
DIGESTIBILIDADE ILEAL DE SUBPRODUTOS 
DE ABATEDOUROS AVÍCOLAS EM FRANGOS 

DE CORTE
Guilherme Rodrigues do Nascimento1, Michelle Chaves de Oliveira Lima², Aleksander Adan Gonçalo Costa², Débora 
Nathália de Moura Ferreira2, Liliane Olimpio Palhares2, Rafaela Leitão Correa de Melo2, Alexandre Correa de Castro 

Junior2, Silvania Oliveira de Amorim2, Caio Cesar Dantas Mendes2, Wilson Moreira Dutra Junior3



________________
1.Aluno de Graduação em Zootecnia – UFRPE. Bolsista de Iniciação Científica na área de Nutrição de Não-ruminantes. End. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n. Dois Irmãos, Recife, PE, CEP: 52171-900. E-mail: nascimentogr@gmail.com;
2.Alunos de graduação em Zootecnia – UFRPE. End. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n. Dois Irmãos, Recife, PE, CEP: 52171-900. E-mail:
mi_che_lle285@hotmail.com, alekzootecnista@ibest.combr, delnathy@gmail.com, naneopa@gmail.com, faela_mello@gmail.com, 
correa.cj@gmail.com, silvaniaamorim@gmail.com, caio.dantas@gmail.com; 
3.Professor Adjunto de Produção de Não-ruminantes do Departamento de Zootecnia da UFRPE - End. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n. Dois 
Irmãos, Recife, PE, CEP: 52171-900. E-mail: dutra@dz.ufrpe.br.

Introdução

Em virtude da rápida evolução da avicultura os 
nutricionistas têm buscado alternativas que tornem a 
formulação de rações mais eficientes, procurando 
reduzir a poluição ambiental e os custos, uma vez que 
cerca de 70 a 80% dos custos estão relacionados com a 
alimentação (Teixeira et al.) [1].

Sabe-se que na formulação das rações para aves no 
Brasil utiliza-se basicamente milho e soja, no entanto, a 
disponibilidade destes grãos é variável em função da 
região e época do ano. De acordo com Nascimento et 
al., [2] o uso de alimentos alternativos na alimentação 
de frangos de corte é importante para redução de custos 
na fabricação de rações, tendo em vista que em 
algumas regiões os custos com insumos inviabilizam a 
produção.

Dentre os alimentos protéicos alternativos, os 
subprodutos de abatedouro avícola têm-se apresentado 
como freqüente opção na formulação de rações pelas 
indústrias avícolas, porém poucos dados reais a 
respeito do valor nutricional desses subprodutos se 
encontram na literatura. Sabe-se que há grande 
variação na composição química e energética das 
farinhas de vísceras e de penas, principalmente, em 
função, da falta de padronização do método de 
processamento e porções constituintes dessas farinhas 
Bellaver et al.,[3].

A farinha de penas hidrolisadas é obtida a partir da 
cocção, sob pressão, de penas limpas e não 
decompostas, obtidas no abate das aves. É permitida a 
participação de carcaças e sangue desde que sua 
inclusão não altere significativamente a composição 
química média estipulada. A farinha de vísceras é 
obtida da cocção de vísceras de aves, sendo permitida a 
inclusão de cabeças e pés, desde que em proporções 
que não alterem significativamente a composição 
química média estipulada (ANFAR) [4].

O uso de testes de digestibilidade ileal em aves é 
justificado pela interferência da fermentação 
microbiana e pela contaminação com nitrogênio 

proveniente da urina nos resultados de ensaios de 
digestibilidade baseados na análise da excreta (Short et 
al., [5].

O objetivo da pesquisa foi avaliar a digestibilidade 
ileal das farinhas de penas e vísceras, e o fluxo de 
nitrogênio no íleo terminal em frangos de corte, 
visando à utilização desses subprodutos nas rações 
avícolas.

Material e métodos

Dois ensaios de metabolismo foram conduzidos no 
período compreendido entre Agosto e Setembro de 
2008, nas instalações do Setor de Avicultura da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, 
localizada no Departamento de Zootecnia.

Foram utilizados 300 pintos de corte, machos da 
linhagem Cobb, com 21 dias de idade e peso médio de 
835g, distribuídos em um delineamento inteiramente 
casualizado com cinco tratamentos e seis repetições, 
totalizando 30 parcelas experimentais, compostas por 
10 aves. Os tratamentos consistiram em uma dieta 
referência, formulada à base de milho e farelo de soja e 
quatro níveis de substituição com farinha de vísceras no 
primeiro experimento e farinha de penas no segundo 
experimento (10%, 20%, 30% e 40%) para ambos.

Com o objetivo de desenvolver um estado de 
equilíbrio dinâmico na passagem do indicador pelo
trato gastrintestinal, foi adotado o sistema de doses 
repetidas do indicador misturado às dietas, conforme
recomendações de Warner [6], iniciando três dias 
anteriores ao abate, os frangos receberam as dietas 
experimentais contendo 0,25% de óxido de cromo. O 
abate foi feito por deslocamento cervical seguido de 
sangria, o íleo foi exposto após incisão abdominal e um 
segmento de 18 cm terminando a 1,5 cm da junção 
íleo-ceco-cólica foi pinçado e seu conteúdo 
delicadamente espremido por pressão digital dentro de 
tubos plásticos imersos em gelo.

Para a determinação da amostra seca ao ar (ASA) 
das excretas, as mesmas foram homogeneizadas, 



pesadas e colocadas em estufa de ventilação forçada, à 
temperatura de 55oC, por setenta e duas horas, após a 
pré-secagem, as amostras foram moídas e realizadas
análises de matéria seca, energia bruta e nitrogênio. Os
alimentos estudados também foram amostrados e 
analisados para determinação dos teores de matéria 
seca (%), proteína bruta (%), energia bruta (kcal/kg), 
extrato etéreo (%) e cinzas (%). As análises 
laboratoriais foram realizadas de acordo com as 
metodologias descritas por Silva [7].

A determinação da digestibilidade ileal foi calculada 
com base nos níveis de cromo (Cr) que foi analisado 
através do espectrofotômetro após digestão ácida 
segundo Udén et al., [8], nas rações e digestas das aves 
por meio do cálculo do fator de indigestibilidade (FI) 
sendo utilizadas as seguintes fórmulas, segundo 
descrita por Warpechowski et al., [9]:

1 – Fator de indigestibilidade (FI):
FI = Cr2O3 dieta/Cr2O3 digesta

2 – Coeficiente de digestibilidade da matéria seca 
(CDMS):

CDMS (%) = 100 – (FI1 x 100)

em que: FI1 = fator de indigestibilidade da 
dieta testada

3 – Coeficiente de digestibilidade aparente da proteína 
bruta (CDapPB):

CDapPB (%) = PB dieta – (PB E1 x FI1) x 
100/PB dieta

em que: E1 = digesta da dieta testada

5 – Fluxo de nitrogênio no íleo terminal (FNIT):
FNIT(%) = N% da digesta x FI

Resultados e discussão

Os resultados do coeficiente de digestibilidade ileal 
da matéria seca e proteína bruta da farinha de penas 
estão representados na Tabela 1. Observou-se um 
comportamento quadrático para o coeficiente de 
digestibilidade ileal da matéria seca 
(Ŷ=65,447+2,0506x+0,0408x2) sendo o maior valor 
com 20% de inclusão da farinha de penas na ração 
referência, a menor digestibilidade ileal (p<0,05) 
ocorreu ao nível de 10% de inclusão. Mesmo 
comportamento foi observado nos coeficientes de 
digestibilidade ileal para proteína bruta com o melhor 
resultado (p<0,05) ao nível de 20% de inclusão 
(Ŷ=50,992+3,039x+0,0581x2), esses resultados 
demonstram que a inclusão de 10% 30% e 40% não são 
recomendados para esse ingrediente. Na Tabela 2, 
estão representados os dados dos coeficientes de 
digestibilidade ileal da matéria seca e proteína bruta da 
farinha de vísceras, observou-se comportamento 
quadrático em ambos os coeficientes, sendo as 

equações (Ŷ=48,847+3,3098x+0,0643x2) e 
(Ŷ=38,702+3,5392x+0,0693x2) respectivamente. Os 
maiores coeficientes de digestibilidade ileal foram 
obtidos com 20% de inclusão da farinha de vísceras. A 
diferença não foi significativa (p<0,05) entre os 
coeficientes de digestibilidade da proteína bruta com 
10%, 30% e 40% de inclusão, quanto ao coeficiente de 
digestibilidade da matéria seca o nível de 10% foi o 
que menos se ajustou para estimar a digestibilidade da
farinha de vísceras.

O fluxo de nitrogênio no íleo terminal, em 
porcentagem, da farinha de penas e da farinha de 
vísceras (Tabela 3), apresentou efeito quadrático 
(Ŷ=0,0003X³+0,0222X²-0,5233X+4,27) e 
(Ŷ=0,0005x³+0,0397x²-0,9502x+8), evidenciando que 
houve um menor fluxo de nitrogênio no ílio terminal 
justamente onde houve o maior coeficiente de 
digestibilidade da proteína bruta ou seja 20% de 
inclusão das farinhas de origem animal estudadas.

Conclusão
O nível de 20% de substituição na dieta referência 

foi mais adequado para estimar os coeficientes de 
digestibilidade ileal da matéria seca e da proteína bruta 
das farinhas de penas e de vísceras em frangos de corte.
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Tabela 1. Coeficiente de digestibilidade ileal da matéria seca e proteína bruta da farinha de 
penas.

Farinha de Penas
10% 20% 30% 40%

CV P R²

CDIMS¹ 73,21c 95,64a 82,8b 82b 5,06 0,01 0,81

CDIPB² 80,58c 94a 86,35b 83,44bc 4,23 0,01 0,77
¹,² Médias seguidas de mesma letra, na linha, não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Coeficiente de digestibilidade ileal da matéria seca e proteína bruta da farinha de 
vísceras

Farinha de vísceras
10% 20% 30% 40%

CV P R²

CDIMS¹ 72,83c 97,36a 82,2b 81b 6,8 0,01 0,84

CDIPB² 65,37b 87,13a 72,11b 71,14b 12,3 0,01 0,75
¹,² Médias seguidas de mesma letra, na linha, não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 3. Fluxo de nitrogênio da farinha de penas e da farinha de vísceras no íleo terminal, em 
porcentagem.

Farinha de Pena
10% 20% 30% 40%

CV P R²

FP¹ 0,98a 0,45b 0,89a 0,91a 18 0,01 0,72

FV² 1,97a 0,89b 1,62ab 1,77a 25 0,01 0,75
¹,² Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.


