
Os resíduos agroindustriais na alimentação animal são uma alternativa a ingredientes de maior custo, como o 

milho e o farelo de soja. Os subprodutos do trigo são um exemplo, entretanto, possuem pequena participação na 

produção de rações para monogástricos, devido seu baixo conteúdo energético. Para avaliar diferentes 

subprodutos do trigo, foram utilizados 72 frangos de corte Cobb 500
®
 com 21 dias de idade, alojados em gaiolas 

metabólicas e distribuídos em delineamento completamente casualizado com 9 tratamentos e 8 repetições. Os 

tratamentos consistiram de 1 dieta referência, a base de milho e farelo de soja, e 8 dietas teste, compostas de 70% 

da dieta referência e 30% de um dos seguintes subprodutos: farinheta, farelo de trigo (FT) fino, FT grosso, FT 

fino+grosso, FT comum, FT comum moído, mistura moída de FT grosso+fino e FT grosso moído. Utilizou-se o 

método de coleta total de excretas. Nas rações, nas excretas e nos subprodutos foram realizadas análises de 

matéria seca, proteína bruta e energia bruta. Nos subprodutos foi determinado também o diâmetro geométrico 

médio (DGM). Os coeficientes de metabolizabilidade da matéria seca (CMMS), da proteína bruta (CMPB), da 

energia bruta (CMEB) e a energia metabolizável aparente corrigida para nitrogênio (EMAn) foram obtidos pelo 

método de substituição. As respostas foram submetidas à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de LSD (5%). A EMAn dos subprodutos que não passaram pela moagem foi submetida à análise de regressão, 

sendo o DGM a variável contínua. O FT grosso foi o subproduto de menor aproveitamento pelas aves com 

menor EMAn (1234 kcal/kgMS), em relação a farinheta que apresentou o maior valor (EMAn = 2635 

kcal/kgMS). A moagem do FT grosso, FT grosso+fino e FT comum não melhorou a utilização dos nutrientes 

pelas aves. Entretanto, dos subprodutos que não passaram pela moagem, aqueles com menor DGM tiveram 

relação linear e negativa com a EMAn, indicando que as frações industriais mais finas possuem maior 

disponibilidade energética para aves. 

  

 

 


