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O objetivo deste estudo foi analisar o perfil bromatológico, energia metabolizável, coeficientes 

de digestibilidade da matéria seca, da energia bruta e da proteína bruta do hidrolisado de farelo de 

soja e hidrolisado de vísceras de sardinha em dietas de poedeiras quantificando a presença de 

Lactobacillus spp. na digesta. O experimento foi realizado na sala de metabolismo do Setor de 

Avicultura do Departamento de Produção Animal e Alimentos do Centro de Ciências 

Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) –Lages, utilizando 50 

poedeiras semipesadas da linhagem Hy-Line Brown, com 64 semanas de idade e peso médio inicial 

de 2,11 kg. As aves foram alocadas em gaiolas metabólicas (0,50 x 0,50 x 0,40 m) construídas de 

arame galvanizado, providas de bandeja coletora de excretas, comedouro tipo calha frontal e dois 

bebedouros tipo nipple/gaiola. As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente 

casualizado, com cinco tratamentos e cinco repetições de duas aves cada. Os tratamentos 

consistiram de ração referência (RR) a base de milho e farelo de soja e quatro rações teste, RR com 

dois níveis de substituição de HFS (20 e 40 %) RR com dois níveis de substituição de HVS (7 e 10 

%). Os valores de grau de hidrólise (GH) para o HFS e HVS utilizados foram 15,5 % e 44,2 %, 

respectivamente.         

O período experimental foi composto de cinco dias para adaptação e quatro dias para coleta das 

excretas. O método utilizado foi a coleta total das excretas, descrito por Hill e Anderson (1958), 

utilizando 1% de oxido férrico na ração como marcador do início e fim do período de avaliação. 

As excretas foram coletadas uma vez ao dia sempre no período da manhã (8:00 h), armazenadas 

em sacos plásticos, identificadas por repetição e congeladas em freezer a -20 °C. No nono dia as 

aves foram sacrificadas por deslocamento cervical, procedendo-se a coleta do terço inicial do íleo 

para quantificação de Lactobacillus spp.  

A análise bromatológica indica que o HFS possui 44,9 % de proteína bruta (PB), 4.403 Kcal/Kg 

de energia bruta (EB) (Tabela 1) e energia metabolizável aparente (EMA) de 2.506 Kcal/Kg 

(Tabela 2). Já o HVS possui 34,6 % de PB, 5.850 Kcal/Kg de EB (Tabela 1) e EMA de 3.695 

Kcal/Kg (Tabela 2). Para a quantificação de Lactobacillus spp. não houve diferença (P > 0,05) para 

os níveis avaliados de HFS e HVS quando comparados com o controle. 

O valor de proteína bruta (PB) do HFS foi próximo ao precursor farelo de soja (FS), onde 

a literatura indica 45,2 % (ROSTAGNO et al., 2011) e 44,5 % (Silva et al., 2009). Quanto ao valor 
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de extrato etéreo (EE), verificou-se que foi inferior ao valor de FS encontrado por Silva et al. 

(2009), em 55,4 %, enquanto que o encontrado por Rostagno et al. (2011) foi praticamente igual 

ao obtido nesse estudo. 

Tabela 1 - Composição química do hidrolisado de farelo de soja (HFS) e de vísceras                                  

de sardinha (HVS).  

Componente HFS HVSa 

Matéria seca (%) 93,3 89,2 

Proteína bruta (%) 44,9 34,6 

Energia bruta (Kcal/Kg) 4.403 5.850 

Extrato etéreo (%) 1,68 47,4 

Fibra bruta (%) 4,98 - 

Fibra em detergente neutro (%) 12,1 - 

Fibra em detergente ácido (%) 7,62 - 

Matéria Mineral (%) 5,57 9,57 

Cálcio (%) 0,23 0,09 

Fósforo (%) 0,57 0,54 
ª Com base na matéria natural. 

 

O teor de fibra bruta (FB) foi inferior ao de FS observado por Rostagno et al. (2011) e por 

Silva et al. (2009), já para fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), os 

valores encontrados nesse estudo foram menores do que os encontrados por Rostagno et al. (2011) 

e Silva et al. (2009) para FS (45,0 %). Já o teor de energia bruta (EB) foi 7,11 e 5,25 % superior 

aos encontrados por Rostagno et al. (2011) e Silva et al. (2009) em relação ao FS (45,0 %), 

respectivamente para HVS e HFS. Alimento mais próximo ao HVS quanto à origem seria a farinha 

de vísceras de aves de alta gordura que também pode ser considerado um alimento de dupla função, 

possuindo 55,3 % de PB, o que confere como sendo 60,0 % superior ao HVS. Já para EE e EB, o 

HVS é 56,6 % e 8,67 % superior à farinha de vísceras de aves de alta gordura, respectivamente 

(ROSTAGNO et al., 2011). 

 

Tabela 2 - Energia metabolizável aparente (EMA), EMA corrigida para o balanço de nitrogênio 

(EMAn) e coeficientes de digestibilidade da matéria seca (CDMS), da energia bruta (CDEB) e da 

proteína bruta (CDPB) de dietas contendo hidrolisado de farelo de soja (HFS) e hidrolisado de 

vísceras de sardinha (HVS) 

Variáveis  HFS HVS 

EMA (Kcal/Kg-1 MS) 2.506 3.695 

EMAn (Kcal/Kg-1 MS) 2.396 3.504 

CDMS (%) 63,5 69,7 

CDEB (%) 73,5 80,3 

CDPB (%) 31,3 44,7 
ªCom base na matéria seca. 

 

Os hidrolisados de farelo de soja e de vísceras de sardinha possuem boa qualidade 

nutricional e energética e podem ser utilizados como fonte alimentícia nas dietas de poedeiras 

comerciais não alterando a quantificação de Lactobacillus spp. não podendo ser considerado um 

aditivo prebiótico nos níveis estudados.   


