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Introdução

A atual possibilidade da utilização do milho como 
biocombustível faz com que haja uma nova rota para o 
mercado deste grão. De acordo com a AbiMILHO [1] a 
queda da produção do milho, e segundo a CONAB [2], 
a elevação dos preços do farelo de soja, acarretam o 
comprometimento da sua utilização na alimentação 
animal. Isso evidencia a preocupação que se deve ter 
com a disponibilidade desses ingredientes, tendo em 
vista que os mesmos são as principais fontes de energia 
e proteína da dieta das aves.

Portanto a busca de ingredientes alternativos que 
possam ser introduzidos na alimentação animal é 
permanente entre os pesquisadores, visando sempre a 
sua utilização racional e eficientemente econômica, a 
fim de solucionar o problema de escassez das matérias
prima das rações avícolas, principalmente porque as 
mesmas são responsáveis pela maior parte no custo de 
uma produção, segundo Paes [3].

O milho, mesmo sendo uma das razões para a 
busca por ingredientes alternativos, apresenta potencial 
para gerar subprodutos advindos do beneficiamento do 
grão. E dentre os subprodutos gerados encontra-se o 
glúten de milho 60 (GM-60), assim denominado devido 
ao teor de proteína bruta que o mesmo apresenta. Este 
subproduto é obtido por meio do processamento do 
grão por via úmida, após a remoção da maior parte do 
amido, gérmen e porções fibrosas, conforme Butolo 
[4]. Justamente por ser ingrediente altamente protéico, 
pode vir a ser utilizado como fonte protéica nas rações, 
porém para isso é imprescindível o conhecimento de 
seus valores energéticos e composição química. 
Segundo Lima [5] o GM-60 apresenta respectivamente 
90,07% de matéria seca, 61,37% de proteína bruta, 
3,04% de extrato etéreo, 1,49% matéria mineral, 8,36%
de fibra bruta, 23,57% fibra em detergente neutro, 
11,83% de fibra em detergente ácido e valor energético 
de 3.750kcal de EM/kg.

Em contrapartida, além do conhecimento da 
composição química e valores de energia metabolizável 
do alimento, é de fundamental importância, conhecer a 
composição dos aminoácidos dos ingredientes a serem 

utilizados. Visto que o desempenho animal será otimizado 
por meio do melhor aproveitamento nutricional dos 
alimentos na dieta. Com isso, segundo Sakomura [6] foram 
desenvolvidas metodologias de avaliação nutricional, a fim 
de determinar a exigência dos animais baseada na 
disponibilidade da proteína e dos aminoácidos contida no 
ingrediente. Essas determinações, por sua vez, são 
realizadas com base no local em que é realizada a coleta de 
material, podendo ser pelo método de coleta fecal ou ileal.

 Tendo em vista essas informações e a necessidade de se 
obter o aproveitamento consciente dos ingredientes 
alternativos, que virão a compor as rações destinadas à
indústria avícola, o presente trabalho objetivou-se em 
estudar o efeito da idade na digestibilidade ileal do glúten 
de milho 60 para frangos de corte, determinando seus 
coeficientes de matéria seca, proteína bruta e proteína 
digestível. 

Material e métodos

O trabalho foi conduzido no Laboratório de 
Digestibilidade de não-ruminantes do Departamento de 
Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Foram utilizados 230 frangos de corte machos da 
linhagem Cobb alojados em gaiolas metabólicas (1,00 x 
0,50 x 0,50m), com água a vontade em bebedouros tipo 
copo e iluminação artificial 24 h/dia. As aves foram 
distribuídas de acordo com o delineamento experimental 
inteiramente casualizado (DIC) com dois tratamentos e 
cinco repetições, seqüenciados nas fases pré inicial, inicial, 
crescimento e final, ou seja, nas médias 5, 15, 25 e 35 dias
de idade, cada unidade experimental conteve 10, 6, 4 e 3 
aves, respectivamente, para as referidas idades.

Os tratamentos consistiram em dietas referência (T0) à 
base de milho e soja e uma dieta teste com 40% de 
substituição na (T0) pelo GM-60. A ração foi formulada 
atendendo as exigências descritas na tabela de composição 
dos alimentos e exigências nutricionais propostas por 
Rostagno et.al.[7]. 

O método de digestibilidade utilizado foi o de coleta 
ileal, nos primeiros sete dias de cada fase de crescimento as 
aves consumiram as respectivas rações e posteriormente
consumiram as mesmas acrescidas de 0,5% de óxido de 



cromo durante três dias. Ao final desse período foram 
abatidas três aves por unidade experimental, por meio 
de deslocamento cervical, realizou-se uma incisão 
abdominal para exposição do íleo e uma secção do 
mesmo de 18 cm terminando a 1,5 cm da junção íleo-
ceco-cólica, o seguimento foi aberto em todo o seu 
comprimento, para facilitar a retirada do conteúdo ileal, 
utilizando uma pinça o material coletado foi transferido
para potes plásticos, onde ficaram armazenados num 
freezer a – 20°C.

Posteriormente o conteúdo ileal coletado foi 
descongelado, pré-seco a 55º C em estufa de circulação 
forçada, moído num moinho tipo Wile adaptado a
peneira de 1 mm e encaminhado ao Laboratório de 
Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia para 
análise de matéria seca, proteína bruta e concentração 
de óxido crômico contido na digesta.

Os cálculos foram realizados para se determinar os 
coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca 
(CDAMS) e proteína bruta (CDAPB), utilizando 
fórmulas propostas por Matterson [8].

Os resultados foram submetidos à análise de 
regressão utilizando o programa computacional 
SISVAR DEX/UFLA, conforme Ferreira [9].

Resultados e Discussão

Na Tabela 1 estão apresentados os valores dos 
CDAMS e CDAPB do GM-60, bem como de proteína 
digestível (PD) do ingrediente estudado. Eles 
demonstraram que o CDAMS apresentou um 
comportamento quadrático (P<0,01), onde obteve uma 
melhor digestibilidade na idade de 24 dias. Enquanto o 
resultado correspondente ao CDAPB se comportou de 
forma linear crescente (P<0,01), demonstrando que à
medida que a ave cresce a proteína contida no 
alimento, que por sua vez é 61,37 % é mais digerida.
Resultados semelhantes a estes foram encontrados por
Cruz [10] e Rodrigues et.al. [11] avaliando o glúten de 
milho como a fonte protéica das rações para aves, 
assim como estudos realizados por Meurer [12] e 
Pezzato et.al.[13] avaliando a introdução do 
ingrediente nas dietas para peixes, também 
corroboraram com o apresentado nessa pesquisa.

O alto CDAMS encontrado para as aves no início da 
fase de crescimento deve-se ao fato de que nessa idade 
o trato gastrointestinal das aves já se encontra
amadurecido, pois ultrapassou a fase inicial, na qual 
todo o sistema se desenvolveu fisiologicamente, 
promovendo assim o melhor aproveitamento dos 
nutrientes contidos no GM 60. 

Tendo em vista que o ingrediente avaliado é uma 
boa fonte de aminoácido, principalmente prolina 
segundo Lima [5], evidencia a vantagem de se possuir 
um alto CDAPB, pois é esperado que esse e outros
aminoácidos sejam aproveitados e convertidos em 
tecido muscular com o decorrer do crescimento do 
frango de corte. Porém contrastando com o encontrado 
no presente trabalho, em que a digestibilidade aparente

da proteína bruta foi aumentando com o passar da idade,
está os relatos de muitos autores que afirmam que a alta 
taxa de crescimento na primeira semana resulta no melhor 
aproveitamento da proteína pelas aves jovens em 
comparação as aves adultas. Em contrapartida o valor de 
PD apresentado encontra-se bem maior que o relatado na 
Tabela de Rostagno et. al. [7].
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Tabela 1. Médias dos coeficientes de digestibilidade da matéria seca (CDAMS), proteína bruta (CDAPB) e proteína bruta digestível 
(PBD) do glúten de milho 60, expresso com base na matéria natural.

IDADE (dias) CDAMS, % CDAPB, % PBD,%

5 87,11 ± 0,28 83,47 ± 1,45 63,55 ± 0,89

15 89,03 ± 0,50 87,40 ± 2,76 71,76 ± 1,69

25 88,25 ± 0,75 85,99 ± 1,00 69,77 ± 0,61

35 88,47 ± 0,59 87,37 ± 1,08 76,80 ± 0,66

MÉDIAS 88,22 86,06 70,47

ER Ŷ= 86,385+0,203X-0,004X² Ŷ = 93,26+0,114X -

R2, % 64,96 51,69 -

P 0,003 0,008 -

CV, % 0,63 2,00 -
ER, equação de regressão.
R², Coeficiente de correlação
P, probabilidade
CV, coeficiente de variação.


