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was 2.45 kg CO2-eq. per kg BWG, while estimated potential impacts of eutrophication and acidification were 

17.5 g of PO4-eq. and 58.4 g of SO2-eq. per kg BWG, respectively. The Co-product used in pig diets reduced 

by 4% the potential impacts of climate change compared with the Control, with mean value of 2.36 kg CO2-

eq. per kg BWG. Conversely, for eutrophication and acidification, Co-product strategy slightly increased the 

impact by about 1 and 3%, respectively. Results indicated that the inclusion of co-products, as meat and 

bone meal, in growing-finishing diets can reduce the carbon emissions in pig farming system, whereas it has 

no benefit for other impacts such as eutrophication and acidification. 
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Optimizing nutrient efficiency is essential to increase the sustainability of pig production systems. Many 

studies have shown that this efficiency could be improved by better adjusting nutrient supply to pig’s 

requirements. The economic and environmental advantages of precision feeding were previous reported and 

the results are very promising although the technology for feed distribution has still to be improved. This 

study was developed to assess the impact on performance and nutrient balance resulting from the switching 

of conventional phase- to precision-feeding programs for growing–finishing pigs. Four treatments with 

different feeding programs were compared: two phases (2P), four phases (4P), multiphase (MP) and 

precision feeding (PR). The phases feeding programs were obtained with fixed blending proportions of feeds 

A (high nutrient density) and B (low nutrient density); against PR for which the blended proportions of feeds 

A and B were adjusted daily to meet the estimated nutritional requirements of each pig individually. 

Performance and excretion of pigs, from 30 to 115 kg BW on average, were simulated for each scenario 

using InraPorc population model (12,000 pigs/feeding program) and considering the individual variability. 

The results were subjected to variance analysis using SAS. Compared with the 2P program, the PR feeding 

reduced 
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A utilização de subprodutos industriais vem se tornando uma alternativa cada vez mais presente na dieta dos 

animais, por apresentar bom valor nutricional e disponibilidade para ser usado como opção de fonte 

energética e proteica. Objetivou-se determinar o efeito das dietas energéticas sobre as características físicas 

da carne de ovinos Morada Nova. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú-UVA, Sobral-Ceará, em concordância aos critérios estabelecidos pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais (n°006.09.015.UVA.504.02). Foram utilizadas vinte ovelhas Morada Nova, 

distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 (2 fontes energéticas 

x 2 concentrações de nutrientes digestíveis totais, NDT), totalizando quatro tratamentos, cinco repetições 

cada. Foram analisadas as características analisadas nesse trabalho, capacidade de retenção de água, perda 

de peso por cocção e força de cisalhamento da carne de ovinos que foram submetidos ao tratamento com 

dietas energéticas, resíduos de biscoito e farelo de castanha de caju (RBIS e FCC). Para os teores de energia 

(nutrientes digestíveis totais, %NDT), foi imposta uma variação de 20% inferior e superior à exigência 

recomendada pelo NRC (2007) para categoria em estudo. Verificou-se que a carne de ovelhas alimentadas 

com FCC apresentou menor perda de peso por cocção, possivelmente devido ao maior teor de gordura 

presente nessa carne. As demais variáveis, de capacidade de retenção de água e força de cisalhamento 

foram semelhantes (P>0,05), entre as dietas adotadas em cada tratamento. Contudo, foi possível 

estabelecer que os diferentes teores de NDT nas dietas de resíduos de biscoito e farelo de castanha de caju 

não comprometeram a qualidade da carne de ovinos da raça Morada Nova, proporcionando um produto de 

boa qualidade e aceitação no mercado. 
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A coturnicultura é uma eminente opção rentável para produtores, esta apresenta crescimento progressivo no 

mercado interno e externo. Porém, o custo das rações para codornas é elevado pelo seu alto valor proteico, 

sendo proveitoso conhecer diferentes planos nutricionais e utilizar conforme necessidade energética da ave e 

da finalidade de criação. Contudo, objetivou-se verificar o melhor plano nutricional para codornas de corte de 

1 a 42 dias de idade, quanto às características de desempenho zootécnico. O experimento foi conduzido no 

galpão de coturnicultura, da Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca. Foram adquiridas 252 

codornas mistas, de linhagem europeia, com um dia de idade. Foi utilizado o delineamento ao acaso, 

distribuídos em três tratamentos e cinco repetições com quatorze aves em cada parcela. Foram avaliados 

três planos nutricionais (PN), diferindo-se pelos níveis de proteína bruta (PB) e energia metabolizável nas 

rações e quanto ao número de rações fornecidas. Assim, os tratamentos foram os seguintes: PN 1: ração 


