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RESUMO
CUCCHI, Patricia Aparecida. Caracterização Espectroscópica de amostras de cama
e ração de frango de um aviário localizado no sudoeste do Paraná. 37 f. TCC (Curso
de Química), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017.

A avicultura no Brasil vem crescendo nos últimos anos, fazendo com que o país seja
um dos principais produtores de carne de frango, dentre os estados, destaca-se o
Paraná como o maior produtor do país, responsável por 31,12% da produção. Com o
crescente aumento desta atividade, teve-se também, um aumento significativo nos
demais produtos oriundos da cadeia produtiva do frango, destacando-se, a cama de
frango. Assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar, por meio da
espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e
espectroscopia de infravermelho na região do próximo (NIR) amostras de cama de
frango, oriundas de três lotes, e ração, coletadas em um aviário localizado no sudoeste
do Paraná. Os espectros de FTIR foram obtidos a partir da caracterização de pastilhas
de KBr (150 mg de KBr:1,5 mg de amostra), empregando 64 varreduras no intervalo
de 4000 a 400 cm-1 com resolução espectral de 4 cm-1. Os espectros de NIR foram
obtidos no modo de reflectância difusa com o emprego de um acessório de rotação o
qual assegura alta reprodutibilidade para amostras heterogêneas. Os resultados
espectrais, FTIR e NIR, foram tratados estatisticamente por meio da análise de
componentes principais (PCA) e análise hierárquica de agrupamentos (HCA),
utilizando o software Pirouette versão 4.0. Através dos espectros obtidos pelas
análises espectroscópica, FTIR e NIR, foi possível observar, que de modo geral as
amostras de cama de frango e ração de frango apresentam-se semelhantes. O
emprego das ferramentas estatísticas, PCA e HCA, aos dados de FTIR e NIR,
permitiram inferir que há diferença na composição das amostras de cama em função
do lote, contudo o mesmo não foi observado para as amostras de ração.
Palavras-chave: FTIR. NIR. PCA. HCA. Lote de aviário.

ABSTRACT
CUCCHI, Patricia Aparecida. Spectroscopic characterization of poultry litter samples
and animal food of an aviary located in the southwest of Paraná. 37 f. TCC (Course of
Chemistry) - Federal University of Technology - Paraná. Pato Branco, 2017.

In recentes years, the poultry industry has been growing in Brazil, making the country
one of the main producers of poultry. The Paraná, among the states, is the largest
producer in the country, responsible for 31.12% of production. With the increasing
increase of this activity, there was also a significant increase in the other products,
especially the poultry litter. Thus, the objective of this work was to characterize, by
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Near Infrared Spectroscopy (NIR)
poultry litter samples, from three lots, and animal food, collected in an aviary located
in the southwest of Paraná. FTIR spectra were obtained from characterization of KBr
pellets (150 mg KBr: 1.5 mg sample) using 64 scans in the range of 4000 to 400 cm -1
with a spectral resolution of 4 cm-1. The NIR spectra were obtained in the diffuse
reflectance mode with the use of a rotation accessory which ensures high
reproducibility for heterogeneous samples. The spectral results, FTIR and NIR, were
treated statistically by principal component analysis (PCA) and hierarchical grouping
analysis (HCA) using Pirouette software version 4.0. The spectra obtained by the
spectroscopic, FTIR and NIR analyzes, it were possible to observe that, in general,
poultry litter and animal food are similar. The use of the statistical tools, PCA and HCA,
to the data of FTIR and NIR, allowed there is difference in the composition of the litter
samples as a function of the lot, but the same was not observed for the animal food
samples.
Keywords: FTIR. NIR. PCA. HCA. Lot of aviary.
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil se tornou nos últimos anos, um dos principais produtores mundiais de
carne de frango, isso se deve ao avanço da avicultura de corte no país. Atividade esta
que possui grande destaque na região Sul, onde o estado do Paraná em 2000,
ultrapassou pela primeira vez com 604,7 milhões de aves abatidas, o estado de Santa
Catarina (596,4 milhões) que era o tradicional líder do setor (ABEF, 2000).
Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), (2017),
o Paraná destaca-se como o maior produtor de carne de frango do país, responsável
por 33,46% da produção. Com esse crescente aumento, teve-se também, um
aumento significativo nos demais produtos oriundos da cadeia produtiva do frango.
Dentre estes, a cama de frango, a qual é um subproduto dessa atividade, e se
caracteriza como o material que permanece no piso de uma instalação avícola
(aviário) e recebe excreções das aves, restos de ração e penas.
Dentre as alternativas de destino dessa cama, produção de biochar, produção
de biogás, compostagem, destaca-se o uso agrícola, devido aos níveis significativos
de matéria orgânica e nutrientes como nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K) e
minerais. Contudo estes podem variar em função de vários fatores e assim, sugerese a caracterização do mesmo antes da aplicação no solo.
A caracterização química pode fornecer informações quanto a potencial
toxicidade do resíduo, a partir dos níveis de elementos químicos, essenciais às plantas
ou não, contidos em altas concentrações na cama. Enquanto que a caracterização
espectroscópica pode fornecer informações relevantes sobre a composição química
do material.
Assim o presente trabalho teve como objetivo caracterizar, por meio da
espectroscopia

de

infravermelho

com

transformada

de

Fourier

(FTIR)

e

espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) amostras de cama de frango e ração,
coletadas em diferentes fases da cadeia produtiva do frango.
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2 OBJETIVOS
2.1 GERAL
Este trabalho tem como objetivo caracterizar, por meio de FTIR e NIR, amostras
de cama de frango e ração, coletas em diferentes fases da cadeia produtiva do frango,
em um aviário localizado no Sudoeste do Paraná.

2.2 ESPECÍFICO


Monitorar a atividade aviária de uma propriedade localizada na região Sudoeste
do estado do Paraná.



Coletar amostras de cama de frango ao final de cada lote.



Coletar amostras de ração ao longo do período de alojamento dos frangos
(ração inicial, ração de crescimento e ração final).



Preparar as amostras para a caracterização espectroscópica.



Caracterizar as amostras por meio da FTIR e NIR.



Interpretar os resultados obtidos com auxílio de ferramentas quimiométricas.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
Nos últimos anos tem-se observado um crescimento significativo da atividade
avícola no Brasil. A ampliação desta atividade ocorreu no final dos anos 50, na região
Sudeste, principalmente no Estado de São Paulo e mais tarde, na década de 70, na
região Sul (RODRIGUES et al., 2014). Essa expansão, fez com que o Brasil se
tornasse um dos principais produtores mundiais de carne de frango. Dados da ABPA,
2015, mostram que em 2014 o Brasil era o terceiro na produção e o primeiro na
exportação mundial de carne de frango, atingindo 12.691 e 4.099 toneladas,
respectivamente.
Dados atuais fornecidos pelo Sistema do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística de Recuperação Automática (SIDRA) mostram que o Brasil no segundo
trimestre de 2016 abateu 1,49 bilhão de cabeças de frangos, significando um aumento
de 1,0% em relação ao trimestre anterior e de 6,5% se comparado ao mesmo trimestre
de 2015. Sendo a região Sul responsável por 60,7% do abate nacional de frango.
Dentre os estados da região Sul, o Paraná se destaca desde 2000, como o maior
produtor de carne de frango do país, seguido pelos estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (SIDRA, 2017).
Visto a importância econômica desta atividade para o Estado do Paraná,
estudos envolvendo a caracterização dos produtos (resíduos, insumos, etc)
relacionados a esta atividade vem crescendo (BELANCHE et al., 2013; GRACIANO
et al., 2006; LIMA et al., 2007) e se mostram importantes do ponto de vista econômico,
agronômico e ambiental. Destaca-se neste trabalho a ração e a cama de frango,
insumo e resíduo gerado por esta atividade, respectivamente.

3.1 RAÇÃO DE FRANGO
A ração pode ser separada em três tipos: a ração fase inicial (1 a 21 ou 28
dias), fase de crescimento (22 ou 29 dias até 7 a 15 dias antes do abate) e a ração
fase de acabamento (últimos 7 a 15 dias antes do abate). Nos primeiros 21 dias de
vida os pintinhos não apresentam sistema termo-regulador e a ração deve conter
grandes concentrações de nutrientes como proteínas, aminoácidos, vitaminas e
minerais, sendo ofertada a vontade aos animais, para garantir um ótimo
desenvolvimento dos mesmos. Na fase de crescimento a ração também deve ser
ofertada a vontade aos animais, deixando os comedouros com 1/3 de sua capacidade
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o que evita o desperdício; e por fim, na fase de acabamento, onde o consumo de ração
é de aproximadamente 100 g por animal ao dia, é fornecido a ração de engorda ou
acabamento sendo que esta não produz melhores resultados, apenas apresenta
menor custo por não ter os aditivos contidos nas outras (BIGSAL, 2017).
A cadeia produtiva avícola, tem como principal objetivo a obtenção de alta
produtividade associada com a qualidade dos produtos finais. Assim, a produção de
ração segue regras de um mercado competitivo que exige cada vez mais uma redução
nos custos e que não comprometam a qualidade final deste produto. Para isso, muitas
pesquisas nas áreas de melhoramento genético, nutrição, sanidade e manejo tem sido
realizadas (FUKAYAMA et al., 2005; BELLAVER e NONES, 2000).
Fukayama et al. (2005) ainda cita que com esse desenvolvimento, iniciou-se o
uso em larga escala de antibióticos como promotores de crescimento na produção de
frangos de corte, melhorando o desempenho animal e diminuindo a mortalidade
causada por infecções clínicas e subclínicas. Na formulação de rações para frangos
de corte, a principal preocupação é fornecer energia e aminoácidos em quantidade
adequada para as aves. Para isso, há necessidade de se conhecer o valor energético
e a digestibilidade dos alimentos (SANTOS et al., 2014).
Além disso, de acordo com Silva et al. (2006)
Outro aspecto que tem sido considerado é a modificação da dieta visando
reduzir a excreção de elementos poluentes, por meio do fornecimento de
dietas mais balanceadas e do uso de aditivos em rações (enzimas, por
exemplo) para melhorar a eficiência de utilização pelos animais dos nutrientes
contidos nos alimentos, evitando o impacto ambiental da excreção excessiva,
sobretudo de nitrogênio, fósforo, cobre e zinco, entre outros.

3.2 CAMA DE FRANGO
A cama consiste em um resíduo produzido pela avicultura, constituído por um
material absorvente (maravalha, serragem, cascas de arroz, amendoim, café e feijão,
sabugo de milho triturado, capins e restos de culturas) utilizado para forrar o piso do
aviário, com uma espessura variando de 5 a 10 cm de altura. Essa cama receberá
excretas das aves, penas, descamações da pele, restos de ração e secreções
(ANGELO et al.,1997).
Na literatura é grande a diversidade de trabalhos envolvendo a cama de frango.
Dionísio et al. (2011), avaliaram a ocorrência de arsênio em amostras relacionadas ao
ciclo produtivo de frango de corte, empregando soluções de ácido nítrico diluído para
a digestão das amostras e a determinação do analito por espectrometria de absorção

16

atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite (GFAAS). Avila et al.,
(2007); Orrico Júnior, Orrico e Lucas Júnior, (2010) descrevem a compostagem como
uma opção de tratamento para a cama de frango, que pode servir posteriormente
como fertilizante orgânico.
Corrêa e Mielein, (2011), destacam que o emprego da cama de frango na
agricultura de forma correta e por períodos prolongados, promove melhorias nos
atributos do solo, elevando sua fertilidade. Segundo os autores a maior parte destes
benefícios são atribuídos à matéria orgânica, a qual influencia todas as propriedades
do solo. Contudo, o adubo animal não é um bom fornecedor de nutrientes às plantas
em curto prazo, simplesmente porque os contém em baixas concentrações. Singh e
Sharma, (2002) ressaltam que a aplicação contínua de cama por vários anos, contribui
para a melhoria das características químicas do solo e aumento da produtividade das
culturas.
Merlin et al., (2014) compararam a cama de frango e o esterco bovino e
concluíram que a cama pode ser considerada melhor do ponto de vista nutricional (N,
P, K, Ca e Mg). Contudo, destacam que a mesma pode variar significativamente de
acordo com sua origem. Deste modo, se o destino final for a reciclagem agrícola é
importante realizar a caracterização química antes da aplicação ao solo.

3.3 CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA
3.3.1 FTIR
A caracterização por FTIR (do inglês, Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
permite a obtenção de informações importantes sobre a composição e estrutura do
material a ser analisado, como a presença de grupos funcionais contendo oxigênio
(O) (STEVENSON, 1994). A FTIR é baseada na espectroscopia vibracional e consiste
na exposição da amostra à radiação eletromagnética na região 4000 a 200 cm -1
(SKOOG et al., 2014). Sendo a região de maior interesse para a FTIR entre 4000 e
400 cm-1.
A radiação no infravermelho geralmente não é suficientemente energética para
causar transições eletrônicas, porém pode induzir transições nos estados vibracionais
e rotacionais associados com o estado eletrônico fundamental da molécula (SKOOG
et al.,2014). Assim, tem-se rotações e vibrações moleculares, as quais podem ser:
vibrações de estiramento simétrica e assimétrica e vibrações de deformação angular
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balanço no plano, tesoura no plano, oscilação fora do plano e torção fora do plano
(Figura 1).

Figura 1 – Tipos de vibrações moleculares que ocorrem com a absorção da radiação
infravermelha.
Fonte: SKOOG et al. (2011)

3.3.2 NIR
A NIR (do inglês, Near Infrared Spectroscopy) é baseada na espectroscopia
vibracional e consiste na exposição da amostra à radiação eletromagnética na região
de comprimento de onda, que varia de 750 a 2500 nm (4000 a 12500 cm-1) (VOGEL,
2002). Os espectros de NIR provêm de ligações das moléculas que tem o hidrogênio
(H), tornando a técnica útil para a determinação de compostos orgânicos contendo
principalmente as ligações C-H, N-H, S-H e O-H (Muñiz et al., 2012).
É uma técnica analítica que vem se destacando e sendo aplicada em diversas
áreas, agrícola, polímeros, médica, alimentícia, têxtil, cosméticos, florestal,
fornecendo resultados eficientes de maneira rápida, simples, não-destrutiva, nãoinvasiva e com baixo custo (LIMA et al., 2009; MUÑIZ et al., 2012; MORGANO et al.,
2008; FRACETO e de PAULA, 2006; SANTOS, GOMIDE e SOUSA, 2009).
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Deste modo, as técnicas supracitadas apresentam potencial na caracterização
de amostras de cama de frango. Contudo, na literatura são poucos os trabalhos que
empregam as mesmas para tais fins. Destaque para Merlin et al., (2014) que em seu
trabalho analisaram por meio de FTIR amostras de cama de frango e esterco bovino,
e concluíram que é possível caracterizá-los através desta técnica, e a partir dos
espectros indicar a presença ou não de grupos funcionais orgânicos, deste modo
sugere-se associar as duas técnicas, FTIR e NIR uma vez que a região de análise
destas é diferente, 4000 a 200 e 4000 a 12500 cm-1 respectivamente.
Esse resultado reforça a importância dos resultados obtidos por meio das
técnicas espectroscópicas e destaca a necessidade de mais estudos envolvendo o
resíduo cama de frango, utilizando as técnicas de FTIR, NIR e outras técnicas
espectroscópicas, a fim de contribuir para a caracterização da mesma.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 LOCAL E DATA DE COLETA
A coleta foi realizada em um dos três aviários da propriedade do Senhor Airton
Cucchi, localizada no município de São Jorge d’Oeste no Sudoeste do Paraná, com
coordenada geográfica 25°41'45.9"S 52°51'35.9"W (Figura 2). As coletas foram
realizadas no final de cada lote (aproximadamente 42 dias), sendo no total realizadas
3 coletas e uma coleta antes do início do lote (antes da chegada dos
pintainhos/animais).

Propriedade

Figura 2 – Mapa da propriedade
Fonte: Google Maps (2017)

4.2 CARACTERISTICAS DO AVIÁRIO
O aviário apresenta 150 m de comprimento e 24 m de largura, totalizando uma
área de 3.600 m2. Contém em média 50.000 animais quando machos e 54.000
animais quando fêmeas.

4.3 AMOSTRAS
4.3.1 Cama de Frango
Cada amostra de cama de frango é composta por 10 subamostras coletadas
em 10 pontos aleatórios dentro do aviário.
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4.3.2 Ração de Frango
Foram coletadas três amostras de ração no decorrer de cada lote. A ração
inicial nos primeiros 22 dias de alojamento, a ração de crescimento para fêmeas dos
23 aos 39 dias e para machos dos 23 aos 37 dias de alojamento e a ração final, até o
dia do abate. A coleta foi realizada no silo/caminhão logo ao chegar no aviário.

4.4 PREPARO DAS AMOSTRAS
As amostras de cama de frango e ração, após serem coletadas foram secas
em estufa á 40°C e moídas em um liquidificador doméstico.

4.5 CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA
4.5.1 FTIR
Para a obtenção dos espectros de FTIR, as amostras de cama e ração foram
compactadas em pastilhas de KBr na proporção de 1:100 (150 mg de KBr:1,5 mg de
amostra) e, em seguida, analisadas a partir de 64 varreduras no intervalo de 4000 a
400 cm-1 com resolução espectral de 4 cm-1. As análises de FTIR foram realizadas no
espectrômetro Frontier da Perkin Elmer FT-IR, pertencente à Central de Análises da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco. Após obtenção
dos espectros no próprio software do equipamento foi realizado o ajuste da linha de
base.
4.5.2 NIR
Os espectros de NIR foram coletados no modo de reflectância difusa em um
espectrômetro FT-NIR-MPA Bruker com o emprego de um acessório de rotação, o
qual assegura alta reprodutibilidade para amostras heterogêneas. Nestas análises
foram utilizados 20 cm3 de amostra, a resolução foi de 16 cm-1, acumulando-se 64
varreduras por espectro. O intervalo de medida foi de 400 a 2500 nm.

4.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO
Os resultados obtidos através das análises espectroscópicas foram tratados
estatisticamente por meio da análise de componentes principais (PCA, do inglês
principal component analysis) e análise hierárquica de agrupamentos (HCA, do inglês
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Hierarchical Cluster Analysis), utilizando o software Pirouette versão 4.0 (Infometrix,
Seattle, Washington, USA).
O pré-processamento dos dados utilizado foi centrar os dados na média, e
avaliaram-se os tratamentos 1ª derivada, 2ª derivada, SNV (variação de padrão
normal) e MSC (correção multiplicativa de sinal).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os espectros de FTIR obtidos para as amostras de cama de frango são
mostrados na Figura 3.
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Figura 3 – Espectros de FTIR de cama de frango (a) primeiro lote, (b) segundo lote, (c) terceiro
lote e (d) sem lote, n = 2, (-) primeira leitura (-) segunda leitura.

Os espectros de cama apresentaram de modo geral sinais em 3295, 2925, 1649,
1433, 1100, 1009 cm-1.
A presença de uma banda larga e intensa com sinal em aproximadamente 3295
cm-1, pode ser atribuído a vibrações O-H e N-H de aminas (MERLIN et al., 2014). O
sinal em aproximadamente 2925 cm-1, observado em todos os espectros, corresponde
à deformação axial assimétrica C-H dos grupos metileno e metilo (BAES e BLOOM,
1989). Este sinal indica a presença de cadeias alifáticas nas amostras. Em geral é
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discreto, e nem aparece, contudo em material com baixo grau de humificação este
pode aparecer como foi observado para todas as amostras (Figura 3).
Do ponto de vista da fertilidade, a adição de material orgânico ao solo é benéfica,
principalmente quando apresenta um alto grau de humificação. Deste modo conforme
os resultados, as camas analisadas, apresentam C, porém pouco humificado e assim
sugere-se o processo de humificação, o qual representa a conversão da matéria
orgânica recente em húmus, composto rico em materiais orgânicos de alto peso
molecular, como ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina que são as frações da
matéria orgânica com alto grau de estabilização (DORES-SILVA et al., 2013).
O sinal em aproximadamente 1649 cm-1 corresponde à deformação assimétrica
de íons carboxilato com metal, contribuição de amida, cetona ou quinona.
O sinal em 1433 cm-1 pode ser devido a deformação angular assimétrica C-H
e/ou deformação axial assimétrica de ânions carboxilato (RICCA et al., 1993).
Todos os espectros também apresentam um ombro em aproximadamente 1100
cm-1 que pode ser proveniente da deformação axial de C-O em polissacarídeos
(STEVENSON,1994).
O sinal em aproximadamente 1009 cm-1 pode ser característico de deformação
angular de O-H. Merlin et al. (2014), também observou sinais em 1010 cm-1, para
amostras de resido agroindustrial.
A fim de avaliar se há variação significativa na composição das amostras de
cama em função dos lotes, fez-se uma PCA e uma HCA com os dados espectrais
(Figura 4).
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(a)
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(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 4 – Gráficos de PCA das amostras de cama de frango (a) sem pré-tratamento, (b)
aplicando 1ª derivada, (c) aplicando 2ª derivada, (d) aplicando SNV, (e) aplicando MSC, onde PL
corresponde ao primeiro lote, SL segundo lote, TL terceiro lote e AL sem lote (f) gráfico da HCA
das amostras de cama de frango aplicando MSC.

A comparação entre os pré-tratamentos empregados permite visualizar a
variação da representatividade dos dados (Tabela 1), onde o factor 1 e o factor 2,
correspondem as componentes principais 1 e 2 (PC1 e PC2) respectivamente.
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Tabela 1 – PC1 X PC2 para os pré-tratamentos, sem tratamento, 1ª derivada, 2ª derivada, SNV e
MSC para os dados de FTIR.

Análise Estatística

Pré-tratamento

PC1 x PC2

PCA

Sem Tratamento

98,3 %

PCA

1ª Derivada

94,2 %

PCA

2ª Derivada

87,2 %

PCA

SNV

83,7 %

PCA

MSC

83,8 %

As PCA obtidas sem pré-tratamento e empregando SNV foram as que
apresentaram menor e maior valor respectivamente para a soma das componentes
principais PC1 e PC2.
Contudo, a que melhor pode-se visualizar o agrupamento das amostras em
função do lote é a MSC (Figura 4e). Segundo a PC1 ocorre a separação das amostras
em dois grandes grupos, sendo: (1) SL e TL (2) PL e AL. Segundo esta PCA o
agrupamento das amostras em função do lote permite inferir que as amostras do SL
apresentam maior similaridade com as amostras TL e que as amostras PL apresentam
maior similaridade com as amostras AL. A partir da PCA também é possível observar
que as duplicatas apresentam relativamente boa similaridade, exceto para o TL.
Resultados similares foram observados pela HCA onde a amostra TL-C3a apresentou
maior similaridade com as amostras do PL e AL, e a amostra TL-C3b apresentou maior
similaridade com as amostras do TL (Figura 4f).
Os espectros de FTIR obtidos para as amostras de ração de frango coletas no
primeiro, segundo e terceiro lote são mostrados nas Figuras 5, 6 e 7, respectivamente.
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Figura 5 – Espectros de FTIR de ração de frango do primeiro lote (a) primeira ração, (b) segunda
ração, (c) terceira ração, n = 2, (-) primeira leitura (-) segunda leitura.
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Figura 7 – Espectros de FTIR de ração de frango do terceiro lote (a) primeira ração, (b) segunda
ração, (c) terceira ração, n = 2, (-) primeira leitura (-) segunda leitura.

Os espectros de ração apresentaram em geral sinais em 3400, 2926, 1646,
1460, 1050 cm-1 (Figuras 5, 6 e 7). Sendo a partir destes observado que o sinal mais
intenso aparece em torno 2926 cm-1. Esses resultados mostram as diferenças entre a
estrutura química da ração e a cama de frango, e indicam que apesar da cama
apresentar resíduo de ração, esta também apresenta em sua composição outros
materiais.
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A fim de avaliar se há variação significativa na composição das amostras de
ração em função do tipo (ração inicial, de crescimento e final) de ração e do lote
(primeiro, segundo, terceiro) fez-se a PCA e HCA com os dados espectrais (Figura 8).
Na Figura 8 são apresentados os gráficos de PCA e HCA dos espectros de
FTIR referente as amostras de ração de frango.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 8 – Gráficos da ração de frango (a) PCA sem tratamento, (b) PCA aplicando 1ª derivada,
(c) PCA aplicando 2ª derivada, (d) PCA aplicando SNV, (e) PCA aplicando MSC, onde PL
corresponde ao primeiro lote, SL segundo lote, TL terceiro lote e (f) gráfico da HCA aplicando
MSC.

A PCA das amostras de ração, não apresentam separação em função do lote
ou tipo de ração, o que se observa, é um agrupamento das amostras no centro, exceto
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para a amostra PL-R1a e para as amostras TL-R2a e PL-R2a as quais apresentaram
dispersão em função do pré-tratamento empregado.
De modo geral, não há variação na composição da ração que possa ser
observada por FTIR, sendo assim, esta análise não pode ser empregada para mostrar
a separação em função do lote ou do tipo de ração. Resultado similar observado na
HCA (Figura 8f).
Nas Figuras 9a e 9b são apresentados os espectros de NIR de cama e ração
de frango respectivamente.
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Figura 9 – Espectros de NIR para todas as amostras de (a) cama de frango e (b) ração de frango.

Para os espectros de cama de frango, foram observados sinais em: 6850, 5153,
4644 e 3980 cm-1 (Figura 9a). O sinal em 6850 cm-1 é proveniente de uma combinação
de banda O-H e N-H. O sinal em 5153 cm-1 é proveniente da banda O-H, o sinal em
4644 cm-1, é proveniente de ligação N-H e o sinal em 3980 cm-1 característico de
ligação C-H (WORKMAN e WEYER, 2007).
Para os espectros de ração além dos sinais próximos a 68190, 5168, 4690 e
3996 cm-1, também foram observados sinais em 8326, 5786 e 4335 cm-1, estes todos
provenientes de ligação C-H (WORKMAN e WEYER, 2007).
De modo geral, são observados espectros semelhantes para todas as amostras
de cama e ração mostrando que não há variabilidade em função do lote ou tipo de
ração.
Na Figura 10 e 11 são apresentados os gráficos de PCA e HCA dos espectros
de NIR referentes as amostras de cama e ração de frango, respectivamente.

29

(a)
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Figura 10 – Gráficos da cama de frango (a) PCA sem tratamento, (b) PCA aplicando 1ª derivada,
(c) PCA aplicando 2ª derivada, (d) PCA aplicando SNV, (e) PCA aplicando MSC, onde PL
corresponde ao primeiro lote, SL segundo lote, TL terceiro lote, AL sem lote e (f) gráfico da HCA
aplicando MSC.

Para os gráficos de PCA dos dados de NIR das amostras de cama, pode-se
observar, que a separação das amostras em função do lote, só não ocorre na Figura
9b referente a PCA aplicando o pré-tratamento 1ª derivada, sendo a que melhor
apresenta separação das mesmas é aplicando o pré-tratamento MSC (Figura 10e). O
mesmo é observado para HCA (Figura 10f).
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Figura 11 – Gráficos da ração de frango (a) PCA sem tratamento, (b) PCA aplicando 1ª derivada,
(c) PCA aplicando 2ª derivada, (d) PCA aplicando SNV, (e) PCA aplicando MSC, onde PL
corresponde ao primeiro lote, SL segundo lote, TL terceiro e (f) gráfico da HCA aplicando MSC.

O gráfico de PCA das amostras de ração não apresentam separação em função
do lote ou tipo de ração, o que se observa, é o agrupamento das amostras no centro,
exceto para a amostra SL-R1b a qual apresenta uma dispersão em função dos prétratamentos empregados.
Assim, analisando o resultado das PCA pode-se notar que não há uma variação
significativa na composição da ração, significando que o método empregado (NIR)
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não permite uma separação em função do lote ou do tipo de ração. Resultado similar
observado na HCA (Figura 11f).
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6 CONCLUSÕES
As amostras de cama de frango coletadas ao final de três lotes e as amostras
de ração (ração inicial, ração de crescimento e ração final) coletas no decorrer de três
lotes, permitiram por esse período, monitorar a atividade aviária de uma propriedade
localizada na região Sudoeste do Estado do Paraná.
O preparo das amostras de cama de frango e ração para posterior
caracterização espectroscópica, foi realizado com o emprego das etapas de secagem
em estufa (40 ºC) e moagem em liquidificador. Estas etapas garantiram a eliminação
de sinais referente a ligação O-H da H2O e a homogeneidade das amostras.
A caracterização espectroscópica empregando FTIR e NIR, permitiram a
obtenção de vários espectros. Com estes, foi possível observar, que de modo geral
as amostras de cama e ração de frango apresentam-se semelhantes. O emprego das
ferramentas estatísticas, PCA e HCA, aos dados de FTIR, permitiram inferir que há
diferença na composição das amostras de cama em função do lote, e que estas se
agrupam em dois grupos: (1) TL e SL, e (2) AL e PL. Contudo, para os dados de FTIR
das amostras de ração, não foi observada separação. A PCA e a HCA dos dados de
NIR para as amostras de cama, também permitiram observar separação, e para a
ração não foi observada separação.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos resultados de FTIR, NIR, PCA e HCA, permitem inferir que é
possível caracterizar as amostras de cama e ração por meio destas, contudo,
diferenças significativas em função do lote só foram observadas para as amostras de
cama. Isso, significa que em relação a composição (orgânica), apenas as amostras
de cama variam significativamente, possivelmente decorrente de maior quantidade de
resíduos animais (pena, urina, excretas). Deste modo, sugere-se a caracterização das
amostras de ração por meio de outras técnicas a fim de se determinar a variação da
composição das mesmas.

34

8 REFERÊNCIAS
ABEF – Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos. Relatório
Anual,
Annual
Report,
2000.
Disponível
em:
<http://abpabr.com.br/setores/avicultura/publicacoes/relatorios-anuais>. Acesso em 28 set. 2017.
ABPA 2017 – Associação Brasileira de Proteína Animal. Disponível em
<http://abpa-br.com.br/setores/avicultura/publicacoes/relatorios-anuais>. Acesso em
dezembro de 2017.
ABPA 2015 – Associação Brasileira de Proteína Animal. Disponível em
<http://abpa-br.com.br/setores/avicultura/publicacoes/relatorios-anuais>. Acesso em
fevereiro de 2017.

ANGELO, J. C. de; GONZALES, E.; KONDO, N.; ANZAÍ, N. H.; CABRAL, M. M.
Material de Cama: Qualidade, Quantidade e Efeitos Sobre o Desempenho de Frangos
de Corte. Revista Brasileira Zootecnia, v. 26, n. 1, p.121-130, 1997.

AVILA, V. S. DE; ABREU, V. M. N.; FIGUEIREDO, É. A. P. DE; BRUM, P. A. R. DE;
OLIVEIRA, U. DE. Valor Agronômico da Cama de Frangos após Reutilização por
Vários Lotes Consecutivos. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2007, p.4.
(Embrapa Suínos e Aves. Comunicado Técnico, 466).

BAES, A. U.; BLOOM, P. R. Diffuse reflectance and transmission fourier transform
infrared (DRIFT) spectrocopy of humic and fulvic acids. Soil Science Society of
America Journal, v. 53, p. 695-700, 1989.

BELANCHE, A.; WEISBJERG, M. R.; ALLISON, G. G.; NEWBOLD, C. J.; MOORBY,
J. M. Estimation of feed crude protein concentration and rumen degradability by
Fourier-transform infrared spectroscopy. Journal of dairy science, v. 96, n. 12, p.
7867-7880, 2013.

BELLAVER, C.; NONES, K. A importância da granulometria, da mistura e da
peletização da ração avícola. Simpósio Goiano de Avicultura, v. 4, p. 59-78, 2000.
BIGSAL – Nutrição Animal. Cartilha do Produtor. Manejo Alimentar de Frangos de
Corte. Disponível em: <http://www.bigsal.com.br/manejo-alimentar-de-frangos-decorte.php>. Acesso em abril de 2017.

35

CORRÊA, J. C.; MIELEIN, M. A cama de aves e os aspectos agronômicos, ambientais
e econômicos. In: PALHARES, J. C. P.; KUNZ, A. (Ed.). Manejo ambiental na
avicultura, 2011. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2011. p. 125-152. (Embrapa
Suínos e Aves. Documentos, 149).

DORES-SILVA, P. R.; LANDGRAF, M. D.; REZENDE, M. O. DE O. Processo de
estabilização de resíduos orgânicos: vermicompostagem versus compostagem.
Revista Química Nova, v. 36, n. 5, p. 640-645, 2013.

FRACETO, L. F.; de PAULA, E. Interação de anestésicos locais com lipossomos
determinada por espectroscopia de infravermelho. Revista de Ciências
Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 27, n. 1, p. 27-35, 2006.

FUKAYAMA, E. H.; BERTECHINI, A. G.; GERALDO, A.; KATO, R. K.; MURGAS, L.
D. S. Extrato de Orégano como Aditivo em Rações para Frangos de Corte. Revista
Brasileira Zootecnia, v. 34, n. 6, p.2316-2326, 2005.

GOOGLE
MAPS.
Mapa
da
propriedade.
Disponível
em
<https://www.google.com.br/maps/place/S%C3%A3o+Jorge+D'Oeste+-+PR,+85575000/@25.7034094,52.8617278,1439a,35y,38.95t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94f0
372c4e3e709b:0x59f92ad911ae25e9!8m2!3d-25.6666474!4d-52.9385002?hl=ptBR>. Acesso em dezembro de 2017.

GRACIANO, J. D.; ZÁRATE, N. A. H.; VIEIRA, M. D. C.; ROSA, Y. B. C. J.;
SEDIYAMA, M. A. N.; RODRIGUES, E. T. Efeito da cobertura do solo com cama-defrango semidecomposta sobre dois clones de mandioquinha-salsa. Acta
Scientiarum. Agronomy, v. 28, n. 3, p. 365-371, 2006.

LIMA, J. J. de; MATA, J. de D. V. da; PINHEIRO-NETO, R.; SCAPIM, C. A. Influência
da adubação orgânica nas propriedades químicas de um Latossolo Vermelho
distrófico e na produção de matéria seca de Brachiaria brizantha. Acta Scientiarum.
Agronomy, v. 29, p. 715-719, 2007.

LIMA, K. M. G.; RAIMUNDO JR., I. M.; SILVA, A. M. S; PIMENTEL, M. F. Sensores
ópticos com detecção no infravermelho próximo e médio. Revista Química Nova, v.
32, n. 6, p.1635-1643, 2009.

MERLIN, N.; NOGUEIRA, B. A.; CASSOL, L. C.; DOS SANTOS, L. M. Application of
fourier transform infrared spectroscopy, chemical and chemometrics analyses to the
characterization of agro-industrial waste. Química Nova, v. 37, n. 10, p.1584-1588,
2014.

36

MORGANO, M. A.; FARIA, C. G.; FERRÃO, M. F.; BRAGAGNOLO, N.; FERREIRA,
M. M. de C. Determinação de umidade em café cru usando espectroscopia NIR e
regressão multivariada. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 28, n. 1, p. 12-17,
2008.

MUÑIZ, G. I. B. de; MAGALHÃES, W. L. E.; CARNEIRO, M. E.; VIANA, L. C.
Fundamentos e estado da arte da Espectroscopia no infravermelho próximo no setor
de base florestal. Ciência Florestal, v. 22, n. 4, p.865-875, 2012.

ORRICO JÚNIOR, M. A. P.; ORRICO, A. C. A.; LUCAS JÚNIOR, J. de. Compostagem
dos resíduos da produção avícola: Cama de frangos e carcaças de aves. Revista
Engenharia Agrícola, v. 30, n. 3, p.538-545, 2010.

RICCA, G.; FEDERICO, L.; ASTORI, C.; GALLO, R. Structural investigations of humic
acid from leonardite by spectroscopic methods and thermal analysis. Geoderma, v.
57, p. 263-274, 1993.

RODRIGUES, W. O. P.; GARCIA, R. G.; NAAS, I. de A.; ROSA, C. O.; CALDARELLI,
C. E. Evolução da avicultura de corte no Brasil. Enciclopédia Biosfera, v. 10, n. 18,
p. 1666-1684, 2014.

SANTOS, F.R.; STRINGHINI, J.H.; MINAFRA, C.S.; ALMEIDA, R.R.; OLIVEIRA, P.R.;
DUARTE, E.F.; SILVA, R.B.; CAFÉ, M.B. Formulação de ração para frangos de corte
de crescimento lento utilizando valores de energia metabolizável dos ingredientes
determinada com linhagens de crescimento lento e rápido. Arquivo Brasileiro de
Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 66, n. 6, p.1839-1846, 2014.

SANTOS, R. B. dos; GOMIDE, J. L.; SOUSA, L. C. de. Predição de qualidade da
madeira e da polpa celulósica por técnica de espectroscopia de infravermelho próximo
(NIRS). Revista Árvore, v. 33, n. 4, p. 759-767, 2009.
SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática. Disponível
<https://sidra.ibge.gov.br/home/pmc/brasil>. Acesso em março de 2017.

em:

SILVA, Y. L. DA; RODRIGUES, P. B.; FREITAS, R. T. F. DE; BERTECHINI, A. G.;
FIALHO, E. T.; FASSANI, É. J.; PEREIRA, C. R. Redução de proteína e fósforo em
rações com fitase para frangos de corte no período de 1 a 21 dias de idade.
Desempenho e teores de minerais na cama. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 35,
n. 3, p.840-848, 2006.

37

SINGH, A.; SHARMA, S. Composting of a crop residue through treatment with
microorganisms and subsequent vermicomposting. Bioresource Technology, v. 85,
p.107-115, 2002.

SKOOG, D. et al. Fundamentos de química analítica. 8. ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2011.

SKOOG, D. et al. Fundamentos de química analítica. 9. ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2014.

STEVENSON, F. J. Humus Chemistry: genesis, composition, reactions. 2. ed.
New York: John Wiley & Sons, 1994.

VOGEL, Análise Química Quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC-Editora, 2002.

WORKMAN, J.; WEYER, L. Practical Guide to Interpretative Near-infrared Spectroscopy. CRC Press-Taylor and Francis Group, Boca Raton FL, Washington DC.
2007.

