diferença de 8% em relação ao nível de 0%. Como o farelo de cacau possui um elevado 

teor de fibra e um percentual de PB abaixo de 20% (14,03%), ele é considerado um 

alimento volumoso.  Quanto maior a proporção de FC na ração, maior é o teor de fibra, 

fazendo com que o consumo seja alterado, o qual neste caso, diminuiu de acordo com os 

crescentes níveis. 

 

Figura 7 – Consumo de ração (g) de pintos na fase pré-inicial em função dos níveis de 

farelo de cacau (FC) na ração 

 

Macari et al. (1994) afirmaram que devido ao pouco tempo de permanência do 

alimento no trato digestivo das aves, a digestão de fibra é baixa, e que apenas cerca de 

10% da maioria das dietas ingeridas pelas aves sofrem ação dos cecos. Quando se usa 

alimento alternativo com elevado teor de fibra bruta, espera-se redução no consumo de 

ração, em virtude da fibra diminuir a digestibilidade e absorção dos nutrientes e baixar o 

valor energético da ração. 
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O estresse térmico e o incremento calórico podem ser fatores limitantes para o 

consumo de ração, tendo em vista que, segundo Carvalho et al. (2013), quando aves são 

submetidas a ambientes desfavoráveis, com altas temperaturas, o primeiro efeito de 

desempenho afetado é na redução no consumo da ração. Isso ocorre porque quando o 

alimento é ingerido, ocorre aumento no metabolismo e, com isso, a quantidade de calor 

corporal. A digestão e a absorção de nutrientes geram um aumento de energia que é 

liberada em forma de calor, chamada de incremento calórico, e uma estratégia para 

driblar essas fontes de calor, o animal cessa o consumo momentaneamente. Na 

circunstância deste experimento, provavelmente isso ocorreu, porque as temperaturas da 

região são elevadas. 

Já em relação ao ganho de peso (Figura 8) a diferença entre os resultados dessa 

variável das aves alimentadas com as rações com níveis 0 e 12% de FC,  foi cerca de 

26,37% de diminuição no ganho de peso. Esse menor ganho de peso está associado ao 

menor consumo de ração, fazendo com que as aves não apresentassem o ganho de peso 

esperado.     

 

 

Figura 8 – Ganho de peso (g) de pintos na fase pre-inicial em função dos níveis de 

farelo de cacau (FC) na ração 

 

Nesta fase pré-inicial, qualquer fator externo pode influenciar negativamente o 

desempenho dos animais, segundo Navarini et al. (2014), a temperatura ambiente pode 

ser considerada o fator físico de maior efeito no desempenho de frangos de corte. Por 

exercer grande influência no consumo de ração, vimos que foi significante de acordo 

y = 151,62 +3,496x ;R² = 0,94 
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com aumento dos níveis de farelo de cacau e ainda aliada a uma temperatura 

desfavorável, poderá afetar diretamente o ganho de peso. 

Apesar do efeito negativo do FC sobre o consumo e ganho de peso nesta fase, os 

níveis de inclusão não influenciaram a conversão alimentar sugerindo, portanto, o uso 

do farelo de cacau como uma alternativa em dietas para frangos de corte com 1 a 7 dias 

de idade. Nesta fase pré-inicial, os pintos ainda têm o sistema digestório muito 

jovem/precoce e, com o passar do tempo e com o desenvolvimento do trato digestório, 

pode ser que o aproveitamento do farelo de cacau aumente. Sendo assim, resultados 

melhores poderão ser obtidos de acordo com o avanço da idade das aves, nas fases 

seguintes. 

A redução no peso vivo e ganho de peso (Figuras 9 e 10) com a inclusão do 

farelo de cacau na fase de 8 a 21 dias, observada na análise de regressão pode estar 

relacionada ao aumento da fração fibrosa nas rações. De acordo com Miranda et al. 

(2010), a alta concentração de fibra na ração reduz o aproveitamento dos nutrientes, 

diminuindo sua energia metabolizável.  

Com esse aumento de fibra, em resistência às mudanças nos crescentes níveis, 

de acordo com a inclusão do FC, a fibra desempenha papel fisiológico no trato 

gastrointestinal (TGI) com relação aos efeitos sobre a taxa de passagem do alimento. 

Segundo Bertechini et al. (2006) o teor de fibras insolúveis provocam uma maior taxa 

de passagem da digesta, causando uma ação física sobre o epitélio, que se reflete no 

aumento da motilidade, levando ao esvaziamento mais rápido do intestino e 

conseqüentemente aumentando o consumo de ração.  
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Figura 9 – Peso vivo (g) de frangos na fase de 8 a 21 dias em função dos níveis de 

farelo de cacau (FC) na ração 

Resultados semelhantes foram observados por Freitas et al. (2011), que 

avaliaram o desempenho de frangos de corte alimentados com rações contendo 0, 5, 10, 

15  e 20% farelo da castanha de caju, que possui valores de FDN e FDA (20,34 e 

27,25%, respectivamente) semelhantes aos encontrados para o farelo de cacau, estes 

autores também observaram redução linear no ganho de peso. Miranda et al. (2010) 

também associaram aos fatores descritos anteriormente a redução no ganho de peso dos 

frangos com a inclusão do farelo de girassol nas rações, considerando que  o farelo de 

girassol possui níveis elevados de fibra.  

 

 

 

Figura 10 – Ganho de peso (g) de frangos na fase de 8 a 21 dias em função dos níveis de 

farelo de cacau (FC) na ração 
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Ainda em relação a fração fibrosa e os menores valores de desempenho, Braga et 

al. (2010) em trabalho de digestibilidade com farelo de cacau para Tilápias do nilo, 

encontrou que o farelo de cacau apresentou o pior coeficiente de digestibilidade 

aparente  quando comparado com outros coprodutos, o que pode ser devido a fatores 

como o elevado valor de fibra detergente ácido (34%), resultado esse semelhante ao 

encontrado para o FC neste trabalho (31,33%, tabela 1), e também em razão da 

existência de fatores antinutricionais como a presença da theobromina e cafeína. 

Podendo justificar os menores peso vivos e ganhos de peso das aves nesta fase.  

Para a conversão alimentar, o resultado deste trabalho corrobora os achados por 

Miranda et al. (2010) que citam que o ganho de peso e a conversão alimentar dos 

frangos de corte pioram com elevação da fibra da dieta.  

Observa-se que o consumo de ração na fase pré-inicial foi afetada pela inclusão 

do farelo de cacau e esse mesmo efeito não ter sido verificado na fase inicial de criação 

dos frangos pode ser associado ao aumento da capacidade de consumo e digestão com o 

avançar da idade das aves. Freitas et al.(2011) observaram que os efeitos negativos da 

inclusão do farelo de coco sobre o consumo de ração por frangos de corte foram 

maiores nas primeiras semanas de vida.  

O consumo voluntário de ração pelos frangos de corte, incluso de certos limites, 

é ajustado pela ingestão de energia, portanto, assim, relacionado ao nível energético da 

ração, de forma que rações com níveis de energia elevados podem promover redução 

em seu consumo (FREITAS et al., 2006). Considerando-se que as rações foram 

formuladas para serem isoprotéicas e isocalóricas, esperava-se que a ingestão de 

alimento pelos frangos de corte não variasse entre os níveis de farelo de cacau 

estudados.  

Outra hipótese para a regulação do consumo voluntário pode ser a palatabilidade 

da ração com inclusão do farelo de cacau, no caso do FC, que esta em questão, de 

acordo com Farias et al. (2014) como o consumo de ração não diferiu significativamente 

entre os níveis avaliados, fatores como a palatabilidade da ração e/ou a ingestão de 

energia não foram suficientes para modificar significativamente a ingestão de ração. 
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Fase 22 a 42 dias 

 

Os níveis de 6, 9 e 12% de farelo de cacau, na fase de 22 a 35 dias, na variável 

do peso vivo, demonstraram significância (efeito significativo: P<0,01), porém o 

mesmo nível 12%, ainda efeito com significância para as variais ganho de peso e 

conversão alimentar (efeito significativo: P<0,01) (Tabela 11). 

Entretanto, na fase final de 36 a 42, para aves que receberam os níveis de 6, 9 e 

12% de farelo de cacau, houve efeito significativo para as variáveis peso vivo, ganho de 

peso e conversão alimentar (efeito significativo: P<0,01) segundo teste de Dunnet, 

mostrando que apenas quando se aumentava os níveis de FC, ocorria uma alteração 

significativa (Tabela 11). 

 

 

 

Tabela 11: Efeito dos níveis de inclusão do farelo de cacau sobre o desempenho de 

frangos de corte na fase final (22 a 42 dias).  

Variáveis 

avaliadas  
0 3 6 9 12 

CV 

(%) 
Regressão 

Consumo 

de Ração 

(g) 

1742,44 1806,47 1766,18 1694,80 1615,32 3,321 NS 

Peso Vivo 

(g) 
2821,45 2738,05 2504,33* 2328,09* 2117,77* 2,843 L 

Ganho de 

Peso (g) 
748,58 726,93 649,54* 610,49* 574,55* 4,280 L 

Conversão 

Alimentar 

(kg/kg) 

2,33 2,48 2,72* 2,77* 2,81* 4,602 L 

*Significativo a 1% de probabilidade e ** Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Dunett 
 

A hipótese de que quanto mais o animal se desenvolvesse, falando em relação a 

idade, melhor seria o aproveitamento do FC, não está se concretizando, nessa fase de 22 

a 35 dias, onde as variáveis tiveram redução significante. Podendo ser atribuída a maior 
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quantidade de fatores antinutricionais como a treobumina e a cafeína, de acordo com o 

aumento dos níveis de farelo de cacau na ração. 

Apenas no consumo de ração que houve oscilações de acordo com os crescentes 

níveis de FC, onde no nível de 3% houve melhor consumo que no nível de 0% de FC. 

Sendo isso relacionado a uma adaptação do animal. 

Em relação ao peso vivo, de acordo os crescentes níveis de FC, houve redução 

no seu peso vivo. Porém, o ganho de peso nos níveis de 3 tiveram melhor resultado que 

o nível 0% de FC. 

Observa-se que o nível de 3% foi o que teve maior consumo de ração, até 

mesmo em relação ao nível de 0%, a diferença entre eles ficou em 6,8% a mais de 

consumo. Porém, quando comparados os níveis de 0 e 12%, observa-se diferença de 

apenas 7,2% a menos de consumo, diferença não muito significativa, mas que, 

dependendo do preço atual dos produtos, o FC poderá ser usado.  

Como já dito anteriormente para as outras fases, sabe-se que para condições de 

regiões de climas tropicais, o estresse térmico por calor pode causar grandes prejuízos 

econômicos, segundo Silva et al. (2015) esse estresse irá influenciar diretamente o 

desempenho das aves, reduzindo assim, por exemplo, o consumo de alimento, 

conseqüentemente aumentando o consumo de água, além de afetar no seu desempenho. 

Podendo assim explicar o menor ganho de peso e peso vivo dos animais.  

Já na Figura 11 observando os diferentes níveis de inclusão do FC e comparando 

entre o nível de 0 e 12% de FC, encontra-se uma diferença de 21,97%, entre a ração 

com mais quantidade de farelo de cacau e a ração com zero por cento. Entretanto, o 

nível de 3% de inclusão do FC, apresentou melhor ganho de peso do que o nível de 0%, 

sendo está diferença de 1,6% a mais em gramas.  Em estudo recente com carcaças de 

frangos de corte, Vasconcellos et al. (2010) apontam perdas no desempenho e aumento 

na gordura abdominal com a redução protéica  (nível menor em 15%) na fase de 22 a 42 

dias de idade, mesmo suplementando as dietas com aminoácidos essenciais até o nível 

de exigência preconizado por Rostagno et al. (2005). Esse valor de PB é semelhante a 

PB do FC encontrada que é de 14%.   
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Figura 11 – Ganho de peso (g) de frangos na fase de 22 a 35 dias em função dos níveis 

de farelo de cacau (FC) na ração 

 

A conversão alimentar, demonstrada na Figura 12, foi de acordo como o 

esperado, aumentando em conseqüente aos níveis crescentes de inclusão do farelo de 

cacau. A diferença encontrada entre o nível 0 e 12% de inclusão de farelo de cacau foi 

de 19,20% na conversão alimentar. Sabemos que está é a fase de maior consumo dos 

animais, portanto os valores de conversão alimentar são de suma importância como 

fator de produção. Segundo Oliveira et al. (2006) em trabalho sobre influência de 

estresse térmico com frangos de corte, de 28 a 42 dias de idade verifica-se que, as aves 

mantidas no ambiente de conforto térmico apresentaram os maiores valores entre os 

tratamentos. Porém, a variação de conversão alimentar observada entre os níveis 

avaliados evidenciou que a redução do ganho de peso das aves expostas ao calor 

ocorreu em razão da diminuição do consumo de alimento. Sugerindo mais uma vez, que 

a temperatura pode ter sido mais um fator que limitou a utilização do farelo de cacau, 

junto da fibra e ainda o incremento calórico proposto pelo alimento. 
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Figura 12 – Conversão Alimentar (kg/kg) de frangos na fase de 22 a 35 dias em função 

dos níveis de farelo de cacau (FC) na ração 

 

Na análise de regressão dos dados de desempenho (Tabela 11), também houve 

efeito significativo para as variáveis de desempenho, onde os frangos apresentaram 

redução linear, exceto, para o consumo de ração, que não apresentou efeito 

significativo. Entretanto para peso vivo (Y = 2865 + 60,57x; R² = 0,98), ganho de peso 

(Y = 754,9 + 15,48x; R² = 0,97) e conversão alimentar (Y = 2,375 + 0,041x; R² = 0,90) 

houve feito com o aumento da inclusão de farelo de cacau (Figuras 15, 16 e 17). 

Apontamos alguns fatores que limitaram o desempenho do FC neste 

experimento, como a fibra, palatabilidade, incremento calórico e consumo voluntario. 

Portanto, de acordo com Silva et al. (2015) por serem animais mais sensíveis a elevadas 

temperaturas, as aves sofrem inúmeras perdas não só produtivas, mas também 

econômicas, principalmente nesta ultima fase, a fase final de sua produção, em 

consequência do estresse térmico afetando na redução dos índices zootécnicos. Podendo 

esse ser um fator que realmente prejudicou as variáveis de desempenho nessa fase.  

Entretanto, o aumento do consumo de ração foi obtido com 3 e 6% de inclusão 

do FC em relação ao nível de 0% de inclusão. Esse aumento de consumo pode estar 

associado ao aumento da capacidade de consumo e digestão dos frangos na fase de 36 a 

42 dias. O nível de 3% foi 3,6% superior em relação ao nível de 0% de FC. Em todas as 
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fases, a inclusão de 3% é o que mais parece ser favorável para utilização do FC em 

dietas para frango de corte. 

Miranda et al. (2010) verificaram um maior CR até o nível de 40% de inclusão 

do farelo de girassol, no entanto houve diferença significativa para ração com níveis de 

60% de inclusão de farelo de girassol. Os autores citam que os frangos aumentaram o 

consumo de ração para atender as suas exigências em energia, no entanto há que se 

considerar que o farelo de girassol possui níveis elevados de fibra. 

O consumo voluntário de ração pelos frangos de corte pode ser influenciando 

pela temperatura ambiental (HAESE e BÜNZEN, 2005). O estresse por calor influencia 

a produtividade dos frangos por alterar sua troca de calor com o ambiente e modificar a 

taxa de consumo de alimentos, a taxa de ganho de peso corporal e, conseqüentemente, a 

conversão alimentar. No presente trabalho a temperatura ficou por volta dos 29 °C, 

excedendo a temperatura de conforto térmico. 

Na Figura 13 são apresentados o peso vivo dos frangos na fase de 36 a 42 dias 

em relação aos níveis de FC ,onde verificou-se um peso vivo decrescente, com a 

inclusão do farelo de cacau. Apresentando diferença de 24,94% gramas entre os níveis 

de inclusão 0 e 12%.  

 

 

 

Figura 13 – Peso vivo(g) de frangos na fase de 36 a 42 dias em função dos níveis de 

farelo de cacau (FC) na ração 
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Nesta última fase, observou-se na figura 14, que também houve efeito linear 

negativo para o ganho de peso das aves. De acordo com o aumento do nível de inclusão 

do farelo de cacau o ganho de peso era decrescente, sendo a diferença entre o nível 

mínimo e máximo de inclusão de 23,24%. 

Freitas et al. (2011) observaram a redução linear no ganho de peso de frangos de 

corte. Resultados semelhantes foram observados por Miranda et al. (2010), que 

encontram na fase de engorda o menor ganho de peso e pior conversão alimentar para 

frangos de corte alimentados com rações contendo até 30% de farelo de girassol. 

 

Figura 14 – Ganho de peso (g) de frangos na fasede 36 a 42 dias em função dos níveis 

de farelo de cacau (FC) na ração 

 

 A conversão alimentar da fase final de produção, observada na figura 15, 

apresentou diferença de 20,60% em relação ao nível de 0 e 12% de inclusão de farelo de 

cacau, mostrando que apenas na fase inicial não houve diferença significativa na CA, 

onde o consumo de ração não tinha sido em boa quantidade.  

Os frangos alimentados com ração contendo alta quantidade de fibra solúvel 

podem apresentar redução no consumo, em decorrência de uma maior retenção dessa 

digesta pelo trato digestório, consequentemente, comprometendo o ganho de peso e a 

conversão alimentar dos animais (TAVERNARI et al., 2009). Contudo, foi observado 

efeito significativo dos níveis de farelo de cacau sobre a conversão alimentar dos 

animais. 
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Figura 15 – Conversão Alimentar (kg/kg) de frangos na fase de 36 a 42 dias em função 

dos níveis de farelo de cacau (FC) na ração 

Avaliação de carcaça  

 

Houve efeito linear decrescente para o peso vivo, peso absoluto da carcaça, 

peito, coxa, sobrecoxa, asa, cabeça e pescoço, moela e gordura abdominal, de acordo 

com as equações: Y = 2883,8 – 186,01x, R² = 0,87; Y = 2446,5 – 175,55x, R² = 0,90; Y 

= 848,18 – 72,181x, R² = 0,94; Y = 303,73 – 23,487x, R² = 0,83; Y = 408,56 – 38,807x, 

R² = 0,91; Y = 252,26 – 18,786x, R² = 0,96; Y = 104,42 – 6,558x, R² = 0,90; Y = 

41,506 – 1,56x, R² = 0,96; Y = 41,143 – 6,299x, R² = 0,92, respectivamente, à medida 

que aumentou a inclusão do farelo de cacau (Tabela 12). 

Em relação a comparação das médias, foi observado que aves alimentadas com 

ração convencional apresentaram peso vivo e características de carcaça maior que as 

aves que receberam rações contendo farelo de cacau.  

Entretanto, para aves que receberam 3% de FC, os pesos de asa, cabeça e 

pescoço e gordura abdominal não diferiram (efeito não significativo: P>0,05) dos pesos 

das aves alimentadas com ração convencional. Aves alimentadas com 3% e 6% de 

inclusão do FC, também não apresentaram diferença (efeito não significativo: P>0,05) 

no peso da moela quando comparadas as aves alimentadas com 0% de inclusão (Tabela 

12).  
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Tabela 12. Peso vivo, peso absoluto da carcaça e cortes (peito, coxa, sobrecoxa, asa e 

dorso), cabeça e pescoço, pé, órgãos comestíveis (fígado, moela e coração) e gordura 

abdominal de frangos de corte aos 42 dias de idade em função dos níveis de inclusão de 

Farelo de cacau. 

   Níveis de 

Cacau (%) 

    

 0 (%) 3 (%) 6 (%) 9(%)  12(%)  CV(%) Regressão 

        

Peso Vivo (kg)  2821,72 2330,00* 2310,63* 2219,38* 1946,96* 3,91 L 

Carcaça (kg)  2371,56 1949,50* 1935,63* 1747,50* 1594,80* 5,73 L 

Peito (g)  803,28 658,13* 644,38* 561,88* 490,50* 5,70 L 

Coxa (g) 301,09 236,88* 224,38* 203,75* 200,22* 10,91 L 

Sobrecoxa (g) 390,63 320,63* 270,00* 245,00* 234,41* 11,94 L 

Asa (g) 238,44 205,00 201,88* 174,38* 159,82* 10,51 L 

Dorso (g) 485,63 374,38* 444,38* 371,88* 355,88* 12,47 NS 

Cab e Pesc ¹ (g) 101,88 87,45 81,25* 80,63* 72,50* 11,09 L 

Pé (g)  107,66 80,63* 90,63* 73,13* 87,03* 11,99 NS 

Fígado (g) 45,64 40,11* 40,90* 37,04* 35,60* 7,03 NS 

Moela (g) 39,87 38,03 37,69 34,91* 33,63* 6,34 L 

Coração (g) 12,77 10,54* 11,86* 9,88* 10,70* 10,57 NS 

Gordura Abd. ²(g) 37,07 28,84 16,96* 16,73* 11,63* 26,70 L 

Nota: ¹ Cab e Pesc: Cabeça e pescoço; ² Gordura Abd: Gordura abdominal. 

*: Significativo ao nível de 5% de variância pelo teste de Dunett. 

L: efeito linear 

NS: não significativo 

CV: coeficiente de variação 

 

Esta informação em relação a gordura abdominal também está de acordo com 

Shahin e Abdelazim (2005), onde relataram que aves alimentadas com dietas contendo 

alto teor de fibra (8%) apresentaram menor percentagem de gordura em relação aquelas 

que receberam menor conteúdo de fibra na dieta, pelo fato da fibra em alta quantidade 

ser capaz de diluir a concentração energética e o valor da energia metabolizável, 

disponibilizando uma menor quantidade de calorias, permitindo menor acúmulo de 

gordura.  

As variáveis rendimento de coxa, rendimento de sobrecoxa, rendimento de asa, e 

rendimento de dorso não foram interferidas pelos diferentes níveis de inclusão de FC 

(P>0,05), demonstrando o possível uso do farelo de cacau nas rações de frangos de 

corte até o nível de 12%, sem comprometer o valor percentual destas variáveis. 

Observa-se na tabela 13 que em relação ao rendimento de peito, o nível máximo de 

inclusão do FC seria de até 9%, visto que ao nível de 12% houve diminuição no peso, 

ocasionando perdas significantes na produção.  
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Tabela 13. Valores percentuais de carcaça e dos principais cortes (peito, coxa, 

sobrecoxa, asa e dorso) de frangos abatidos aos 42 dias de idade em função dos níveis 

de inclusão de Farelo de cacau. 

   Níveis de FC 

(%) 

    

 0 (%) 3 (%) 6 (%) 9(%) 12(%) CV(%) Regressão 

        

Carcaça (%) 84,03 83,59 83,80 79,04 81,62 2,82 NS 

Peito (%)  33,90 33,75 33,33 32,23 30,62* 3,59 L 

Coxa (%)  12,71 12,18 11,59 11,54 12,37 6,84 NS 

Sobrecoxa (%)   16,55 16,53 14,03 13,91 14,58 11,81 NS 

Asa (%)  10,07 10,53 10,45 9,88 9,83 7,24 NS 

Dorso (%)  20,40 19,06 22,94 21,51 22,66 11,29 NS 

*: Significativo ao nível de 5% de variância pelo teste de Dunett. 

L: efeito linear 

Q: efeito quadrático 

NS: não significativo 

CV: coeficiente de variação 

 

 

Os parâmetros TGI, íleo e ceco não foram influenciados (P>0,05) pelos níveis 

do farelo de cacau nas dietas, entretanto, sobre o comprimento do duodeno e do jejuno, 

foram observados efeitos (P<0,05).  

 

Tabela 14. Comprimento do Trato gastrointestinal (TGI), duodeno, jejuno, íleo e ceco 

de frangos de corte aos 42 dias de idade alimentados com diferentes níveis de inclusão 

de farelo de cacau.  

Níveis de cacau 

(%) 

TGI (cm) Duodeno (cm) Jejuno (cm) Íleo (cm) Ceco (cm) 

0 (%) 189,00 24,44 71,06 66,63 17,94 

3 (%) 175,00 25,50 74,63 57,75 17,00 

6 (%) 190,00 27,25* 78,88* 63,88 25,00 

9 (%) 192,00 26,75* 80,13* 64,13 19,13 

12 (%) 184,00 27,42* 75,90 66,83 20,79 

CV (%) 4,63 4,81 4,98 12,68 26,02 

Regressão NS L Q NS NS 

L: efeito linear 

Q: efeito quadrático 

NS: não significativo 

CV: coeficiente de variação 

*: Significativo ao nível de 5% de variância pelo teste de Dunett. 

 

Na literatura não foram encontradas pesquisas que avaliassem o efeito da 

utilização do farelo de cacau como alimento alternativo em rações de frangos de corte. 

Sendo este trabalho fonte de novas informações. 
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No geral, verificou-se no geral efeito negativo do FC somente sobre o peso 

absoluto (g) das variáveis, no entanto, não ocorrendo com peso absoluto do TGI, 

duodeno, jejuno, íleo proventrículo e cecos. Contudo, quando se tratou do rendimento 

ou peso relativo (%), não houve efeito significativo do FC sobre as variáveis, 

rendimento de carcaça, rendimento de peito, de coxa, de sobrecoxa, de asa e de dorso. 

Uma hipótese para influência negativa do FC sobre o peso absoluto da maioria 

das variáveis, é que estas perdas podem ser justificados pelo conteúdo de teobromina 

existente no FC, já que as xantinas são convertidas pela enzima xantina oxidase em 

ácido úrico, o que torna esse alcaloide com efeito diurético, ou seja, a teobromina é útil 

para reduzir os níveis de água no corpo, podendo assim, promover a perda de peso. 

A análise econômica é de suma importância para qualquer tipo de exploração, 

necessita considerar os custos fixos e variáveis, para poder saber quais as vantagens ou 

desvantagens da utilização de um novo alimento. Observa-se na tabela 14, que foi feita 

uma margem bruta, determinando uma relação entre os níveis de inclusão versus a ração 

referência.  

 

 

 

Tabela 15: Margem bruta relativa em relação ao nível zero de farelo de cacau. 

Níveis de 

inclusão 

Preço da ração (R$/Kg) 
Peso Vivo 

Final (kg) 

MBR 

(Níveis x 

Controle) 

Inicial Crescimento Final   

0% 2,11 1,37 1,37 2821,45 - 

3% 2,06 1,34 1,34 2738,05 0,95 

6% 2,01 1,32 1,32 2504,33 0,85 

9% 1,97 1,30 1,30 2328,09 0,77 

12% 1,92 1,27 1,27 2117,77 0,69 
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Observando a análise econômica, temos que o nível de 3% de inclusão do farelo 

de cacau tem margem bruta relativa de 0,95%, em comparação a ração controle, 

podendo ser dito que este é o melhor nível em relação aos outros testados com inclusão 

de farelo de cacau para frangos de corte, principalmente quando os ingredientes 

convencionais apresentarem baixa disponibilidade e alto custo.  

Diante de toda discussão dos resultados, observou-se que o farelo de cacau é um 

alimento alternativo, fibroso, não tóxico aos animais. Porém, é necessário mais estudos 

para encontrar o melhor nível de utilização. 

Entretanto, pelos seus resultados da avaliação de carcaça, somado a fatores 

como, a disponibilidade e o preço, poderá ser um alimento que auxilie na produção, em 

determinada fase de produção, visando redução de custos em determinadas épocas do 

ano.  

A descoberta de seus valores energéticos é uma conquista para a avicultura, pois, 

irá proporcionar mais um alimento que poderá ser utilizados nos programas para 

formulação de ração, sendo assim, mais uma alternativa para os produtores.    

O fator limitante para inclusão do farelo de cacau são os seus compostos 

antinutricionais, cafeína e teobromina, que não limitam o consumo, porém reduz ganhos 

produtivos consideráveis, acarretando numa menor produção e menor lucro ao produtor.  

CONCLUSÃO 

 

Os valores de EMA e a EMAn do farelo de cacau para frangos de corte são 

respectivamente, 1.945,11 e 1.834,74 kcal/kg.  

A utilização do farelo de cacau prejudica o desempenho de frangos de corte. 

           Novas pesquisas devem ser desenvolvidas sobre uso do farelo de cacau na ração 

de frangos de corte. 
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