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RESUMO 

AZEVEDO, Marise Stela Paes. Processamento e Avaliação Nutricional da farinha 

de resíduo de camarão para frangos de corte. Sergipe: UFS, 2014. 70p. 

(Dissertação-Mestrado em Zootecnia) 

Dois experimentos foram realizados no NEAVI ( Núcleo de Estudos em Avicultura) 

localizado no Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe, a fim de 

desenvolver uma tecnologia prática e barata para a produção da farinha de resíduo de 

camarão, bem como avaliar o conteúdo de aminoácidos digestíveis e seus valores 

energéticos. Objetivou-se a determinação dos tempos de secagem em diferentes 

proporções de resíduo de camarão. Foram alocadas em seis plataformas as quantidades 

de 20; 35 e 50 kg de  resíduo de camarão, em duplicata, totalizando 40,70 e 100 kg, 

respectivamente. O tempo levado para secagem do resíduo foi de 35, 45 e 55 horas, 

respectivamente. Também foi avaliada composição química da farinha de cabeça de 

camarão (FRC) e foram obtidos os seguintes resultados: matéria seca de 90,7%; 

proteína bruta de 39,3%, extrato etéreo de 5,8%, cálcio de 11,3%, fósforo de 2,23% e 

cálcio de 1, 47% e a farinha de resíduo de camarão apresentou valores de 89,0% para 

matéria seca, 32,6% para proteína bruta,  3,9% para extrato etéreo, 9,87% para cálcio, 

2,22% para fósforo e 1,53% para sódio.No primeiro experimento foram determinados 

os coeficientes de digestibilidade dos aminoácidos utilizando-se o método de coleta ileal 

com 180 pintos de corte, com 28 dias de idade, distribuídos em um delineamento 

experimental inteiramente casualizado, distribuídos em 3 tratamentos, com 10 

repetições e 6 aves por unidade experimental. As dietas experimentais foram compostas 

por dieta isenta de proteína com 0, 5, 10 e 15% de inclusão de FRC. Os melhores 

coeficientes foram obtidos com o nível de 10% de inclusão para metionina (81,2%), 

cistina (58,6%), metionina+cistina (73,1%), lisina (82,4%) e treonina (53,3%). No 

segundo experimento foram determinados os coeficientes de metabolizabilidade de MS, 

PB, N, Gord, Ca e P e os valores de energia metabolizável aparente (EMA) e energia 

metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn) das dietas teste e 

do alimento. Foi utilizado o método de coleta total de excretas com 180 pintos de corte 

de marca comercial cobb, com idade de 16 a 26 dias de idade. Foi utilizado o 

delineamento experimental inteiramente casualizado em 5 tratamentos com 6 repetições 

e 6 aves por unidade experimental. A FRC foi incluída em uma dieta referência nos 

níveis de 0, 5, 10, 15 e 20%. Os pintos foram alojados em baterias metálicas com 
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bandejas para a coleta de excretas. Houve influência significativa dos níveis de inclusão 

da FRC (P<0,05), em que o nível de 10% mostrou-se superior nos seguintes 

coeficientes: de matéria seca obteve-se 73,27% e proteína bruta com 76,37%. O 

coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo foi maior nas inclusões de 15% com 

coeficientes de 95,48% e 20% que foi de 96,59%. A retenção de nitrogênio foi superior 

nos maiores níveis de inclusão de FRC 10, 15 e 20%, que não diferiram entre si, 

obtendo valores de 74,3; 77,0 e 76,9%; respectivamente. Não foi observada diferença 

estatística nos coeficientes de metabolizabilidade de cálcio e fósforo. A EMA e EMAn 

foram afetadas significativamente pela inclusão de FRC, conforme aumentou-se a 

inclusão, essas variáveis sofreram efeito decrescente em seus valores. O melhor nível de 

inclusão foi o de 10% que apresentou valores de EMA de 2325,1 Kcal/Kg e de EMAn 

1827,5 Kcal/Kg para a farinha de resíduo de camarão. 
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 ABSTRACT 

Azevedo, Marise Stela Paes. Processing and Nutritional Evaluation of shrimp waste 

meal for broilers. Sergipe: UFS, 2014. 70p. (Thesis-Master in Animal Science) 

Two experiments were conducted in NEAVI ( Center for Studies in Poultry ) located in 

the Central Animal Laboratory of the Federal University of Sergipe , in order to develop 

a practical and inexpensive technology for the production of shrimp waste meal, as well 

as evaluating the content of digestible amino acids and their energy values . This study 

aimed to determine drying times in different proportions of shrimp waste . 35 and 50 kg 

of shrimp waste , in duplicate , totaling 40.70 and 100 kg , respectively, the amounts of 

20 were allocated into six platforms . The time taken to dryness the residue was 35 , 45 

and 55 hours, respectively. Chemical composition of shrimp head meal ( FRC ) was 

also evaluated and the following results were obtained : 90.7 % dry matter , crude 

protein 39.3 % , ether extract 5.8% , calcium 11.3 % , phosphorus 2.23 % calcium and 1 

, 47 % and shrimp waste flour showed values of 89.0 % for dry matter , 32.6 % crude 

protein , 3.9% for fat , 9 , 87 % for calcium, phosphorus and 2.22 % to 1.53 % for 

sódio.No first experiment we determined the digestibility of amino acids using the 

method of ileal collection with 180 broiler chicks , 28 days old , distributed in a 

completely randomized experimental design , divided into 3 treatments with 6 replicates 

and 10 birds per experimental unit . The experimental diets were composed of free 

protein diet with 0 , 5, 10 and 15% inclusion of FRC . The best coefficients were 

obtained with the 10% level of inclusion for methionine ( 81.2 % ) , cystine ( 58.6 % ) , 

methionine + cystine ( 73.1 % ) , lysine ( 82.4 % ) and threonine ( 53.3 %). The second 

experiment determined the coefficients of metabolization of DM, CP , N , Gord , Ca and 

P and the apparent metabolizable energy (AME ) and apparent metabolizable energy 

corrected for nitrogen balance ( AMEn ) of test diets and food . The method of total 

excreta collection with 180 broiler chicks of cobb trademark , aged 16-26 days old was 

used . The completely randomized design with 5 treatments and 6 replicates 6 birds per 

experimental unit was used . The FRC was included in a reference diet at levels of 0 , 5 

, 10 , 15 and 20 % . The chicks were housed in metal cage with trays to collect excreta . 

A significant influence of the inclusion levels of CRP (P <0.05 ) in the level of 10% was 

higher in the following factors : dry matter was obtained 73.27% and 76.37 % crude 

protein . The coefficient of metabolizable ether extract was higher in the inclusions of 
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15 % with coefficients of 95.48 % and 20 % which was 96.59 % . Nitrogen retention 

was higher in higher levels of inclusion of FRC 10 , 15 and 20 % , which did not differ , 

obtaining values of 74.3 , 77.0 and 76.9 % , respectively . No statistical difference was 

observed in the coefficients metabolization of calcium and phosphorus . The AME and 

AMEn were significantly affected by the inclusion of FRC , as was increased to include 

these variables suffered diminishing effect on their values . The best level was 10% 

which presented values of AME 2325.1 Kcal / Kg and AMEn 1827.5 Kcal / Kg for 

flour of shrimp waste . 
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1. INTRODUÇÃO  

Os custos com alimentação na avicultura compõem de 70 a 75% dos custos totais de 

produção, visto que, alimentos tradicionais que compõem  as dietas como o milho e 

farelo de soja tem se tornado cada vez mais onerosos, o que reduz a margem de ganho 

dos produtores. O aumento de preço dessas commodities se deve ao maior consumo por 

outras atividades e a fatores climáticos, uma vez que tem-se observado má distribuição 

das chuvas.   

A busca por dietas balanceadas que colaborem para maximizar o desempenho 

animal, a um menor custo tem sido constante. . O milho e a soja, principais 

componentes das rações para as aves, constantemente frequentemente vêm apresentando 

aumentos em seu preço.  

O uso de alimentos alternativos nas formulações de dietas para as aves, tais como, 

farelo de girassol e farinha de carne e ossos pode ser considerado como opção relevante, 

podendo apresentar alguma viabilidade do ponto de vista econômico e significar certo 

desenvolvimento em regiões produtoras de tais ingredientes.  A finalidade principal não 

é revolucionar as questões da alimentação animal, mas sim avaliar prováveis 

alternativas para a redução dos custos na criação de aves em épocas do ano ou em 

regiões onde exista a dificuldade de aquisição de alguns insumos clássicos utilizados na 

avicultura. 

A identificação de alimentos alternativos prontamente utilizáveis nas formulações 

de aves de corte tem sido foco de muitos estudos, principalmente se esses alimentos 

forem resíduos industriais, os quais podem ser potenciais poluentes se receberem 

manejo indevido. O primeiro passo para utilizar tais alimentos é conhecer quantidade 

disponível no mercado, sua composição nutricional, a existência de fatores 

antinutricionais, métodos de processamento e a digestibilidade dos nutrientes, 

principalmente dos aminoácidos.  

Dentre os vários alimentos alternativos existentes, destacam-se próximo às regiões 

litorâneas, os subprodutos gerados pela produção do camarão, conhecidos ou 

denominados de farinha de cabeça de camarão ou farinha do resíduo de camarão cabeça 

ou cefalotórax de camarão e de casca (carapaça + cefalotórax) de camarão. Esses 

subprodutos surgem em consequência da exigência de mercado, pois o consumidor 

geralmente compra o camarão sem cabeça ou somente o filé de camarão. Neste contexto 

o processamento e avaliação da farinha de resíduo de camarão (FRC), camarão este 
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originado da captura marítima, tem como principal finalidade minimizar os impactos 

ambientais e reduzir os custos de formulação de ração. 

A produção de camarão no Brasil está em constante desenvolvimento, visto que 

encontra condições favoráveis tais como extensa costa marítima e ótimo potencial 

hídrico no país. Porém ao mesmo tempo em que se expande, gera uma quantidade 

significativa de sólidos poluentes. Em 2010, o Brasil alcançou uma produção 

considerável deste crustáceo chegando a produzir 80 mil toneladas, 18,7% a mais que 

no ano anterior (ABCC, 2010). O resíduo proveniente do processamento do camarão 

tem alto potencial poluente e é lançado diretamente nas fontes hídricas sem quaisquer 

tratamentos, e ainda não é usualmente utilizado na alimentação animal no estado de 

Sergipe, quando comparado a outros resíduos.  

O estado de Sergipe é o quarto maior produtor de camarão de pesca extrativa do 

nordeste, com 1.646 toneladas obtidas em 2007 (9,94%). Logo, se consideramos o 

rendimento das partes não comestíveis de aproximadamente 50%, a produção de resíduo 

(cabeça+casca+cauda) no estado seria de aproximadamente 823 toneladas ou de 640,3 

toneladas somente de cabeça de camarão. Observações realizadas no entreposto 

pesqueiro do Município de Aracaju mostraram que este resíduo não tem destino certo 

havendo portanto, uma necessidade de melhor alocação dos mesmos. 

Diante do exposto, objetiva-se com este trabalho desenvolver uma farinha de 

resíduo de camarão e determinar sua composição química próxima, os valores 

energéticos, a digestibilidade dos nutrientes e determinar o nível ideal de inclusão na 

dieta de frangos de corte. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Os custos com alimentação na Avicultura 

A avicultura mundial teve expansão extraordinária, principalmente nas últimas 

décadas, com a eficiência de produção de carne de frangos a custos mais competitivos.  

Com maior demanda em produção de carne pelo mercado consumidor, as novas 

linhagens de conformação avícolas tornaram-se especializadas neste sentido e são, 

prioritariamente, selecionadas para ganho de peso (BORGES et al., 2006). Devido a 

maior produtividade as linhagens atuais passaram a ter maiores exigências nutricionais, 

principalmente em energia e proteína. Para atender tais exigências, principalmente 
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protéicas, ou melhor, as exigências em aminoácidos para aves, está atrelado o custo da 

alimentação uma vez que a proteína da ração representa cerca de 25% do custo da dieta 

e esse custo reflete diretamente nos preços do produto final quando este chega  ao 

mercado consumidor (CANCHERINI et al., 2005). 

Os maiores custos com alimentação na produção de aves se deve a vários fatores 

entre eles está a preocupação mundial quanto à produção e disponibilidade de 

alimentos, sobretudo àqueles comuns aos homens e animais, como o milho e o farelo de 

soja, eles compõem a maior proporção das dietas de aves, têm seu preço atrelado ao 

dólar, fato que estabelece bastante instabilidade na comercialização desses produtos; 

outro fator relevante é a sazonalidade e a regionalização da produção interna do milho e 

da soja e, com isso, têm-se preços diferenciados para diferentes épocas do ano e regiões 

do país (CUNHA et al., 2006). Devido às altas nos preços do milho, do farelo de soja, 

do óleo de soja e de outros ingredientes usados nas formulações de rações para aves, 

torna-se imprescindível que haja a adoção de estratégias nutricionais que resultem em 

melhor aproveitamento dos nutrientes sem depreciar a produtividade, amenizando, desta 

forma, o impacto negativo nos custos de produção (COSTA, 2012). Estes fatores  

evidenciam a importância de se encontrar alternativas para oferta e utilização dos 

alimentos, principalmente das fontes protéicas (SANTOS et al., 2008). 

Alimentos alternativos vêm sendo cada vez mais pesquisados em rações para 

várias espécies (KUBITZA, 2000), na tentativa de reduzir os custos de produção e dar 

subsídios à produção de rações, que sejam mais viáveis economicamente e apresentem  

qualidade nutricional adequada, atendendo às exigências dos animais (BOSCOLO et al., 

2002; MEURER et al., 2003).  

A reutilização de subprodutos de origem animal pelas indústrias de rações  pode ter 

relevância com relação aos quesitos econômico, tecnológico, nutricional e de saúde 

pública (ambiental), pois podem conter teores consideráveis de proteína de boa 

qualidade. A utilização de subprodutos de origem animal em rações para frangos de 

corte, formuladas com base na proteína bruta ou proteína ideal, influenciam de forma 

significativa o desempenho de frangos de corte na fase final, porém resultados 

superiores foram encontrados com a dieta controle à base de milho e farelo de soja 

(CANCHERINI et al., 2001).  

Dentre tais resíduos que podem ser utilizados pode-se citar o resíduo do 

beneficiamento do camarão, que processado de forma adequada pode gerar uma farinha 
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de boa qualidade e com potencial para ser utilizada nas dietas fornecidas aos animais. O 

descarte de resíduo de camarão pode se tornar um sério problema ambiental, devido ao 

seu alto valor biológico (rico em nutrientes) e perecibilidade. Sob condições climáticas 

favoráveis, sua decomposição pode se iniciar em uma hora. Além de ser um 

desperdício, descartar um resíduo rico nutricionalmente. (KANDRA, et al., 2012)  

2.2. Alimentos Alternativos na Nutrição Animal 

O uso de alimentos alternativos visa reduzir os custos das formulações atuais, 

sendo utilizados parcialmente como substituintes dos ingredientes tradicionais como, 

por exemplo, o milho e o farelo de soja. Para utilização adequada, é importante 

conhecer seus valores nutricionais, e este pode ser um fator limitante para o ótimo 

desempenho das aves (NUNES, 2000). 

Muitos alimentos alternativos já vem sendo estudados, e são avaliadas a sua 

composição química, sua influência no desempenho e sua viabilidade econômica. 

Contudo, além das diferenças de custo e do valor nutricional destes alimentos na dieta, 

devem ser consideradas a disponibilidade e a localização geográfica (BRAGA et al., 

2005). 

Entre alguns alimentos alternativos para aves podemos citar o farelo de coco, 

subproduto obtido a partir da extração do óleo e pode ser utilizado como possível 

substituto parcial do milho e do farelo de soja nas rações de monogástricos. Segundo 

Rostagno et al. (2011), esse subproduto contém 21,85% de PB, 1.921 kcal de Energia 

Metabolizável para aves; 3,15% de EE e 13,90% de FB. Porém, análises da proteína do 

farelo de coco demonstram que ela é de qualidade inferior à da soja, devido a sua 

deficiência em lisina e dos menores teores de metionina, fenilalalnina e arginina 

(SOLDEVILA & ROJAS-DAPORTA, 1976; MC DONALD et al., 1988). 

Consequentemente, em razão dessas deficiências e do alto teor de fibra, este subproduto 

é utilizado em diminutas quantidades em rações para animais monogástricos (FAO, 

2003). Lima et al., (2007), avaliando diferentes inclusões de farelo de coco em rações 

para poedeiras comercias determinaram que a inclusão deste alimento nas dietas deve 

ser feita com a utilização de algum tipo de pigmentante e não deve ultrapassar o nível de 

15%. Para frangos de corte, Jácome et al. (2002), recomendaram inclusão de até 20% de 

farelo de coco nas dietas e afirmaram que até este nível o desempenho e o rendimento 

de carcaça não são afetados. 
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Outro alimento bastante estudado é a mandioca que tem sido utilizada em algumas 

modalidade de criação animal, e pode gerar vários tipos de subprodutos. Geralmente 

utiliza-se para as aves, a raspa da raiz integral, que apresenta um nível energético em 

torno de 2973 Kcal de Energia Metabolizável para aves (ROSTAGNO et al., 2011), 

podendo desta forma ser utilizada como sucedâneo do milho em rações para aves. 

Nascimento et al., (2005) recomendaram substituições parciais do milho pela farinha de 

raspa de mandioca em até 10,29% em relação à conversão alimentar nas dietas para a 

fase de engorda e quanto à fase final concluíram que níveis crescentes deste subproduto 

provocam danos no desempenho dos animais.  

Freitas et al.(2008), avaliando a farinha de varredura de mandioca indicaram a 

substituição parcial do milho em até 30% em dietas para frangos de corte e afirmaram 

que até este nível o desempenho zootécnico, o rendimento de carcaça e a avaliação 

econômica não são afetados. Adeyemi et al. (2008) também recomendaram a utilização 

da farinha de mandioca  para frangos de corte. Aplicando o uso da farinha de mandioca 

em dietas para poedeiras comerciais como substituto parcial do milho Cruz et al., (2006) 

não notaram diferenças com relação ao desempenho das aves, recomendando este 

ingrediente como substituto total do milho, como fonte energética. Conforme diversos 

autores, a utilização integral da farinha de mandioca como substituta do milho em dietas 

para poedeiras não altera o percentual de postura e a qualidade interna dos ovos 

(ENRIQUEZ & ROSS, 1972; PORTAL et al., 1977;).  

Outro subproduto do processamento da mandioca é o resíduo industrial de fécula, 

e observando sua aplicação em dietas para suínos Bertol et al., (1999) concluíram que 

na fase de crescimento a partir do nível 6,67% de inclusão ocorre redução no 

desempenho dos animais devido ao baixo consumo das dietas com este ingrediente, 

porém na fase de terminação o desempenho não é afetado até o nível de 30%. 

Em outro segmento da produção animal, Michelan et al.,(2007) ao utilizarem a 

raspa integral de mandioca na alimentação de coelhos comprovaram que este alimento 

pode ser utilizado como substituto parcial do milho em até 27%, contribuindo para 

redução dos custos com alimentação. 

O farelo de girassol também é considerado um alimento alternativo e é obtido a 

partir da extração do óleo da semente do girassol. É um alimento bastante nutritivo, com 

30,22% de proteína bruta, esta, com 85% de digestibilidade em aves (ROSTAGNO, et 

al., 2011).  A proteína do farelo de girassol, apesar de ser relativamente rica em 
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aminoácidos sulfurados, para dietas de aves apresenta-se pobre em lisina (Pinheiro et 

al., 2002). Silveira et al. (1967) e Rad & Keshavarz (1976) confirmaram que, em dietas 

onde o farelo de girassol era a principal fonte dietética de proteína, o desempenho das 

aves era melhorado quando a suplementação com a lisina era realizada.e concluíram que 

o farelo de girassol pode substituir até 50% da proteína bruta do farelo de soja, o que 

correspondeu a 17,5% de inclusão, sem afetar negativamente o desempenho, porém, o 

nível de 100% de substituição poderia ser utilizado, desde que houvesse suplementação 

de lisina e de uma fonte rica em energia. Furlan et al.(2001), analisando o farelo de 

girassol  na alimentação de frangos de corte recomendaram até 15% de inclusão nas 

dietas. 

Os resíduos e os subprodutos agroindustriais devem ser utilizados com cautela na 

alimentação de aves,deve-se atentar a questões como o custo ao produtor, a 

disponibilidade na região e sua composição química, para que assim, possa ter efeito 

significativo na redução dos custos de formulação. 

2.3. A produção de camarão no Brasil 

Cerca de 500 espécies de camarão compõem as pescarias comerciais, destas, 95 se 

distribuem no oceano atlântico ocidental, e representam uma produção mundial que gira 

em torno de 700.000 toneladas por ano (CASTILHO, 2008).  

Neste contexto, o Brasil com seu vasto litoral e capacidade hídrica apresenta 

grande potencial pesqueiro de camarões. A carninocultura brasileira além de participar 

na geração de emprego, renda e divisas, contribui de forma bastante positiva para o 

estabelecimento de uma nova estrutura produtiva permanente no meio rural litorâneo 

(ROCHA, 2008). 

O total de camarão produzido no Brasil é proveniente da pesca extrativa marítima 

e da aquicultura marinha. Segundo últimos dados preliminares disponibilizados pelo 

Ministério da Pesca e Aquicultura (2011), o Brasil produziu 65.670,6 toneladas de 

camarão, das quais 29.551,77 toneladas vem da pesca extrativa e o restante aquicultura. 

A região nordeste apresenta-se como importante região produtora correspondendo a 

78% da produção total no país, da qual 46,5% (23.818,72 ton) é camarão de pesca 

extrativa, realizada pela pesca artesanal. Dentre as regiões produtoras, a Norte e 

Nordeste concentram as melhores condições ambientais para o pleno desenvolvimento 

da atividade (CARVALHO & ROCHA, 2008). Grande parte do camarão produzido, 
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seja de cultivo ou de captura é consumido pelo mercado interno (ABCC, 2010), de 

maneira que volume produzido traz consigo partes não comestíveis como cabeça, casca 

e cauda, quem podem ocasionar problemas ambientais. Segundo observações de Heu et 

al (2003), essas partes correspondem respectivamente por 38,9; 10,7 e 2,3% do 

camarão, as quais podem servir de agentes eutrofizadores se não devidamente alocadas. 

É importante enfatizar, que essas proporções podem sofrer variações de acordo com o 

ambiente (se de captura ou cultivado) e a espécie explorada.    

 Geralmente, a captura de camarão é feita artesanalmente, em embarcações 

menores e é importante para a geração de renda em várias vilas de pescadores, nas quais 

este tipo de colocação é, muitas vezes, a única oportunidade de emprego. Os principais 

camarões capturados na costa sergipana são: camarão sete-barbas (Xiphopenaus 

krouyeri); camarão branco (Litopenaeus schimitti) e camarão rosa (Farfantepenaeus 

subtilis). Porém, os que tem produção mais representativa são os camarões sete-barbas e 

rosa, que segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (2011), foram as espécies mais 

capturadas com 15.417 toneladas e 10.331,2 toneladas, respectivamente, e  

corresponderam a 45% do total da produção do Brasil. Em Sergipe o camarão sete-

barbas também é o mais capturado, dentre as espécies supracitadas. 

Diante da taxa de exploração intensa nos estoques de camarões marinhos, algumas 

providências foram tomadas para evitar prejuízo na capacidade de recuperação 

população e consequente extinção dessas espécies. Através de instruções normativas, 

específicas para as regiões produtoras, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Renováveis (IBAMA) determinou que  durante dois períodos de cada ano é 

proibida a captura de camarões, visando evitar a pesca de camarões juvenis, em fase de 

recrutamento e desova, e a este intervalo de tempo dá-se o nome de defeso. Em 2013, 

em Sergipe, o primeiro defeso ocorreu no período de 1º de abril a 15 de maio e o 

segundo ocorre entre os dias de 1º de dezembro e 15 de janeiro. Essas instruções 

também determinam que aquele que não respeitar essas regras está sujeito à multa. 

O controle da produção camaroneira no litoral brasileiro é algo imprescindível 

para a sustentabilidade da atividade para que não haja pesca indiscriminada e os 

períodos de defeso devem ser respeitados como forma de preservação das espécies 

(D’INCAO et al., 2002). 
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 Como mencionado, o camarão sete-barbas é o mais capturado tanto na costa 

sergipana como na brasileira, portanto, é válido, entendermos um pouco sobre as 

características e hábitos deste tipo de camarão. 

O camarão sete-barbas é pertencente à família Penaeidae, que aparece 

amplamente distribuída no Atlântico Ocidental da Carolina do Norte (Estados Unidos) 

ao Rio Grande do Sul (Brasil), incluindo o Caribe e a América Central. No Brasil, desde 

o Amapá até o Rio Grande do Sul há registros da presença deste peneídio. Ele é 

caracterizado pelo seu tamanho menor e apresenta 4º e 5º pereiopódos (patas do 

camarão) alongados, rostro fino e curvado para cima e télico fechado (IBAMA, 2011). 

Os machos têm pesos menores que as fêmeas, mesmo em uma classe igual de 

comprimento (BRANCO, 2005). Segundo Lopes et al. (2010), durante a desova as 

fêmeas migram para regiões com pouca influência da água doce, provavelmente por ter 

condições alimentares mais favoráveis ao crescimento e ao recrutamento. Castro et al. 

(2005) demonstraram que a espécie é subdividida de acordo com a idade, com áreas de 

maturação e desova em água mais profundas e o crescimento em ambientes mais rasos 

(<10m). Nas fêmeas o tamanho médio de maturação gonadal é de 9,026 cm e ao chegar 

aos 13 cm machos e fêmeas podem ser considerados maduros sexualmente (MARTINS 

et al. 2013). O crescimento dessa espécie é considerado rápido, porém com um ciclo de 

vida curto entre 18 e 24 meses (LOPES, 1996; LÓPEZ-MARTÍNEZ et al., 2005; 

FERNANDES et al. 2011). 

O camarão sete-barbas é considerado superexplorado ao longo da costa 

marítima brasileira (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE & IBAMA, 2008) 

apresentando importância de cunho econômico e social devido ao grande número de 

capturas comerciais e à acessibilidade às comunidades pesqueiras artesanais (GRAÇA-

LOPES et al., 2007). Manter a sustentabilidade nas áreas de ocorrência da captura 

marítima é uma grande inquietação dos gestores de pesca no Brasil, uma vez que, cresce 

o número de pescadores e barcos, a área de atuação das frotas coincide com uma faixa 

de litoral com grandes conflitos de uso e grande impacto ambiental causado pelo 

homem, seja pelo turismo, indústria, navegação ou atividades portuárias (ISAAC et al., 

2006). 

Após a captura, feita por meio de redes de arrasto, o camarão é armazenado em gelo 

até retornar para a região costeira, para ser beneficiado nos entrepostos pesqueiros. 

Equipes de marisqueiras são responsáveis pelo descasque do camarão, e podem produzir 
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dois produtos muito procurados pelo mercado consumidor: o camarão descabeçado, o 

qual somente tem sua cabeça retirada e o filé. O resíduo do camarão é obtido a partir da 

retirada do filé e descarte da carapaça e do cefalotórax, que não serão utilizados pelos 

consumidores. Conforme o camarão é produzido traz consigo partes não comestíveis 

como cabeça, casca e cauda, problemas ambientais podem ser causados pelo descarte 

irresponsável destes componentes. Para Islam et al (2004) resíduos do processamento 

do camarão são propensos a produzir efeitos negativos sobre os ambientes costeiros e 

marinho, pois elevam a demanda biológica de oxigênio (DBO), a demanda química de 

oxigênio (DQO), a matéria orgânica e  os nutrientes no meio. 

O resíduo do processamento do camarão é rico em proteína, principalmente 

complexada a quitina. A fermentação deste resíduo por ácido lático é descrita como um 

procedimento eficaz e econômico de proteger esta biomassa da decomposição 

bacteriana, formando uma silagem rica em proteínas, uma fração lipídica e quitina 

insolúvel; geralmente, o hidrolisado de resíduo de camarão tem alto teor de aminoácidos 

essenciais, indicando um alto valor nutricional (LÓPEZ-CERVANTES et al., 2006). 

Sendo assim a silagem de resíduo de camarão se destaca, podendo ser utilizada na 

alimentação animal, apresentando alto conteúdo proteico 40% PB e pela digestibilidade 

superior a 70% para matéria seca, proteína e energia e aminoácidos essenciais 

(CAVALHEIRO et al., 2007; FAGBENRO; BELLO-OLUSOJI, 1997). Além disso, 

apresenta altos níveis de ácidos graxos poli-insaturados ômega 3, como o 

eicosapentanoico (EPA) e docosahexonoico (DHA) (GUILLOU et al., 1995). 

A literatura apresenta alguns trabalhos quem têm sido desenvolvidos buscando o 

aproveitamento desse resíduo. Assis et al. (2008) propuseram a utilização da casca de 

camarão para produção de quitina e quitosana, os quais apresentam propriedades 

específicas com potenciais para inúmeras aplicações, como bactericidas naturais, 

filtradoras de efluentes, ativadora do sistema imunológico e biofilme para alimentos. 

Solano et al. (2009) utilizando técnicas de processamento, como a do  spray drying (um 

método de secagem que consiste em secar o material através de ar quente) obteve a 

partir do exoesqueleto e cefalotórax do camarão um produto rico em aminoácidos, com 

potencial recomendação como suplemento para uso humano e animal. Fica claro que o 

desenvolvimento de processos colabora para a utilização de resíduos na alimentação 

animal. Coward-Kelly et al. (2006) demonstraram que o tratamento termoquímico do 
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resíduo do processamento do camarão com hidróxido de cálcio produziu um material 

rico em proteínas com bom teor de aminoácidos. 

2.4.  A Farinha de Resíduo de Camarão na alimentação animal 

A farinha de resíduo de camarão é um produto seco, obtido a partir do resíduo 

restante do beneficiamento do camarão, podendo conter pedaços ou até mesmo, 

camarões inteiros. Por ser proveniente de um resíduo sua composição é bastante 

variável devido a alguns fatores, tais como: diferença entre as espécies de camarão, e 

fonte e/ou método de processamento, por exemplo.  

Os trabalhos com a farinha de camarão para alimentação animal são escassos 

quando comparados com outros temas da literatura. De acordo com Freitas et al, (1976) 

os resíduos constituem cerca de 40% do peso total do camarão, eles são gerados no 

processamento do camarão para a produção do filé, sendo composto por cefalotórax, 

segmentos abdominais, cauda e pequenos camarões que não se enquadram no padrão do 

comércio. Valadares Filho et al. (2002) avaliou a composição química desse resíduo: 

61,22% matéria orgânica, 30,36% de proteína bruta, 38, 78% de matéria mineral, 57, 

52% de digestibilidade da matéria seca e 71,82% de digestibilidade da matéria orgânica. 

De acordo com Backes et al. (2007) esse material cozido e seco em estufa, apresenta 

93,60 % de matéria seca, 37,56% de proteína bruta, 2, 87% de extrato etéreo, e 41, 01% 

de matéria mineral. Khempaka et al. (2011), encontraram valores de 36,69% para 

proteína bruta, 10,28% de extrato etéreo, 19,49% de fibra bruta (a fibra bruta aparece 

sob forma de quitina), 4,92% de cálcio e fósforo total de 1,20%. Demonstrando que a 

farinha de resíduo possui rica composição química. 

Também tem se estudado o aproveitamento do resíduo de camarão como fonte 

protéica no balanceamento de dietas. Empregando a FRC em pesquisas com relação à 

nutrição animal, Pereira-da-Silva et al. (2000), avaliaram respostas da Tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) à atratividade e palatabilidade da farinha de camarão e 

afirmaram que este resíduo possui alta atrato-palatabilidade para os peixes sendo 

indicada sua utilização neste tipo de produção animal, pois melhora o consumo de 

ração. Em uma criação animal mais exótica, Rodrigues et al. (2004), observaram que a 

farinha da cabeça de camarão com energia metabolizável verdadeira de 3247 kcal/kg 

pode ser perfeitamente utilizada na alimentação de rã-touro. 
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2.5. Utilização da Farinha de Resíduo de Camarão na Avicultura 

Aplicada à avicultura Cunha et al. (2006), analisando o desempenho e 

características de carcaça de frangos de corte  alimentados com dietas contendo farinha 

de resíduos de camarões (Litopeneaus vannamei), observaram que a inclusão da farinha 

de cabeças de camarão, este proveniente de cultivo, proporcionou efeito quadrático 

(p<0,05) sobre o ganho de peso das aves e que os melhores níveis de inclusão da 

Farinha de cabeças de camarão foram: 5,46%, 6,16% e 5,87% para os períodos de 1 a 

21, 22 a 42 e 1 a 42 dias de idade, respectivamente. Níveis maiores da farinha de 

resíduo de camarão, até 40%  em substituição à fonte proteica da dieta , foram utilizados 

por Rosenfeld et al. (1997) e não observaram efeito deletério sobre o desempenho 

animal, comprovando que FRC pode ser utilizada inclusa parcialmente em substituição 

do farelo de soja em dietas para frangos de corte. Arellano et al. (1997) verificaram que 

os níveis 3, 6, e 9% de FRC em dietas de frangos de corte nãoapresentaram diferenças 

estatísticas no ganho de peso, consumo alimentar ou eficiência alimentar.Também não 

houve odores peculiares ou sabores na carne do peito. Chawan e Gerry (1974) e Raab et 

al. (1971), utilizando FRC em dietas de frangos, concluíram que esta teve um efeito 

significativo sobre a pigmentação da pele conforme os níveis de FRC foram 

aumentados na dieta. Ao analisar a FRC em poedeiras Genart (2001), constatou que não 

houve alteração na produção de ovos foram, somente aumento no consumo de ração 

conforme aumentou-se o teor da FRC causando queda na eficiência alimentar, isto pode 

ser explicado mediante o alto teor de quitina presente neste alimento. Oduguwa et al. 

(2004), avaliando a substituição do farelo de soja por farinha de resíduo de camarão 

seco ao sol em formulações destinadas a frangos de corte nas fases inicial e de engorda, 

constataram que não é aconselhável a substituição total do farelo de soja por este 

resíduo. Já Khempaka et al. (2006), constataram que a farinha de resíduo de camarão 

possui menor concentração de metionina+cistina, de lisina, de isoleucina, de leucina e 

de triptofano em relação ao farelo de soja. Os mesmo autores concluíram que o ganho 

de peso, o consumo de ração, a eficiência alimentar, a digestibilidade da matéria seca e 

a retenção de nitrogênio decresceram à medida que aumentaram os níveis de farinha de 

resíduo de camarão na dieta, consequências dos alto teores de cinzas e fibra na farinha 

de resíduo de camarão utilizada por estes autores que sugeriram a inclusão da FRC até o 

nível de 4%. Khempaka et al. (2011), avaliando o efeito da quitina e da proteína da 

farinha de resíduo de camarão no desempenho, afirmaram que este ingrediente pode ser 
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utilizado no nível de até 15%, sem afetar o desempenho das aves, além de modular a 

população microbiana no intestino das aves.   
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CAPÍTULO 1 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E DIGESTIBILIDADE DOS AMINOÁCIDOS 

DA FARINHA DE RESÍDUO DE CAMARÃO EM FRANGOS DE CORTE 

 

RESUMO: Este experimento foi conduzido com o objetivo de desenvolver uma 

tecnologia prática para obtenção da farinha de resíduo de camarão e determinar a sua 

composição nutricional bem como a digestibilidade de seus aminoácidos. Foram 

quantificadas as proporções de cabeça (cefalotórax) e carapaça de camarão, para 

caracterizar as proporções desses segmentos no resíduo . Para determinar o tempo de 

secagem ao sol, foi utilizada uma plataforma de alumínio com área total de 15 m
2
, a 

qual foi dividida em seis subáreas de 2,5 m
2
 e alocada em cada uma as quantidades de 

20; 35 e 50 kg de  resíduo de camarão, totalizando 40,70 e 100 kg, respectivamente. 

Foram realizadas análises de minerais, aminoácidos, matéria seca e proteína bruta na 

farinha obtida. Foi realizado um ensaio biológico, para determinar os coeficientes 

digestibilidade dos aminoácidos, presentes na farinha de resíduo de camarão, usando o 

método de coleta ileal. Foram utilizados 240 pintos de corte com idade de 28 a 33 dias 
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distribuídos em 4 tratamentos com 10 repetições de 6 aves. Os tratamentos eram 

compostos por dieta isenta de proteína (DIP) com adição de 0, 5, 10 e 15 % de farinha 

de resíduo de camarão (FRC), respectivamente. O camarão de captura marítima obtido 

no entreposto pesqueiro de Aracaju apresentou, em média, 33,6 % de cabeça ou 

cefalotórax, 11,73 % de carapaça e 54,7% de massa muscular (filé). O tempo levado na 

secagem para 40, 70 e 100 kg de resíduo de camarão foi de 35, 45 e 55 horas, 

respectivamente. Também foi avaliada composição química da farinha de cabeça de 

camarão (FRC) e foram obtidos os seguintes resultados: matéria seca de 90,7%; 

proteína bruta de 39,3%, extrato etéreo de 5,8%, cálcio de 11,3%, fósforo de 2,23% e 

cálcio de 1, 47% e a farinha de resíduo de camarão apresentou valores de 89,0% para 

matéria seca, 32,6% para proteína bruta,  3,9% para extrato etéreo, 9,87% para cálcio, 

2,22% para fósforo e 1,53% para sódio. O nível de 10% de inclusão de FRC 

proporcionou o melhor coeficiente de digestibilidade para proteína bruta, que foi 54,2%.  

Os valores de perda endógena encontrados neste trabalho foram de 0,013; 0,014; 0,027; 

0,051; 0,039; 0,047; 0,032 para metionina, cistina, metionina+cistina, treonina, arginina, 

valina e fenilalanina. Os aminoácidos metionina, lisina, isoleucina, leucina, valina, 

histidina, fenilalanina, alanina, ácido aspártico e o ácido glutâmico não apresentaram 

efeito significativo em seus coeficientes de digestibilidade, quando foram utilizados os 

diferentes níveis de farinha de resíduo de camarão. Os aminoácidos cistina, 

metionina+cistina, arginina, glicina, treonina, serina e prolina obteram melhores 

coeficientes nos níveis de  10 e 15% de inclusão de FRC. 

Palavras-Chave: Composição química, aminoácido digestível, tempos de secagem 
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CHAPTER 1 

NUTRITIONAL EVALUATION AND AMINO ACID DIGESTIBILITY OF 

SHRIMP WASTE MEAL IN BROILER 

 

ABSTRACT: This experiment was conducted in order to develop a practical 

technology for obtaining the shrimp waste meal and determine its nutritional 

composition and digestibility of their amino acids . The proportions of the head 

(cephalothorax) and shell shrimp were quantified to characterize the proportions of 

these segments in the residue. To determine the drying time of the sun, a platform of 

aluminum was used with total area of 15 m2 , which was divided into six subfields of 

2.5 m2 and allocated to each of the amounts of 20 , 35 and 50 kg of residue shrimp , 

totaling 40.70 and 100 kg, respectively . Analyzes of minerals, amino acids , dry matter 

and crude protein in the flour obtained were performed . A biological assay was 

performed to determine the amino acid digestibility coefficients , present in the shrimp 

waste meal, using the method of ileal collection . 240 broiler chicks to the age of 28 to 
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33 days divided into 4 treatments with 6 replicates of 10 birds each . The treatments 

were composed of a protein free diet (PID) with addition of 0, 5, 10 and 15% of shrimp 

waste ( FRC ) meal, respectively . The marine catch shrimp obtained in the fishing 

depot Aracaju presented, on average , 33.6 % of head or carapace , carapace 11.73 % 

and 54.7 % of muscle mass ( fillet) . The time taken in drying for 40, 70 and 100 kg 

shrimp waste was 35 , 45 and 55 hours, respectively. Chemical composition of shrimp 

head meal ( FRC ) was also evaluated and the following results were obtained : 90.7 % 

dry matter , crude protein 39.3 % , ether extract 5.8% , calcium 11.3 % , phosphorus 

2.23 % calcium and 1 , 47 % and shrimp waste flour showed values of 89.0 % for dry 

matter , 32.6 % crude protein , 3.9% for fat , 9 , to 87% calcium, 2.22% to 1.53 % for 

phosphorus and sodium. The 10% level of inclusion of FRC yielded better digestibility 

of crude protein , which was 54.2 % . The values of endogenous loss found in this study 

were 0.013 , 0.014 , 0.027 , 0.051 , 0.039 , 0.047 , 0.032 for methionine , cystine , 

methionine + cystine , threonine , arginine , valine and phenylalanine . The amino acids 

methionine , lysine , isoleucine , leucine , valine , histidine , phenylalanine , alanine , 

aspartic acid and glutamic acid had no significant effect on their digestibility , when 

different levels of shrimp waste meal were used . The amino acid cystine , methionine, 

cystine , arginine , glycine , threonine , serine and proline obtained coefficients in the 

best levels of 10 and 15% inclusion FRC . 

Key words : chemical composition , digestible amino acid , drying times 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção industrial de aves, tanto poedeiras como de corte, tiveram expressivos 

avanços nos últimos 50 anos, alcançando patamar de importância fundamental para a 

economia do nosso país. Grande parte deste crescimento está associada ao 

conhecimento do valor nutricional dos ingredientes das rações e das exigências 

nutricionais dos animais, nas diferentes fases produtivas, bem como melhorias de 

manejo, ambiência e melhoramento. 

Em uma atividade, que a máxima produtividade a menor custo é essencial para 

manter a competitividade de seus produtos junto ao mercado consumidor, estratégias 

para reduzir os custos pode representar ponto decisivo para o produtor se manter nesta 

modalidade de produção animal.  

Atualmente, o grande desafio dos nutricionistas é a redução de custos, sem danos ao 

desempenho animal, das formulações tradicionais baseadas em milho e soja, 

ingredientes que apresentam uma alta flutuação de preços, encarecendo, 

consequentemente, os custos de produção. Uma estratégia que pode ser eficazé a 
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utilização dos chamados alimentos alternativos, que podem ser incluídos na dieta sem 

prejudicar o desempenho animal.  

Um alimento em potencial que tem chamado a atenção, é o resíduo produzido pela 

indústria camaroneira. Após o beneficiamento do camarão marinho (de captura), em que 

é retirado o filé, são descartados indiscriminadamente a carapaça e o cefalotórax. Isto 

ocorre, principalmente, pela falta de informação de como este resíduo pode ser 

explorado como matéria prima na alimentação animal. Genart (2001), afirma que esse 

subproduto pode representar um rendimento de aproximadamente 44% após o 

processamento do camarão marinho (Litopenaes vannamei) e é constituído basicamente 

do cefalotórax, exoesqueleto e, em alguns casos, contém o camarão inteiro. 

Conhecer a composição nutricional do alimento é vital para saber sua classificação, 

se proteico ou energético, e com qual objetivo ele será utilizado na dieta. Avaliar a 

digestibilidade dos aminoácidos também é fundamental, pois parte dos aminoácidos dos 

ingredientes da dieta não são digeridos pelo animal de forma igualitária (GARCIA et 

al., 2007). Com base nestes coeficientes, admite-se que é possível estimar a melhor 

utilização dos alimentos em rações balanceadas para aves, proporcionando a redução 

dos custos de produção, além de diminuir a eliminação de poluentes, sem prejudicar a 

produtividade (BRUMANO et al., 2006). 

Outro fator atenuante é a maneira como esse ingrediente pode ser processado para 

ser utilizado como ingrediente nas formulações de dietas para animais. É desejável que 

seja de forma simples e barata para compensar seu custo, e que realmente contribua para 

a redução dos custos. 

Portanto, com este trabalho objetivou-se, desenvolver uma tecnologia de fácil acesso 

para obtenção da farinha de resíduo de camarão e determinar a composição nutricional 

da farinha de resíduo de camarão bem como a digestibilidade de seus aminoácidos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Preparo e Avaliação Nutricional da Farinha de Resíduo de Camarão (FRC)   

O resíduo do beneficiamento de camarão foi obtido no entreposto pesqueiro da 

cidade de Aracaju-SE, o qual foi transportado em tambores plásticos com capacidade 

para 200 kg até o Departamento de Zootecnia da UFS.  
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Foram utilizados 10 kg de camarão inteiro para quantificar as proporções de 

cabeça (cefalotórax) e carapaça de camarão. Procedeu-se da seguinte forma: foram 

realizadas 10 pesagens, cada uma com 1 kg de camarão,  separado nos dois segmentos 

supracitados. A partir das pesagens, foi possível caracterizar o resíduo de camarão. 

Para determinar o tempo de secagem ao sol por área de exposição, foi 

desenvolvida uma estrutura que consistia em uma plataforma de alumínio com área total 

de 15 m
2
, a qual foi dividida em seis subáreas de 2,5 m

2
 e alocada em cada uma as 

quantidades de 20; 35 e 50 kg de  resíduo de camarão, totalizando 40,70 e 100 kg, 

respectivamente. Para proteger as amostras contra insetos, permitir uma ótima 

ventilação e a passagem de luz solar foi utilizada uma estrutura produzida em cano de 

PVC (6 x 4 m) coberta com tela plástica com malha 6 x 6 mm e diâmetro de fio de 0,25 

mm, semelhante a uma estufa. Para facilitar a perda de umidade, as amostras foram 

revolvidas quatro vezes ao dia e a temperatura e a umidade relativa do ar medidas a 

cada 15 min por um termohigromêtro (HTR-157). Após o período de secagem foi 

moído em máquina forrageira com peneira de 1mm. O resíduo de camarão seco e moído 

foi denominado de farinha de resíduo de camarão. Após a obtenção da farinha de 

resíduo de camarão e também de duas pequenas amostras, uma somente de farinha de 

cabeça e outra somente de farinha de carapaça, foram realizadas as seguintes análises 

bromatológicas, seguindo a metodologia descrita por Silva e Queiroz (2002): proteína 

bruta (PB), matéria seca (MS). Uma pequena amostra de cabeça e outra de carapaça 

secas foram moídas e enviadas para análises de minerais e aminoácidos pelos 

laboratórios Rodes análises Químicas e Evonik Ltda., respectivamente. 

2.2. Ensaio biológico para determinação da digestibilidade dos aminoácidos 

O experimento foi conduzido no Núcleo de Estudos Aplicados em Avicultura 

(NEAVI) localizado no Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no 

período de maio a junho de 2013. 

 Foram utilizados 240 frangos de corte, não sexados, da linhagem Cobb 500, de 28 a 

33 dias de idade, com peso médio de 1,367kg. O programa de luz contínuo (24h de luz 

natural + artificial ) foi adotado e o aquecimento foi realizado, até os quinze dias de 

idade, utilizando-se campânula a gás, com altura regulável, ajustada para proporcionar o 

maior conforto possível às aves. 
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As aves foram alojadas até os 24 dias de idade em um galpão de alvenaria, com piso 

de chão batido, coberto de maravalha, recebendo ração inicial comercial e água à 

vontade segundo as recomendações da linhagem. Aos 25 dias de idade, as aves foram 

transferidas para gaiolas de metabolismo com 60 x 50 x 40 (Largura x Comprimento x 

Altura), em estrutura metálica, constituídas de compartimentos distribuídas em 3 

andares por bateria. As baterias, em número de 5, continham 6 gaiolas cada e estavam 

dispostas em uma sala de 40 m
2
, com 2,5 m de pé direito e com ventilação adequada. 

As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado em 4 

tratamentos com 10 repetições e 6 aves por unidade experimental. Os tratamentos foram 

representados pelas dietas experimentais que foram formuladas para atenderem às 

exigências das aves, seguindo as recomendações de Rostagno et al. (2011). Os 

tratamentos 1,2, 3 e 4 eram compostos por dieta isenta de proteína (DIP) com adição de  

0, 5, 10 e 15 % de farinha de resíduo de camarão (FRC), respectivamente. Como 

indicador de digestibilidade foi utilizada a cinza insolúvel em ácido (CAI), com 

inclusão de 1% (Tabela 1).  

 

 

 

Tabela 1 – Composição química e percentual das dietas experimentais
1 

Ingrediente  Farinha de Resíduo de Camarão  

 DIP 5% 10% 15% 

Amido 86,00 81,0 76,0 71,0 

Açúcar 4,00 4,00 4,00 4,00 

Óleo 2,50 2,50 2,50 2,50 

Fosfato Bicálcico 1,63 1,63 1,63 1,63 

Farinha de Resíduo de 

Camarão 

0 5,00 10,00 15,00 

Calcário Calcítico 0,74 0,74 0,74 0,74 

Sal Comum 0,48 0,48 0,48 0,48 

Sabugo de milho 3,50 3,50 3,50 3,50 

Suplemento Mineral
2 

0,05 0,05 0,05 0,05 
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Suplemento Vitaminíco
3 

0,10 0,10 0,10 0,10 

Indicador (CAI) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Energ. Met. (Kcal/kg)
4 

3.407 3.237 3.066 2.896 

Matéria Seca (%)
4
 86,47 87,41 88,21 88,13 

Proteína Bruta (%)
4
 0,00 1,63 3,26 4,89 

Cálcio (%)
4
 0,67 1,17 1,66 2,15 

Fósforo disp. (%)
4
 0,30 0,41 0,52 0,63 

Gordura (%)
4
 0,00 0,195 0,39 0,585 

Fibra Bruta (%)
4
 0,19 0,26 0,34 0,42 

Lisina Total (%)
4
 0,00 0,083 0,166 0,250 

Met+Cis Total (%)
4
 0,00 0,042 0,084 0,1268 

Treonina Total (%)
4
 0,00 0,053 0,10 0,16 

Arginina Total (%)
4
 0,00 0,07 0,14 0,21 

 
1-

 Valores calculados. 

2- 
Suplemento mineral - Níveis de garantia por quilo de produto :  Manganês 16,0 g ; Ferro - 100,0 g; Zinco – 

100,0 g; Cobre - 20,0 g ; Cobalto - 2,0 g ; Iodo - 2,0 g; e Veículo q. s. p. - 1.000g. 
3-  

Suplemento vitamínico - Níveis de garantia por quilo do produto: vitamina A - 10.000.000  UI; vitamina 

D3 - 2.000.000 UI; Vitamina E - 30.000 UI; Vitamina B1 - 2,0g ; vitamina B6 - 4,0 g; Ac  Pantotênico - 

12,0g;  Biotina - 0,10g;  Vitamina K3 - 3,0 g ; Ácido fólico - 1,0 g ; Ácido nicotínico- 50,0 g ; Vitamina 

B12 - 15.000 mcg ; Selênio - 0, 25 g; e Veículo q. s. p. - 1.000g. 
4-

Valores de energia calculados com base em resultados obtidos por Khempaka et al. (2011). 

 

O período experimental teve duração de oito dias, três para adaptação das aves às 

baterias e cinco dias para adaptação às rações. De modo que aos 33 dias de idade, todas 

as aves de cada repetição foram abatidas por deslocamento cervical e imediatamente 

disseccionadas para a obtenção da digesta da porção íleo-terminal, sendo a 5 cm da 

junção íleo-cecocólica até 40 cm em direção anterior ou em direção ao jejuno. Este 

segmento foi seccionado transversalmente e seu conteúdo retirado e colocado dentro de 

copo plástico. As dietas e as digestas foram acondicionadas em potes de plástico, 

identificadas, pesadas e armazenadas em freezer. Após serem liofilizadas, as amostras 

foram moídas em moinho e preparadas para as análises de matéria seca, proteína, 

aminoácidos e CAI (Cinza Ácido Insolúvel). As análises proteína bruta e matéria seca 

das dietas e das digestas foram realizadas no laboratório de nutrição animal do 

Departamento de Zootecnia da UFS, utilizando as metodologias descritas por Silva e 

Queiroz (2002). A análise da CAI foi realizada segundo proposta de Carvalho et al. 
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(2013). As análises de aminoácidos foram realizadas pelo laboratório CBO Análises 

Laboratoriais. 

Com base nos resultados das análises laboratoriais (de aminoácidos e do indicador), 

foram calculados os fatores de indigestibilidade, a perda endógena e os coeficientes de 

digestibilidade verdadeira (CDIv) da proteína bruta e dos aminoácidos da FRC, 

utilizando-se as seguintes fórmulas, recomendados por Sakomura & Rostagno (2007): 

Fator de indigestibilidade 1- FI1 = Indicador dieta/Indicador digesta 

Fator de indigestibilidade 2-FI2 = Indicador dieta DIP/Indicador digesta DIP 

Perda Endógena = AA na digesta ileal x FI2 

CDIv = ((AA Dieta (%)–(AA Digesta(%) x FI1)–(AA endógeno x FI2)/AA Dieta (%)) 

x 100 

Os aminoácidos estudados foram: metionina, cistina, metionina + cistina, lisina, 

treonina, arginina, isoleucina, leucina, valina, histidina, fenilalanina, glicina, serina, 

prolina, alanina, ácido aspártico, ácido glutâmico. Os dados experimentais foram 

submetidos à análise de variância e a comparação de médias analisada através do teste 

Tukey, ao nível de 5% de significância, usando o programa estatístico SAS (versão 9.0) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Avaliação nutricional da Farinha de Resíduo de Camarão (FRC) 

Baseado nas informações de campo e laboratoriais, o camarão de captura marítima 

obtido no entreposto pesqueiro de Aracaju apresentou, em média, 33,6 % de cabeça ou 

cefalotórax, 11,73 % de carapaça e 54,7% de massa muscular (filé). Segundo Nunes et 

al. (2001), o cefalotórax constitui aproximadamente 33%, dependendo do tamanho dos 

animais, resultado semelhante ao encontrado neste estudo. No presente estudo cabeça e 

carapaça constituíram 45,3% do peso total do camarão, enquanto que  Vieira et al. 

(2011) observaram que  40 % do peso total do camarão eram cabeça e carapaça. Estes 

mesmos autores afirmaram que o rendimento da farinha de resíduo de camarão, após a 

secagem em estufa de circulação forçada de ar,  pode variar entre 17 e 20 %, valores 

próximos aos obtidos nesta experimentação que foi de 23%   
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Objetivou-se determinar o tempo de secagem do resíduo de camarão em função do 

tempo e do manejo de revolvimento, bem como das condições em que ocorreu o 

experimento, com o objetivo de determinar uma metodologia simples para a produção 

da farinha de resíduo de camarão.  Foi observado que as características ambientais 

foram de 25 ºC e 47,3 ºC para as temperaturas mínimas e para as máximas, 

respectivamente e a umidade relativa do ar ficou entre 50,2 e 93,7 %. Essas condições 

permitiram que a secagem de 40, 70 e 100 kg de RC ocorresse em 35, 45 e 55 horas, 

respectivamente. Isto nos permite afirmar, que nas condições em que o trabalho foi 

conduzido é possível realizar a secagem do camarão, aproveitando toda a estrutura 

física das plataformas, aumentando a quantidade de resíduo de camarão submetida à 

secagem, visto que a diferença entre os tempos de secagem foi pequena, de menos de 

um dia de exposição ao sol. 

  A farinha de resíduo de camarão, como citado anteriormente, é aquela composta 

de cabeça e carapaça, porém à medida que for composta somente de cabeça ou de 

carapaça deverá ser chamada como tal, visto que, observará diferença na composição 

química em função da combinação dessas partes. Na tabela 2 são apresentados os dados 

de matéria seca, proteína bruta, gordura e minerais das  farinhas de cabeça de camarão 

(FCC) e resíduo de camarão (FRC) obtidos a partir do resíduo de camarão marinho ou 

de captura. 

Oberva-se que o teor de proteína bruta obtido neste trabalho foi de 32,6% para 

farinha de resíduo de camarão e 39,3% para farinha de cabeça de camarão. Castro & 

Pagani (2004) encontraram para o teor de proteína de farinha de cefalotórax de camarão 

52,30%, enquanto que Genart (2001), encontrou valor de 52,7 %. Já Lima et al. (2007) 

encontraram valor de 66,01%de proteína bruta. Outros estudos realizados pela Embrapa 

(2011) constataram que a farinha de cabeça de camarão tem excelente valor nutricional 

de 51,57% de proteína bruta e 9,62% de extrato etéreo, o que demonstra seu potencial 

como fonte de nutrientes em dietas animais. . Estes valores discrepantes com os 

observados na literatura podem ser explicados pelo fato de que juntamente com o 

resíduo podem vir peixes de pequeno porte, crustáceos e até mesmo, pequenos camarões 

inteiros, contribuindo para que resultados variáveis sejam encontrados. Neste estudo, 

este fator foi evitado, uma vez que, para realizar a análise foram descartados quaisquer 

materiais que não fossem o próprio resíduo. Por ser um resíduo, e não ter um padrão 

definido, com relação à proporção de cefalotórax e exoesqueleto, variações nos teores 
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nutricionais podem ocorrer, também contribuem para este fato a espécie de camarão 

utilizada, e a forma de processamento para a obtenção da farinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Composição bromatológica da Farinha de Cabeça de Camarão (FCC) e 

Farinha de Resíduo de Camarão (FRC). 

Nutriente FCC FRC 

Proteína Bruta, (%) 39,3 32,6 

Matéria Seca, (%) 90,7 89,0 

Gordura, (%) 5,8 3,9 

Cálcio, (%) 11,3 12,1 

Fósforo, (%) 2,23 2,3 

Sódio, (%) 1,47 1,47 

Ferro, mg/Kg 640 149 

Zinco, mg/Kg 5,8 5,2 

Manganês, mg/Kg 2,2 1,7 
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Cobre, mg/Kg 2,4 1,6 

Magnésio, mg/Kg 67,0 61,0 

Flúor, mg/Kg 27,0 27,0 

Cobalto, mg/Kg 0,09 0,10 

 

Neste estudo foram encontrados teores de fósforo de 2,23% para FCC e 2,22% na 

FRC. Bortolato (2008), estudando a farinha de resíduo do camarão sete-barbas, 

encontraram valor para fósforo em torno de 1,45 %, corroborando com os resultados 

encontrados por Damasceno (2007) que encontraram teor de aproximadamente 1,38%. 

Segundo Beterchini (2012), o fósforo é o mineral que influencia o metabolismo do 

cálcio, principalmente no que se refere à absorção e níveis séricos. 

A farinha de cefalotórax de camarão apresentou teor de cálcio de 11,3 %, porém, 

Fanimo et al. (2005) encontraram teores de cálcio na farinha do cefalotórax de camarão 

correspondentes a 15,77. Alguns exemplos da necessidade de cálcio pelas aves referem-

se à formação e manutenção dos ossos, formação da casca do ovo, transmissão de 

impulsos nervosos, coagulação sanguínea, contração muscular, ativador de sistemas 

enzimáticos, coadjuvante na secreção de alguns hormônios, entre outros (MACARI et 

al., 2002). Como pode ser observado as farinhas de resíduo de camarão são ricas em 

cálcio e o nutricionista deve estar atento à sua utilização uma vez que este nutriente em 

excesso pode causar prejuízos renais. 

A relação cálcio: fósforo na farinha de resíduo de camarão é de 4,44:1, quando a 

recomendada para aves é de 2:1, requer atenção dos nutricionistas na utilização deste 

alimento, visto que o imbalanço entre estes minerais pode causar prejuízos ao 

metabolismo do animal. Al-masri (1995) ao determinar a absorção e excreção do 

fósforo endógeno, em frangos de corte em crescimento, sendo influenciada pela relação 

Ca:P das rações observou que houve redução na disponibilidade do fósforo quando a 

relação Ca:P era aumentada e que o cálcio limitou a absorção do fósforo.  

Com relação aos teores de sódio, a farinha de resíduo de camarão e a farinha de 

cefalotórax de camarão apresentaram valores próximos, de 1,47% e 1,53%, 

respectivamente.  Khempaka (2010) obtiveram valores inferiores de 4,10% ao avaliarem 

o camarão-tigre discordando de Bortolato et al. (2008) encontraram valor superior ao 

avaliar a farinha natural de carapaça camarão sete-barbas, cerca de 7,10% após 

cozimento e secagem. Se utilizado nas rações para aves em excesso, o sódio pode 
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aumentar a perda de água via excreção, podendo causar prejuízos ao desempenho 

animal. Esta variação pode ser explicada, pois depende da procedência do resíduo se é 

proveniente do camarão de cultivo ou de captura. Pois, sabe-se que o camarão de 

captura, por viver em ambiente salino, pode conter elevados teores de sódio em seu 

organismo. 

O mineral ferro foi quatro vezes maior na farinha de cabeça de camarão, visto que é 

o local onde se localiza os sistemas do corpo desse crustáceo, tais como sistema 

neurológico, sistema circulatório e sistema respiratório, que demandam e utilizam este 

mineral. Este microelemento tem papel importante no transporte do oxigênio e na 

respiração celular (ARAÚJO et al., 2008). 

Outros minerais também podem ser encontrados nas farinhas de resíduo de camarão 

como, por exemplo: manganês, magnésio, flúor, zinco e cobalto. Todos esses, são 

minerais importantes para o metabolismo animal, uma vez que as dietas baseadas em 

milho e farelo de soja não atendem às exigências nutricionais em minerais para as aves. 

Como produto para ser aproveitado na alimentação animal, a farinha de resíduo de 

camarão pode ser comparada à farinha de carne e ossos, por ser uma farinha de origem 

animal e que já bastante utilizada na indústria avícola. Uma vez que são classificados 

como alimentos proteicos, a tabela 3 apresenta a composição aminoacídica da farinha de 

resíduos de camarão (FRC) e da farinha de carne e ossos com 36% de proteína bruta.  

Comparando a composição aminoacídica das duas farinhas observa-se que os dois 

ingredientes possuem teores de lisina, de treonina, de valina, de leucina e de histidina 

bem próximos. Contudo, deve-se atentar para a digestibilidade verdadeira desses 

aminoácidos, ou seja, a fração destes que realmente será utilizada pelo animal. O 

aminoácido fenilalanina é o que apresenta maior discrepância nesta comparação, pois, 

como é possível observar a farinha de resíduo de camarão possui duas vezes mais que a 

farinha de carne e ossos. Este aminoácido é participante da síntese da adrenalina e é 

precursor da carnitina.  

Outra diferença nítida é no teor de arginina que é duas vezes maior na farinha de 

carne e ossos. A arginina tem papel fundamental na excreção de nitrogênio nas aves, 

através do ácido úrico. A uréia excretada pelas aves é proveniente da arginina da dieta 

que é hidrolisada por conta de arginase existente no fígado e no rim (BACILA, 2003). O 

teor de arginina mais alto na farinha de carne e ossos,deve-se ao fato de que os 
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camarões não realizam ciclo da ureia, uma vez que excretam nitrogênio na forma de 

amônia.  

A farinha de carne e ossos surge como alternativa viável para a redução de custos 

das formulações, visto que são co-produtos da indústria de abate e tem certa qualidade 

nutricional. Assim, como o resíduo do camarão, também é propensa a ter composição 

química variada. Segundo Nunes et al. (2006), considerando que a composição dos 

subprodutos de origem animal pode variar de acordo com o tipo de processamento a que 

são submetidos e o tipo e a proporção de seus componentes originais, o conhecimento 

da composição química é de suma importância para a formulação de rações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Composição aminoacídica da farinha de resíduo de camarão (FRC) na matéria 

seca comparada à farinha de carne e ossos, com 36 % de proteína bruta 

(FCO).  

Aminoácido (%) FRC FCO
1 

MS 89,00 92,90
, 

PB 32,60 36,30 

Gordura 3,90 12,60 

MM 41,10 41,80 

Cálcio 12,10 14,20 

Fósforo 2,30 7,10 

Sódio 1,47 0,50 

Lisina 1,67 1,69 

Metionina 0,59 0,46 

Met + Cis 0,85 0,68 

Treonina 1,08 0,99 
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Arginina 1,43 2,86 

Valina 1,51 1,32 

Isoleucina 1,26 0,80 

Leucina 1,93 1,73 

Histidina 0,52 0,51 

Fenilalanina 2,29 1,09 

Glicina 1,70 - 

Serina 1,07 - 

Prolina 1,58 - 

Alanina 1,58 - 

Ácido Aspártico 2,66 - 

Ácido Glutâmico 3,65 - 

1-
Valores extraídos das Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos, Rostagno et al. (2011). 

 

Os valores encontrados neste trabalho para lisina (1,67 %), metionina ( 0,59 %), 

treonina (1,08 %), arginina (1,43 %), isoleucina (1,26 %), leucina (1,93 %), valina 

(1,51%), histidina ( 0,52 %) e fenilalanina (2,29 %). 

Fanimo et al. (2005), avaliando a farinha de resíduo de camarão, de captura e seco 

ao sol, encontrou valores para os aminoácidos lisina (0,88 %), metionina ( 0,40 %), 

treonina (0,78 %), arginina (0,87 %), isoleucina (0,77 %), leucina (1,14 %), valina 

(0,99%), histidina ( 0,36 %) e fenilalanina (1,63 %), inferiores aos encontrados neste 

estudo. Já Khempaka et al. (2011), encontrou valores superiores aos encontrados neste 

estudo para metionina (0,93 %), lisina (2,01 %), Arginina (2,92 %), histidina (1,09 %), 

isoleucina (1,59 %), leucina (2,65 %), treonina (1,89 %), apenas fenilalanina (2,20 %) 

que apresentou resultados próximos aos encontrados neste trabalho. É importante frisar 

que as variações na composição aminoacídica também pode ser influenciada pela 

espécie do camarão utilizado, pela região onde se encontrava e pela forma de 

processamento em que se obteve a farinha bem como da proporção cabeça:carapaça. 

3.2. Perda Endógena e Digestibilidade Verdadeira de Aminoácidos da Farinha de 

Resíduo de Camarão 

 A determinação da perda endógena da proteína visa o conhecimento de seus 

conteúdos e coeficientes de digestibilidade verdadeiro. Para tal foi utilizada a dieta 

isenta de proteína, e seus resultados são apresentados na tabela 4. 
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Tabela 4- Composição da digesta e conteúdo da perda endógena dos principais 

aminoácidos (Aas) na digesta das aves alimentadas com dieta isenta de 

proteína (DIP). 

Aminoácido 
Composição da Digesta  Pérda Endógena

1
  

(%) (mg AA/ g MS ingerida) 

Proteína Bruta 10,220 0,960 

Metionina 0,140 0,013 

Cistina 0,150 0,014 

Met+Cis 0,290 0,027 

Lisina 0,350 0,032 

Treonina 0,550 0,051 

Arginina 0,400 0,039 

Isoleucina 0,420 0,039 

Leucina 0,580 0,054 

Valina 0,510 0,047 

Histidina 0,140 0,013 

Fenilalanina 0,350 0,032 

Glicina 0,490 0,046 

Serina 0,440 0,041 

Prolina 0,500 0,046 

Alanina 0,420 0,039 

Ácido Aspártico 0,190 0,0178 

Ácido glutâmico 0,400 0,0375 
1
 Valores obtidos a partir do conteúdo de AA na digesta x 0,094) 
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 Os valores encontrados neste trabalho foram de 0,013; 0,014; 0,027; 0,051; 

0,039; 0,047; 0,032 para metionina, cistina, metionina+cistina, treonina, arginina, valina 

e fenilalanina. Leme et al. (2004), encontraram para estes aminoácidos valores 

superiores em mg/ g de MS ingerida de 0,143; 0,209; 0,499; 0,329; 0,420 e 0,289; 

respectivamente. Ravidran et al. (2004), encontraram valores de perda endógena de 

0,101 para metionina, 0,209 para lisina, 0,512 para treonina e 0,280 para arginina em 

mg/g MS ingerida. Estes valores discrepantes podem estar relacionados com o teor de 

fibra da dieta ou até mesmo a marca comercial das aves (se Cobb ou Ross).  

 Foram determinados os coeficientes de digestibilidade ileal da proteína bruta e dos 

aminoácidos presentes na farinha de resíduo de camarão, que poderia ser comumente 

utilizada, estão apresentados  na tabela 5.   

 

 

 

Tabela 5- Coeficientes de digestibilidade ileal verdadeiros da Proteína Bruta e dos 

aminoácidos presentes na Farinha de Resíduo de Camarão. 

Coef. Dig. Farinha de Resíduo de Camarão  

 5% 10% 15%       CV* (%) 

Proteína Bruta 22,6c 54,2a 38,4b 29,9 

Metionina 69,5a 81,2a 68,7a 10,20 

Cistina 24,0b 58,6a 48,2ab 29,30 

Met+Cis 59,3b 73,1a 61,4ab 9,69 

Lisina 73,8a 82,4a 72,5a 8,47 

Treonina 17,3b 53,3a 44,7a 19,89 

Arginina 58,1b 76,9a 64,4ab 13,20 

Isoleucina 58,5a 72,0a 60,2a 12,16 

Leucina 65,9a 77,9a 65,9a 11,33 

Valina 54,4a 69,0a 58,5a 13,34 

Histidina 56,6a 73,1a 64,5a 14,89 

Fenilalanina 78,4a 85,2a 79,3a 5,08 

Glicina 22,5b 41,0a 31,1ab 28,99 

Serina 20,0b 58,2a 36,8ab 28,47 

Prolina 35,4b 59,4a 46,1ab 22,99 

Alanina 55,1a 68,0a 56,8a 11,80 

Ácido Aspártico 85,2a 92,4a 90,2 a 3,24 

Ácido glutâmico 81,8a 88,3a 84,2 a 5,79 
a,b Médias seguidas por letras distintas na mesma linhas diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05). *Coeficiente de Variação 

 Foi observado que o uso de 10% de FRC proporcionou maior digestibilidade da 

proteína bruta (54,2%).  Porém, os coeficientes de digestibilidade ileal da proteína bruta 



 

36 

 

não devem ser considerados por si só, portanto se faz necessário determinar a 

digestibilidade dos aminoácidos para se inferir sobre a qualidade proteica do alimento 

devido ao processamento térmico a que são submetidos (SCAPIM et al., 2003).  

 Os aminoácidos metionina, lisina, isoleucina, leucina, valina, histidina, fenilalanina, 

alanina, ácido aspártico e o ácido glutâmico não apresentaram efeito significativo em 

seus coeficientes de digestibilidade, quando foram utilizados os diferentes níveis de 

farinha de resíduo de camarão.  

 A metionina que é o primeiro aminoácido limitante em rações para aves à base 

de milho e de farelo de soja, destaca-se por participar na síntese de proteína, ser 

precursora da cisteína e doadora de radicais metil (WARNICK & ANDERSON, 1968), 

ao observarmos o valor absoluto apresentou melhor digestibilidade no nível 10% de 

FRC. A lisina, segundo aminoácido limitante para as aves e base para o conceito de 

proteína ideal, apresentou melhor valor absoluto quando a farinha de resíduo de 

camarão estava inclusa a 10 % na dieta.. Diante da escassez de estudos envolvendo a 

digestibilidade de aminoácidos da farinha de resíduo de camarão, pode-se compará-lo à 

farinha de carne e ossos, pois, como já foi supracitado, é um alimento com 

características similares. Os coeficientes de digestibilidade da lisina e da metionina no 

nível de 10 % FRC de 82,39 e 81,19 %, respectivamente, quando comparados com os 

coeficientes obtidos por Rostagno et al. (2011) para farinha de carne e ossos, se 

sobressaem, uma vez que estes autores obtiveram coeficientes de 73,8 e 61,5 % 

demonstrando a superioridade da FRC, com relação aos primeiros aminoácidos 

limitantes nas dietas das aves. 

 Os aminoácidos isoleucina, leucina, valina, histidina e fenilalanina apesar de não 

terem diferido estatisticamente, também obtiveram valores absolutos maiores no nível 

de 10 % de FRC. Vieites et al. (2000), avaliando o conteúdo de aminoácidos digestíveis 

para diversos tipos de farinha de carne e ossos, encontrou para a farinha com 36 % de 

proteína bruta, a digestibilidade verdadeira para os aminoácidos leucina, isoleucina, 

valina e histidina, os coeficiente de 78,5; 72,2; 72,5 e 52, 5%; resultados muito similares 

aos encontrados para o tratamento com 10 % de FRC. Contudo,  Rostagno et al. (2011), 

encontraram valores menores de 71,9; 70,1; 68,5; 66,1 e 71,1 % para os aminoácidos 

supracitados, respectivamente. Adedokun et al. (2007) avaliando farinha de carne e 

ossos    também obtiveram coeficientes de digestibilidade menores em relação aos 

encontrados neste trabalho, suas avaliações apontaram valores de 66,8; para leucina, 
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61,3; para isoleucina, 65,8; para valina, de 67,5; para histidina e 66,5 % para 

fenilalanina. 

 Os aminoácidos alanina, ácido aspártico e ácido glutâmico não obtiveram diferença 

estatística neste trabalho, contudo, ao se observar os valores absolutos, nota-se que os 

coeficientes de digestibilidade para  a dieta com 10% de FRC se sobressai com relação 

às demais. Os coeficientes obtidos foram: 67,92; 92,42 e 88,31%, respectivamente. 

Nery (2005), encontrou valores discrepantes aos encontrados neste estudo de 80,89; 

69,92; e 77,68; respectivamente, para uma farinha de carne com 40 % de proteína bruta, 

demonstrando que para esses três aminoácidos a farinha de resíduo de camarão possui 

menor digestibilidade da alanina e do ácido aspártico, porém é superior com relação a 

digestibilidade do ácido glutâmico, importante aminoácido que atua no 

desenvolvimento da mucosa intestinal, fundamental para melhor aproveitamento das 

rações. Segundo Andrews & Griffiths (2002) a glutamina é responsável pelo 

fornecimento de energia para a mucosa intestinal, os enterócitos, os linfócitos, os 

macrófagos e os fibroblastos. Portanto, a glutamina é essencial quando se trata de 

processos inflamatórios. Nas aves, tem papel fundamental nas fases iniciais, até os 28 

dias de idade, que ocorre o desenvolvimento e o crescimento do sistema digestório.  

 Os níveis de 10 e de 15 % de FRC não diferiram entre si para os aminoácidos 

cistina, glicina, serina e prolina, porém o nível de 5 % obteve menores coeficientes de 

digestibilidade estando bastante aquém do desejado, que é no mínimo 50 %. Contudo, 

quando é observado, o coeficiente de digestibilidade da metionina+cistina e arginina, o 

nível recomendado de utilização passa a ser o de 10 % de FRC. 

 A treonina teve melhores coeficientes de digestibilidade  nos níveis de 10 e de 15% 

de inclusão de FRC. 

 

4. CONCLUSÃO 

É possível produzir a farinha de resíduo de camarão de forma prática e acessível, 

utilizando como fonte de calor a luz solar. A farinha de resíduo de camarão apresenta 

composição química satisfatória com 32,6% de proteína bruta, 3,9% de extrato etéreo, 

12,1% de cálcio, 2,30% de fósforo e 1,47% de sódio. A composição aminoacídica foi 

considerada aceitável com 1,67% de lisina, 0,85% de metionina+cistina, 1,08% de 

treonina, 1,43% de arginina e 1,51% de valina. Para estes aminoácidos os coeficientes 

de digestibilidade ileal no nível de inclusão de 10% foram, respectivamente, de: 82,4; 
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73,1; 53,3; 76,9 e 69,0%.  A digestibilidade ileal verdadeira da proteína bruta 

considerada ideal foi no nível de 10% que teve valor de 54,2%.  
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CAPÍTULO 2 

VALORES DE ENERGIA METABOLIZÁVEL E METABOLIZABILIDADE DE 

NUTRIENTES DA FARINHA DE RESÍDUO DE CAMARÃO EM FRANGOS DE 

CORTE 

 

RESUMO: Neste experimento foram determinados os coeficientes de 

metabolizabilidade de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), nitrogênio (N), extrato 

etére (EE), cálcio (Ca) e fósforo (P) e os valores de energia metabolizável aparente 

(EMA) e energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn) 

das dietas teste e da farinha de resíduo de camarão (FRC). Foi utilizado o método de 

coleta total de excretas com 180 frangos de corte de marca comercial cobb, com idade 

de 16 a 26 dias de idade. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente 

casualizado em 5 tratamentos com 6 repetições e 6 aves por unidade experimental. A 

FRC foi incluída em uma dieta referência nos níveis de 0, 5, 10, 15 e 20%. Os pintos 

foram alojados em baterias metálicas com bandejas para a coleta de excretas. Houve 

influência significativa dos níveis de inclusão da FRC (P<0,05), em que o nível de 10% 

mostrou-se superior nos seguintes coeficientes de MS (73,27%), PB (76,37%). O 
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coeficiente de metabolizabilidade da gordura foi maior nas inclusões de 15% (95,48%) 

e de 20% (96,59%). A retenção de nitrogênio foi superior nos maiores níveis de 

inclusão de FRC (10, 15 e 20%). Não foi observada diferença estatística nos 

coeficientes de metabolizabilidade de cálcio e fósforo. A EMA e EMAn das rações 

foram afetadas significativamente pela inclusão de FRC, conforme aumentou-se a 

inclusão, essas variáveis sofreram efeito decrescente em seus valores. . O melhor nível 

de inclusão foi o de 10% que apresentou valores de EMA de 2325,1 Kcal/Kg e de 

EMAn 1827,5 Kcal/Kg para a farinha de resíduo de camarão. 

Palavras-chave: Metabolizabilidade, matéria seca, proteína bruta 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER 2 

VALUES OF METABOLIZABLE ENERGY AND METABOLIZABILITY OF 

NUTRIENTS OF SHRIMP WASTE MEAL IN BROILER 

 

ABSTRACT : In this experiment we determined the coefficients of metabolizable dry 

matter ( DM), crude protein (CP ) , nitrogen ( N ) , Etere extract ( EE ) , calcium ( Ca ) 

and phosphorus ( P ) and the values of apparent metabolizable energy ( AME) and 

apparent metabolizable energy corrected for nitrogen balance ( AMEn ) of test diets and 

the shrimp waste ( FRC ) flour. The total collection method excreta with 180 broilers 

from cobb trademark , aged 16-26 days old was used . The completely randomized 

design with 5 treatments and 6 replicates 6 birds per experimental unit was used . The 

FRC was included in a reference diet at levels of 0 , 5 , 10 , 15 and 20 % . The chicks 

were housed in metal cage with trays to collect excreta . Significantly influence the 

levels of inclusion of CRP ( P < 0.05 ) , where the level of 10 % was higher in the 

following coefficients of DM ( 73.27% ) , BP ( 76.37 % ) . The coefficient of 

metabolizable fat in the inclusions was larger than 15 % ( 95.48 %) and 20% ( 96.59 

%). Nitrogen retention was higher in the higher inclusion levels of CRP ( 10 , 15 and 20 
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% ) . No statistical difference was observed in the coefficients metabolization of 

calcium and phosphorus . The AME and AMEn of the diets were significantly affected 

by the inclusion of FRC , as increased by the inclusion , these variables have suffered 

diminishing effect on their values . . The best level was 10% which presented values of 

AME 2325.1 Kcal / Kg and AMEn 1827.5 Kcal / Kg for flour of shrimp waste . 

Keywords : metabolizability , dry matter , crude protein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A produção animal brasileira tem dinamismo e arrojo como pontos fortes, 

principalmente no tocante à avicultura, e dentre outros fatores, estão altamente 

relacionados à excelente capacidade dos profissionais da nutrição animal de formular 

dietas de qualidade e a custo reduzido, como também a um setor empresarial 

empreendedor, eficiente e, portanto, bastante competitivo (Araujo, 2005). 

Reduzir custos, sem causar prejuízos à produtividade animal é hoje o lema de 

qualquer produção animal, principalmente na avicultura, que qualquer ganho torna-se 

significativo. Sabe-se que as rações compõem a maior fatia nas despesas gerais da 

indústria avícola (cerca de 70 a 75%) e entre as estratégias para reduzi-las, está a 

utilização de alimentos alternativos.  

Surge como proposta, a farinha de resíduo de camarão, composta pelo cefalotórax e 

carapaça deste crustáceo, geralmente descartados indiscriminadamente no meio 

ambiente, poderia ser utilizada na alimentação animal, porém é necessário conhecer sua 

composição nutricional e seus valores energéticos, pois ainda é alimento que precisa ser 

amplamente estudado, principalmente com relação à metabolizabilidade de seus 

nutrientes.  
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Para Rutz (1994), é necessária a avaliação da digestibilidade dos nutrientes dos 

alimentos pelos animais, pois a digestibilidade de um alimento representa a habilidade 

de um animal utilizar em maior ou menor escala os seus nutrientes. 

A energia é um dos fatores nutricionais mais importantes na formulação de rações 

para aves e suínos, não sendo, na verdade, um nutriente, mas sim a propriedade de os 

nutrientes transformarem-se em energia (ALBINO & SILVA,1996). 

Há várias formas de se expressar a energia utilizada pelos animais, dentre elas a 

energia bruta, digestível, metabolizável e líquida. Em aves trabalha-se com a energia 

metabolizável, é a mais indicada, pois esta espécie excreta as fezes juntamente com a 

urina. A energia metabolizável é dividida em Energia Metabolizável Aparente (EMA) e 

Energia Metabolizável Verdadeira (EMV). 

A EMA é calculada pela diferença entre a energia consumida do alimento e a 

energia total excretada, podendo ser expressa em caloria. É denominada aparente 

porque ocorre interferência de elementos que não são provenientes diretamente do 

alimento ingerido como, descamações de células da mucosa intestinal, bílis, fluidos 

digestivos e produtos do catabolismo dos tecidos (SIBBALD, 1980), e que, no entanto, 

são computados para efeito de cálculo. A EMV é calculada descontando da EMA, os 

valores de perda endógena fecal e perda endógena urinária.  

 Na determinação da EM é comum corrigir os valores de EMA ou EMV para o 

balanço de nitrogênio (BN), pois este estima com precisão a retenção ou perda de 

nitrogênio pelo animal (WOLYNETZ & SIBALLD, 1984). 

Diante do exposto, torna-se necessário o conhecido dos valores energéticos da 

farinha de resíduo de camarão e metabolizabilidade de seus nutrientes, para quantificar 

e comprovar seu aproveitamento pelas aves. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Núcleo de Estudos Aplicados em Avicultura 

(NEAVI) localizado no Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no 

período de maio a junho de 2013. Foram utilizados 180 frangos de corte, não sexados, 

da linhagem Cobb 500, de 16 a 26 dias de idade, com peso médio de 580g. 

As aves foram alojadas até os 15 dias de idade em um galpão de alvenaria, com piso 

de chão batido, coberto de maravalha, recebendo ração inicial comercial e água à 

vontade segundo as recomendações da linhagem. Aos 16 dias de idade, as aves foram 
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transferidas para baterias com 60 x 50 x 40 (Largura x Comprimento x Altura), em 

estrutura metálica, constituídas de compartimentos distribuídos em 3 andares. As 

baterias, em número de 5, continham 6 gaiolas cada e estavam dispostas em uma sala de 

40 m
2
, com 2,5 m de pé direito e com ventilação adequada. 

O programa de luz contínuo (24h de luz natural + artificial ) foi adotado e o 

aquecimento foi feito utilizando-se campânula a gás, com altura regulável, a fim de 

minimizar qualquer tipo de estresse e prejuízo ao conforto das aves. 

As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado em 5 

tratamentos com 6 repetições e 6 aves por unidade experimental. Os tratamentos foram 

representados pela ração basal que foi formulada para atender às exigências das aves, 

seguindo as recomendações de Rostagno et al. (2011). Os tratamentos 1, 2, 3, 4 e 5 eram 

compostos pela ração basal com inclusão de 0, 5, 10, 15 e 20% de farinha de resíduo de 

camarão (FRC), respectivamente (Tabela 1).   

 

 

 

Tabela 1 – Composição química e percentual e química da dieta basal
1
 

Ingrediente Quantidade (%) 

Farelo de Milho 61,12 

Farelo de Soja 33,30 

Óleo de soja 2,53 

Fosfato Bicálcico 1,30 

Calcário Calcítico 0,98 

Sal Comum 0,43 

DL-Metionina 99% 0,17 

L-Lisina HCl; 98,5% 0,03 

Suplemento Minerail
1 

0,05 

Suplemento Vitamínico
2
 0,10 

Total 100,0 

Energ. Met. (Kcal/kg)
3 

3.050 

Matéria Seca (%)
3
 86,87 

Proteína Bruta (%)
3
 20,0 

Cálcio (%)
3
 0,78 
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Fósforo Disp. (%)
3
 0,35 

Gordura (%)
3
 5,31 

Lisina Dig. (%)
3
 1,0 

Met+Cis Dig. (%)
3
 0,72 

Treonina Dig. (%)
3
 0,69 

Arginina Dig. (%)
3
 1,26 

1- 
Suplemento mineral - Níveis de garantia por quilo de produto :  Manganês 16,0 g ; Ferro - 100,0 g; 

Zinco – 100,0 g; Cobre - 20,0 g ; Cobalto - 2,0 g ; Iodo - 2,0 g; e Veículo q. s. p. - 1.000g. 
2-  

Suplemento vitamínico - Níveis de garantia por quilo do produto: vitamina A - 10.000.000  UI; 

vitamina D3 - 2.000.000 UI; Vitamina E - 30.000 UI; Vitamina B1 - 2,0g ; vitamina B6 - 4,0 g; Ac  

Pantotênico - 12,0g;  Biotina - 0,10g;  Vitamina K3 - 3,0 g ; Ácido fólico - 1,0 g ; Ácido nicotínico- 50,0 

g ; Vitamina B12 - 15.000 mcg ; Selênio - 0, 25 g; e Veículo q. s. p. - 1.000g. 
3-

Valores calculados. 

 

A partir dos 16 dias as aves foram submetidas a adaptação à ração experimental 

e às gaiolas de metabolismo. Aos 21 dias, as aves passaram por um jejum de 24 horas, e 

durante os cinco dias seguintes foi realizada, duas vezes ao dia com intervalo de 12 

horas, a coleta total das excretas, que foram armazenadas em sacos plásticos 

devidamente identificados e estocadas no freezer até o final do experimento para 

posterior análise. Para evitar contaminações e perda de amostra experimental as 

bandejas de coleta localizadas na parte inferior da gaiola  foram revestidas com plástico.  

Ao término do experimento foi determinada a quantidade total de ração 

consumida por repetição. 

Após a coleta das excretas, estas foram homogeneizadas, separadamente, de 

acordo com sua unidade experimental, pré-secas a 55ºC por 72 horas em estufa de 

ventilação forçada e moídas em moinho com peneira de 1mm e preparadas para a 

realização  das análises de proteína bruta (PB), energia bruta (EB), extrato etéreo (EE), 

matéria seca (MS),  cálcio (Ca), fósforo (P) bem como das rações experimentais, de 

acordo com a metodologia descrita por Silva e Queiroz (2002). Posteriormente, foram 

realizados os cálculos de metabolizabilidade da matéria seca, extrato etéreo, proteína 

bruta, nitrogênio, cálcio e fósforo.  

Os cálculos dos coeficientes de metabolizabilidade dos nutrientes das rações 

foram realizados, de acordo com Barbosa (2003) usando aas seguintes fórmulas: 
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-Nutriente metabolizavel (g/dia) = nutriente consumido (g/dia) – nutriente excretado 

(g/dia)   

 

-Nutriente metabolizável da ração (%) = [nutriente metabolizável (g/dia)/consumo de 

MS da ração (g/dia)] x 100 

 

- Coeficiente de metabolizabilidade (%) = [nutriente metabolizável (g/dia)/nutriente 

consumido (g/dia)] x 100 

 

Os valores de Energia Metabolizável Aparente (EMA) e Energia Metabolizável 

Aparente Corrigida (EMAn) das dietas teste e da farinha de resíduo de camarão foram 

calculados utilizando as fórmulas de Matterson et al. (1965): 
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Em que: 

EMART: Energia Metabolizável Aparente da ração teste; 

EMARR: Energia Metabolizável Aparente da ração referência; 

EMAALIM: Energia Metabolizável Aparente do alimento; 

EMAnRT: Energia Metabolizável Aparente Corrigida da ração teste; 
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EMAnRR: Energia Metabolizável Aparente Corrigida da ração referência; 

EMAnALIM: Energia Metabolizável Aparente Corrigida do alimento; 

EBing: Energia Bruta ingerida; 

EBexc: Energia Bruta excretada; 

MSing: Matéria Seca ingerida; 

BN: Balanço de Nitrogênio 

 

Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância e a comparação 

de médias analisada pelo teste de Student-Newman-keul’s (SNK), utilizando o 

programa estatístico SAS (Versão 9.0). 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O consumo de ração e de matéria seca (MS) da ração (g/dia), total das excretas na 

matéria natural (g/dia), a MS das excretas (g/dia), MS metabolizada (g/dia) e o 

Coeficiente de Metabolizabilidade da MS (%), encontram-se na tabela 2. 

 

Tabela 2- Variáveis do metabolismo da matéria seca (MS) obtidas com frangos de corte     

alimentados com rações contendo diferentes níveis de farinha de resíduo de 

camarão.  

Variáveis 

Nível de inclusão da Farinha de Resíduo de 

Camarão (%)  

0 5 10 15 20 CV(%) 

Consumo de Ração, MN g/dia 117,7c 114,7c 108,0b 98,1a 96,5a 5,15 

Consumo MS da ração, MN 

g/dia 
102,2c 99,4c 93,5b 85,0a 82,8a 5,16 

Total excretado, MN g/dia 166,7 169,4 185,1 169,4 169,3 8,39 

MS das excretas, MS g/dia 27,8 28,2 30,8 28,2 28,2 8,39 

MS metabolizada, g/dia 74,4a 71,2a 62,7b 56,8c 54,6c 6,77 

Coef. Metaboliz. MS % 72,8a 71,6a 67,0b 66,1b 65,9b 2,17 
a,b,c Médias seguidas por letras distintas na mesma linhas diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05). CV: Coeficiente de Variação 
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O consumo de ração (g/dia) e da MS da ração (g/dia) foram afetados 

significativamente e conforme foi acrescida a farinha de resíduo de camarão (FRC) 

houve decréscimo nas variáveis supracitadas. Os tratamentos com 15 e 20% de adição 

de FRC apresentaram os menores valores de consumo. No entanto, o total de excretas 

(g/dia) e a MS das excretas (g/dia) não foram influenciados significativamente pelos 

diferentes níveis de FRC.  A MS metabolizada obteve diferença significativa, 

ocorrendo efeito decrescente conforme foram adicionados maiores níveis de FRC, em 

que os melhores coeficientes foram obtidos com a dieta teste (0% de inclusão de FRC) e 

com a dieta contendo 5% de inclusão de FRC. O coeficiente de metabolizabilidade da 

MS foi afetado significativamente (P<0,05) pelas diferentes inclusões de FRC também 

havendo decréscimo conforme a FRC foi adicionada. 

  Na tabela 3 são apresentados os valores de proteína bruta (PB) consumida 

(g/dia), PB excretada (g/dia), proteína metabolizada (g/dia) e o coeficiente de 

metabolizabilidade da PB (%). 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Variáveis do metabolismo da proteína bruta (PB) obtidas com frangos de 

corte alimentados com rações contendo diferentes níveis de farinha de resíduo 

de camarão (FRC).  

a,b,c Médias seguidas por letras distintas na mesma linhas diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05). CV: Coeficiente de Variação 

As dietas contendo até 10% de inclusão de farinha de resíduo de camarão (FRC) 

obtiveram maiores consumos de proteína bruta (g/dia) em relação aos tratamentos com 

15 e 20% de inclusão de FRC. Esta redução pode ter ocorrido devido ao menor 

consumo de ração obtido pelas aves. 

Com relação a proteína excretada (g/dia), os frangos alimentados com maiores 

níveis de FRC (15 e 20%)  apresentaram menor excreção. Observa-se um efeito 

decrescente e linear, com uma diferença de 4,4g em comparação à dieta teste. Assim 

Variáveis 
Nível de inclusão da Farinha de Resíduo de 

Camarão (%)  

 
0 5 10 15 20 CV(%) 

PB consumida (MS g/dia) 20,4a 20,3a 19,7ab 18,5b 18,5b 5,10 

PB excretada (MS g/dia)  8,5d 8,0c 4,6b 4,1a      4,1a 5,55 

Proteína metabolizada ( MS 

g/dia)  

11,9b 12,3b 15,1a 14,4a 14,4a 6,92 

Coef. Metaboliz. PB  % 58,3c 60,6b 76,6a 77,8a 77,8a 2,66 
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como a proteína metabolizada (g/dia) que foi melhor aproveitada pelos tratamentos com 

inclusões de 10 a 20% de FRC. Consequentemente, os coeficientes de 

metabolizabilidade da proteína bruta (%) se apresentaram superiores nos tratamentos 

com 10 a 20% de FRC, apresentando uma diferença de 19,3% em relação à dieta teste. 

Para obter-se esses parâmetros, substitui-se parte da dieta controle (20 a 40%) pelo 

ingrediente teste. Por conseguinte, esse procedimento leva a um desbalanceamento da 

dieta. Nutrientes em excesso, como a proteína, podem gerar erros na determinação do 

valor nutritivo (JESUS PEREIRA et al., 2004). Em aves jovens, sobretudo devido a 

imaturidade do sistema enzimático (SAKOMURA et al., 2004). É provável que o nível 

do ingrediente teste somente tenha sido expressado a partir das maiores inclusões (nos 

níveis de 10 a 20%). 

 Na tabela 4, estão listados os dados da extrato etéreo consumido (g/dia), 

excretado (g/dia) e metabolizado (g/dia) e seu coeficiente de metabolizabilidade. 

 

 

 

 

Tabela 4- Variáveis do metabolismo da extrato etéreo (EE) obtidas com frangos de corte      

alimentados com rações contendo diferentes níveis de farinha de resíduo de 

camarão.  

a,b,c Médias seguidas por letras distintas na mesma linhas diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05). CV: Coeficiente de Variação 

 Provavelmente, por apresentarem maiores consumos de ração, os tratamentos com 

0 e 5% de adição de farinha de resíduo de camarão (FRC), apresentaram ingestão de 

extrato etéreo (EE) mais elevada. Em comparação à dieta teste, a ração com 20% de 

inclusão de FRC teve uma redução de 23,20% na ingestão de EE. Os coeficientes de 

metabolizabilidade da EE foram superiores nos níveis de 15 e 20% de inclusão.  

Os valores de nitrogênio consumido (g/dia), nitrogênio excretado (g/dia), 

balanço de nitrogênio (g/dia) e Retenão de nitrogênio (%) são apresentados na tabela 5. 

Variáveis 
Nível de inclusão da Farinha de Resíduo de 

Camarão (%)  

 
0 5 10 15 20 CV(%) 

 EE. consumida (MS g/dia) 5,4a 5,2a 4,8b 4,3c 4,1c 5,20 

EE.  excretada (MS g/dia)  3,8c 4,4d 1,3b 0,8a    0,5a 12,70 

EE. metabolizado (MS 

g/dia)  

1,6b 0,8c 3,3a 3,5a 3,6a 15,40 

Coef. Metabol. EE., % 29,6c 15,3d 68,7b 81,4a 87,8a 2,03 



 

51 

 

Tabela 5- Variáveis do metabolismo do Nitrogênio obtidas com frangos de corte 

alimentados com rações contendo diferentes níveis de farinha de resíduo de 

camarão.  

a,b,c Médias seguidas por letras distintas na mesma linhas diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05). CV: Coeficiente de Variação 

  O consumo de nitrogênio foi maior na dieta teste e no tratamento com 5% de 

inclusão de farinha de resíduo de camarão. Ocorre um declínio linear na excreção de 

nitrogênio (g/dia) conforme a FRC é acrescida e há uma redução de 102,98% ao se 

comparar o nível de 20% de inclusão de FRC com a dieta teste. Provavelmente, isso 

ocorreu devido ao desbalanço provocado pela inclusão da FRC na dieta, a ave procura 

compensar retendo mais nitrogênio. Segundo McDonald (1993), quando a ingestão de 

nitrogênio e igual a excreção, o animal se encontra em equilíbrio nitrogenado, entretanto 

se a ingestão superar a excreção, o animal estará em balanço de nitrogênio positivo, 

como ocorreu neste estudo. O coeficiente de retenção de nitrogênio (%), foi superior nas 

dietas com maiores níveis de inclusão de FRC na dieta ( entre 10 e 20%), 

provavelmente porque o nível de 5% de inclusão não tenha sido suficiente para 

expressar seus efeitos. 

O cálcio consumido (g/dia), excretado (g/dia), metabolizado (g/dia) e o 

coeficiente de metabolizabilidade do cálcio (%), são apresentado na tabela 6.  

Tabela 6-Variáveis do metabolismo do Cálcio (Ca) obtidas com frangos de corte      

alimentados com rações contendo diferentes níveis de farinha de resíduo de 

camarão.  

a,b,c,d, 
Médias seguidas por letras distintas na mesma linhas diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05).  

Variáveis 
Nível de inclusão da Farinha de Resíduo de 

Camarão (%) 

 

 
0 5 10 15 20 CV(%) 

Nitrogênio consumido (MS 

g/dia) 

3,2a 3,2a 2,9b 2,9b 2,8b 5,14 

Nitrogênio excretado (MS 

g/dia) 

1,3d 1,2c 0,7b 0,6a 0,6a 5,51 

Balanço de Nitrogênio (MS 

g/dia) 

1,9c 2,0bc 2,17ab 2,3a 2,2a 6,99 

Retenção de Nitrogênio, % 59,4c 62,5b 74,8a 79,30a 78,5a 2,78 

Variáveis 
Nível de inclusão da Farinha de Resíduo 

de Camarão (%)  

 
0 5 10 15 20 CV(%) 

Ca consumido (MS g/dia) 0,80a 1,34b 1,80c    2,10d 2,53e 2,73 

Ca excretado (MS g/dia)  0,60a 0,95b 1,16b 1,60c     2,11d 8,24 

Cálcio metabolizado (MS g/dia)  0,20 0,40 0,64 0,50 0,42 24,61 

Coef. Metabolizabilidade Ca  % 25,0 29,8 35,5  23,8 16,6 19,66 
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CV: Coeficiente de Variação 

 

A inclusão da farinha de resíduo de camarão (FRC) causou efeito significativo 

(P<0,05) no cálcio consumido. Por ser um alimento com alto teor de cálcio em sua 

composição química (cerca de 12,1%), conforme sua inclusão foi aumentada, 

consequentemente, os teores de cálcio da dieta também se elevaram, aumentando seu 

consumo. Proporcional a este alto consumo de cálcio foi sua excreção, que foi maior 

nos níveis de 15 e 20% de inclusão de FRC. A eficiência na absorção de cálcio está 

inversamente relacionada com o aumento do nível de cálcio da dieta em frangos de 

corte (RAMA RAO et al.,2003). Segundo Rostagno et al. (2011), a exigência em cálcio 

para frangos na fase de crescimento é 0,8%, neste estudo os níveis de cálcio variaram de 

1,23 (5% de inclusão de FRC) a 2,60% (20% de inclusão de FRC). 

Os dados obtidos para fósforo (P) consumido, excretado e metabolizado e seu 

coeficiente de metabolizabilidade estão expostos na tabela 7. 

 

Tabela 7- Variáveis do metabolismo do fósforo (P) obtidas com frangos de corte      

alimentados com rações contendo diferentes níveis de farinha de resíduo de 

camarão.  

a,b,c,d,c Médias seguidas por letras distintas na mesma linhas diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05).  

CV: Coeficiente de Variação 

Os valores de fósforo cosumido e excretado foram afetados significativamente 

(P<0,05) pelos níveis de farinha de resíduo de camarão (FRC). Enquanto ocorreu um 

aumento linear no consumo de fósforo conforme aumentaram os níveis de FRC, houve 

decréscimo na excreção. O fósforo metabolizado e coeficiente de metabolizabilidade do 

fósforo não foram significativamente influenciados, porém ao se observar os valores 

absolutos, pode-se inferir que a inclusão de 5% de FRC proporcionou os melhores 

valores, de 0,29g/dia de fósforo metabolizado e 43,2% de metabolizabilidade. Muitos 

são os fatores que afetam a absorção do fósforo, dentre eles Beterchini (2006) assegura 

Variáveis 
Nível de inclusão da Farinha de Resíduo de Camarão 

(%)  

 
0 5 10 15 20 CV(%) 

P consumido (MS g/dia) 0,59c 0,67b 0,70b 0,71b 0,77a 2,34 

P excretado (MS g/dia)  0,40a   0,38a 0,44ab 0,47bc     0,53c 5,04 

P metabolizado (MS 

g/dia)  

0,19 0,29 0,26 0,24 0,24 9,42 

Coef. Metabol. P, % 32,2 43,2 37,14 33,8 31,16 8,15 
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que o excesso de cálcio de alta solubilidade intestinal resulta é decréscimo na absorção 

do fósforo, devido à formação de fosfatos insolúveis no intestino delgado. Portanto 

deve-se manter uma relação cálcio: fósforo de 2:1, o que não aconteceu neste trabalho, 

pois, com a inclusão da FRC na dieta, a relação cálcio: fósforo foi aumentada em 3,4:1, 

em média. 

 Os dados obtidos de energia metabolizábel aparente (EMA) e Energia 

Metabolizável Aparente corrigida (EMAn) na matéria seca (MS) e na matéria natural 

(MN) das dietas teste, são apresentados na tabela 8. 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 8- Valores de Energia Metabolizável Aparente (EMA) e Energia Metabolizável 

Aparente corrigida (EMAn) das dietas expressas na matéria seca (MS) e na 

matéria natural (MN). 

a,b,c,d, Médias seguidas por letras distintas na mesma linhas diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05).  

CV: Coeficiente de Variação 

 

  Os valores de energia metabolizável, tanto aparente (EMA) como a corrigida 

(EMAn) das dietas teste, foram influenciados significativamente (P<0,05) pelos níveis 

de farinha de resíduo de camarão (FRC). A EMA, na matéria natural bem como na 

matéria seca, foi superior nas dietas com até 10% de FRC, porém, ocorreu efeito 

decrescente conforme foi aumentada a inclusão de FRC. A EMAn foi menor que a 

Variáveis Nível de inclusão da Farinha de Resíduo de Camarão (%) 
 

 
0 5 10 15 20 CV(%) 

 
 Matéria Seca   

EMA (Kcal/Kg) 3076,3a 3075,6a 3023,8a   2839,8b 2728,4b 1,93 

 
Regressão Linear:  y = 3127,89 – 18,27x   R

2
 = 0,88 

EMAn (Kcal/Kg) 2927,2a 2892,3ab 2833,6b 2621,8c 2507,9d 1,97 

 
Regressão Linear:  y = 2978,39 – 22,18x   R

2
 = 0,92 

  
Matéria Natural   

EMA (Kcal/Kg) 2672,3a 2648,5a 2619,0a 2461,6b     2342,8b 1,92 

         Regressão Linear: y = 2718,06 – 16,91x   R
2
 = 0,89 

EMAn (Kcal/Kg) 2542,8a 2505,4ab 2454,3b 2272,6c 2153,6d 1,96 

 
 Regressão Linear:  y = 2588,01 – 20,22x   R

2
 = 0,92 
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EMA em todos os níveis de inclusão de FRC. As aves avaliadas neste estudo 

apresentaram balanço positivo de nitrogênio, caracterizado pela retenção de nitrogênio 

do alimento. De acordo com Shires et al. (1980), as perdas energéticas de origem 

metabólica e endógena, não influenciam significativamente nos valores de EMA e 

EMAn. 

 Com o aumento dos níveis de inclusão da FRC, a ração teste com inclusão até 

10% teve valor satisfatório de EMAn com 2454,3 Kcal/Kg na matéria natural. 

 A redução nos valores de EMA e EMAn conforme aumentou-se a inclusão de 

FRC, ocorreu, possivelmente, devido a grande concentração de cálcio contida na FRC, 

que pode ter acarretado em excesso de íons cálcio no lúmen intestinal das aves 

ocasionando na saponificação da gordura presente no alimento, prejudicando a sua 

utilização. 

 Na tabela 9, são apresentados os dados de EMA e EMAn, na matéria seca e na 

matéria natural, da farinha de resíduo de camarão. 

Tabela 9- Valores de Energia Metabolizável Aparente (EMA) e Energia Metabolizável 

Aparente corrigida (EMAn) na matéria seca (MS) e na matéria natural (MN) 

da farinha de resíduo de camarão (FRC). 

a,b,c,d, Médias seguidas por letras distintas na mesma linhas diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05).  

CV: Coeficiente de Variação 

 As variáveis EMA e EMAn da farinha de resíduo de camarão foram 

influenciados significativamente de acordo com a inclusão na dieta. Conforme 

aumentou-se de 10% para o nível de 15% de FRC houve efeito decrescente no 

aproveitamento da energia em 40,88%. De acordo com os dados obtidos, pode-se 

constatar que as menores inclusões (5 e 10%) obtiveram valores satisfatórios de EMA e 

Variáveis Nível de inclusão da Farinha de Resíduo de Camarão (%) 
 

 
5 10 15 20 

 
CV(%) 

 
 Matéria Seca   

EMA (Kcal/Kg) 2784,3a 2601,8a 1538,2b 1418,5b  19,32 

 
Regressão Linear:  y = 3375,9 – 103,2x     R

2
 = 0,88. 

EMAn (Kcal/Kg) 2288,1a 2033,7a 926,5b 922,7b  23,83 

 
Regressão Linear:  y = 2843 – 104,0x           R

2
 = 0,86 

  
Matéria Natural   

EMA (Kcal/Kg) 2484,6a 2325,1a 1397,1b 1290,8b  18,72 

                                Regressão Linear: y = 3001,7 – 90,2x           R
2
 = 0,88 

EMAn (Kcal/Kg) 2050,0a 1827,5a 861,1b 8855,5b  22,89 

 
Regressão Linear:  y = 2536,0 – 91x            R

2
 = 0,92 
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EMAn, tanto na matéria natural como na matéria seca em relação aos demais 

tratamentos.  

Os valores obtidos com os tratamentos com 10% de inclusão de FRC de EMA e 

EMAn, na matéria seca foram de 2601,8 e 2033,7 Kcal/Kg, respectivamente; e na 

matéria natural foram de 2325,1 e 1827,5 Kcal/Kg, respectivamente. Este valores foram 

considerados satisfatórios para ser utilizado na alimentação de frangos de corte, 

devendo-se levar em consideração a influência que este alimento causa no desempenho 

das aves. Comparando com a farinha de carne e ossos que tem composição similar, 

também há relatos de que com a maior inclusão deste ingrediente, há redução no 

aproveitamento da energia. De acordo com Paula et al. (2002), que avaliaram diferentes 

níveis de farinha de carne e ossos em frangos de corte de 15 a 23 dias de idade, também 

constataram que ao elevar o nível de inclusão na dieta referência de 10 para 20 ou 30%, 

reduziu-se os valores energéticos de EMA e EMAn. 

 Esses efeitos aos altos níveis de farinha de carne e ossos que podem subestimar 

os valores de EM,  podem ter ocorrido devido à uma provável interação entre cálcio, 

ácidos graxos e proteína. Uma possível consequência desta interação seria a menor 

digestibilidade da proteína causada pela presença de altas quantidades de minerais 

(LESSIRE et al., 1985). É possível que estes mesmos efeitos tenham ocorrido neste 

estudo, já que a FRC utilizada no experimento continha um elevado conteúdo de cinza 

(apresentando elevada quantidade de cálcio). Esses fatores tiveram efeito decisivo na 

diminuição dos valores de EMA e de EMAn. 

  

4. CONCLUSÃO 

O nível de 10% de inclusão de FRC foi considerado satisfatório apresentando 

metabolizabilidade da matéria seca de 67,0%, da proteína bruta de 76,6%, do extrato 

etéreo de 68,7%. A retenção de nitrogênio neste nível de inclusão foi de 75,8%. Com 

relação aos minerais cálcio e fósforo o nível de 10% de inclusão apresentou coeficientes 

de digestibilidade de 35,1% e 37,7%. 

 A farinha de Resíduo de Camarão apresentou valores de EMA e EMAn, na 

matéria seca, de 2325,1 e 1827,5. Diante do exposto, a inclusão de 10% de FRC na 

ração, foi considerada ideal, de acordo com as variáveis analisadas. 
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