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RESUMO 

O aproveitamento dos subprodutos da agroindústria diminui os custos da 

produção e aumenta o aproveitamento do alimento. Além disso, por possuírem 

ingredientes de alto valor agregado, estes resíduos podem apresentar ótimos valores 

nutricionais aos animais. Sendo assim, este trabalho objetivou avaliar o desempenho de 

frangos de corte alimentados com resíduos de macarrão e biscoito e bolacha, em sua fase 

inicial (8 a 21 dias). Foram realizados dois experimentos, nos quais os tratamentos foram 

definidos como níveis de resíduo de macarrão em substituição ao milho, e níveis de 

inclusão do resíduo de biscoito e bolacha de 0, 10, 20, 30 e 40%. Foram utilizadas 150 

aves para o experimento 1 (resíduo de macarrão) e 450 aves para o experimento 2 (resíduo 

de biscoito e bolacha), distribuídas em um Delineamento Inteiramente Casualizado com 

5 tratamentos e 6 repetições, sendo 5 e 15 aves por unidade experimental, 

respectivamente. Foram avaliadas as variáveis de desempenho: ganho de peso médio 

diário (GPMD), consumo médio diário de ração (CMDR) e conversão alimentar (CA) na 

fase de 8 à 21 dias. Para o experimento 1, não houve diferença significativa (p>0.05) entre 

as variáveis avaliadas. Já no experimento 2, para as variáveis de desempenho: peso final 

(21 dias) e conversão alimentar, houve efeito linear (P=0,0405 e P=0,0177, 

respectivamente). Não foram observadas diferenças significativas para as variáveis: peso 

inicial (P=0,128), consumo de ração (P=0,6875) e ganho de peso (P=0,0761). Sendo 

assim, é viável a utilização desses resíduos até o nível de 40%. 

Palavras-chave: alimentos alternativos; aves; resíduos agroindustriais.  

 



 
             

INTRODUÇÃO 

Dentre os segmentos do agronegócio brasileiro, a avicultura tem se destacado nas últimas 

décadas em termos de produção e tecnificação, sendo um dos setores mais desenvolvidos, 

com notoriedade no mercado nacional e internacional. Dentro desse cenário, os custos 

com nutrição e alimentação animal podem chegar a cerca de 70% dos custos de produção. 

Nesse sentido, a busca por alimentos alternativos que possam atender às necessidades 

nutricionais das aves e que sejam menos onerosos, se apresenta como uma possibilidade 

de minimizar os custos de produção sem perder o desempenho zootécnico.  

Há uma considerável quantidade de resíduos de indústria de biscoitos e massas 

disponíveis para serem utilizados na alimentação animal, incluindo produtos não 

comercializados ou que tenham ultrapassado o prazo de validade (COSTA, 2014). Esses 

resíduos apresentam uma composição variável dependendo da fórmula e dos ingredientes 

utilizados, sendo considerado um resíduo concentrado em energia, pelos teores de amido, 

açúcares e gordura, conteúdo de proteína e lisina similar ao milho, contudo com valor de 

sódio mais alto (BOGGESS et al., 2008 apud COSTA, 2014). Por possuírem ingredientes 

de alto valor agregado, estes resíduos podem apresentar ótimos valores nutricionais aos 

animais.  

Tardocchi et al. (2014), estudando a digestibilidade de resíduos agroindustriais 

para suínos, concluiu que o farelo de macarrão tem composição química favorável à 

utilização em dietas para suínos na fase inicial, viabilizando a utilização deste resíduo na 

alimentação. Segundo De Blas et al. (2003), o resíduo de biscoito e bolacha pode 

apresentar entre 8 e 11% de proteína, mas com disponibilidade de aminoácidos elevada. 

De acordo com Rostagno et al. (2011) os valores protéico e energético são de 8,45% e 

4010 kcal/kg/EM, respectivamente. Além disso, esses resíduos são considerados de alta 

palatabilidade pelo fato de serem obtidos de produtos destinados à alimentação humana 

e que incluem formulações e aditivos melhoradores de características sensoriais.  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de frangos de 

corte, na fase de 8 a 21 dias de idade, alimentados com níveis crescentes de resíduo de 

macarrão, e resíduo de biscoito e bolacha. 



 
             

METODOLOGIA 

Foram realizados dois experimentos à fim de determinar o desempenho de frangos de 

corte alimentados com resíduos da indústria de biscoitos e massas. Ambos experimentos 

foram realizados no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE).  

O experimento 1 foi executado no Laboratório de Digestibilidade de Não-Ruminantes, 

onde foram utilizados 150 frangos de corte machos da linhagem Cobb 500. Já o 

experimento 2 foi realizado no Laboratório de Pesquisas com Aves, onde foram utilizados 

450 frangos de corte machos de mesma linhagem. As aves foram distribuídas em um 

Delineamento Inteiramente Casualizado com 5 tratamentos e 6 repetições, sendo 5 

(experimento 1) e 15 (experimento 2) aves por unidade experimental. Os tratamentos 

foram definidos como níveis de substituição do milho pelo resíduo de macarrão, e níveis 

de inclusão de farelo de biscoito e bolacha de 0% para ração controle e 10, 20, 30 e 40% 

para os tratamentos testes.  

Para ambos os ensaios, as rações balanceadas foram formuladas e fabricadas para atender 

as exigências dos animais em base de aminoácidos digestíveis de acordo com 

(ROSTAGNO et al., 2011), além de serem isoenergéticas e isoprotéicas.  

O período experimental correspondeu à fase de 8 à 21 dias. As variáveis de desempenho 

analisadas foram: ganho de peso médio diário (GP), consumo médio diário de ração (CR) 

e conversão alimentar (CA). 

Os dados foram analisados por análise de regressão utilizando o pacote estatístico do 

SAS, (2009), para o experimento 1, e o pacote estatístico do ASSISTAT versão 7.7 

(2017), para o experimento 2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na tabela 1 estão contidos os resultados de desempenho zootécnico dos frangos de corte 

submetidos a dietas com diferentes níveis de substituição do milho por resíduo de 

macarrão, e de inclusão do resíduo de biscoito e bolacha. 

 



 
             

Tabela 1. Médias para o peso inicial (PI, g), peso final (PF, g), ganho de peso diário (GP, 

g), consumo de ração diário (CR, g) e conversão alimentar (CA, g/g) de frangos de corte 

no período de 8 a 21 dias, alimentados com dietas contendo níveis de substituição do 

milho pelo resíduo de macarrão e resíduo de biscoito e bolacha 

Variáveis Níveis de substituição do milho por resíduo de macarrão, % 

 0 10 20 30 40 CV p-value 

PI  191.90±0.97 198.80±3.27 197.73±3.85 198.54±1.72 202.73±2.34* 3,27 0,1020 

PF 983.33±12.3 1002±15,0 974.83±7.53 1015±7 980.60±23.0 3.55 0.2734 

GP 791.43±11.8 803.07±13.7 777.10±7.70 816.56±6.28 777.87±21.6 4.13 0.2065 

CR 1117±11 1128±16 1123±13 1145±12 1133±21 3.29 0.7251 

CA 1.412±0.014 1.406±0.0198 1.446±0.0117 1.403±0.013 1.460±0.022 2.83 0.0722 

Níveis de inclusão do resíduo de biscoito e bolacha, % 

PI 158.63±0.006 165.61±0.005 163.06±0.008 167.16±0.004 163.9±0.006 3.63 0,128 

 PF* 871.82±0.004 913.11±0.034 908.97±0.03 900.89±0.015 916.41±0.036 3.06 0.0405 

GP 713.19±0.039 747.5±0.033 745.91±0.03 723.33±0.016 752.51±0.041 3.68 0.0761 

CR 1002± 0.006 1027±0.046 1025±0.023 1013±0.035 998,8±0.036 4.02 0.6875 

CA* 1.41±0.04 1,38±0.02 1,38±0.06 1.38±0.04 1,33±0.04 3.18 0.0177 

CV= coeficiente de variação; *Efeito linear. 

Para os resultados referentes ao experimento 1, as variáveis avaliadas relativas ao 

desempenho zootécnico das aves não apresentaram diferenças significativas (P>0,05) 

entre as rações testes e a controle. Concordando com outros trabalhos realizados na área, 

o resíduo de macarrão apresenta vantagens - baixo conteúdo de fibra dietética e ausência 

de fatores antinutricionais - em relação a outros alimentos energéticos alternativos 

avaliados como substitutos ao milho (NG e WEE, 1989; FURUYA et al., 2004b; SENA 

et al., 2012 apud Silva et al., 2014). 

Corroborando com os resultados encontrados nesse trabalho, Najafabadii et al., (2007) ao 

testar o efeito de substituição do milho pelo farelo de macarrão nos níveis de (0%, 20%, 

40% e 60%) com ou sem a suplementação de xilanase, verificaram que para ganho de 

peso na fase final, os melhores resultados foram obtidos pelos animais que receberam a 

dieta com 60% de substituição do milho pelo farelo de macarrão.  

Já Baghbanzafar et al. (2013) ao avaliar o efeito da utilização de níveis crescentes de 

inclusão do farelo de macarrão (0%, 10%, 20% e 30%), sobre o desempenho de frango 

de corte da linhagem Ross 308 do 10° ao 24° dia de vida, concluíram que não houve 



 
             

diferença significativa para as variáveis ganho de peso e consumo de ração, com o farelo 

de macarrão podendo ser incluído em dietas para frangos de corte na fase inicial até o 

nível de 30%. 

Para os resultados referentes ao experimento 2, a análise de regressão mostrou que houve 

efeito linear para: o peso final aos 21 dias (P=0,0405, Y = 886,85008333 + 0,76950783 

X, R2 = 0,4585) e conversão alimentar (P=0,0177, Y = 1,40217227 – 0,00146651X, R² 

= 0,6888). Sendo assim, à medida que houve inclusão do farelo de biscoito e bolacha às 

rações, houve um aumento no peso final dos animais e melhor conversão alimentar. 

Não foram observadas diferenças significativas para as variáveis: peso inicial (P=0,128), 

consumo de ração (P=0,6875) e ganho de peso (P=0,0761) para as aves alimentadas com 

dietas contendo até o nível de (40%) de inclusão do farelo de biscoito e bolacha. 

Os resultados encontrados em relação ao desempenho dos animais, podem ser justificados 

pelas características nutricionais apresentados pelo resíduo do biscoito e bolacha em 

relação ao milho. Lima et al. (2012) utilizando resíduo de panificação (biscoito de 

polvilho de mandioca salgado e biscoito de polvilho de mandioca salgado + doce) na 

alimentação frangos de corte, ressaltaram a elevada contribuição energética (3817 

Kcal/kg e 3578 Kcal/kg de EMA, respectivamente) e o alto coeficiente de digestibilidade 

deste alimento (95,28% e 96,37%), e suas potencialidades para compor dietas para 

monogástricos.  

Santos (2014), ao avaliar o desempenho de codornas destinadas a produção de carne, 

alimentadas com rações contendo diferentes níveis de inclusão de resíduo de biscoito (0, 

5, 10, 15 e 20%), encontrou que a inclusão deste resíduo de biscoito nas dietas não diferiu 

o desempenho zootécnico em relação as codornas alimentadas com a dieta testemunha, 

sendo viável seu uso em níveis de até 20%.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É viável a utilização de até 40% de resíduo de macarrão em substituição ao milho, bem 

como a inclusão de até 40% de resíduo de biscoito e bolacha, em dietas para frangos de 

corte em fase inicial (8 a 21 dias), sem que afete o desempenho zootécnico das aves.  
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