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Introdução

Para reduzir os custos de produção, vêm se 
pesquisando muito as fontes alternativas de nutrientes, 
como subprodutos de indústrias que podem fazer parte 
das rações em substituição aquelas tradicionais.

A utilização de farinhas de vísceras de ave (FVA) é 
uma alternativa real para se formular rações mais 
econômicas, apesar das restrições por parte do mercado
internacional.

Mas, a utilização dessas FVAs para formulação de 
ração possui é um desafio devido à alta variação da 
composição química, conseqüentemente, resultando em 
diferentes valores de aproveitamento dos nutrientes 
desse ingrediente.

Quando comparadas nas diferentes tabelas de 
composição de alimentos, observa-se que as 
proporções de constituintes das farinhas possuem uma
alta oscilação devido provavelmente as partes que 
compõem essas farinhas, que podem, ou não, conter 
cabeça, pés, dorso dentre outras descartadas do 
processo de abate e desossa.

Em estudos realizados por Nascimentos et. al. [1]
onde os autores avaliaram cinco farinhas de vísceras de 
aves, eles encontraram uma amplitude de 941 kcal/kg 
nos valores de energia metabolizável das farinhas 
eqüidistantes (2.833 a 3.774 kcal/kg), exemplificando 
essa amplitude.

Tendo em base o que foi descrito o objetivo desse 
trabalho foi determinar a composição físico-química de 
diferentes farinhas de vísceras.

Material e métodos

O trabalho de pesquisa foi realizado no 
Departamento de Zootecnia da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. Avaliaram-se três farinhas de 
vísceras provenientes de três abatedouros de empresas 
do Estado de Pernambuco. Uma amostra de cada 
farinha foi coletada e encaminhada para o laboratório 

de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia, exceto 
energia bruta que foi analisada no Laboratório de Nutrição 
Animal do Departamento de Zootecnia da Universidade 
Federal Rural do Semiárido.

A determinação da composição química das farinhas de 
vísceras (FV) utilizou-se os procedimentos descritos por 
Silva & Queiroz [1], no qual, foram analisadas quanto aos 
teores de matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, 
matéria mineral e energia bruta. Para a determinação da 
granulometria das FV utilizou-se o procedimento descrito 
por Zanotto & Bellaver [2]. Coletou-se uma amostra de 
aproximadamente 0,5 kg, que foi peneirada com peneira de 
4 mm e depois foi colocada em uma bandeja para ser 
secada em estufa de 105 °C por 24 horas, com a finalidade 
de evitar aderência das partículas finas nas malhas das 
peneiras, melhorando, desse modo, a passagem da amostra. 
Após a secagem, a amostra foi retirada da estufa, onde 
permaneceu fora da mesma por duas horas para que, dessa 
maneira, pudesse obter a estabilidade da amostra com a 
temperatura ambiente. Assim, fez-se a montagem do 
conjunto vibrador utilizando o equipamento e sete peneiras 
(4,75; 2,36; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15; 0,0 mm) que se 
sobrepuseram em ordem crescente de abertura das malhas. 
Pesaram-se individualmente as peneiras em balança de 0,1g 
e foram anotados os respectivos pesos. Para o 
peneiramento transferiu-se uma alíquota de 200 gramas 
para o topo do conjunto vibrador. Devidamente tampado, 
peneirou-se o material durante 10 minutos. Ao final, as 
peneiras foram pesadas individualmente com as respectivas 
frações retidas, anotando-se os respectivos pesos. Com as 
peneiras limpas, repetiu-se o procedimento para se obter o 
valor médio do co-produto. Após obter o percentual em 
peso da farinha retido em cada uma das peneiras, 
determinou-se a partir daí, o diâmetro geométrico médio 
(DGM) segundo Handerson & Perry [3] onde o DGM 
(mm) = 104,14 x 2MF, o MF é o módulo de finura e 
representa o índice médio de partículas finas ou grossas. 
Com um funil de vidro acoplado em uma proveta (50 mL), 
adicionou-se as amostras das farinhas de vísceras até a 



marca de 50 mL, simulando-se queda livre. Em 
seguida, pesou-se em uma balança (0,1 mg), desse 
modo, determinou-se a densidade, que foi obtida 
através da média de dez repetições.

Resultados e Discussão

Os resultados referentes à composição físico-química 
e granulométrica das três farinhas de vísceras de aves 
encontram-se demonstrados na Tabela 1.

Os teores de proteína bruta, extrato etéreo e energia 
bruta apresentaram oscilações consideráveis entre as 
farinhas.

De acordo com a revisão realizada por Silva [4] de
informações consultadas na literatura sobre a
composição da farinha de vísceras de aves produzidas 
sob as condições brasileiras revelaram que 47% das 
farinhas apresentaram teores de proteína bruta (PB) 
entre 57,7 e 61,4%, e de matéria mineral (MM) entre 
11,8 a 16,2%, e cerca de 29% das amostras contiveram 
entre 10,1 e 16,1% de extrato etéreo (EE).

Dessa forma, as farinhas A e B encontram-se dentro 
da faixa anunciada na literatura e conforme os padrões 
descritos no Compêndio [5], com exceção da farinha C. 
Contudo, 53; 36 e 71% dos valores de PB, MM e EE 
das farinhas estiveram fora da faixa apregoada na 
literatura. Isto confirma a heterogeneidade nos métodos 
de processamento, especialmente para o teor de 
gordura das amostras.

As densidades das farinhas variaram de 425 a 533 
g/L, conforme o teor de extrato etéreo, e essas variáveis 
apresentaram uma correlação de 0,999 (p<0,001). 
Segundo Freitas et. al. [6], a densidade de uma ração à 
base de milho e farelo de soja varia entre 617 e 630 g/L 
nas fases inicial e final, respectivamente. As 
informações sobre a densidade dos alimentos são 
importantes e devem ser consideradas na elaboração de 
estratégias alimentares a serem traçadas, isso por que 
existe uma capacidade máxima de ingestão de 
alimento, de acordo com a capacidade limite do trato 
digestivo, portanto é desejável que as densidades dos 
ingredientes alternativos não se afastem 
demasiadamente das densidades do milho (724 a 757 
g/L) e da soja (639 a 675 g/L), conforme Rodrigues et 
al. [7] e Rodrigues et al. [8].

Pouco mais de 90% das partículas das farinhas A e B 
foram classificadas em médias (54%) e finas (42%), 
enquanto na farinha C, a predominância foi de 
partículas médias (67%), outros 35% foram de 

partículas finas (19%) e grossas (17%). Estas informações 
são sintetizadas pelo diâmetro geométrico médio das 
partículas, e esta, por sua vez, correlaciona-se com o 
desenvolvimento da massa muscular da moela (Ribeiro et 
al., [9]). Os diâmetros geométricos médios verificados para 
os ingredientes estudados situaram-se próximos ao valor de
619 μm preconizado por Ribeiro et al. [9], para melhor 
metabolizabilidade da energia da dieta.

As farinhas apresentaram alta variação de su composição 
físico-química, principalmente quanto aos teores de 
proteína bruta e extrato etéreo. 
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Tabela 1. Composição físico-química e granulométrica de farinhas de vísceras de aves¹.

Farinhas de vísceras de avesParâmetros Unidade
A B C Média e EP

Matéria seca % 93,34 92,59 91,06 93,34 ± 0,67
Proteína bruta % 62,73 64,30 54,55 62,73 ± 3,80
Extrato etéreo % 15,42 11,47 22,77 15,42 ± 3,31
Energia bruta Kcal/kg 5201 4973 5534 5200 ± 162

Matéria mineral % 10,18 9,45 11,15 10,18 ± 0,49
Densidade g/L 457,64 425,13 533,67 457,64 ± 11,79

DGM2 µm 639,09 656,21 722,90 639,09 ± 44,28
¹ Valores expressos com base na matéria natural.
2 Diâmetro geométrico médio.




