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INTRODUÇÃO

Em Pernambuco, o aumento verificado no abate 
industrial de aves de corte é conseqüência da expansão 
do consumo de carne de frango e da alteração da 
proporção “aves vivas/aves abatidas” verificada na 
comercialização. A evolução da produção avícola na 
região Nordeste vai gerar o aumento e a concentração 
dos abates em escala industrial pois a legislação 
sanitária restringirá em alguns estados a partir de 2012 
a comercialização de aves vivas. Sob o ponto de vista 
ambiental, nos abatedouros, um dos pontos críticos que 
demanda especial atenção é o setor “graxaria” porque 
concentra os resíduos orgânicos sólidos gerados no 
abate. A farinha hidrolisada de penas (FHP) é um 
subproduto protéico gerado através do cozimento sob 
pressão e posterior secagem de penas limpas e não 
decompostas provenientes do abate de aves. Albino e 
Silva [1] relataram que variações na composição 
bromatológica da FHP são originadas por diferenças de 
processamento e em função da dificuldade do setor de 
graxaria em adotar um padrão de qualidade constante 
para o material produzido. Segundo Rostagno et al. [2] 
podem ser caracterizados dois tipos de FPH que se 
diferenciam pelo teor de proteína bruta (74,7 e 83,9%), 
concentrações de aminoácidos, minerais e de Energia 
Metabolizável para Aves - EMA (2.611 e 2.734 
Kcal/kg). Metwally [3] avaliou níveis de inclusão de 
FPH na dieta (0, 4, 8 e 12%) na alimentação de frangos 
de corte e concluiu que o nível de 8% proporcionou 
melhores resultados de ganho de peso. O objetivo do 
trabalho foi determinar a viabilidade econômica no uso 
nas dietas de frangos de corte fêmeas a partir da 
inclusão de níveis crescentes de FPH nas dietas dos 
sete aos 42 dias. 

Material e métodos

Os dados de desempenho animal utilizados para 
estimar a viabilidade econômica foram gerados através 

de um experimento com frangos de corte. Este experimento 
foi realizado na Estação Experimental de Pequenos 
Animais de Carpina da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, em Carpina - PE. Foram utilizados 480 pintos 
de um dia de idade, fêmeas da linhagem Cobb, com peso 
inicial médio de 42 g. As aves foram instaladas em 30 
parcelas experimentais, cada uma com 16 pintos de um dia 
e criados sob dieta única até os sete dias. Na fase 
experimental, o delineamento utilizado foi em blocos 
casualizados por peso, com cinco tratamentos e seis 
repetições. As aves foram pesadas aos sete dias, para 
uniformização das parcelas intra-blocos e, posteriormente, 
em intervalos de sete dias, para anotação de peso, consumo 
da ração e sobras. O manejo seguiu as orientações 
constantes do Manual Cobb para frangos de corte. Em cada 
uma das fases (fase 1: sete a 21, fase 2: 22 a 34 e fase 3: 35 
a 42 dias de idade) foram formuladas cinco rações 
experimentais isoprotéicas e isocalóricas, com base nos 
níveis nutricionais propostos por Rostagno et al. [2]. Os 
tratamentos foram definidos considerando os níveis de 
inclusão da FPH na ração, em 0, 2, 4, 6 e 8%. As dietas 
experimentais nas três fases foram calculadas conforme 
apresentadas na Tabela 1. Para a obtenção das fórmulas e 
níveis nutricionais do tratamento T2 com 2% e T4 com 6% 
de inclusão de FPH devem ser considerados os valores 
médios de T1 com o T3 e T3 com T5, respectivamente. Na 
Tabela 1 estão identificados como ingredientes fixos o 
premix Micro-Mineral com nível de inclusão de 0,05 %, o 
Premix Vitamínico com 0,10 % em todas as fases e o 
Cloreto de colina adicionado nos níveis de 0,10 %, 0,042 
% e 0,02 %, respectivamente, para as fases 1, 2 e 3. O valor
de EMA da FPH foi previamente determinado. Os níveis 
calculados de EMA, PB, lisina digestível, aminoácidos 
sulfurados digestíveis, treonina digestível, cálcio e fósforo 
disponível foram, respectivamente, 3.050, 3.150 e 3.250 
Kcal/kg; 22,0, 19,0 e 18,0 %; 1,151, 1,020 e 0,950 %; 
0,817, 0,734 e 0,684 %; 0,749, 0,663 e 0,617 %; 0,853, 
0,794 e 0,743 % e, 0,428, 0,398 e 0,371 % para as fases 1, 
2 e 3. 



Os parâmetros de desempenho econômico avaliados
foram estabelecidos considerando os períodos de 7 a 21 
dias (período inicial), 22 a 42 dias (período final) e 
período total. Os parâmetros econômicos foram 
calculados segundo o modelo adotado por Lanna [4] e 
referem-se ao custo de produção parcial devido a 
alimentação dos animais. Foram calculadas para cada 
parcela experimental e período: 1) a receita bruta 
média (REC) considerando o ganho de peso em cada 
período multiplicado pelo preço pago por kg de frango 
vivo, 2) o custo médio da alimentação (CMA) obtido 
através do consumo de ração por período multiplicado 
pelo preço da ração, 3) a margem bruta média (MBR)
considerando a diferença entre REC e CMA e, 4) a 
rentabilidade restrita (REN) calculada através da 
multiplicação do fator 100 pela MBR e divisão pelo 
CMA. Os preços médios (R$/kg) considerados para os 
ingredientes foram: FPH - 0,65; Milho moído - 0,49; 
Farelo de soja - 1,30; Óleo de soja - 2,10; Fosfato 
bicálcico - 2,80; Calcário calcítico - 0,15; Sal comum -
0,22; DL-Metionina - 6,60; L-Lisina - 7,00; L-Treonina 
- 14,00; Premix Vitamínico - 10,00; Premix Mineral -
3,00; Colina-Cl - 4,50. O preço da FPH foi considerado 
como metade do preço do farelo de soja. Estes preços 
são os preços médios no trimestre de maio, junho e 
julho de 2009 em Recife. O preço adotado por kg de 
frango vivo foi de R$ 1,95 por kg. O modelo 
matemático adotado na análise estatística dos 
parâmetros avaliados foi Yij = µ + ti + bj + εij onde Yij é 
o valor do parâmetro observado na parcela que recebeu 
o tratamento i e se encontra no bloco j, µ é a média da 
população, ti é o efeito devido ao tratamento i que foi 
aplicado na parcela, bj é o efeito devido ao bloco j em 
que se encontra a parcela e εij efeito devido aos fatores 
não controlados na parcela. Os parâmetros avaliados 
foram submetidos a analise de variância e de regressão 
utilizando o programa computacional SAS [5]. 

Resultados e Discussão

Os resultados dos parâmetros econômicos avaliados 
para os períodos de 7 a 21 dias, 22 a 42 dias e período 
total estão apresentados nas tabelas 2, 3 e 4, 
respectivamente. Considerando os preços vigentes no 
último trimestre para os ingredientes houve redução 
linear significativa (p<0,05) no custo da alimentação 
em todos os períodos avaliados. A receita bruta 
avaliada não foi significativa (p>0,05) para nenhum 
dos períodos avaliados o que reflete a ausência de
efeito sobre o ganho de peso das aves em função dos 
níveis de inclusão de FPH, segundo relatado por 
Holanda [6]. No período de 7 a 21 dias ocorreu 
aumento linear na margem bruta e na rentabilidade. 

Entretanto, no período de 22 a 42 dias foi verificado efeito 
quadrático para margem bruta com valor mínimo no em 
1,04 % o que significa que para obter valor igual ou 
superior na margem bruta ao que é observado com a dieta 
isenta de FPH é necessário a inclusão de um nível de FPH 
igual ou superior a 2,08 %. De forma idêntica, para a 
rentabilidade no período final é necessário um nível de 
inclusão de FPH no mínimo de 1,24 % visando assegurar 
uma rentabilidade que seja igual ou superior àquela obtida 
sem a inclusão de FPH na dieta. Analisando o período total 
ainda foi possível estabelecer um efeito quadrático no qual 
com níveis de inclusão igual ou superiores a 1,30 % é 
possível obter margem bruta igual ou superior àquela 
obtida com a dieta isenta de FPH.  

Desta forma, a principal característica econômica 
observada com a inclusão de FPH nas rações de frangos de 
corte fêmea é a ausência de efeito sobre a receita bruta
associada com a redução linear no custo da alimentação em 
todos os períodos avaliados. No período inicial, a 
estimativa é que ocorra um aumento linear na margem 
bruta e na rentabilidade com os níveis crescentes de 
inclusão da FPH nas dietas. No período final, com as 
relações de preços adotados nesta análise, é recomendado 
que o nível de inclusão seja de no mínimo de 2,08 % para 
assegurar uma margem bruta superior àquela obtida com 
dieta isenta de FPH.
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Tabela 1. Composição centesimal e níveis nutricionais para as dietas experimentais1

Fase 7 a 21 dias 22 a 33 dias 34 a 42 dias
Ingredientes, % T1 T3 T5 T1 T3 T5 T1 T3 T5
Far. Hidrol.de Penas 0,0 4,00 8,00 0,00 4,00 8,00 0,00 4,00 8,00
Milho moído 52,490 56,653 60,816 62,164 66,389 70,614 63,622 67,848 72,074
Farelo de soja 40,057 32,797 25,537 30,694 23,381 16,068 28,256 20,943 13,630
Óleo de soja 4,074 3,044 2,014 3,854 2,813 1,772 5,082 4,041 3,000
Fosfato bicálcico 1,675 1,580 1,485 1,567 1,472 1,377 1,441 1,346 1,251
Calcário 0,765 0,856 0,948 0,751 0,843 0,935 0,720 0,812 0,904
Sal comum 0,410 0,403 0,396 0,399 0,392 0,385 0,383 0,376 0,369
DL – Metionina 0,231 0,215 0,199 0,207 0,192 0,177 0,180 0,164 0,148
L – Lisina HCl 0,048 0,194 0,340 0,148 0,295 0,442 0,134 0,281 0,428
L – Treonina 0,000 0,007 0,014 0,024 0,031 0,038 0,012 0,019 0,026
Ingredientes Fixos2 0,250 0,250 0,250 0,192 0,192 0,192 0,170 0,170 0,170
Preço da ração, R$/kg 0,9468 0,8936 0,8401 0,8787 0,8169 0,7545 0,8773 0,8219 0,7684

1Informações complementares ao texto, 2Cloreto de colina + Premix mineral e vitamínico conforme texto.

Tabela 2. Valores médios e desvio padrão para receita bruta (R$/ave), custo da alimentação (R$/ave), margem bruta 
(R$/ave) e rentabilidade (%) nos níveis de inclusão de farinha de penas hidrolisada e coeficiente de variação 
(%) do parâmetro e equaçoes de regressão no período de 7 a 21 dias de idade.

Período de 7 a 21 dias Receita Bruta Custo da Alimentação Margem Bruta Rentabilidade
0 % 1,4300±0,0329 1,0753±0,0095 0,3546±0,0346 32,9896±3,3231
2 % 1,4340±0,0151 1,0457±0,0146 0,3883±0,0054 37,1422±0,7648
4 % 1,4379±0,0373 1,0266±0,0281 0,4113±0,0351 40,1220±3,8705
6 % 1,4168±0,0400 1,0003±0,0234 0,4165±0,0180 41,6169±1,0849
8 % 1,4351±0,0530 0,9871±0,0277 0,4479±0,0508 45,4370±5,4489

CV % 2,69 3,74 11,18 13,67
R2 da estimativa - 0,9862 0,9564 0,9796

Equação Y = NS -0,0111X+1,0714 0,0107X+0,3608 1,4685X+33,588

Tabela 3. Valores médios e desvio padrão para receita bruta (R$/ave), custo da alimentação (R$/ave), margem bruta 
(R$/ave) e rentabilidade (%) nos níveis de inclusão de farinha de penas hidrolisada, coeficiente de variação 
(%) do parâmetro e equações de regressão no período de 22 a 42 dias de idade.

Período de 22 a 42 dias Receita Bruta Custo da Alimentação Margem Bruta Rentabilidade
0 % 2,8153±0,1843 2,6230±0,0535 0,2403±0,1040 9,0837±3,8623
2 % 2,6939±0,1624 2,5467±0,0432 0,1989±0,1399 7,8540±5,5547
4 % 2,7492±0,1334 2,5789±0,1248 0,2129±0,1812 8,5774±7,4630
6 % 2,7663±0,1320 2,4600±0,0796 0,3789±0,1169 15,6400±4,8478
8 % 2,6955±0,0647 2,3283±0,0558 0,3606±0,0708 15,5081±3,2626

CV % 5,41 5,17 53,49 55,30
R2 da estimativa - 0,8412 0,7087 0,7867

Equação Y = NS -0,0338X+2,6426 0,0035X2-
0,0073X+0,2225

0,1524X2-
0,1875X+8,4249

Tabela 4. Valores médios e desvio padrão para receita bruta (R$/ave), custo da alimentação (R$/ave), margem bruta 
(R$/ave) e rentabilidade (%) nos níveis de inclusão de farinha de penas hidrolisada e coeficiente de variação 
(%) do parâmetro e equaçoes de regressão no período de 07 a 42 dias de idade.

Período total Receita Bruta Custo da Alimentação Margem Bruta Rentabilidade
0 % 4,2452±0,1993 3,6983±0,0593 0,5469±0,1546 14,7457±4,0593
2 % 4,1278±0,1768 3,5924±0,0387 0,5354±0,1737 14,9085±4,8368
4 % 4,1872±0,1684 3,6055±0,1370 0,5816±0,2132 16,2936±6,4157
6 % 4,1831±0,1221 3,4603±0,0962 0,7228±0,1857 21,0178±5,6740
8 % 4,1305±0,0779 3,3155±0,07508 0,8151±0,0500 24,6059±1,7423

CV % 3,86 4,52 31,00 33,80
R2 da estimativa - 0,9086 0,9735 0,9844

Equação Y = NS -0,0449X+3,714 0,0054X2 -
0,007X+0,5388

0,182X2 -0,1642X 
+ 14,604


