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USO DE EMULSIFICANTE EM DIETAS DE FRANGOS DE CORTE 

RESUMO 

Foram realizados dois experimentos com objetivo de avaliar a energia metabolizável aparente 
(EMA) corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn) e o coeficiente de metabolizabilidade da 
matéria seca (CMMS), do extrato etéreo (CMEE), da energia bruta (CMEB) e do nitrogênio 
(CMN), bem como o balanço do nitrogênio (BN) em frangos de corte alimentados com dietas 
contendo emulsificante e diferentes níveis de energia metabolizável (EM). Fora avaliado, 
também, o desempenho, rendimento de carcaça, percentual de extrato etéreo nas excretas, 
histomorfometria intestinal e perfil sérico de frangos de corte alimentados com dietas 
contendo emulsificante e duas fontes lipídicas. No primeiro experimento, o delineamento foi 
inteiramente casualizado, em fatorial 3 x 2 (três níveis de EM: 2.950, 3.050 e 3.150 kcal/kg na 
fase inicial e 3.100, 3.150 e 3.200 kcal/kg na fase de crescimento, com ou sem a adição de 
0,125% de emulsificante a base de lecitina de soja). Foi avaliada a EMA, a EMAn, BN e o 
CMEB nos períodos de 10 a 14 dias e de 30 a 35 dias de idade. Na fase inicial, a inclusão do 
emulsificante em dietas com 2.950 e 3050 kcal/kg de EM aumentou o CMMS, o CMN e o 
BN. Na fase de crescimento houve aumento da EMA e EMAn, em dietas com menor nível de 
EM (3.100 kcal/kg), e a adição do emulsificante em dietas com 3.150 e 3.200 de EM 
proporcionou aumento do CMEE. No segundo experimento, o delineamento foi inteiramente 
casualizado em fatorial 2x2 (com ou sem a adição de 0,05% de emulsificante a base de 
lecitina de soja e duas fontes de lipídeo: gordura de frango e óleo de soja), com oito repetições 
com 18 aves, cada. Dietas com emulsificante melhoraram o peso vivo dos frangos aos 35 dias 
de idade, independente, da fonte lipídica utilizada na dieta, bem como o índice de eficiência 
produtiva (416,69) aumentou a altura das vilosidades no intestino de frangos alimentados com 
óleo de soja, não apresentando diferença para a gordura de frango, enquanto no jejuno a maior 
altura de vilosidade foi em dietas com gordura de frango e no íleo com óleo de soja, ambas 
com emulsificante. O emulsificante não influenciou a histopatologia do fígado. O colesterol 
total e o High Density Liporotein (HDL) foram maiores em dietas com gordura de frango para 
pintos com 7 dias de vida. A enzima Iransaminase Glutâmico – Oxalacética (TGO) 
apresentou menor valor para dietas com óleo de soja e emulsificante e a Transaminase 
Glutâmico Pirúvica (TGP) foi maior para gordura de frango, não havendo efeito do 
emulsificante para pintos com 7 dias de idade. Aos 21 dias de idade, os frangos alimentados 
com dieta contendo gordura de frango apresentaram maior TGP. O peso relativo dos órgãos 
(fígado, pâncreas e intestino delgado) e o rendimento de carcaça não foram alterados com ou 
sem a inclusão do emulsificante. Conclui-se, portanto, que a inclusão do emulsificante em 
dietas com menor nível de EM melhorou o CMN e o BN na fase inicial e a EMA e EMAn na 
fase de crescimento, podendo ser utilizado em dietas de frangos com níveis reduzidos de EM. 
Além disso, melhorou o peso vivo dos frangos aos 35 e 42 dias de vida, o índice de eficiência 
produtiva e a altura das vilosidades do duodeno e do jejuno. 

Palavras-chave: Desempenho, emulsificação, metabolizabilidade, lipídeo. 
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USE OF EMULSIFYING IN BROILERS’ DIET 

ABSTRACT 

Two experiments were conducted. The first one aimed to study the effects of the emulsifying 
in diets using three different levels of metabolized energy (ME) (low, recommended and high) 
in the initial and growth phases of broilers, with a 3x2 factorial. In the initial phase, the diets 
had 2.950, 3.050, and 3.150 kcal/kg, and in the growth phase, 3.100, 3.150 and 3.200 kcal/kg 
of ME, with the inclusion of 0,125% of an emulsifying that has soy lecithin as its main 
component. The aim was to determinate the apparent metabolized energy (AME) and the 
apparent metabolized energy corrected by nitrogen (AMEn) in diets with three levels of 
metabolized energy (ME), as well as nitrogen balance (NB), digestibility coefficients of dry 
matter (DCDM), ether extract (DCEE), nitrogen (DCN), and crude energy (DCCE). It was 
verified that the inclusion of the emulsifying increased the DCDM, DCN, NB, and AMEn in 
diets with 2.950 and 3050 kcal/kg, while in the growth phase, the AME and AMEn in diets 
with lower levels of metabolized energy (3.100 kcal/kg), suggesting the inclusion of the 
emulsifying in broilers’ diet with lower levels of metabolized energy. The second experiment 
aimed to study the inclusion of the emulsifying in broilers’ diet with two different fat sources 
(soy oil and chicken fat), therefore forming a 2x2 factorial. It was used an emulsifying that 
has soy lecithin as its main component with 0,5% of inclusion (on top). The emulsifying (soy 
lecithin) improved the broilers’ body weight in 35 (120 g) and 42 (150 g) days old, regardless 
to the fat source used in the diet, as well as the productive efficiency ratio (416,69). There 
were no differences to the percentage of ether extract found in the excrete of 7 and 21 days 
old broilers. To assess the intestinal histomorphometry of 21 days of age, the emulsifying 
increased the villous height in the intestine of broilers fed with soy oil, not showing any 
differences to the chicken fat, while in the jejunum, the greatest villous height was found in 
diets with chicken fat and in the ileum, with soy oil, both of which used the emulsifying. 
There was no verification of the emulsifying effect and the type of fat for the liver’s histology, 
but it was verified that the fat source influenced the serum blood profile, which the total 
cholesterol and high density lipoprotein (HDL) were higher in diets with chicken fat for 7 
days old chicks. The glutamic oxaloacetic transaminase (GOT) enzyme showed lower values 
for diets with soy oil and emulsifying, and the glutamic-pyruvic transaminase (GPT) was 
higher for the chicken fat, without any effect of the emulsifying for 7 days old chicks. For 21 
days old broilers, the GPT was higher for broilers fed with chicken fat in the diet. There was 
no interaction, as well as emulsifying effect, for the relative liver weight, pancreas and small 
intestine on the evaluated ages (21 and 42 days), as well as the carcass yield. The inclusion of 
the emulsifying improved the body weight of 21 and 42 days old broilers, the productive 
efficiency ratio and the height of the villous, both in the duodenum and jejunum, being 
indicated its inclusion in the broilers’ diet. 

Keywords: Performance, emulsification, metabolizability, lipid.  



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1.INTRODUÇÃO  

  

  À aplicação de novas tecnologias em nutrição, especialmente, na alimentação 

das aves de corte, vem sendo praticadas visando a melhoria dos índices zootécnicos e como 

exemplo temos a inclusão de aditivos nas rações. Dentre os aditivos, os emulsificantes têm 

sido utilizados como alternativa por possibilitar melhor eficiência na digestão das fontes 

lipídicas que são utilizadas na composição da ração, além de proporcionar aumento dos níveis 

de energia metabolizáveis na dieta.  

Conforme Wu et al.1 a energia contida na dieta dos animais é um dos pontos mais 

importantes a serem considerados na formulação de rações de frangos de corte, pois age na 

manutenção das funções fisiológicas, crescimento e desempenho dos animais, e possibilita 

maior deposição de proteína na carcaça.  

Segundo Ravindran et al.2 para se aumentar a densidade energética da dieta o uso 

de diferentes fontes lipídicas tem sido estudado, uma vez que as gorduras contêm mais que o 

dobro de energia (2,5 vezes) quando comparados aos carboidratos e proteínas. As fontes 

lipídicas mais utilizadas na dieta de frangos são as de origem animal (banha, sebo bovino, 

gordura de frango) ou vegetal (óleo de soja, óleo de milho), além daquelas provenientes do 

descarte de estabelecimentos comerciais3. As gorduras de origem animal apresentam maior 

grau de saturação (ligações simples) na cadeia carbônica da molécula do lipídeo, ao contrário 

das gorduras de origem vegetal que possuem maior grau de instauração (ligações dupla)4.  

Os lipídeos para serem melhor digeridos precisam ser emulsionados por sais 

biliares antes da ação das lipases produzidas no pâncreas e intestino5. Os emulsificantes 

podem ser de origem natural, produzidos pelo próprio animal (sais biliares), ou nutricionais, 

como os que estão presentes nas sementes oleaginosas à exemplo da lecitina de soja, 

componente do grão de soja6. 

Os emulsificantes são moléculas que apresentam características hidrofílicas e 

hidrofóbicas, tendo como função principal reduzir o tamanho das micelas de gordura, 

facilitando a ação das lipases, por permitirem maior superfície de contato das enzimas com as 
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moléculas de gordura.  Assim, a inclusão de aditivos na ração de frangos de corte que agem 

como emulsificantes podem melhorar a digestibilidade da gordura, aumentando a 

disponibilidade da energia das dietas2,7.  

Dentre os emulsificantes utilizados nas dietas de frangos de corte está a lecitina de 

soja que apresenta um perfil lipídico de alto grau de instauração, fator este importante para a 

emulsificação de gorduras8. Quanto ao aspecto fisiológico do trato gastrointestinal, o uso de 

emulsificantes como aditivos na dieta de frangos se justifica, principalmente, até os 21 dias de 

vida, pois os frangos nas fases iniciais da criação apresentam baixa produção de bile 

dificultando a emulsificação da gordura, digestão e absorção dos ácidos graxos9.  

Desse modo, a utilização de emulsificantes na dieta de frangos visa melhorar a 

digestibilidade das diferentes fontes lipídicas, aumentando a disponibilidade de energia da 

ração de frangos de corte, podendo melhorar o desempenho10.   

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da inclusão do emulsificante 

na dieta de frangos de corte para determinação dos valores de energia metabolizável aparente 

e corrigida por nitrogênio, bem como o desempenho, rendimento de carcaça, 

histomorfometria intestinal, histopatologia do fígado e parâmetros séricos sanguíneos. 

  

2. REVISÃO DE LITERATURA   

 

2.1. Lipídeos: caracterização, funções e digestão  

Os lipídeos são compostos de cadeia linear de carbonos em números pares e 

apresentam o ácido carboxílico ligado em uma das extremidades. Dentre suas funções, se 

destacam a de isolante térmico e elétrico, síntese de hormônios, composição da membrana 

plasmática, processos digestivos, bem como fonte e reserva de energia para o metabolismo 

dos animais4.  

Os lipídeos apresentam características químicas complexas quanto ao seu grau de 

insaturação, tamanho da cadeia carbônica, quantidade de monoglicerídeos, diglicerídeos e 

ácidos graxos livres. Essa diversidade de composição dos ácidos graxos influenciam a 
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digestão e a quantidade de energia fornecida aos animais durante o processo de metabolismo 

dessas moléculas5.  

Conforme Raivindran et al.2 o termo gordura se refere aos lipídeos que possuem 

características hidrofóbicas e que se solubiliza em solventes orgânicos, sendo a gordura 

importante na composição da dieta de frangos de corte com destaque para os fosfolipídios, 

esteróis, vitaminas lipossolúveis e, principalmente, os triglicerídeos.  

Triglicerídeo ou triacilglicerol é uma gordura formada por três moléculas de ácido 

graxo, cuja cadeia de carbonos está ligada a um glicerol por uma ligação éster (Figura 1), 

constituindo a maior parte dos ácidos graxos (90%) encontrados nos animais e vegetais que, 

quando sintetizados, são armazenados nos adipócitos dos animais e nas sementes dos vegetais 

com a função de armazenar e fornecer energia para as reações metabólicas desses 

organismos11.  

 

 
FIGURA 1 – Fórmula molecular do triaciglicerídeo com 

destaque em rosa para a molécula de 
glicerol e azul dos três ácidos graxos.  
Fonte: Jun André et al.12 

 

As gorduras (triglicerídeos) que se apresentam sólidas à temperatura ambiente são 

provenientes de origem animal, enquanto as que permanecem líquidas sob as mesmas 

condições são as de origem vegetal. Essa diferença está relacionada com o grau de 

insaturação, pois as gorduras saturadas em temperatura ambiente possuem estado físico sólido 

e as gorduras insaturadas possuem estado físico líquido11.  

 No que se refere ao grau de insaturação, a classificação é realizada pela presença 

ou não de duplas ligações na cadeia carbônica que compõe o ácido graxo. Deste modo, 

quando a cadeia apresenta apenas ligações simples é considerada saturada e quando há 
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presença de uma ou mais ligações duplas é denominada insaturada (Figura 2). Ao passo em 

que, se levada em consideração a insaturação de uma cadeia carbônica, esta poderá ser 

diferenciada em monoinsaturada (uma ligação dupla) ou poli-insaturada (duas ou mais 

ligações duplas)4. 

 

 
FIGURA 2 – Representação molecular de ácido graxo saturado e ácido graxo instaurado, com seta   

indicando o local da instaturação (ligação dupla na cadeia carbônica). 
   Fonte: Costa, Y13  

 
O grau de saturação, que é a relação entre a quantidade de ácidos graxos 

insaturados e saturados (I:S) que compõe uma determinada fonte de gordura, pode influenciar 

na emulsificação, digestão e absorção das moléculas de gordura. Por isso, essa relação deve 

ser de 3:1, pois a ação das enzimas são mais eficazes em gorduras insaturadas devido a maior 

superfície de contato em decorrência das ligações duplas, o que acaba por alterar a 

metabolizabilidade da gordura e interferindo no desempenho dos frangos2.  

Sanz et al.14 buscaram estudar o desempenho de frangos de corte com 21 dias de 

vida, que foram alimentados com duas fontes lipídicas e dois níveis de relação de ácidos 

graxos insaturados e saturados (I:S). A dieta com menor relação I:S (1,54) continha sebo 

bovino e a com maior relação de I:S (6,42) continha óleo de girassol. Referidos autores 

observaram que as dietas enriquecidas com óleo de girassol tiveram conversão alimentar 

melhor (1,97) em relação as dietas com sebo bovino (2,02), devido maior grau de insaturação 

do óleo de girassol. Sanchez – Rodriguez et al.15 incluíram na dieta de frangos de corte duas 

fontes lipídicas, óleo de soja e óleo de palma, com relação de ácidos graxos 

instaturados:saturados (I:S) de 4,86 e 1,38 na fase inicial e de 4,29 e 1,62 na fase de 
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crescimento, respectivamente, e não verificaram efeito significativo no consumo de ração, 

ganho de peso diário e conversão alimentar nas duas fases estudadas.  

Por outro lado, a estrutura dos triglicerídeos apresentam diferentes tamanhos de 

cadeia carbônica (Quadro 1) e são classificadas em: cadeia curta, composta por 4 a 6 

carbonos; cadeia média, composta por 8 a 12 carbonos; cadeia longa por 14 a 18 carbonos e 

muito longa possuindo acima de 20 carbonos4.  

 

QUADRO 1 – Representação do nome usual e da fórmula segundo a IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry) dos principais ácidos graxos saturados e 
insaturados  

Nome usual  Fórmula 

                                    Ácidos graxos saturados 

Butírico (4:0) CH3(CH2)3COOH 

Valérico (4:0) CH3(CH2)4COOH 

Capróico (6:0) CH3(CH2)6COOH 

Caprílico (8:0) CH3(CH2)8COOH 

Láurico (12:0) CH3(CH2)10COOH 

Mirístico (14:0) CH3(CH2)12COOH 

Palmítico (16:0) CH3(CH2)14COOH 

Esteárico (18:0) CH3(CH2)16COOH 

Araquídico (20:0) CH3(CH2)18COOH 

                                       Ácidos graxos insaturados 

Palmitoleico (16:1) CH3(CH2)5CH= CH(CH2)7COOH 

Oleico (18:1) CH3(CH2)7CH= CH(CH2)7 COOH 

Linoleico (18:2) CH3(CH2)4CH= CHCH2CH=CH(CH2)7 COOH 

Linolênico (18:3) CH3CH2CH= CHCH2CH=CHCH2CH=OOH(CH2)7 COOH 

Aracdônico (20:4) CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3 

COOH 
Fonte: Adaptada de Araújo e Galante4. 
A numeração antes do símbolo de dois pontos (:) indica a quantidade de carbono e depois o número de 
instauração, respectivamente.  

  
 
Para Çenesiz e Çiftci16, os ácidos graxos de cadeia curta ou média como butírico, 

caproico, caprílico, cáprico e láurico apresentam características de serem mais facilmente 



6 
 
 

 

absorvidos sem necessidade de formar micelas, além de apresentar maior solubilidade em 

água. Portanto, sendo absorvidos de forma passiva, potencializando sua absorção e 

degradação. 

Tancharoenrat et al.17sugeriram que a digestão da gordura ao longo do trato 

gastrointestinal dos frangos de corte deve ser estudada, pois existe uma relação do perfil de 

ácidos graxos que compõe as gorduras e óleos das dietas com a digestibilidade. Segundo 

Ranvindran et al.2. ao estudar os mecanismos que envolvem a digestão da gordura no trato 

gastrointestinal dos frangos, destacaram que alguns fatores deverão ser considerados, sendo 

eles: fonte, qualidade da gordura e idade dos frangos. 

Para potencializar a digestão dos lipídios, a emulsificação desse nutriente por sais 

biliares, que compõe a bile, é essencial antes da ação das lipases produzidas no pâncreas5. A 

digestão dos lipídios nos frangos inicia no estômago muscular, que ocorre por movimentos de 

peristaltismo reverso, característico da fisiologia do sistema digestório desses animais. Esse 

processo ocorre com o refluxo do conteúdo duodenal para o estômago muscular juntamente 

com os sais biliares. A atividade de emulsão que ocorre na cavidade do estômago muscular é 

ocasionada pela atividade mecânica desse órgão, bem como a presença de sais biliares e lipase 

pancreática provindas da região duodenal2.  

Um dos pontos cruciais na digestão da gordura é a emulsificação realizada pela 

bile. Segundo Reece18, a bile é uma molécula bio-surfactante produzida no fígado e 

armazenada na vesícula biliar, de coloração verde-amarelada, constituída de sais biliares, 

bilirrubina, colesterol, fosfolipídio, lecitina e eletrólitos (Na+, K+, Cl- e HCO3
-). Os sais 

biliares são formados a partir do colesterol e os mais comuns são o ácido cólico e o ácido 

desoxicólico. Além disso, os ácidos biliares durante sua formação podem estar conjugados à 

glicina e a taurina, dando origem ao glicolato e taurocolato4.  

Desses componentes, se destacam os sais biliares e a lecitina que levam à 

emulsificação da gordura e aumentam a superfície de contato para ação das lipases 

pancreáticas e intestinais19,20. No entanto, segundo Reveidran et al.2, os fosfolipídios também 

participam do processo de emulsificação da gordura. 

Ravidran et al.2descreveram que a bile permite reduzir a tensão existente entre a 

molécula de gordura e a água, levando à formação de micelas de tamanho menores e estáveis, 
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bem como que os sais biliares nas aves têm como particularidade a conjugação com o 

aminoácido taurina que aumenta sua solubilidade em água. Além da taurina, os ácidos biliares 

das aves apresentam conjugação com a glicina. Fernandes et al.20 incluíram glicina na dieta de 

frangos de corte para auxiliar na digestão das gorduras na fase inicial de criação, pois esse 

aminoácido é encontrado em maior proporção na bile (90%) quando comparado aos demais 

aminoácidos.  

A emulsificação está relacionada com sua capacidade de gerar formação de 

micelas, que é o resultado da característica química anfipática (hidrofílica e hidrofóbica), 

apresentadas pelos sais biliares e o fosfolipídio, e sua reação com as moléculas de gordura. O 

processo de emulsificação pode ser entendido como a redução do tamanho das micelas 

(Figura 3) de gordura, facilitando a ação das lipases, por permitir maior superfície de contato 

das enzimas com as moléculas de gordura melhorando sua digestão e absorção21.  

 

 
FIGURA 3 - Mecanismo de ação da emulsificação provocada pelos sais biliares, que possuem   

características hidrofílicas e hidrofóbica, evidenciando a redução das partículas de 
gordura.  
Fonte: https://thealevelbiologist.co.uk/lipids-and-amino-acids-in-respiration/24 

 

Após a gordura sofrer emulsão, os triglicerídeos são degradados pela lipase 

pancreática22. Para que a lipase pancreática aja de forma eficaz, ela necessita da co-lipase, 

uma proteína que não possui atividade enzimática, mas é precursora para que a lipase 

pancreática atue no catabolismo do triglicerídeo. Doreau e Chilliar5 descreveram que os sais 

biliares absorvem a co-lipase na interface lipídeo:água permitindo a ação das lipases, 
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fosfolipases e esteareases. Assim, de forma sinérgica, os sais biliares, a lipase pancreática e a 

co-lipase atuam na digestão dos lipídeos23.  O resultado dessas reações é a formação de 

soluções micelares (microemulsões) que ao se localizar na borda da escova do epitélio 

intestinal levará à absorção de diferentes ácidos graxos11,18.   

Segundo Raivindran et al.2, em gorduras de menor complexidade ou de cadeia 

curta não se faz necessária a emulsão para sua absorção, assim, a hidrólise do triglicerídeo 

resulta em um monoglicerídeo (ácido graxo ligado a uma molécula de glicerol) e dois ácidos 

graxos livres. Recce et al.18 destacaram que ácidos graxos livres, monoglicerídeos e glicerol, 

resultados da emulsão e da ação das lipases, são absorvidos por difusão simples. No entanto, 

ácidos graxos saturados de cadeia média ou longa, diglicerídos e colesterol precisam ser 

emulsionados para que assim sejam absorvidos, enquanto os ácidos graxos mais insaturados 

possuem melhor digestibilidade2,3,22.  

Para que os ácidos graxos saturados que apresentam alta apolaridade sejam 

absorvidos é necessário a presença de sais biliares e fontes lipídicas com cadeia carbônica 

insaturada, pois a conjugação desses dois componentes torna capaz a incorporação de ácidos 

graxos saturados na micela favorecendo sua absorção22.  

O jejuno é o principal segmento que ocorre a absorção dos ácidos graxos nos 

frangos, mas conforme o tipo de ácido graxo poderá haver locais específicos de absorção2. 

Tancharoenrat et al.17 observaram que o ácido linoleico foi absorvido em todo trato intestinal 

e a partir do duodeno, enquanto o ácido graxo oleico foi mais absorvido no jejuno.  

Para que ocorra absorção dos lipídeos, as micelas formadas após a emulsão dos 

ácidos biliares sofrem a ação das lipases intestinais e pancreáticas e os triglicerídeos que 

compõe essas micelas são convertidos em monoglicerídeos, diglicerídeos, ácidos graxos livres 

e glicerol que são absorvidos na borda da escova para dentro dos enterócitos. Uma vez dentro 

dos enterócitos, esses produtos da ação das lipases são novamente convertidos em 

triglicerídeos que, juntamente com o colesterol e as apoliproteínas, dão origem aos 

quilomicrons que são transportados pela corrente sanguínea e os vasos linfáticos11.  Hemier et 

al.25 ressaltaram que no caso dos frangos o transporte é feito pelo sistema porta-hepático, pelo 

motivo do sistema linfático das aves serem menores, sendo denominado de portomicrons. 
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Após serem absorvidos, os ácidos graxos serão direcionados ao fígado e serão 

metabolizados, sendo que uma das vias metabólicas é a β-oxidação, a qual resulta na 

produção de adenosina trifosfato (ATP) que é uma molécula fornecedora de energia para o 

metabolismo. No entanto, a gordura pode ser armazenada em adipócitos, como reserva de 

energia em forma de triglicerídeos pela via metabólica. Lai et al.26 ressaltaram a importância 

do fígado no metabolismo da gordura das aves, pois 95% (noventa e cinco por cento) do 

metabolismo do ácido graxo ocorre nesse órgão.  

É importante ressaltar que a idade das aves é um fator que influência na digestão 

dos lipídeos nas primeiras semanas de vida. O trato digestório dos pintos passa por um 

processo de amadurecimento morfofisiológico27. Wiseman et al.28 descreveram que até cinco 

dias após a eclosão, os frangos precisam adquirir capacidade de digerir e assimilar melhor os 

nutrientes presentes nos alimentos.  

O amadurecimento do sistema digestório dos frangos foi estudado por meio da 

avaliação do peso relativo dos órgãos do sistema digestório após a eclosão.  Ao mensurar o 

peso dos órgãos dos frangos, Nir et al.29 observaram o aumento do peso relativo do fígado, 

pâncreas e intestino delgado em relação ao peso vivo. O fígado apresentou aumento relativo 

de 5% aos 5 dias de vida, chegando aos 15% aos 15 dias de vida. O pâncreas apresentou 

aproximadamente 0,5% nos 5 dias de vida e 1,5% nos 15 dias de vida e o intestino delgado 

aproximadamente 5% aos 5 dias de vida e 15 % aos 15 dias de vida. Esse aumento demonstra 

o amadurecimento do sistema digestório nas primeiras semanas de vida após o nascimento.  

Assim, o sistema digestório na fase inicial apresenta limitações na produção de bile e enzimas 

pancreáticas, diminuindo a eficácia da degradação dos lipídeos17,30,31.  

Noy et al.27 quantificaram a produção de bile em frangos de corte entre 4 e 21 dias 

de vida e observaram que o aumento em 10 vezes durante o período avaliado está relacionado 

com o amadurecimento do trato digestório e maior consumo de ração.  Sell30relatou que as 

enzimas do sistema digestório se encontram em baixa concentração após a eclosão dos pintos 

e que tendem a aumentar à medida que os frangos crescem.  

Nitsan et al.32 estudaram o comportamento de produção de lipase pancreática em 

pintos após a eclosão e observaram uma baixa concentração dessa enzima até os 5 dias de 

vida no pós-eclosão (20 UI/kg de peso vivo), atingindo o nível de 50 UI/kg de peso vivo aos 8 
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dias. Portanto, mais ativa na degradação da gordura. Nir et al.29 também pontuaram que a 

capacidade da ação da lipase pancreática pode estender até 8 dias de vida nos frangos de 

corte. Noy et al.27não observaram mudanças significativas na ação das lipases entre 4 a 21 

dias de vida em frangos de corte.  

Nir et al.29 avaliaram o peso corporal de frangos de corte conforme a idade e o 

amadurecimento do trato gastrointestinal. Pintos que pesaram 42 g ao nascer aumentaram seis 

vezes seu peso com 6 dias de vida e aos 23 dias de vida pesaram 554 g. O aumento do peso 

está relacionado com maior capacidade de produzir enzimas responsáveis pela degradação dos 

nutrientes, dentre elas: a gordura e a maior capacidade de ingestão de alimento.  

Tancharoenrat et al.3 estudaram a influência da idade (1ª, 2ª, 3ª e 5ª semanas) 

sobre a digestibilidade aparente da EM e a EM aparente (EMA) de diferentes tipos de gordura 

(óleo de soja, óleo de palma, sebo bovino, gordura de frango) e observaram que o coeficiente 

de metabolizabilidade de todo o trato gastrointestinal foi de 53,2% na primeira semana e que 

aumentaram conforme aumento da idade das aves (80,7; 85,9 e 85,7%). Ao levar em 

consideração energia metabolizável aparente (EMA), esta foi menor na primeira semana 

(3.821,6 kcal/kg) e aumentou (7.428,2; 8.001,4; 8.054,1 Kcal/kg) para segunda, terceira e 

quinta semana, respectivamente. Ao avaliar a EMA e o coeficiente de metabolizabilidade em 

todo o trato digestório dos frangos de corte para o óleo de soja, o valor apresentado na 

primeira semana foi de 59,1% e para a gordura de frango 60%. Após a primeira semana, os 

valores tanto para o óleo de soja quanto para a gordura de frango foram superiores a 80%. O 

baixo valor observado na primeira semana do coeficiente de digestibilidade da gordura e da 

energia metabolizável aparente pode ser explicado pela baixa produção, reciclagem da bile 

(reabsorção intestinal) e pouca produção de lipase pancreática, evidenciando a limitação da 

digestão das diferentes fontes lipídicas, especialmente, na primeira semana.  

 

2.2 – Utilização de fontes lipídicas na dieta de frangos. 

O avanço do melhoramento genético dos frangos de corte aliado a maior taxa de 

crescimento resultaram na necessidade de aumentar os níveis de energia da dieta. Por tais 

motivos, gorduras e óleos têm sido acrescentados na formulação de rações3.  Zapinga et al.32 

destacaram que para frangos de corte expressarem seu máximo potencial genético, uma 
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formulação adequada em níveis de energia deve ser preconizada garantindo melhores índices 

de desempenho ressaltando, portanto, a importância da nutrição. Juntamente com o 

melhoramento genético e a nutrição, estudos e adequações realizados na área de ambiência 

possibilitaram a obtenção de melhores índices zootécnicos.  

Na dieta de aves, a utilização de fontes lipídicas de origem animal ou vegetal tem 

sido praticada e estudada nos últimos anos22. No entanto, é preciso entender a diferença entre 

essas fontes. O regulamento número 68 da União Europeia (UE), datado de 16 de janeiro de 

2013, que trata do catálogo de matérias primas utilizadas na nutrição animal, dispõe sobre o 

processamento e tratamento de matérias primas, em especial, as fontes de óleo e gordura.  

Esse protocolo define que óleo e/ou gordura vegetal é resultado do processo de 

desmucilaginados, refinados e/ou hidrogenados e a gordura animal é produto constituído de 

animais terrestres de sangue quente durante o processamento de suas carcaças33.  

Ravindran et al.2 descreveram que as principais fontes de lipídeos de origem 

vegetal utilizadas nas dietas de frangos de corte são: azeite de dendê, óleo de soja, óleo de 

milho, óleo de girassol, óleo de canola; e as de origem animal são: banha suína, sebo bovino, 

sebo ovino, gordura de frango.  

De acordo com Matheos et al.34, os níveis de energia metabolizável aparente 

(EMA) na dieta podem aumentar com o tipo e com a concentração de gorduras, pois os 

lipídios insaturados apresentam a conformação molecular com maior superfície de contato 

otimizando a ação das lipases. Tancharoenrat et al.17 incluíram 50 g de óleo de soja e sebo 

bovino na dieta de frangos de corte, avaliados com 21 dias de vida, buscando verificar o 

coeficiente de digestibilidade aparente nos diferentes segmentos do intestino delgado 

(duodeno, jejuno e íleo) e observaram maior coeficiente de digestibilidade aparente do óleo de 

soja nos diferentes segmentos do intestino delgado, quando comparado ao sebo bovino. No 

entanto, na porção do íleo, o coeficiente de digestibilidade aparente do óleo de soja foi de 

82% e do sebo bovino de 74% devido a maior relação de gordura insaturada e saturada (I:S) 

do óleo de soja (I:S = 4,63), quando comparado à instauração do sebo bovino (I:S= 1,34). 

Sanchez-Rodriguez et al.15 estudaram o coeficiente de digestibilidade aparente do 

óleo de soja e de palma com inclusão de 6% na dieta de frangos de corte na fase inicial (14 

dias) e de crescimento (35 dias). A relação de gordura insaturada e saturada (I:S) presente na 

dieta com óleo de soja era de 4,41 na fase inicial e de 8,21 na fase de crescimento, enquanto 
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no óleo de palmaeira de 1,38 na fase inicial e de 1,45 na fase de crescimento. Portanto, o óleo 

de soja possui maior grau de insaturação.  Ao avaliar o coeficiente de digestibilidade aparente 

da gordura insaturada e saturada na fase inicial, observaram que o óleo de soja foi superior 

(saturada: 79% e insaturada: 86%) quando comparada ao óleo de palma (saturada: 53% e 

insaturada: 78%). Na fase de crescimento, o coeficiente de digestibilidade de gordura saturada 

e insaturada também foram maiores no óleo de soja (insaturada: 92% e saturada: 88%), 

quando comparada ao de palma (insaturada: 88% e saturada: 75%). Os autores concluíram 

que o maior coeficiente de digestibilidade da gordura insaturada em relação a saturada está 

relacionado com o fato da gordura insaturada ser mais digestível quando comparada a 

insaturada, devido as suas duplas ligações que facilitam a ação das enzimas. Além disso, a 

maior digestibilidade aparente da gordura na fase de crescimento está relacionada com o 

amadurecimento do trato gastrointestinal dos frangos.  

Estudos avaliando o efeito da utilização de diferentes tipos de gordura na dieta de 

frangos de corte mostraram efeito significativo sobre o desempenho e energia metabolizável. 

Jiménez-Moreno et al.35 incluíram na dieta de frangos de corte duas fontes de lipídeos, óleo de 

soja e produtos de graxaria, e verificaram que frangos alimentados com produtos de graxaria 

melhoram significativamente o ganho de peso diário na fase inicial (21 dias).   

No entanto, Firman et al.36 incluíram óleo de soja e um mix de gordura animal e 

vegetal na dieta de frangos de corte, com quatro níveis de energia com 100 kcal/kg de 

diferença entre cada dieta, e avaliaram o desempenho de frangos de corte no período de 1 a 3, 

4 a 5 e 5 a 7 semanas de vida. Esses autores não observaram efeitos da fonte de gordura e do 

aumento dos níveis de EM na ração sobre o desempenho na primeira semana de idade e 

concluíram que a inclusão de gordura e o aumento dos níveis de energia da ração devem ser 

realizados após a primeira semana de vida dos frangos de corte.  

 

2.2.1 Óleo de soja 

A produção de soja no Brasil vem se destacando no cenário econômico tanto em 

nível nacional quanto internacional. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais (ABIOVE), a produção de soja foi de aproximadamente 120, 7 milhões de toneladas, 

enquanto o de óleo de soja foi de 8,7 milhões de toneladas37.  
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Bavaresco et al.38 destacaram que o fato do Brasil apresentar boa capacidade de 

produção de óleo de soja aliada à sua utilização como fonte energética para suplementação de 

exigências nutricionais poderia reduzir custos de produção avícola. Os subprodutos do 

processamento da soja podem ser utilizados na formulação da dieta de aves, dentre os quais se 

destacam o óleo de soja degomado, óleo ácido de soja, óleo de soja refinado, destilado, 

lecitina de soja e glicerol39,40.  

O beneficiamento do óleo refinado de soja segue uma série de processos físicos e 

químicos. Dentre os processos físicos encontram-se a moagem/prensagem e o tratamento 

térmico (70 a 105ºC). O primeiro auxilia na extração do óleo da semente, enquanto o segundo 

diminui a ação das enzimas lipolíticas, bem como a afinidade do óleo pela parte sólida do 

grão. O procedimento químico se baseia na ação do solvente orgânico (hexano) utilizado na 

extração do óleo residual presente na torta do farelo de soja (subproduto resultado da 

moagem). A finalização desses procedimentos resulta na obtenção do óleo bruto de soja41,42.  

A partir do óleo bruto de soja, segue o refinamento do óleo de soja com objetivo 

de melhorar a aparência, odor e sabor. Por isso, durante o refinamento realiza-se a 

degomagem, que é a retirada de produtos como fosfatídeos, proteínas e lecitinas, sendo esta 

última com valor comercial. Durante o beneficiamento do óleo de soja, o branqueamento com 

uso de carvão ativado, desodorização com uso de pressão (2 a 8 mm Hg) e temperatura 

controlada (20 a 25ºC) são importantes, principalmente, para desodorização que auxilia na 

remoção de ácidos graxos livres residuais que atuam na rancificação das gorduras42.  

Nunes e Castilho43descreveram que óleos vegetais têm como característica 

principal a presença de ácidos graxos insaturados de cadeia longa com 16 a 18 átomos de 

carbono, dentre eles: o palmítico, esteárico, linoleico e oleico (Tabela 1). Essa informação 

também foi citada por Ravindrarn et al.2, cujas observações dispõem que para cada 100 g de 

óleo de soja o perfil lipídico era de 10,6 g de ácido palmítico (C16:0), 23,2 g de ácido oleico 

(C18:1) e 59,6 g de ácido linoleico (C18:2).  Esses ácidos graxos aparecem como os 

principais componentes dos triglicerídeos dos óleos de soja4.  
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TABELA 1 – Perfil lipídico do óleo de soja refinado, evidenciando o maior percentual de ácido   
graxo insaturado   

 
Ácidos graxos  Níveis (%) 
Ácido palmítico (C16:0) 10,66 
Ácido esteárico (C18:0) 03,00 
Ácido oleico (C18:1) 22,78 
Ácido Linoleico (C18:2) 56,06 
Ácido Linolênico (C18:3) 06,50 
Outros 01,00 
Fonte: Adaptada de Nunes e Castilhos43.  

 

Gaiotto et al.44 incluíram 4% de óleo de soja, óleo ácido de soja (borra resultado 

do refino do óleo de soja bruto) e sebo bovino, além de mistura na proporção de 50% de óleo 

ácido de soja e sebo, óleo ácido de soja e óleo de soja,  óleo de soja e sebo e verificaram que 

os frangos alimentados com apenas óleo de soja tiveram ganho de peso 3% superior aos 

demais tratamentos estudados, bem como melhor conversão alimentar (1,39 e 1,68) nos dois 

períodos de avaliação (1 a 21 dias e 1 a 42 dias de vida), respectivamente. Levando em 

consideração o óleo de soja e o sebo bovino, o ganho de peso dos frangos alimentados com 

óleo de soja foi maior em relação ao com sebo bovino. Na fase final, o peso vivo e conversão 

alimentar observados nos frangos alimentados com óleo de soja foram melhores que os 

valores observados para os frangos alimentados com sebo.  O resultado do óleo de soja é 

explicado pelo maior nível de gordura insaturada em relação a saturada e o fato dessa gordura 

possuir mais triglicerídeos na sua composição, a qual leva ao estímulo de secreção biliar e 

formação de micelas que melhoram a digestibilidade da gordura.  

Barbour et al.45 estudaram o desempenho de frangos de corte na fase inicial (01 a 

21 dias) e na fase final (22 a 49 dias) que tiveram óleo de soja incluído na sua dieta em 

diferentes quantidades (0, 10, 20 e 30 g/kg) e observaram que não houve diferenças na fase 

inicial, mas que na fase final, o peso vivo dos frangos alimentados com dieta contendo 20 e 30 

g/kg de óleo de soja na dieta foi maior (2,012 e 2,064 kg) em comparação aos tratamentos 

com 0 e 10 g/kg de inclusão de óleo de soja (1,888 kg e 1,997 kg). A superioridade do ganho 

de peso na fase final com a inclusão do óleo de soja na dieta está relacionada com o maior 

nível de energia fornecido pelo óleo de soja, além do amadurecimento do sistema digestório 

dos frangos com a produção de bile e enzimas capazes de digerir com mais eficiência os 

lipídeos.   
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Yang et al.46 utilizaram óleo de soja e óleo de caroço de algodão em diferentes 

proporções (óleo de soja:óleo de caroço de algodão – 0:100, 25:75, 50:50, 75:25 e 100:0) na 

dieta de frangos que tiveram seu desempenho avaliado com intervalos semanais (1ª a 3ª 

semanas, 4ª a 6ª semanas e 1ª a 6ª semanas). O ganho de peso diário para frangos alimentados 

com dietas contendo 50% foi maior, diferindo estatisticamente dos demais níveis de 

proporção (óleo de soja: caroço de algodão - 0:100, 25:75,75:25 e 100:0). Nesse mesmo 

período, a conversão alimentar dos frangos que receberam ração com proporção de 50% de 

óleo de soja apresentou melhor resultado em relação aos que receberam dietas que tiveram 

proporção de óleo de soja: óleo de caroço de algodão de 0:100, 25:75,75:25 e 100:0. Durante 

a avaliação da 1ª e 6ª semana, a proporção de 50% de óleo de soja e 50% de óleo de caroço de 

algodão também foi superior para o ganho de peso diário e a conversão alimentar.  

Fascina et al.47 utilizaram óleo de soja e sebo bovino na dieta de frangos de corte 

em diferentes proporções (óleo de soja:sebo bovino – 0:100, 25:75, 50:50, 75:25 e 100:0), no 

período de 01 a 21 dias de vida, e observam que a conversão alimentar de frangos alimentados 

com dietas com  proporção de 75:25 (óleo de soja:sebo bovino) foi melhor (1,39), quando 

comparada aos tratamentos 0:100, 25:75, 50:50 e 100:0  que tiveram valores de 1,48, 1,44, 

1,40 e 1,41.  Este resultado pode ser explicado pelo efeito sinérgico entre gorduras com alto 

grau de insaturação (óleo de soja) e gorduras com alto grau de saturação (banha suína), pois as 

gorduras insaturadas podem formar micelas mistas (gordura insaturada e saturada) 

favorecendo a digestão e absorção dos diferentes perfis lipídicos.  

Fascina et al. 47 substituíram sebo bovino por óleo de soja na proporção de 0, 25, 

50, 75 e 100% na ração de frangos de corte e observaram que os valores de energia 

metabolizável aparente (EMA) e energia metabolizável aparente corrigida por nitrogênio 

(EMAn) aumentaram linearmente com a inclusão de óleo de soja.  Os valores de EMA e 

EMAn para a inclusão de 0, 25, 50, 75 e 100% foram de 7.882, 8.384, 8.701, 8.801, 9.748 

kcal/kg e 7.542. 8.076, 8.385, 8.727 e 9.721 kcal/kg, respectivamente. O aumento dos níveis 

de energia é justificável devido o óleo de soja ser mais insaturado, o que facilita sua digestão 

e absorção.  

Os níveis de energia do óleo de soja foram determinados por Rostagno et al.48, 

que descreveram que os níveis de energia bruta (EB), metabolizável (EM) e líquida (EL) 

oferecidos com a utilização do óleo de soja na dieta para frangos de corte são 9.333, 8.790 e 
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7.911 kcal/kg, respectivamente. Anteriormente, Nascif et al.49 determinaram que a energia 

bruta contida no óleo de soja degomado é de 9.225,12 kcal/kg para frangos de corte. No 

entanto, Freitas et al.39 encontraram valores de energia metabolizável aparente para óleo de 

soja refinado utilizados na dieta de frangos de corte de 7.679 kcal/kg para pintos e 7.913 

kcal/kg para animais adultos. Junqueira et al. 50 determinaram que o valor de energia bruta do 

óleo de soja refinado foi de 9.866 kcal/kg e de energia metabolizável aparente corrigida para 

retenção de nitrogênio foi de 9.201 kcal/kg. 

 

2.2.2 Gordura de frango 

Na produção avícola, resíduos não comestíveis como penas, sangue, ossos e 

gordura, os quais são gerados na linha de abate dos frangos, poderão ser utilizados na nutrição 

animal por apresentar alto valor energético. A gordura de vísceras de frango ou gordura de 

frango é um produto a base de óleo oriundo da separação da porção gordurosa das partes 

cárneas, vísceras, cabeça e pés das aves 51-53.. Segundo Baião e Lara22, a gordura de vísceras 

de frango representa 1,3% a 1,6% do seu peso corporal, podendo as fêmeas apresentar 

percentual maior que os machos.   

 A produção de gordura de vísceras de frango inicia no setor de graxaria nos 

abatedouros de aves. Com a utilização de uma máquina digestora de vísceras e de autoclave, 

se obtém a extração da gordura de frango e as farinhas de vísceras. A gordura extraída na 

máquina digestora sofre o processo de decantação, a qual é submetida à autoclave, e 

posteriormente passa pelo tanque clarificador obtendo o óleo limpo de vísceras de frango54. 

Centenaro et al.55 descreveram que a gordura de frango, quando comparada as 

demais gorduras de origem animal (banha suína e sebo bovino), apresenta como diferença 

principal uma maior proporção de ácidos graxos insaturados e poli-insaturados, o que leva a 

gordura de frango ser semilíquida em temperatura ambiente, diferindo das demais gorduras de 

origem animal. A gordura de frango contém um perfil lipídico caracterizado pelo seu alto 

percentual de ácido graxo insaturado (aproximadamente 60%), observando uma maior 

proporção (35 a 39%) de ácido graxo monoinsaturado (18:1), denominado ácido graxo oleico, 

conforme Tabela 22,52,56. 
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Aardsma et al.52 utilizaram gordura de frango, óleo de milho refinado, sebo 

bovino e óleo de milho proveniente de fábrica de etanol de milho, os quais foram incluídos na 

dieta nos percentuais de 5 e 10%, para avaliar o desempenho de frangos de corte na  fase 

inicial (10 a 20 dias de vida) e observaram que a maior biodisponibilidade relativa de 96% da 

gordura de frango e de 76% do sebo bovino é devido ao maior grau de  instauração da gordura 

de frango ( 66,12%), quando comparada a da  banha suína (36,31%). Considerando o ganho 

de peso diário, os frangos alimentados com gordura de frango apresentaram peso vivo de 304 

e 340 g para os níveis de inclusão de 5 e 10%, respectivamente, que diferiram estatisticamente 

quando comparados ao peso de frangos alimentados com sebo bovino que foi de 297,7 g/ave 

(5% de inclusão) e 326, 2 g/ave (10% de inclusão). A melhor biodisponibilidade e 

desempenho das aves alimentadas com gordura de frango comparado ao sebo bovino estão 

relacionados com a facilidade na digestão e absorção de gorduras insaturadas.  

No entanto, Kim et al.57 utilizaram dietas com gordura de frango e óleo de milho 

em diferentes proporções (gordura de frango:óleo de milho = 100:0, 75:25, 25:75 e 0:100) nas 

fases inicial, de crescimento e final verificando melhor média de ganho de peso  na fase de 

crescimento de frangos alimentados com dietas na proporção de 75:25 (gordura de frango : 

óleo de milho), quando comparada a dietas com proporções de 100:0 e de  25:75, não 

diferindo das dietas com proporção de 0:100 (gordura de frango:óleo de milho) e não sendo 

observada diferença no desempenho para os outros períodos avaliados.   A conversão 

alimentar também  se comportou de forma igual ao ganho de peso diário, sendo superior com 

dietas contendo 75%:25% de gordura de frango e óleo de milho. A mistura de diferentes 

fontes de lipídeos pode provocar efeito sinérgico. Segundo Ravindran et al.2, o efeito 

sinérgico é caracterizado pela formação de micelas mistas (gorduras saturadas e insaturadas) 

que é provocada pela mistura de diferentes fontes lipídicas. 

Lara et al.58 trabalharam com cinco dietas para frangos de corte, sendo três dietas 

compostas de 100% de gordura de frango, óleo ácido de soja e óleo de soja degomado e 

outras duas dietas, em que uma dieta fora composta com metade de óleo de soja degomado e 

gordura de frango e outra foi composta com mesma proporção de óleo de soja degomado e 

óleo ácido de soja. Quanto ao desempenho, não observaram diferença significativa para o 

ganho de peso de aves alimentadas com gordura de frango, quando comparada ao óleo de soja 

degomado e óleo ácido de soja. Deste modo, não observaram diferença para o ganho de peso 
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de frangos alimentados com a mistura das diferentes fontes de óleo no período total de 

criação. A conversão alimentar, consumo de ração e viabilidade também não apresentaram 

diferença entre os tratamentos testados.  

 

TABELA 2 - Perfil dos ácidos graxos da gordura de frango 
   
Perfil de ácidos graxos  Composição (g.100-1) 

Ácido Cáprico (10:00) - 
Ácido Láurico (12:00)  0,1 

Ácido Mirístico (14:00)  0,8 
Ácido Fisetérico(14:01) 0,2 

Ácido Pentadecílico (15:00) 0,1 
Palmítico (16:00)  25,3 

Palmitoleico (16:01) 7,2 
Ácido Margárico (17:00) 0,1 

Ácido Heptadecnóico (17:01) 0,1 
Ácido Esteárico (18:00)  6,5 

Ácido Oleico (18:1)  37,7 
Ácido Linoleico (18:2)   20,6 

Ácido Lenolênico (18:3)  0,8 
Ácido Araquídico (20:00) 0,2 

Ácido Gadoléico (20:01) 0,3 

Ácido Aracdônico (20:04) - 

Ácido Ecosapentanoico (20: 5n-3) - 
Ácido behênico (22:00) - 

Ácido Cetoléico (22:01)  - 
Ácido decosanóico (22:06 n-3) - 

Ácido lignocérico (24:00) - 

I:S 2.0 
I:S* - Relação de ácidos graxos insaturados:saturados.  
Fonte: Adaptada de Revindran et al.2. 
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Segundo Kim et al.57, as gorduras de frango são usadas na dieta de aves para 

aumentar o nível de energia metabolizável. Lessire e Leclercq59 estudaram os valores da 

energia metabolizável aparente (EMA) e corrigida por nitrogênio (EMAn) da gordura de 

frango e observaram que a EMA da gordura de frango foi maior (9.087 kcal/kg) em relação à 

gordura animal (8.458 kcal/kg) e do sebo bovino (7.016 kcal/kg), na fase inicial. A EMAn se 

comportou de forma igual com maior valor para a gordura de frango (8.625 kcal/kg), quando 

comparadas a gordura animal e bovina com valores de 8.083 e 6.603 kcal/kg.  As EMA e 

EMAn da gordura de frango também foi superior em relação as outras duas fontes de lipídeos 

utilizadas na fase final (9.439 kcal/kg). O fato da EMA e EMAn ser menor no sebo bovino 

está relacionada com seu maior nível de gordura saturada, o que dificulta sua digestibilidade.  

Raccanicci et al.60 estudaram os níveis de energia metabolizável aparente (EMA) 

e energia metabolizável aparente corrigida por nitrogênio (EMAn) da gordura de frango e 

observaram 9.240 kcal/kg para EMA, enquanto o valor para (EMAn) foi de 9.150 kcal/kg, 

valor semelhante ao descrito por Rostagno et al. (2017) que foi de 9.159 kcal/kg.  

Lessire e Leclercq 59 estudaram o coeficiente de metabolizabilidade aparente de 

gordura de frango, sebo bovino e gordura animal, com nível de inclusão de 7% para frangos 

de corte na fase inicial (13 a 17 dias de vida) e fase final (40 e 44 dias de vida). A 

metabolizabilidade aparente da gordura de frango foi maior (83,3%) na fase inicial e na fase 

final (83,1%), quando comparada a gordura animal (75,8%) e (80,5%) e o sebo bovino 

(77,0%) e (72,7%) nas fases inicial e final, respectivamente.  

 

2.3 - Uso de emulsificante na dieta de frangos  

2.3.1 – Caracterização e ação dos emulsificantes 

Segundo Aardsma et al.61, a utilização de aditivos na ração de aves recebeu 

atenção especial a partir de 2006. Dentre os aditivos utilizados atualmente na dieta de frangos 

de corte e que requer estudos mais aprofundados, estão os emulsificantes que agem no 

metabolismo dos lipídeos dos frangos. 

Segundo a instrução normativa nº 13 de novembro de 2004, alterada pela 

instrução normativa de 44/2015, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
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(MAPA)62, os aditivos são substâncias, micro-organismos ou produto formulado adicionado 

intencionalmente à outros produtos, os quais não são utilizados normalmente como 

ingrediente, podendo ter ou não valor nutritivo, mas que melhora as características dos 

produtos destinados à alimentação animal ou demais produtos destinados aos animais, com 

objetivo de melhorar o desempenho dos animais sadios ou atender às necessidades 

nutricionais. O MAPA classifica os aditivos em tecnológicos, sensoriais, nutricionais, 

zootécnicos. O emulsificante é considerado aditivo tecnológico, pois são formados por 

substâncias com finalidade de emulsificação. Porém, ressalta-se que a utilização de 

emulsificantes na nutrição animal tem como intuito a melhoria do desempenho e níveis de 

energia digestível e metabolizável 2,10.  

As emulsificações, realizadas por ação de substâncias emulsificantes, são 

caracterizadas como gotículas de óleo dispersas em superfície63. Franzol e Rezende64 

descreveram que definir os processos de interações químicas na formação de gotícula de 

gordura, também, denominadas de micelas, precisa de mais estudos, mas uma definição mais 

correta de micelas seria glóbulos emulsionados que são conjunto de moléculas anfipáticas, 

com características polares e apolares, dispersas em um líquido (Figura 4).  

Deste modo, os emulsificantes são moléculas que apresentam características 

hidrofílicas e hidrofóbicas tendo como função principal reduzir o tamanho das micelas de 

gordura, facilitando a ação das lipases, aumentando superfície de contato as enzimas e 

hidrolisando as moléculas de triglicerídeos 2,65.  

Andreade-Flores et al.66 descreveram que a ação do emulsificante pode variar 

conforme sua origem, mas destacaram que a redução do tamanho das micelas é a principal 

função desses aditivos, pois quanto menor é o tamanho da partícula de gordura, melhor é a 

emulsão e a estabilização trazida pelo emulsificante.  
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Figura 4 – Micela ou glóbulo de gordura 

representada pelo semicírculo. 
Porção apolar (cadeia de 
hidrocarboneto) e polar 
(extremidades com hidroxilas 
em contato com a água).  
Fonte: Franzol e Rezende 
(2015) 

 

Um dos meios de avaliar a eficácia dos emulsificantes é determinar o valor do seu 

balanço hidrofílico-hidrofóbico. Segundo Verkempinck et al.63, os emulsificantes podem ser 

classificados conforme sua ação de emulsificar gorduras que depende do seu grau de 

hidrofobicidade, em que um valor de equilíbrio hidrofílico-hidrofóbico é estabelecido. Quanto 

maior o valor do equilíbrio hidrofílico-hidrofóbico mais hidrofílico e melhor é a capacidade 

de emulsificação. Por outro lado, quanto menor o valor mais solúvel em gordura é o 

emulsificante.  

O valor do equilíbrio hidrofofílico-hidrofóbico de um emulsificante pode variar de 

0 a 2010. Segundo Davis et al.67, os valores de equilíbrio hidrofílico-hidrofóbico estão 

relacionados com a capacidade de solubilidade em óleo ou água. Valores de 3 a 6 possuem 

maior solubilidade em óleo e valores de 8 a 18 possuem maior solubilidade em água. No 

entanto, valores de 10 a 12 promovem maior estabilidade das emulsões.  Segundo Upadhaya 

et al.65, esses valores aplicados à dieta de aves foram poucos estudados, contudo ponderaram 

que valores próximos a 16 são indicados.  Siyal et al.10 justificaram que valores mais altos de 
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equilíbrio hidrofofílico-hidrofóbico utilizados na dieta de aves é importante, pois os frangos 

consomem 1,5 a 2 vezes mais água que ração, portanto, a relação água:gordura no trato 

gastrointestinal dos frangos é maior.  

 

2.3.2- Classificação dos emulsificantes  

Para Ravindran et al.2 e Syial et al.10, os emulsificantes podem ser naturais, 

quando produzidos pelo próprio animal (bile e fosfolipídios), ou presentes em sementes de 

oleaginosas (lecitina de soja e lisolecitina, lisofosfolipídeo, caseína, globina).  Arshad et al.68 

separaram os emulsificantes em naturais e sintéticos, além de endógenos e exógenos. Os 

naturais são encontrados na composição de alimentos (ácidos biliares, lecitina de soja, 

lisofosfatidilcolina ou lisolecitina, fosfolipídio ou lisofosfolipídio, caseína e globina) e os 

sintéticos são aqueles resultados de processos químicos (ricinoleato de polietilenoglicol de 

glicerol - E484, estearoil-2-lactilato de sódio (SSL) Nonionic - Liprex® poultry). Esses 

mesmos autores separam os emulsificantes enquanto endógenos, aqueles que são produzidos 

pelo próprio animal (ácidos biliares e o fosfolipídeos), e em exógenos, que são incluídos na 

dieta do animal.  

O uso de emulsificantes naturais foi estudado para identificar sua ação sobre o 

desempenho e energia metabolizável aparente em frangos de corte. Zhang et al.69 utilizaram 

dieta sem e com lisofosfatidilcolina (inclusão: 0,5 g/kg) combinados com três fontes lipídicas 

(óleo de soja, sebo e gordura de frango) para avaliar o desempenho de frangos de corte na fase 

inicial e final.  O uso do emulsificante aumentou o peso das aves no período inicial, 

independentemente da fonte lipídica utilizada. Frangos alimentados com dietas contendo 

emulsificante e óleo de soja, sebo e gordura de frango apresentaram maior ganho de peso no 

período de 1 aos 21 dias de vida (566, 538 e 574 g, respectivamente), quando comparados 

com os grupos que receberam dieta sem emulsificante (560, 510 e 544g, respectivamente). Os 

autores concluíram que o resultado obtido está relacionado com a ação do emulsificante sobre 

as fontes lipídicas, cuja formação de micelas possibilitaram melhor ação da bile e da lipase 

pancreática, favorecendo a absorção desse nutriente.  

Guerreiro-Neto et al.70 avaliaram o desempenho de frangos de corte alimentados 

com diferentes fontes lipídicas (óleo de soja, gordura de frango e uma mistura na proporção 
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de 50% de óleo de soja e gordura de frango), com e sem a utilização de emulsificante a base 

de caseína do leite (inclusão de 0,05% na dieta) e em diferentes idades (7, 14 e 42 dias de 

vida). Esses autores observaram que aos 14 dias de idade os frangos alimentados com dietas 

contendo óleo de soja com inclusão de emulsificante obtiveram resultados de desempenho 

melhores para o peso vivo, ganho de peso e conversão alimentar em relação ao grupo que 

receberam dietas com óleo de soja sem emulsificantes, os quais apresentaram piores valores 

de peso vivo, ganho de peso e conversão alimentar. Não foi verificado efeito da inclusão do 

emulsificante em dietas contendo as demais fontes de lipídeo, assim como nas idades de 7 e 

42 dias de vida. 

Dabbou et al.71 adicionaram 0,05% de globina (emulsificante proteico produzido a 

partir de células sanguíneas) em dietas composta por óleo de soja para de frangos nos 

períodos de 1 a 10, 11 a 25 e 26 a 35 dias de vida e observaram melhor conversão alimentar 

com a inclusão de globina, quando comparado à dieta de controle para fase de 1 a 10 dias de 

idade. Conforme explicados pelos autores, a melhora significativa da EMA em frangos 

alimentados com globina (67,8%) comparados ao que não tiveram inclusão da globina 

(63,9%), elevou a deposição de proteína muscular, o que levou à melhora da conversão 

alimentar.   

Para estudarem o uso de emulsificantes sintéticos, Bontempo et al.9 incluíram um 

emulsificante composto por 50% de gliceril, polietilenogicol e ricinoleato (E484) e 50% de 

ácido oleico bidestilado de óleo vegetal na ração para frangos de corte. A quantidade de 

emulsificante adicionado à dieta esteve relacionada com a idade dos frangos (0 a 10 dias: 

1g/kg; 10 a 20 dias: 0,75 g/kg e 20 a 34 dias: 0,5 g/kg). O peso vivo dos frangos foi maior 

quando alimentados com dieta contendo emulsificante aos 20 e 34 dias de vida, quando 

comparado aos alimentados com dieta sem emulsificante. O consumo de ração foi maior em 

frangos alimentados com rações contendo emulsificantes em relação aos frangos alimentados 

com dietas sem emulsificantes, quando avaliados nas idades de 10 a 20, 20 a 34 e 1 a 34 dias. 

Dietas com emulsificante também melhoraram a conversão alimentar dos animais com idade 

de 10 a 20 dias.  

Kamran et al.72 utilizaram o emulsificante poliricinoleato de poliglicerol na dieta 

de frangos de corte com diferentes níveis (0; 0,025%; 0,035% e 0,045%) combinados com 

diferentes fontes lipídicas (óleo de soja, gordura de frango e óleo de soja oxidado). Referidos 
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autores observaram que os frangos de corte que receberam ração com inclusão de 0,035% e 

0,045% de emulsificante no período inicial de criação apresentaram melhor conversão 

alimentar em relação aos demais tratamentos, não sendo observada influência do 

emulsificante no desempenho na fase de crescimento.  

Com relação ao estudo de rendimento de carcaça, Guerreiro – Neto et al.70 

quantificaram o peso relativo de carcaça, peito, coxa e gordura abdominal de frangos de corte 

alimentados com diferentes fontes lipídicas  (óleo de soja, gordura de frango e uma mistura na 

proporção de 50% de óleo de soja e gordura de frango), com e sem a utilização de 

emulsificante a base de caseína do leite (inclusão de 0,05% na dieta), nas diferentes idades (7, 

14 e 42 dias de vida), e não observaram efeito de  interação e diferença entre os tratamentos. 

Mesmo resultado foi constatado por Upadhaya et al.65, que utilizaram duas dietas (níveis 

recomendados de energia metabolizável para as diferentes fases de criação de frangos de corte 

e redução não nível de energia em 50 kcal/kg), em que foram adicionadas 0,075, 0,1 e 0,15% 

de 1,3-diacilglicerol, e não verificaram diferença para o peso relativo dos órgãos e cortes 

selecionados (fígado, moela, gordura abdominal e peito). 

No entanto, segundo Zhao e Kim73, ao estudarem o peso relativo de órgãos 

(fígado, moela, gordura abdominal e peito) de frangos alimentados com dietas com e sem a 

inclusão de emulsificante e níveis de energia basais (3.050 kcal/kg e 3.200 kcal/kg, para as 

fase inicial e final, respectivamente) e dietas com redução de 100 kcal/kg, as quais foram 

adicionadas 0,05 e 0,10% de lisofosfolipídeo, verificaram que o emulsificante reduziu 

significativamente o peso relativo da gordura abdominal de frangos que receberam dietas com 

emulsificante, independente dos níveis de EM. Nas dietas com nível de EM basal sem 

emulsificante, o peso relativo da gordura abdominal foi de 1,72%, enquanto que nas dietas 

com redução da EM e inclusão de 0,05 e 0,1% de emulsificante foi de 1,69 e 1,64%, 

respectivamente. Em dietas que tiveram redução da EM o peso relativo da gordura abdominal 

foi de 1,60% e das dietas com inclusão de 0,05% e 0,1% de emulsificante o valor encontrado 

foi de 1,50 e 1,35%, nessa ordem.  

Estudos recentes têm demostrado que a inclusão de emulsificante na dieta de 

frangos de corte tem possibilitado melhoras significativas na EMA e EMAn, pois agem 

potencializando a digestão e absorção das gorduras e óleos incluídos na ração71,74. Zhanga et 

al.69 utilizaram dietas sem e com lisofosfatidilcolina (inclusão: 0,5 g/kg) na dieta de frangos 
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de corte com três fontes lipídicas (óleo de soja, sebo e gordura de frango) e, ao avaliarem a 

energia metabolizável aparente (EMA) em diferentes idades (14 a 17 e 35 a 38 dias de vida), 

observaram efeito do emulsificante na fase final. Dietas com emulsificante apresentaram 

valores de 3,097,88, 3.050,11, 3.121,76 Kcal/kg e as dietas sem emulsificantes os valores 

encontrados foram de 3.011,89, 2.980,84 e 3.028,61 Kcal/kg, para o óleo de soja, sebo e 

gordura.  

 Guerreiro – Neto et al.70 mensuraram o coeficiente de digestibilidade aparente 

para matéria seca, proteína bruta, fibra bruta e extrato etéreo da dieta de frangos de corte 

alimentados com diferentes fontes lipídicas (óleo de soja, gordura de frango e uma mistura na 

proporção de 50% de óleo de soja e gordura de frango) e com a utilização de emulsificante a 

base de caseína do leite (inclusão de 0,05% na dieta). Referidos autores verificam pior 

coeficiente de metabolizabilidade de proteína (60,95%) no tratamento com emulsificante, em 

relação as diferentes dietas sem emulsificante (69,92%). De forma diferente, a inclusão do 

emulsificante aumentou o coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo (94,74%) 

quando comparado aos tratamentos sem a inclusão (92,59%).  

Upadhaya et al.65 buscaram avaliar o coeficiente de digestibilidade aparente total, 

da gordura e da matéria seca de frangos de corte no período de 35 dias, divididos nas fases 

inicial e de crescimento, com utilização de duas dietas, sendo uma basal com níveis de energia 

metabolizável de 3.050 e 3.200 kcal/kg e outra com baixa energia metabolizável de 2.905 e 

3.100 kcal/kg. Para dietas com níveis menores de energia metabolizável foi incluído 

emulsificante (1,3-diacylglycerol) na proporção de 0,075, 0,1 e 0,15%, totalizando cinco 

dietas diferentes. A inclusão do emulsificante nas dietas com baixa energia melhorou a 

digestibilidade aparente total da energia bruta (75,11; 75,21 e 74,90% com a adição de 0,075, 

0,1 e 0,15% do emulsificante na dieta, respectivamente), enquanto a dieta basal e de baixa 

energia sem emulsificantes os valores observados foram de 74,26 e 73,25%. O coeficiente de 

digestibilidade da matéria seca e da gordura se comportou da mesma forma que a 

digestibilidade total aparente da energia bruta com efeito positivo para o uso do emulsificante.  

Papadopoulos et al.75 buscaram estudar a digestibilidade da gordura e energia 

metabolizável aparente corrigida por nitrogênio (EMAn), com a utilização de lisofosfolipídeo 

na dieta de frangos, combinados com níveis diferentes de energia metabolizável (2.968,9, 

3.107,4 e 3.167,15 Kcal/kg nas fases inicial, crescimento e final, respectivamente) e com 
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redução dos níveis de energia metabolizável. As dietas de baixa energia tiveram redução de 

64,4 Kcal/kg de EMAn em relação a dieta controle nas diferentes fases de criação. Para as 

dietas de baixa energia foram adicionados 500g e 300g de lisolecitina/tonelada, totalizando 

quatro diferentes dietas oferecidas. Referidos autores observaram que aos 35 dias de vida 

(idade da avaliação) a EMAn foi maior em dietas com nível de energia recomendada e dieta 

com baixa energia e inclusão de 500 e 300 g de emulsificante (3.057,2, 3.033,3 e 3.081,1 

Kcal/kg, respectivamente), enquanto na dieta com baixo nível de energia sem emulsificante o 

valor da EMAn foi de 2.961,7 Kcal/kg. A digestibilidade da gordura também foi maior com a 

inclusão do emulsificante (500 g = 85,5% e 300 g = 84,7%) diferindo da dieta com níveis de 

energia recomendado que foi de 77,1%.    

Liu et al.76 estudaram a adição de 0,05% de emulsificante, composto por estearoil-

2-lactilato de sódio (95%) de sódioestearoil-2-lactilato (5%), em dietas com dois níveis de 

energia metabolizável, recomendada e com redução (3.050 e 2.950 kcal/kg; 3.149 e 3.051 

kcal/kg e 3.248 e 3.140 kcal/kg) nas fases inicial, de crescimento e final, respectivamente. 

Esses autores avaliaram a digestibilidade aparente total da matéria seca, nitrogênio, energia 

bruta e gordura.  Não observaram interação entre os níveis de energia e a inclusão do 

emulsificante na ração. No entanto, dietas com baixo nível de energia metabolizável e 

inclusão do emulsificante aumentou a digestibilidade aparente total da energia bruta 

(70,63%), quando comparado a dietas de baixa energia metabolizável e sem emulsificante 

(68,05%). Do mesmo modo, a digestibilidade do nitrogênio com dietas de baixa energia 

metabolizável foi maior com emulsificante (79,94%) em relação a dieta com baixo nível de 

energia metabolizável e sem emulsificante (77,55%). Dietas com níveis recomendados de 

energia metabolizável não apresentaram diferença com ou sem a adição do emulsificante. 

O uso do emulsificante na dieta de frangos de corte melhora as características 

histomorfométricas e o desenvolvimento do intestino, bem como a saúde intestinal. Os 

emulsificantes agem  positivamente na altura dos vilos e na relação vilo:cripta, pois melhora a 

absorção das gorduras, o que pode contribuir para uma melhora na histomorfometria intestinal 

de frangos de corte 77,78. 

Em estudo com frangos de corte alimentados com dieta contendo emulsificante, 

Chen et al.77 quantificaram a histomorfometria intestinal (altura de vilos e profundidade de 

cripta), sendo que o emulsificante (lisofosfolipídio) foi incluído nas dietas em diferentes 
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porcentagens (de 0, 0,025, 0,050 e 0,075%) e as dietas tinham dois níveis de energia 

metabolizável (normal ou baixa energia: redução de 100 kcal/kg). Os níveis estudados de EM 

foram considerados normais de 3.000, 3.090 e 3.170 kcal/kg para as fases inicial, crescimento 

e final. Ao avaliarem a altura dos vilos aos 21 dias de vida dos frangos, observaram efeito 

linear positivo do emulsificante na ração em relação ao aumento da altura dos vilos do 

duodeno. Quanto à profundidade de cripta no duodeno, houve redução da profundidade da 

cripta à medida que os níveis de lisofosfolipídio aumentaram na dieta. Para o jejuno, não foi 

observado diferença entre os tratamentos.  

Dabbou et al. 79 estudaram a histomorfometria intestinal de frangos alimentados 

com ração contendo emulsificante, globina e plasma seco suíno (0,08%), nas idades de 12 e 

40 dias de vida, e não verificaram melhora na altura dos vilos, profundidade de cripta e 

relação vilo:cripta em dietas com ou sem a adição de emulsificante.   

Hermier et al.80descreveram que o metabolismo dos lipídeos interfere nos níveis 

de lipoproteínas no sangue, uma vez que a gordura catabolizada e absorvida no intestino é 

direcionada ao fígado, onde é sintetizado as lipoproteínas. Estudos tem apontado alterações no 

perfil bioquímico sanguíneo, em especial, o HDL, LDL, colesterol total e triglicerídeos com o 

uso de emulsificantes na dieta81,82.  

Para os parâmetros séricos sanguíneos, estudos foram realizados com o uso de 

emulsificantes na dieta de frangos de corte. Liu et al. (2019) buscaram quantificar os níveis 

séricos sanquíneos de triglicerol, colesterol, HDL e LDL utilizando duas dietas, com e sem 

adição de 0,05% de emulsificante, composto por estearoil-2-lactilato de sódio (95%) de 

sódioestearoil-2-lactilato (5%), em dieta de frangos de corte com dois níveis de energia 

metabolizável, consideradas normal e baixa (3.050 e 2.950 kcal/kg; 3.149 e 3.051 kcal/kg e 

3.248 e 3.140 kcal/kg) nas fases inicial, crescimento e final, respectivamente, e   não 

observaram  diferença entre os níveis de energia e a inclusão ou não do emulsificante na 

ração. 

Guerreiro – Neto et al.70 quantificaram os níveis séricos no sangue de colesterol 

total, HDL e triglicerídeos em frangos de corte alimentados com diferentes fontes lipídicas 

(óleo de soja, gordura de frango e uma mistura na proporção de 50% de óleo de soja e gordura 

de frango), com e sem a utilização de emulsificante a base de caseína do leite (inclusão de 
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0,05% na dieta), aos 42 dias de vida e também não observaram interação e efeito das fontes 

lipídicas ou da inclusão ou não do emulsificante.  

Esses resultados diferem dos observados por Saleh et al.83, que mensuraram os 

níveis séricos sanquíneos de triglicerol, colesterol total, HDL e LDL, glicose, proteína total, 

globulina, albumina, creatina e ácido úrico ao incluírem um complexo de três tipos de 

emulsificantes (fosfatidilcolina, lisofosfatididil colina e Ricinoleato de Polietileno Glicol) na 

proporção de 0,05% em dietas de frangos alimentados com diferentes níveis de energia 

metabolizável (recomendadas e redução de 50 kcal/kg). Referidos autores observaram que 

frangos alimentados com dietas sem redução dos níveis de energia apresentaram maior valor 

para o colesterol total e HDL, em relação ao grupo submetido às dietas com redução de 

energia metabolizável sem emulsificante e com emulsificante. Não foi verificada diferença 

para os demais tratamentos. Os autores concluíram que o uso de emulsificante pode reduzir os 

níveis de ácidos graxos livres e colesterol no plasma sanguíneo. 

 

2.4 - Lecitina de Soja 

O termo lecitina está associado a uma mistura de lipídeos obtidos comercialmente 

em produtos como ovos, leite, peixe e sementes de oleaginosas, principalmente, a soja (Robert 

et al., 2020). A lecitina de soja é obtida durante o processo de degomagem do grão de soja e 

seu rendimento fica em torno de 2 a 3 %84. 

O perfil lipídico da lecitina de soja apresenta 83,97% e instauração 15,51%, bem 

como maior concentração de ácido graxo oleico (23,6%) e linoleico (54,21%)85. Outra 

particularidade da lecitina de soja é possuir aspecto hidrofílico e hidrofóbico e ser composta 

por ácidos fosfóricos ligados a bases nitrogenadas formando estruturas como: fosfaditilcolina, 

fosfatidiletanolamina e fosfatilinositol86. Segundo Araújo84, a lecitina de soja é composta por 

20% de fosfaditilcolina, 15% de fosfatidiletanolamina e 20% de fosfatidilinositol.  

Assim, a lecitina de soja age, principalmente, envolvendo a molécula de gordura 

reduzindo a tensão superficial existente entre as fases sólidas e líquidas como uma substância 

emulsificadora atuando na formação de micelas87. A ação emulsificadora é realizada também 

pela fosfotidilcolina que, ao entrar em contato com a fosfolipase A2 (enzima liberada pelo 
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pâncreas) se converte em lisofosfatidilcolina, sendo esta uma molécula possuidora de 

propriedade emulsificante. Por isso, os fosfolipídios que compõe a lecitina de soja quando 

entram em contato com a lipase pancreática otimizam a digestão e absorção das gorduras 

presentes na dieta88.  

Siyal et al.89 incluíram lecitina de soja (0,05% e 0,1%) na dieta de frangos de corte 

com óleo de palma e observaram melhora significativa no ganho de peso na fase inicial (1 a 

21 dias) e final (21 a 42 dias), bem como ao considerar todo o período de criação (1 a 42 

dias). Com relação à conversão alimentar, frangos alimentados com dietas que continham 

0,1% de lecitina de soja apresentaram melhora na conversão alimentar quando comparado ao 

tratamento sem a inclusão do emulsificante, mas não diferiu do tratamento com 0,05%.  

Majdolhosseini et al.74 avaliaram o desempenho de frangos utilizando dietas com 

níveis recomendados e/ou redução da energia metabolizável combinadas com ou sem a 

inclusão de lecitina de soja (0,01%) e duas fontes lipídicas (óleo de soja e gordura animal), 

totalizando 16 tratamentos (2x2x2). Os autores não verificaram interações para os fatores 

estudados (EM x emulsificante x fonte lipídica). No entanto, a inclusão do emulsificante 

melhorou o peso vivo na fase inicial quando comparado ao tratamento sem o emulsificante. 

Uma melhora no peso vivo também foi observada com o uso do óleo de soja em relação à 

gordura de frango. A conversão alimentar com o uso do emulsificante foi melhor quando 

comparado a dietas sem emulsificante no período experimental total, qual seja de 1 a 42 dias 

de vida.  

A inclusão de lecitina de soja na dieta de frangos de corte pode aumentar os níveis 

de EMA da dieta, o que levaria a melhores índices de rendimento de carcaça, conforme 

descrito por Dabbou et al.79 ao pontuarem que o uso do emulsificante pode reduzir o 

catabolismo proteico, otimizando o crescimento muscular e dos órgãos.  

Ao avaliar o rendimento de carcaça de frangos de corte que tiveram inclusão de 

lecitina na ração, Oliveira et al.90 não observaram diferença para o rendimento de carcaça, 

peito, coxas e gordura abdominal de frangos de corte alimentados com dietas de diferentes 

níveis de energia metabolizável (recomendável e com redução de 30, 60 e 90 kcal/kg) e com 

inclusão de lecitina de soja (0,025%) e lipase (10.000 UI/kg). O mesmo resultado foi 

observado por Liu et al. (2020), que incluíram 0,1% de lecitina de soja na dieta de frangos de 
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corte e não verificaram diferença significativa para o rendimento de carcaça de frangos de 

corte. Majdolhosseini et al.74 também não verificaram diferença significativa na inclusão de 

0,01% de lecitina de soja no rendimento de carcaça de frangos alimentados com gordura de 

frango ou óleo de soja.  

Alguns estudos foram realizados para avaliar o peso relativo de órgãos digestórios 

de frangos alimentados com dieta contento lecitina de soja.  Oliveira et al.90, ao incluírem 

lecitina de soja (0,025%) na ração de frango de corte associada ou não a lipase, não 

verificaram diferença significativa para o peso relativo do fígado, pâncreas e intestino 

delgado. Resultado este semelhante ao obtido por Majdolhosseini et al.74 e Liu et al.76, em que 

não verificaram efeito significativo na adição ou não de 0,1% de lecitina de soja na dieta de 

frangos de corte quanto ao peso relativo do fígado.   

Siyal et al.89 ao incluírem 0,05% e 0,1% de lecitina de soja da dieta de frangos de 

corte verificaram significativa redução do peso do fígado quando alimentados com dieta que 

continha emulsificante na fase inicial. Na fase final, o peso do fígado foi maior no tratamento 

com inclusão de 0,1% na dieta, diferindo dos demais. Não foi verificado efeito dos 

tratamentos para o peso do pâncreas nas fases inicial e final. 

A lecitina de soja de soja quando incluída na dieta de frangos de corte pode 

melhorar os níveis de EMA e EMAn devido sua ação emulsificadora, por isso vários autores 

tem se dedicado ao estudo dessa substância para melhorar os níveis de energia da dieta10,40,74.  

Oliveira et al.90 determinaram os valores de EMA, CMMS CMEB, EMEE de 

frangos de corte que tiveram inclusão de 0,025% de lecitina de soja em dietas com redução ou 

não da energia metabolizável na fase inicial e de crescimento. Na fase inicial, a dieta controle 

apresentou melhora significativa para os valores de EMA (3.480 Kcal/kg) e CMEE (92,5%), 

quando comparado a dieta com emulsificante (EMA: 3.411 Kcal/kg; CMEE: 91,1%). Não foi 

verificada diferença para o CMMS e CMEB. Na fase de crescimento, não ficou verificada 

diferença entre os tratamentos.  

Siyal et al.89 ao incluírem 0,05 e 0,1% de lecitina de soja na dieta de frangos de 

corte avaliaram o CMMS, CMEE, CMPB e CMEB na fase inicial e final e verificaram que a 

adição de 0,1% de lecitina de soja melhorou de forma significativa o CMMS, CMEE, CMPB 

e CMEB, os quais apresentaram valores superiores (86,60, 78,55, 77,04 e 76,96%, 
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respectivamente) quando comparado com as dietas sem a inclusão do emulsificante (79,24, 

71,61, 71,21 e 67,94%, respectivamente) na fase inicial. Entretanto, quando comparado ao 

nível de inclusão de 0,05% de emulsificante, houve melhora apenas para o CMMS. 

Majdolhosseini et al.74determinaram a EMAn e o CMMS, CMPB CMEE   em 

dietas com a inclusão de 0,1% de lecitina de soja na dieta de frangos de corte com dois níveis 

de energia e duas fontes lipídicas (óleo de soja e gordura de frango) e não verificaram 

interação entre os fatores (emulsificante x fonte lipídica), mas observaram que a inclusão do 

emulsificante melhorou de forma significativa o valor da EMAn (3.090,7 Kcal/kg) em relação 

à dieta sem emulsificante (3.007,1 Kcal MJ/kg). Entretanto, Liu et al. (2020) não observaram 

valores superiores para o CMMS, CMEE e CMN com inclusão de 0,1% de emulsificante 

comercial a base de lecitina de soja na dieta de frangos de corte, apenas observaram efeito 

para o CDEE que foi maior (81,33%) quando comparado ao tratamento sem emulsificante 

(77,80%). Os autores concluíram que os melhores coeficientes de digestibilidade, 

principalmente, na fase inicial, pode ser atribuído a ação emulsificante da lecitina de soja que 

favoreceu a melhor absorção de nutrientes, pois nessa fase ocorre baixa produção de sais 

biliares e lipase pancreática. Quanto ao melhor CDEE, o emulsificante agiu favorecendo a 

formação de micelas que potencializou a digestão e absorção da gordura.  

Majdolhosseini et al.74 avaliaram a altura das vilosidades, profundidade de cripta e 

relação altura de vilos e profundidade de cripta para frangos de corte que tiveram inclusão de 

0,1% de lecitina de soja na dieta, com níveis de energia reduzida e basal e duas fontes de 

lipídeos (óleo de soja e gordura de frango). Referidos autores observaram que a altura de 

vilosidade aumentou de forma significativa com a inclusão do emulsificante (1558µm) 

quando comparado ao tratamento sem emulsificante (1459 µm), assim como foi observado 

com relação altura de vilo e profundidade de cripta (com emulsificante: 5,34 µm e sem 

emulsificante: 4,68 µm). A profundidade de cripta foi menor em frangos alimentados com 

dieta e emulsificante. 

Syial et al.89determinaram os níveis séricos sanguíneos de colesterol total, 

triglicerídeos, HDL e LDL de frangos de corte alimentados com três rações (sem 

emulsificante, inclusão de 0,05 e 0,1% de lecitina de soja) e também observaram valores 

maiores dos níveis sérios do colesterol total, triglicerídeos, HDL de frangos alimentados com 

dietas sem emulsificante e não verificaram alteração nos níveis de HDL. Segundo os autores, 
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o mecanismo da ação da lecitina de soja na redução dos níveis sérios dos triglicerídeos e LDL 

não estão totalmente esclarecidos.  

Majdolhosseini et al.74 avaliaram os níveis séricos de colesterol total (CT), 

triglicerídeos (TG), HDL e LDL em frangos de corte na fase final (42 dias de vida) recebendo 

ou não a inclusão de 0,1% de emulsificante na dieta, com dois níveis de energia metabolizável 

(basal e reduzida) e duas fontes de lipídeos (óleo de soja e gordura de frango) não havendo 

interação. Observaram, também, que os níveis de triglicerídeos diferiram de forma 

significativa com valor maior (94,42 mg/dL) para frangos que receberam dieta com 

emulsificante, quando comparados aos que não receberam (86,58 mg/dL). No entanto, os 

níveis sérios de LDL foram menores para frangos alimentados com emulsificante na ração 

(35,19 mg/dL) em relação aos que não continham emulsificante na ração (44,04 mg/dL). A 

redução dos níveis de triglicerídeo e LDL com uso da lecitina de soja pode ser explicado pela 

rápida metabolização da gordura no fígado, com aumento da atividade da enzima lipoproteína 

lipase e a alta depuração dos quilomicrons no sangue. 
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CAPÍTULO 2 - DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES DE 
METABOLIZABILIDADE DOS NUTRIENTES E DA ENERGIA 
METABOLIZÁVEL APARENTE DE RAÇÕES COM DIFERENTES 
NÍVEIS DE ENERGIA E COM INCLUSÃO DE EMULSIFICANTE 
PARA FRANGOS   

RESUMO 

Objetivou-se avaliar a energia metabolizável aparente e corrigida por nitrogênio e os 
coeficientes de metabolizabilidade dos nutrientes das raçoes em frangos alimentados com 
dietas contendo emulsificante e diferentes níveis de energia. Foram realizados dois ensaios 
metabólicos (10 a 14 dias e 30 a 35 dias de vida) e determinou-se o coeficiente de 
metabolizabilidade de matéria seca (CMMS), nitrogênio (CMN), extrato etéreo (CMEE), 
energia bruta (CMEB), balanço de nitrogênio (BN), energia metabolizável aparente (EMA) e 
corrigida por nitrogênio (EMAn). O delineamento foi inteiramente casualizado com três 
níveis de energia metabolizável (EM) na dieta para cada idade avaliada (10 a 14 dias: 2.950, 
3.050 e 3.150 kcal/kg e para 30 a 35 dias: 3.100, 3.150 e 3.200 kcal/kg), com ou sem a 
inclusão (0,125%) do emulsificante Nutri-Lise®, a base de lecitina de soja. Na fase inicial, a 
inclusão do emulsificante nas dietas com 2.950 e 3.050 kcal/kg aumentou o CMMM (73,58 e 
74,04), o CMN (70,28 e 73,58) e o BN (64,85 e 72,92), bem como a EMAn (3.580,06) em 
relação as dietas sem emulsificante. Na fase de crescimento, a EMA foi maior com uso do 
emulsificante para dietas com níveis de EM de 3.100 e 3.150 kcal/kg. Já na EMAn houve 
efeito do emulsificante, sendo maior apenas para dietas com 3.100 kcal/. Para os Coeficientes 
de metabolizabilidade dos nutrientes das rações com diferentes níveis de EM, houve maior 
CMEE para dietas com 3.150 e 3.200 kcal/kg em relação as dietas com 3.100 kcal/kg. 
Conclui-se, que a inclusão do emulsificante em dietas com menor nível de EM melhorou a 
EMAn, CMN e o BN na fase inicial e a EMAn. Na fase de crescimento, a inclusão do 
emulsificante melhorou a EMA e a EMAn sendo indicado em dietas de frangos de corte com 
níveis reduzidos de EM.  

Palavras – chave: Emulsificação, lecitina de soja, metabolizabilidade.   
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CHAPTER 2 – DETERMINATION OF DIGESTIBILITY COEFFICIENTS ENERGY 

OF NUTRIENTS AND APPARENT METABOLIZED ENERGY WITH DIFFERENT 

LEVELS OF ENERGY AND WITH THE INCLUSION OF EMULSIFYING FOR 

BROILERS 

ABSTRACT 

This study aimed to assess the apparent and corrected ME by nitrogen and the digestibility 
coefficients of the feed nutrients in broilers fed with diets containing emulsifying and 
different energy levels. Two metabolic experiments were conducted (10 to 14 days and 30 to 
35 days of age), which determined the digestibility coefficients of dry matter (DCDM), 
nitrogen (DCN), ether extract (DCEE), crude energy (DCCE), nitrogen balance (NB), 
apparent metabolized energy (AME) and corrected by nitrogen (AMEn). The broilers were 
split into a completely randomized design with three different levels of ME in the diet to each 
assessed age: 10 to 14 days (2,950; 3,050; and 3,150 kcal/kg) and 30 to 35 days (3,100; 3,150; 
and 3,200 kcal/kg) with or without the inclusion (1.125%) of the emulsifying Nutri-Lise®, 
which has soy lecithin as its main component. On the initial phase, the inclusion of the 
emulsifying, the diets with 2,950 and 3,050 kcal/kg increased the DCDM (73.58 and 74.04), 
the DCN (70.28 and 73.58) and the NB (64.85 and 72.92), as well as the AMEn (3,580.06) 
when comparing to the diets without the emulsifying. On the growing phase, AME was higher 
when the emulsifying was used in the diets with ME 3,100 and 3,150 kcal/kg. AMEn suffered 
effects of the emulsifying, but it was higher only in the diets with ME 3,100 kcal/kg. To the 
digestibility coefficients of the feed nutrients with different levels of ME, the DCEE was 
higher to the diets with ME 3,150 and 3,200 kcal/kg when comparing to the diets with ME 
3,100 kcal/kg. It can be concluded that the inclusion of the emulsifying in diets with lower 
levels of ME improved the AMEn, DCN and the NB on the initial phase and the AME and 
AMEn on the growing phase, which are indicated in diets of broilers with reduced levels of 
ME. 

Keywords: Emulsification, soy lecithin, digestibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na produção avícola, a nutrição é essencial para otimizar os índices de 

produtividade como ganho de peso, conversão alimentar e rendimento de carcaça. 

Tancharoenrat et al.1 destacaram que com o melhoramento genético e, portanto, com o 

aumento dos ganhos de desempenho zootécnicos das linhagens modernas, o requerimento 

nutricional tornou-se maior em frangos de corte. Salientando, no entanto, que para alcançar 

melhor índices zootécnicos as exigências nutricionais devem ser atingidas. Ravindran et al.2 

relataram que os lipídeos aumentam a densidade energética da ração por apresentarem 2,25 

vezes mais energia quando comparado aos carboidratos e proteínas, por isso são incluídos na 

dieta de frangos de corte.  

A energia metabolizável (EM), energia metabolizável aparente (EMA) e energia 

metabolizável corrigida por nitrogênio (EMAn) têm sido estudadas em diferentes fontes 

lipídicas para frangos e os valores podem ser alterados em função do tamanho da cadeia 

carbônica do ácido graxo e da relação de ácidos graxos insaturados e saturados presente nos 

lipídeos3.  

Uma das formas de melhorar a metabolizabilidade dos lipídeos inseridos na dieta 

de frangos de corte é com a inclusão de emulsificante na ração4. Esses aditivos podem ser 

naturais (lecitina de soja, globina e caseína) ou sintéticos (estearoil – 2 – lactilato de sódio e  

Ricinoleato de glicerol polietilenoglicol )5. A lecitina de soja é um subproduto do 

processamento da soja que pode ser utilizada como emulsificante, uma vez que possui 

característica hidrofílica e hidrofóbica, apresentando afinidade com a gordura e com a água, 

agindo assim na emulsificação dos lipídeos6. 

Estudos recentes têm sido realizados para verificar o efeito da inclusão de 

emulsificantes para rações de frangos de corte, pois podem levar a redução dos níveis de 

gordura e de óleos na ração, reduzindo o custo de produção. Serpunja e Kim et al.7  relataram 

que a inclusão de emulsificante pode elevar a energia metabolizável na dieta uma vez que 

esses produtos agem nos mecanismos fisiológicos e bioquímicos que envolvem a digestão da 

gordura melhorando sua metabolizabilidade.  
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 Oliveira et al.8e Park et al.9 demonstraram que o emulsificante (lecitina de soja e 

lisolecitina) adicionado em dietas com baixo nível de energia metabolizável proporcionou 

resultados semelhantes ou superiores as dietas com nível de energia metabolizável 

recomendado sem emulsificante, em relação ao coeficiente de metaboizabilidade da matéria 

seca, nitrogênio e gordura. Também observaram aumento da energia metabolizável aparente e 

corrigida por nitrogênio da ração com a inclusão de emulsificante.  

Bootiam et al.10 ao incluírem 0,15% lisofosfolipídeo (emulsificante) na dieta de 

frangos de corte com nível de energia metabolizável recomendado e reduzido (3.150 kcal/kg, 

3.100 kcal/kg, respectivamente) verificaram melhor resultado do coeficiente de 

metabolizabilidade da proteína bruta e gordura. Majdolhosseini et al.11 utilizaram diferentes 

níveis de energia metabolizável na dieta de frangos (3.097,83 MJ/kg e 2.997,52 Kcal/kg) e 

verificaram que a EMAn aumentou com a utilização do emulsificante. 

No entanto, conforme descrito por Siyal et al.12, os níveis de inclusão e o tipo de 

emulsificante podem interferir na emulsificação e metabolizabilidade da gordura sendo 

necessários mais estudos.  

Assim, objetivou-se determinar a energia metabolizável aparente e energia 

metabolizável aparente corrigida por nitrogênio em dietas com três níveis de energia 

metabolizável, com e sem a inclusão de emulsificante, bem como o balanço do nitrogênio, os 

coeficientes de metabolizabilidade de matéria seca, extrato etéreo, nitrogênio e energia bruta 

em frangos de corte nas fases inicial e de crescimento.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi conduzido no aviário experimental da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, devidamente aprovado pela Comissão de Ética 

de Uso de Animais (CEUA), sob o protocolo de número 068/16. 

Foram realizados dois ensaios de metabolismo, sendo um na fase inicial (10 a 14 

dias de idade) e outro na fase de crescimento (30 a 35 dias de idade).  Foram utilizados pintos 
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da linhagem Cobb®, alojados em gaiolas de arame galvanizado com dimensões 0,90 m x 0,60 

m x 0,45 m.  

As rações experimentais foram fareladas, a base de milho e farelo de soja, e foram 

formuladas seguindo as recomendações nutricionais de Rostagno et al.13, conforme Tabelas 1 

para ração da fase inicial e Tabela 2 para fase de crescimento. 

 

TABELA 1 – Composição percentual e níveis de energia na dieta das rações experimentais da fase 
inicial (7 a 21 dias) 

 
 Níveis de energia 
Ingredientes 2.950 kcal/kg 3.050 kcal/kg 3.150 kcal/kg 
Milho moído  54,00 51,65 49,31 
Soja Farelo 45% 37,25 37,67 38,09 
Far. Carne e ossos 45% 4,00 4,00 4,00 
Amido* 0,50 0,50 0,50 
Fosfato bicálcico 0,50 0,50 0,51 
Óleo de soja 1,83 3,76 5,69 
Calcário 0,43 0,43 0,42 
Sal comum 0,46 0,46 0,46 
DL- metionina 99% 0,39 0,38 0,38 
L- Lisina HCl 98% 0,18 0,17 0,16 
L- Treonina 0,07 0,07 0,07 
Suplemento mineral e vitamínico1  0,40 0,40 0,40 
Total (%) 100 100 100 
 Composição calculada 
Proteína Bruta (%) 23,31 23,31 23,31 
Energia metabolizável (kcal/kg) 2.950 3.050 3.150 
Cálcio (%) 0,88 0,88 0,88 
Fosforo disponível (%) 0,42 0,42 0,42 
Lisina digestível (%) 1,26 1,26 1,26 
Metionina+ cistina digestível (%) 0,93 0,93 0,93 
Sódio (%) 0,218 0,218 0,218 
Treonina digestível (%) 0,83 0,83 0,83 
Triptofano digestível (%)  0,25 0,25 0,25 
¹ Suplemento vitamínico – mineral: níveis de garantia por quilograma de produto: Àcido fólico 1.600,00 mg, 
Ácido pantotênico 24,96 g, Biotina 80 mg, Hidróxido de tolueno butilado 100 mg, Niacina 67,20 g, Selênio 600 
mg, Vitamina A 13.4440.000 UI, Vitamina B1 500 mg, Vitamina B12 9.200 mcg, Vitamina B2 9.600 mg, 
Vitamina B6 4.992 mg, Vitamina D3 3.200.000 UI, Vitamina E 21.000 UI, Vitamina K3 2.880 mg, Cobre 15 g, 
Ferro 90 g, Iodo 1.500 mg, Manganês 150 g, Zinco140 g. *Emulsificante composto de 500 g de lecitina de soja 
para cada 1.000 g de Nutri-Lyso® que foi utilizado em substituição ao amido.  
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TABELA 2 – Composição percentual e níveis de energia metabolizável na dieta das rações 
experimentais da fase inicial (21 a 35 dias) 

 
 Níveis de energia 
Ingredientes 3.100 kcal/kg 3.150 kcal/kg 3.200 kcal/kg 
Milho moído  60,56 59,26 58,09 
Soja Farelo 45% 30,02 30,26 30,47 
Far. Carne e ossos 45% 4,00 4,00 4,00 
Amido* 0,50 0,50 0,50 
Fosfato bicálcico 0,31 0,31 0,31 
Óleo de soja 2,87 3,88 4,85 
Calcário 0,30 0,30 0,30 
Sal comum 0,37 0,44 0,44 
DL- metionina 99% 0,36 0,36 0,36 
L- Lisina HCl 98% 0,23 0,23 0,22 
L- Treonina 0,07 0,07 0,07 
Suplemento mineral e vitamínico1  0,40 0,40 0,40 
Total (%) 100 100 100 
 Composição calculada 
Proteína Bruta (%) 20,58 20,58 20,58 
Energia metabolizável (kcal/kg) 3.100 3.150 3.200 
Cálcio (%) 0,76 0,76 0,76 
Fosforo disponível (%) 0,37 0,37 0,37 
Lisina digestível (%) 1,12 1,12 1,12 
Metionina+ cistina digestível (%) 0,83 0,83 0,83 
Sódio (%) 0,18 0,21 0,21 
Treonina digestível (%) 0,74 0,74 0,74 
Triptofano digestível (%)  0,21 0,21 0,21 
¹ Suplemento vitamínico – mineral: níveis de garantia por quilograma de produto: Àcido fólico 1.600,00 mg, 
Ácido pantotênico 24,96 g, Biotina 80 mg, Hidróxido de tolueno butilado 100 mg, Niacina 67,20 g, Selênio 600 
mg, Vitamina A 13.4440.000 UI, Vitamina B1 500 mg, Vitamina B12 9.200 mcg, Vitamina B2 9.600 mg, 
Vitamina B6 4.992 mg, Vitamina D3 3.200.000 UI, Vitamina E 21.000 UI, Vitamina K3 2.880 mg, Cobre 15 g, 
Ferro 90 g, Iodo 1.500 mg, Manganês 150 g, Zinco140 g. *Emulsificante composto de 500 g de lecitina de soja 
para cada 1.000 g de Nutri-Lyso® que foi utilizado em substituição ao amido. 

 

O emulsificante comercial, Nutri-Lyse®, adicionado à ração era composto de 

lecitina de soja, sílica, antioxidantes e farinha de trigo. Conforme o nível de garantia 

informado pelo fabricante, para cada 1.000 g do produto, 500 g era composto por lecitina de 

soja.  Foi incluído na dieta 0,125% do produto na dieta em substituição ao amido, seguindo a 

recomendação do fabricante que é de 0,05% a 0,15%.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema 

fatorial 3x2 (ração com três níveis de energia metabolizável, com ou sem a inclusão do 

emulsificante na dieta), com seis tratamentos. Na fase inicial, os pintos receberam dieta 

contendo os níveis de 2.950, 3.050 e 3.150 kcal/kg de energia metabolizável (EM), sendo a 

parcela experimental de 10 pintos, com seis repetições, totalizando 360 aves.  Na fase de 
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crescimento foram utilizadas 210 aves, sendo sete repetições com cinco frangos por repetição 

e os níveis de energia metabolizável testados foram: 3.100, 3.150 e 3.200 kcal/kg de ração.  

 

O ensaio metabólico foi conduzido pelo método de coleta total de excretas, com 

excretas coletadas às 8 h e às 17 h, em bandejas de lâminas de zinco, revestidas de material 

plástico. As rações foram  marcadas com óxido de ferro, adicionado na proporção de 1% na 

ração, para determinar o início e o fim do período de coleta15.  

Após a coleta, as excretas foram armazenadas em sacos plásticos, devidamente 

identificados e congeladas em freezer à temperatura de -10ºC. Ao final do período de coleta, 

as excretas foram descongeladas, homogeneizadas, conforme os tratamentos.  Uma 

quantidade aproximada de 300 g das amostras homogeneizadas foi submetida à pré-secagem 

em estufa de ventilação forçada por 72 h. Finalizada a secagem, as amostras foram moídas em 

peneira de 1 mm para se determinar os níveis de matéria seca (MS), extrato etéreo (EE) e 

energia bruta (EB)16. 

Seguindo a metodologia proposta por Silva e Queiroz (2006), foram determinadas os 

valores da matéria seca (MS), extrato etéreo (EE), nitrogênio (N). Os valores das variáveis 

citadas foram utilizados para calcular os valores de energia metabolizável aparente (EMA), 

energia metabolizável aparente corrigida (EMAn) para balanço de nitrogênio (BN) e o 

coeficiente de metabolizabilidade dos nutrientes (CM) foram calculados por meio de equações 

descritas por Sakomura e Rostagno17, como descrito abaixo:  

 

CM (%) = Nutriente ingerido (g) – nutriente excretado x 100 
    Nutriente ingerido 

 
EMA = EB ingerida (kcal) – EB excretada (kcal) 

       Ms ingerida (kg) 
 

EMAn (kcal/kg) = EB ingerida (Kcal) – EB excretada (kcal) – 8,22 x BN (g) 
              MS ingerida (g) 

 
BN (g) = N ingerido (g) – N excretado (g) 
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Para avaliação estatística, foi realizada a análise de variância (ANOVA) utilizando 

o software SAS18 e as médias comparadas pelo teste F (5%) para as variáveis de energia 

metabolizável, energia metabolizável corrigida por nitrogênio, coeficiente de 

metabolizabilidade da matéria seca, extrato etéreo, energia bruta, nitrogênio e balanço do 

nitrogênio.  Nas interações entre os grupos estudados, níveis de energia metabolizável da dieta 

e o emulsificante as médias foram comparadas pelo teste t-student (5%). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na fase inicial (Tabela 3), não houve efeito de interação entre os grupos estudados 

(níveis de energia metabolizável na ração e a adição do emulsificante, a base de lecitina de 

soja, (p>0,05) sobre os coeficientes de metabolizabilidade da matéria seca (CMMS). No 

entanto, houve efeito da energia metabolizável sobre CMMS (p= 0,0269), sendo que a ração 

com 3.150 kcal/kg de EM proporcionou maior CMMS (74,37%) em relação aos demais 

níveis.  

 

TABELA 3 - Coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca (CMMS) e de extrato etéreo (CMEE) 
de frangos de corte alimentados com diferentes níveis de energia metabolizável (EM) na 
ração, com inclusão de emulsificante (EL), na fase inicial 

Variável EM 
(Kcal/kg) 

Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV EM EL EM*EL 

CMMS (%) 

2.950 73,70 72,42 73,06 B 1,52 0,0269 0,1275 0,4352 
3.050 73,80 73,54 73,67 B     
3.150 74,48 74,26 74,37 A     
Média 73,99 73,41      

CMEE (%) 
 

2.950 84,62 87,50 86,06 2,99 0,4026 0,8139 0,2406 
3.050 86,73 85,92 86,33     
3.150 88,39 87,08 87,73     
Média 86,58 86,57      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre níveis de energia x emulsificante foi aplicado teste t-student a 5%. 
CV = coeficiente de variação (%). 

 

Conforme foi descrito por Ravindran et al.2, o aumento nos níveis de lipídeos na 

dieta reduz a taxa de passagem, o que pode levar ao aumento da absorção de nutrientes. No 

presente estudo, dietas com  maior nível de energia metabolizável (EM) tiveram maior nível 

de inclusão de óleo de soja. Assim, como o aumento da energia metabolizável está 
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relacionado com o aumento dos níveis de óleo de soja na dieta (5,69% de óleo na dieta de 

3.150 kcal/kg de ração), pode-se sugerir que o óleo em maiores níveis reduziu a taxa de 

passagem  no trato gastrointestinal, elevando o coeficiente de metabolizabilidade da matéria 

seca (CMMS).  

Resultado contrário foi observado por Oliveira et al.8, que não verificaram 

diferença no CMMS na dieta de frangos de corte na fase inicial com redução de 30, 60 e 90 

kcal/kg a partir do nível basal de energia metabolizável na dieta (3.100 kcal/kg) em frangos de 

corte na fase inicial (10 a 14 dias).  

Não foi observada interação entre os níveis de EM e emulsificante na dieta e 

também não houve efeito (p>0,05) dos tratamentos para o Coeficiente de Metabolizabilidade 

do Extrato Etéreo (CMEE) (Tabela 3). Não houve efeito do emulsificante e esse fato pode 

estar associado à fase inicial (10 a 14 dias de idade), no qual o sistema digestório ainda está 

em fase de processo de amadurecimento. Conforme verificado por Liu et al.17  que destacaram 

que frangos na fase inicial (1 a 28 dias de idade) não apresentam diferença significativa 

quando tiverem  seu desempenho avaliados, que destacaram que em aves jovens a 

metabolização da gordura é menor.  

No entanto, relatos contraditórios são encontrados na literatura. Nitsan et al.18 e 

Noy e Sklan19, ao estudarem o amadurecimento do sistema digestório de pintos de corte, 

observaram que os níveis de lipase pancreática apresentaram níveis adequados na primeira 

semana de vida. Assim, com base nesses teóricos e suas literaturas, pode-se sugerir também 

que no presente estudo o nível utilizado de inclusão da lecitina de soja não foi capaz de 

melhorar o CMEE. Tan et al.20 ao incluírem (0,05%) do emulsificante ricinoleato de 

polietilenoglicol em dietas de frango de corte com óleo de farelo de arroz não verificaram 

diferença na digestibilidade dos lipídios na fase inicial e concluíram que o tipo e os níveis de 

emulsificante podem interferir na digestibilidade dos lipídios. O mesmo foi relatado por Siyal 

et al.12, que pontuaram que o tipo do emulsificante e concentração utilizada influenciam na 

emulsão das fontes lipídicas.   

Na Tabela 4, está apresentado os valores obtidos para balanço de nitrogênio (BN) 

e coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio (CMN). Quanto ao BN na fase inicial foi 

observada interação entre os níveis de energia metabolizável da ração e a adição do 
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emulsificante (p=0,0001). A presença do emulsificante na ração aumentou o BN nas dietas 

com 2.950 e 3.050 kcal/kg, no entanto, não influenciou o BN na dieta com 3.150kcal. A dieta 

com menor nível de energia (2.950 kcal/kg) e sem a presença de emulsificante apresentou pior 

resultado (49,46%) quando comparada aos demais tratamentos estudados. Wealleans et al.21 

verificaram um aumento na retenção de nitrogênio de frangos de corte na fase inicial que 

tiveram a inclusão de lisolecitina (emulsificante) na dieta. Syial et al.12 descreveram que o 

emulsificante pode favorecer a absorção de outros nutrientes e não somente a gordura. O 

coeficiente de metabolizabilidade de outros nutrientes, nesse caso, o nitrogênio, podem ser 

influenciados pela inclusão do emulsificante na dieta, pois ao reduzir o tamanho dos globos de 

lipídeos favorece a maior dispersão dos outros nutrientes que, ao entrarem em contato com as 

vilosidades, podem ser mais absorvidos22. O maior balanço de nitrogênio observado nesse 

estudo com a inclusão da lecitina de soja na dieta com baixo nível de energia pode levar a 

uma melhora do desempenho dos frangos, uma vez que na fase de crescimento a maior 

retenção de nitrogênio pode estar correlacionada com a deposição de proteína muscular, 

melhorando do desempenho dos frangos. Andreotti et al.23 descreveram que frangos na fase 

de crescimento apresentam maior retenção de nitrogênio que pode ser direcionado a ganho 

muscular.  

 

TABELA 4 - Balanço de nitrogênio (BN) e coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio (CMN) de 
frangos de corte alimentados com diferentes níveis de energia metabolizável (EM) com 
a inclusão de emulsificante (EL) na fase inicial  

Variável EM 
(Kcal/kg) 

Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV EM EL EM*EL 

BN (%) 

2.950 64,85aB 49,46bC 57,16 5,63 0,0001 0,0001 0,0001 
3.050 72,92aA 61,79bB 67,35     
3.150 69,72aA 69,62aA 69,67     
Média 69,16 60,29      

CMN (%) 

2.950 70,28aB 62,73bC 66,50 3,17 0,0001 0,0001 0,0009 
3.050 73,58aB 69,87bB 71,72     
3.150 74,04aA 74,22aA 74,13     
Média 72,63 68,94      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre níveis de energia x emulsificante foi aplicado teste t-student a 5%. 
CV = coeficiente de variação (%). 
 

Para o coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio (CMN) (Tabela 4), houve 

efeito (p=0,0009) de interação entre os níveis de energia da ração e adição do emulsificante. 
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Frangos alimentados com dietas contendo emulsificante apresentaram  maior CMN em dietas 

com baixos níveis de energia (2.950 e 3.050kcal/kg), em relação às dietas (2.950 e 

3.050kcal/kg) sem emulsificante. A ração com 2.950 kcal apresentou resultado semelhante a 

ração com 3.050kcal quando foi adicionado o emulsificante, no entanto, dietas sem inclusão 

do emulsificante, o valor do CMN com a ração que continha 2.950 kcal foi inferior ao CMN 

da ração com 3.050kcal (p<0,05).  

No presente trabalho, verificou-se que o emulsificante ao atuar sobre a fonte de 

gordura aumentou o CMN, confirmando o conceito que o emulsificante pode melhorar a 

metabolizabilidade de outros nutrientes da dieta. Do mesmo modo, Syial et al.12 verificaram 

que a adição de 0,01% de lecitina de soja na dieta de frangos de corte, com 21 dias de vida, 

aumentou o CMN, o que evidência a importância do emulsificante não somente na 

metabolizabilidade da gordura, mas também na sua ação indireta na absorção de outros 

nutrientes. Na ração com maior nível de EM (3.150 kcal/kg) não houve efeito (p>0,05) com a 

adição do emulsificante para CMN.  

Na Tabela 5 estão apresentados os resultados do CMEB, EMA e EMAn da ração 

de frangos na fase inicial.  

TABELA 5 - Coeficiente de metabolizabilidade da energia bruta (CMEB), energia metabolizável 
aparente (EMA), corrigida para balanço de nitrogênio (EMAn) de frangos alimentados 
com diferentes níveis de energia metabolizável (EM), com a inclusão de emulsificante 
(EL) na fase inicial  

Variável EM (Kcal/kg) Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV EM EL EM*EL 

CMEB (%) 

2.950 77,68 77,25 77,46B 1,30 0,0019 0,4441 0,9893 
3.050 77,85 77,68 77,77B     
3.150 79,11 78,92 79,02A     
Média 78,22 77,95      

EMA 
(Kcal/kg) 

2.950 3.631 3.667 3.649B 1,31 0,0001 0,1365 0,7136 
3.050 3.658 3.664 3.661B     
3.150 3.837 3,867 3.852A     
Média 3.709 3.732      

EMAn 
(kcal/kg) 

2.950 3.398 3.508 3.453B 1,26 0,0001 0,0002 0,9260 
3.050 3.419 3.465 3.442B     
3.150 3.606 3.640 3.623A     
Média 3.538a 3.474b      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre níveis de energia x emulsificante foi aplicado teste t-student a 5%. 
CV = coeficiente de variação (%) 
EM* - os valores de energia metabolizável encontram-se menores que os da EMA e EMAn pois, foram 
determinados com base na matéria seca (MS).  
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Com relação ao CMEB, não houve (p>0,05) interação entre os grupos estudados. 

No entanto, houve efeito (p<0,05) da energia metabolizável da ração. Pode-se observar que o 

maior (p=0,0019) CMEB foi encontrado para ração com 3.150 kcal/kg de energia 

metabolizável da ração, em relação aos níveis de 2.950 kcal/kg e 3.050 kcal/kg, que não 

diferiram entre si. O aumento do coeficiente de metabolizabilidade de energia bruta (CMEB) 

pode ter relação com o maior nível de inclusão de óleo de soja na dieta com EM de 3.150 

kcal/kg com diferença de 3,86 e 1,93% a mais, quando comparado às dietas com 2.950 e 

3.050 kca/kg, respectivamente. 

O fato dos lipídeos possuírem 2,25 vezes a mais de energia, em relação aos 

carboidratos e a proteínas, é a razão de ser um ingrediente importante na formulação de dietas 

com alta densidade energética, elevando aos valores de energia metabolizável da dieta24.  

Não houve interação (p>0,05) para a EMA com relação ao emulsificante e os 

diferentes níveis de energia utilizados na dieta (Tabela 5), bem como não foi verificado o 

efeito do emulsificante para essa variável. Porém, pode-se observar que a dieta com energia 

metabolizável de 3.150 kcal/kg apresentou maior nível de EMA na ração (p=0,0001), em 

relação as dietas de 2.950 e 3.050, sendo que essas não diferiram entre si. O aumento da EMA 

está relacionado com o maior nível de inclusão de óleo de soja na dieta25. Pode se inferir 

também nesse caso que, com a redução da taxa de passagem provocada pelo aumento dos 

níveis de óleo na dieta com maior valor de EM, a absorção de outros nutrientes pode ter 

contribuído para o aumento da EMA observado.  

Além do nível maior de inclusão de óleos nas dietas de alta densidade, a fonte 

lipídica utilizado também influência na metabolizabilidade da gordura. Segundo Thng et al.26, 

dentre as fontes de óleo vegetal a que possui maior nível de EMA é o óleo de soja, por 

apresentar maior relação de gordura insaturada e saturada (I:S: 4,74). De acordo com Kuiken 

e Behnke 27, a insaturação proporciona à cadeia carbônica de ácidos graxos insaturados um 

ângulo formando no ponto de insaturação de 114º facilitando a ação dos ácidos biliares e da 

lipase pancreática, pois aumenta a superfície de contato entre a enzima e o substrato, 

otimizando a digestão e emulsificação da gordura e potencializando sua absorção na borda de 

escova do intestino, efeito contrário ao observado em ácidos graxos saturados que tem 

configuração de 180º. Desse modo, não só o aumento dos níveis de óleo de soja na dieta que 
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reduz a velocidade de passagem da digesta no intestino delgado, mas também a configuração 

da cadeia carbônica dessa fonte de gordura que facilita sua metabolizabilidade nas dietas de 

frango de corte, elevando os níveis de EMA.   

Outro fator importante a ser considerado é o tamanho da cadeia carbônica que 

forma o ácido graxo. Çeneiz e Çiftci28 destacaram que ácidos graxos de cadeia curta ou média 

podem ser melhor absorvidos, pois não necessitam formar micelas e possuem maior 

solubilidade em água, além do tipo de transporte pela membrana do enterócito ser passivo. 

Conforme descrito por Nunes e Castilhos29, o óleo de soja refinado apresenta um percentual 

total de 89, 06% de ácidos graxos de cadeira longa (com 18 carbonos), assim, o tamanho da 

cadeia carbônica poderia dificultar a metabolizabilidade, mas a presença da instauração 

favorece a metabolizabilidade dessa fonte de gordura.  

Para EMAn não houve interação (p>0,05) significativa entre os níveis de energia 

da ração e o emulsificante, porém  houve diferença (p=0,0001) para níveis de energia da ração 

e para a adição do emulsificante (p=,0002), sendo maior o valor de EMAn para rações com 

3.150 kcal/kg de energia metabolizável em relação às dietas com 2.950 e 3.050 kcal/kg, que 

não diferiram entre si.  O maior valor de EMAn encontrado nas dietas com maior nível de EM 

pode ser justificado pelo maior percentual de inclusão de óleo de soja na dieta (5,69%), assim 

como foi verificado na EMA.  

Para o tratamento com emulsificante foi observada uma diferença (p= 0,0002) de 

63,84 kcal/kg a mais, independentemente do nível de energia utilizado. Essa diferença pode 

ser explicada pela ação do emulsificante na gordura formando micelas que, ao sofrerem ação 

dos ácidos biliares e das lipases pancreáticas, podem ter seu tamanho reduzido e ao entrarem 

em contato com a borda de escova do intestino são absorvidas e em seguida metabolizadas, 

melhorando os níveis de EMAn2,12. Andrade et al.30 pontuaram que a EMAn tem como 

objetivo corrigir a EMA com base no BN e, portanto, essa energia quando corrigida não 

contribui para o aumento da energia das fezes, pois o nitrogênio foi retido no organismo. 

Deste modo, pode-se inferir que a energia EMAn pode favorecer o desempenho dos frangos 

de corte, pois no nitrogênio retido poderá ser metabolizado dando origem à proteína muscular.  

Em relação ao ensaio de metabolismo da fase de crescimento, de 30 a 35 dias de 

idade, pode-se observar que para os dados do CMMS e do CMEE (Tabela 6) não foi 
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verificado interação entre os fatores e nem efeito dos níveis de EM utilizados na ração e ou da 

inclusão de lecitina de soja para o CMMS (p>0,05). O resultado apresentado pode ser em 

função do amadurecimento do sistema digestório tanto na produção da enzima lipase 

pancreática quanto dos ácidos biliares. O aumento do tamanho do trato digestório com a idade 

dos frangos também pode influenciar na absorção dos nutrientes, pois há maior área de 

contato com o trato gastrointestinal, em especial, com o intestino, o que poderia favorecer 

uma maior absorção31.  

Oliveira et al.8 também não observaram efeito do emulsificante sobre o CMMS da 

dieta de frangos na fase de crescimento. Frangos alimentados com dietas com redução da EM 

de 90 kcal/kg em relação a EM da dieta basal (3.250 kcal/kg) e com a inclusão de 0,025% de 

lecitina de soja não apresentaram resultados melhores em relação as dietas sem emulsificante, 

o que sugere que a lecitina de soja não foi capaz de melhorar o CMMS, sendo necessários 

mais estudos sobre a ação do emulsificante na absorção de outros nutrientes além da gordura.  

 

TABELA 6 - Coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca (CMMS) e do extrato etéreo (CMEE), 
de frangos alimentados com dietas com diferentes níveis de energia metabolizável (EM) 
e com inclusão de emulsificante (EL), na fase de crescimento  

Variável EM 
(Kcal/kg) 

Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV EM EL EM*EL 

CMMS (%) 

3.100 76,86 76,82 76,84 2,05 0,4050 0,7837 0,9913 
3.150 77,68 77,50 77,59     
3.200 77,60 77,42 77,51     
Média 77,38 77,24      

CMEE (%) 

3.100 85,94 86,40 86,17B 1,45 0,0030 0,3133 0,3933 
3.150 88,82 87,98 88,40A     
3.200 89,01 87,76 88,39A     
Média 87,92 87,38      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre níveis de energia x emulsificante foi aplicado teste t-student a 5%. 
CV = coeficiente de variação (%). 

 

No entanto, resultado oposto foi observado por Upadhaya et al.32, que estudando 

frangos de corte alimentados com dietas com diferentes níveis de EM (basal: 3.200 kcal/kg e 

baixa: 3.100 kcal/kg), inclusão do emulsificante 1,3 diacilglicerol em diferentes proporções 

(0,075; 0,1 e 0,15%) e sebo bovino, verificaram que o CMMS foi maior em dietas com maior 

nível de energia, bem como a inclusão do emulsificante otimizou o CMMS à medida em que 
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se aumentou os níveis de inclusão do emulsificante. A divergência entre os resultados de 

pesquisas pode estar relacionada com as diferenças das fontes da gordura, o tipo de 

emulsificante utilizado e a proporção incluída na dieta.  

Não foi observado interação (p>0,05) entre os grupos estudados para o CMEE 

(Tabela 6). No entanto, houve efeito dos níveis de EM da ração no CMEE (p=0,0030), no 

qual foi constatado valores maiores (88,40 e 88,39%) para as rações com 3.150 e 3.200 

kcal/kg, respectivamente, quando comparado a dieta com nível de energia de 3.100 kcal que 

apresentou valor de 86,17%. Park et al.9 verificaram em seus estudos que o coeficiente de 

metabolizabilidade do extrato etéreo em dietas de frango de corte na fase de crescimento com 

níveis recomendados de energia metabolizável (3.200 kcal/Kg) foi maior quando comparado à 

dieta com menor nível de energia metabolizável (3.100 kcal/kg) na fase de crescimento.  

 Diferente da fase inicial, em que somente dieta com maior nível de EM (3.150 

kcal/kg) apresentou efeito positivo no CMEE, na fase de crescimento o efeito em dois níveis 

de EM da dieta (3.150 e 3.200 kcal/kg) pode estar relacionado com o desenvolvimento do 

sistema digestório. Vários autores relataram que o aumento do peso dos órgãos como fígado e 

pâncreas estão diretamente envolvidos na emulsificação e degradação das moléculas de 

gordura, com a presença de substrato, que aumentam a produção de enzimas otimizando a 

metabolizabilidade das gorduras 2,19,33. 

Para o BN e o CMN, na fase de crescimento (Tabela 7) não foi observado 

interação (p >0,05) entre os grupos estudados (níveis de energia metabolizável na ração e a 

adição do emulsificante a base de lecitina de soja).  

Não houve efeito dos tratamentos (p >0,05) no BN para os níveis de energia 

metabolizável utilizados nas rações, bem como não houve efeito (p>0,05) da inclusão do 

emulsificante na dieta. Oliveira et al.8 sugeriram que o mecanismo de ação do emulsificante 

em dietas com redução dos níveis de energia em relação à absorção de outros nutrientes, além 

da gordura, deveriam ser alvo de mais estudos, uma vez que na literatura encontram-se 

resultados conflitantes.  
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TABELA 7 – Balanço do nitrogênio (BN) e Coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio (CMN) 
de frangos alimentados com diferentes níveis de energia metabolizável (EM) com 
inclusão de emulsificante (EL), na fase de crescimento  

Variável EM 
(Kcal/kg) 

Emulsificante  Valor de P 
Com Sem média CV EM EL EM*EL 

BN (%) 

3.100 63,54 62,21 62,87 13,96 0,1983 0,2453 0,3121 
3.150 66,44 68,57 67,50     
3.200 64,42 73,63 69,09     
Média 64,80 68,18      

CMN (%) 

3.100 64,49 64,41 64,95 7,91 0,0594 0,2892 0,8449 
3.150 67,74 70,56 69,15     
3.200 68,63 70,24 69,43     
Média 66,95 68,73      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre níveis de energia x emulsificante foi aplicado teste t-student a 5%. 
CV = coeficiente de variação (%). 
 

 

Para a variável CMEB (Tabela 8), não foi observada interação (p>0,05) entre o 

emulsificante e a energia metabolizável das dietas, bem como não houve efeito (p>0,05) da 

energia metabolizável e nem do emulsificante das rações.   

 
TABELA 8 - Coeficiente de metabolizabilidade de energia bruta (CMEB), energia metabolizável 

aparente (EMA), corrigida para balanço de nitrogênio (EMAn) de frangos alimentados 
com diferentes níveis de energia metabolizável (EM), com inclusão de emulsificante 
(EL) na fase de crescimento 

Variável EM 
(Kcal/kg) 

Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV EM EL EM*LS 

CMEB (%) 

3.100 80,73 81,71 81,22 1,62 0,9574 0,337 0,5968 
3.150 81,31    81,33 81,32     
3.200 81,27 81,46 81,36     
Média 81,11 81,51      

EMA 
(kcal/kg) 

3.100 3.862aA 3.697bC 3.780,04 1,62 0,3616 0,0052 0,0001 
3.150 3.801aB 3.783bB 3.792,31     
3.200 3.806aB 3.820aA 3.813,31     

Média 3.823,4
6 

3.7666,97      

EMAn 
(kcal/kg) 

3.100 3.729aB 3.506bB 3.618,36 1,74 0,7879 0,0001 0,0001 
3.150 3.625aA 3.589aA 3.607,46     
3.200 3.629aA 3.618aA 3.623,66     
Média 3.661 3.571      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre níveis de energia x emulsificante foi aplicado teste t-student a 5%. 
CV = coeficiente de variação (%). 
EM* - os valores de energia metabolizável encontram-se menores que os da EMA e EMAn pois, foram 
determinados com base na matéria seca(MS).  
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Park et al.9 verificaram que dietas com nível de EM basal (3.200 kcal/kg) 

apresentaram valores maiores de CMEB, quando comparados dietas com redução do nível de 

EM (3.100 kcal/kg). Também observaram que a inclusão de 0,06% de lisolecitina de soja em 

dietas com 3.100 kcal/kg resultou em maior CMEB, quando comparada com a dieta com 

mesmo nível de EM sem emulsificante. Não verificaram diferenças para CMEB entre as 

dietas com nível de EM indicado (3.200 kcal) e reduzido (3.100 kcal) quando utilizou o 

emulsificante, concluindo que a ação do emulsificante melhorou a digestibilidade e a absorção 

da gordura, aumentando a disponibilidade de energia.   

Neste estudo, observou-se que houve o aumento do CMEE na fase de crescimento 

em dietas com 3.150 e 3.200 kcal/kg, mas não houve efeito sobre o CMEB, podendo ter 

relação com a origem do emulsificante (natural ou artificial) e o nível de inclusão na dieta que 

pode interferir no CMEB (Siyal et al., 2017). Upadhaya et al.32 adicionaram 1,3 diacilglicerol 

(emulsificante) nas proporções de 0,075, 0,10 e 0,15 % em dietas com níveis reduzidos de 

energia metabolizável e verificaram aumento no CMEB conforme aumentava os níveis de 

inclusão do emulsificante, portanto, o nível de emulsificante utilizado na dieta também tem 

efeito sobre o processo de metabolização da gordura.  

Para a EMA na fase de crescimento (30 a 35 dias) foi verificado interação 

(p=0,0001) para os níveis de energia metabolizável da dieta e inclusão do emulsificante 

(Tabela 8). Dietas com menor nível de energia metabolizável (3.100 kcal/kg e 3.150 kcal/kg) 

apresentaram melhora significativa na EMA com a inclusão do emulsificante, quando 

comparadas as sem emulsificante. No entanto, para a dieta com 3.200 kcal/kg de energia 

metabolizável, não houve efeito do emulsificante sobre EMA, ou seja, o emulsificante 

apresentou resultados positivos somente quando a EM da dieta foi reduzida em 50 ou em 100 

kcal.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Oliveira et al.8, que incluíram 0,025% 

de lecitina de soja na dieta de frangos de corte na fase de crescimento (31 a 37 dias) e não 

verificaram diferença para EMA da dieta controle (3.350 kcal/kg) sem emulsificante em 

relação a dieta com emulsificante e o nível de EMA reduzido (3.160 kcal/kg). Dabbou et al.4 

verificaram que a inclusão de 0,01% de globina na dieta de frangos de corte aumentou de 

forma significativa a EMA da dieta de frangos na fase de crescimento. Tan et al.20 também 

verificaram que a inclusão de riconoleato de polietilenoglicol (0,05%) melhorou EMA de 
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frangos de corte com 35 dias de vida. Zapinga et al.34 descreveram que o emulsificante pode 

agir aumentando os níveis de energia na dieta, resultado da ação do emulsificante na 

metabolização da gordura.  

Com a utilização do emulsificante na ração pode-se observar aumento (p=0,0052) 

da EMA em dietas com 3.100 kcal/kg, em relação a dietas com 3.150 e 3.200 kcal/kg de EM. 

No entanto, em dietas sem emulsificante esse nível de EM na ração apresentou o pior 

resultado de EMA. Dietas com 3.100 kcal/kg de EM com a inclusão de emulsificante tiveram 

a menor percentagem de óleo na ração (2,87%) e apresentaram a mesma EMA, enquanto 

dietas com 3.150 e 3.200 kcal/kg tiveram inclusão de óleo de soja de 3,88 e 4,85%, 

respectivamente. Siyal et al. (2017) destacaram que um dos objetivos de se incluir 

emulsificante na dieta de frangos de corte é reduzir os níveis de óleo na dieta e, mesmo assim, 

obter níveis de energia metabolizável aparente atendendo as exigências dos frangos de corte e 

garantindo bom desempenho.  

Houve interação (p=0,0001) para os grupos estudados para EMAn, sendo que 

dietas com energia metabolizável de 3.100 kcal/kg com emulsificante apresentou maior 

EMAn (3.729, 84 kcal/kg), quando comparada a dieta sem emulsificante (3.506,89 kcal/kg) 

(Tabela 8). Não houve efeito do emulsificante (p>0,05) para dietas com 3.150 e 3.200 kcal/kg 

de energia metabolizável.  

Majdolhosseini et al.35, estudando somente a inclusão de emulsificante na ração,  

incluíram 0,1% de lecitina de soja na dieta de frangos na fase de crescimento (38 dias de 

idade) e verificaram que nas dietas com emulsificante a EMAn foi maior (3.090,7 Kcal/kg), 

quando comparada as dietas sem emulsificante (3.007, 1 Kcal/kg) e descreveram que o uso de 

emulsificante exógeno na dieta de frangos de corte aumenta a absorção da gordura nos 

enterócitos resultando numa melhor metabolizabilidade da gordura na dieta.  

Assim, como observado na energia metabolizável (EM), o emulsificante agiu 

facilitando a digestão e absorção da gordura, o que pode levar à melhora dos níveis de energia 

metabolizável aparente e corrigida por nitrogênio. Zaefarian et al.36 verificaram que a EMAn 

melhorou com a adição do emulsificante, pois a maior relação de ácidos graxos insaturados 

nesse tipo de óleo pode favorecer a emulsificação e a absorção de gordura, aumentando os 

níveis de energia metabolizável aparente da dieta.  
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4. CONCLUSÃO  

 

 A inclusão de lecitina de soja (emulsificante) é indicada para frangos de corte, pois 

permite reduzir a energia metabolizável da dieta, melhorando a energia metabolizável 

aparente corrigida por nitrogênio nas fases inicial e de crescimento, bem como a da energia 

metabolizável aparente com frangos com idade de 35 dias. A melhora do balanço do 

nitrogênio e do coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio na fase inicial com a redução 

dos níveis de energia metabolizável da dieta ressalta a importância da inclusão da lecitina de 

soja.  
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CAPÍTULO 3 – DESEMPENHO E A HISTOMORMOMETRIA INTESTINAL DE 
FRANGOS COM INCLUSÃO DE EMULSIFICANTE EM DIETAS COM DUAS 
FONTES LIPÍDICAS 

 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar o desempenho e rendimento de carcaça de frangos, 
percentual de extrato etéreo nas excretas, histomorfometria intestinal e perfil sérico 
sanguíneo. Os frangos foram alimentados com ração contendo duas fontes lipídicas com um 
emulsificante comercial. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial 2x2, emulsificante e duas fontes de lipídeo (gordura de frango e óleo de soja), quatro 
tratamentos, oito repetições, 18 frangos na unidade experimental. Foi incluído 0,05% de 
Nutri-Lyse® (emulsificante a base de lecitina de soja). Os dados foram avaliados pelo teste F 
e quando houve interação, o teste t-student. O peso dos frangos com 7 e 21 dias foram 
maiores com dietas com gordura de frango em relação aos alimentados com dietas contendo 
óleo de soja. Houve efeito positivo do emulsificante sobre o peso vivo com 35 dias e 42 dias, 
independentemente do fonte lipídica utilizada na ração. O índice de eficiência produtiva foi 
melhor no tratamento com emulsificante em relação ao sem emulsificante. A presença de 
extrato etéreo foi maior em excretas de frangos em dietas com emulsificante para pinto com 
03 dias. Nos parâmetros de histomorfometria intestinal, a altura da vilosidade no duodeno foi 
maior com o emulsificante, independentemente da fonte de gordura. Dietas com a inclusão de 
emulsificante resultaram em maior profundidade de cripta, no duodeno e no jejuno. O perfil 
bioquímico sanguíneo apresentou níveis mais elevados do colesterol total e HDL para frangos 
de 07 dias de idade alimentados com ração que continha gordura de frango. As enzimas 
transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) apresentou valor menor para dietas com 
emulsificante e óleo de soja para frangos com 07 dias de vida, enquanto a transaminase 
glutâmica pirúvica (TGP) foi maior para o tratamento com gordura de frango. O fígado e o 
pâncreas foram mais pesados em frangos alimentados com dieta que continha gordura de 
frango, com 21 dias de vida. Não foram observadas diferenças no rendimento de carcaça, de 
cortes e gordura abdominal. Concluiu-se que a gordura de frango melhorou o peso vivo na 
fase inicial e o emulsificante nas fases de crescimento e final. O emulsificante melhorou a 
altura de vilosidades do duodeno. A gordura de frango aumentou os níveis de colesterol, 
HDL, TGO e TGP, bem como o peso do fígado e do pâncreas, mas não houve diferença do 
rendimento de carcaça com o uso do emulsificante. O emulsificante pode ser incluído na 
ração, pois melhorou o peso dos frangos na fase de crescimento e final, bem como o índice de 
eficiência produtiva.  

Palavras – chave: emulsificação, gordura de frango, lecitina de soja, óleo de soja. 
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CHAPTER 3 – PERFORMANCE AND INTESTINAL HISTOMORMOMETRY OF 

CHICKENS WITH INCLUSION OF EMULSIFIER IN DIETS WITH TWO LIPID SOURCES 

 

ABSTRACT 

 This study aimed to assess the broilers’ carcass performance, the percentage of ether 
extract in the excrete, intestinal histomorphometry and blood serum profile. The broilers were 
fed with a diet containing two different sources of fat with a commercial emulsifying. A 
completely randomized design was used, in a 2x2 factorial (emulsifying and two sources of 
fat – chicken fat and soy oil), four treatments, eight repetitions and 18 broilers as the 
experimental unity. It was included 0.05% of Nutri-Lise® (an emulsifying that has soy 
lecithin as its main component). The data were assessed by the F test and when there was any 
interaction, by the t-student test. The 7 to 21 days old broilers’ weight were higher in diets 
with chicken fat when comparing to the ones fed the diets with soy oil. There was a positive 
effect of the emulsifying in the live weight of the animals with 35 and 42 days of age, 
regardless of which fat was used in the feed. The productive efficiency ratio was better in the 
treatment with the inclusion of the emulsifying when comparing to the one that did not 
include it. The presence of the ether extract was higher in the excrete of the broilers that 
received the feed with the emulsifying destined to 3 days old chicks. In the parameters of 
intestinal histomorphometry, the villous height in the duodenum was higher regardless of the 
fat source. Diets with the emulsifying resulted on a greater length of the crypt, in the 
duodenum and jejune. The blood biochemical profile presented higher levels to the total 
cholesterol and HDL to seven days old broilers fed with diets containing chicken fat. The 
glutamic oxalacetic transaminase (TGO) enzymes presented lower levels to the diets with 
emulsifying and soy oil to seven days old broilers. The liver and the pancreas were heavier in 
21 days old broilers fed the diet that had chicken fat. No differences were observed on the 
carcass performance, cuts or abdominal fat. In conclusion, chicken fat improved the live 
weight on the initial phase and the emulsifying on the growing and finishing phases. The 
emulsifying improved the height of the villous in the duodenum. The chicken fat increased the 
cholesterol levels, HDL, TGO and TGP, as well as the liver and pancreas weight, but there 
was no difference on the carcass performance with the inclusion of the emulsifying. The 
emulsifying may be included in the feed because it improved the broilers’ weight on the 
growing and finishing phases and the productive efficiency ratio. 

 

Keywords: Emulsification, chicken fat, soy lecithin, soy oil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva de frango constitui um sistema organizado com 

desenvolvimento de novas tecnologias no campo da genética, ambiência e nutrição 

priorizando melhores índices produtivos. Na nutrição, o uso de aditivos que potencializa o 

aproveitamento dos nutrientes da ração pelos frangos tem sido estudado, como, por exemplo, 

os emulsificantes, que são aditivos que ao serem incluídos na dieta de frangos de corte podem 

otimizar a digestão e absorção das gorduras1,2. 

A digestibilidade dos lipídeos é influenciada por fatores como qualidade, fonte, 

instauração, tamanho da cadeia carbônica e fonte lipídica. Fontes lipídicas de origem vegetal 

apresentam maior grau de instauração, quando comparadas as de origem animal3. Nunes e 

Castilho et al.4 verificaram que a instauração do óleo de soja é de 89,89%. No entanto, a 

gordura de frango apresenta em média (60%) de instauração, diferindo das demais gorduras 

de origem animal5. Essas particularidades que cada fonte apresenta justifica a necessidade de 

estudos sobre sua utilização na dieta de frangos de corte. 

Para possibilitar uma melhor digestibilidade das fontes de lipídicas, a inclusão de 

emulsificantes é uma tecnologia que tem sido praticada, pois emulsificantes são substâncias 

anfipáticas que quando em contato com lipídeos formam micelas (glóbulos de gordura) de 

tamanhos menores que podem ser melhor digeridas, ao passo em que otimizam a absorção dos 

ácidos graxos, aumentando a densidade energética da ração, que pode levar a melhores 

resultados de desempenho6.  

No entanto, Siyal.1 destacaram que a origem do emulsificante (natural ou 

artificial), os níveis de concentração e as fontes de lipídeo influenciam na digestibilidade da 

gordura. A lecitina de soja é um emulsificante natural, bem como um subproduto do 

processamento da soja, que pode ser utilizada como emulsificante por apresentar 

característica anfipática e alto grau de instauração, ao passo que sua inclusão na dieta de 

frangos de corte tem sido alvo de estudos7,8. 

Siyal et al.9 incluíram 0,05 e 0,1 % de lecitina de soja na dieta de frangos de corte 

e verificaram que os dois níveis de inclusão melhoraram o ganho de peso dos frangos de corte 

na fase inicial e de crescimento, enquanto que a conversão alimentar foi melhor no período 
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total (1 a 41 dias de vida). Resultado contrário foi observado por Azman e Cifict10, que ao 

incluírem lecitina de soja em substituição ao óleo de soja na proporção de 25, 50 e 75%, não 

verificaram melhora significativa com o uso do emulsificante sobre o peso final de frangos.   

Como a fonte lipídica, o tipo de emulsificante e os seus níveis de inclusão 

interferem na digestibilidade do lipídeo e nos seus efeitos sobre o desempenho de frangos de 

corte, objetivou-se com este estudo avaliar o desempenho de frangos alimentados com 

inclusão do emulsificante e duas fontes de lipídeos, no período total de criação, sob condições 

de criação em galpão de produção de campo, bem como a histomorfometria intestinal, perfil 

sérico sanguíneos, histopatologia do fígado, morfometria de órgãos e rendimento de carcaça.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

   

  O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), 

com o número de protocolo 083/2020 e foi realizado no aviário experimental da Universidade 

Federal de Goiás – UFG. 

Foram alojados 576 pintos, machos, da linhagem Cobb® 500, com peso inicial médio 

de 46g. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), em um arranjo fatorial 

2x2 (com e sem a inclusão do emulsificante e duas fontes lipídicas, constituindo quatro 

tratamentos e oito repetições/tratamento). Foi utilizado um emulsificante composto por 

lecitina de soja e as duas fontes lipídicas utilizadas foram o óleo de soja refinado e a gordura 

de frango. 

Para que houvesse a homogeneização do peso foram amostrados 1.000 pintos, 

verificado o peso médio e fora selecionado aqueles que apresentavam variação de 10% 

superior ou inferior à média obtida, resultando numa média de peso dos pintos de 46 g em 

cada unidade experimental.  

Os frangos foram alojados em galpão de alvenaria com 125m x 12 m e área de 

1.824 m2, pé direito de 4,20 m, com aberturas laterais controladas por cortinas, presença 

nebulizadores e três exautores instalados em uma extremidade do galpão e construído na 

orientação leste-oeste. Dentro do galpão foram instalados 24 boxes fixos de dimensões de 0,9 
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m x 1,6 m, totalizando uma área de 1,44 m². Cada box continha 18 aves e densidade de 12,5 

aves/m2. 

O controle e aferição dos fatores climáticos, de temperatura e umidade (Tabela 1) 

eram realizados na fase inicial por tubulações que dispersavam ar quente no galpão 

proveniente de forno a lenha, instalado na parte exterior das instalações. Esse procedimento 

visava promover o aquecimento do ambiente até os 10 dias de vida dos pintos. Após esse  

período, os exaustores e nebulizadores eram acionados e controlados de forma 

automatizada. Os valores mínimo e máximo de temperatura, bem como a umidade eram 

registrados em um painel de controle. A luminosidade no galpão era oferecida de forma 

artificial, com período de luz de 23h e 1h de escuro, realizadas por lâmpadas incandescentes. 

 

TABELA 1 – Valores das médias de temperatura e umidade, mínimos e máximos, registrados nas 
diferentes semanas 

Semanas (dias) Mínima (ºC) Máxima (ºC) Umidade (%) 
1-7 30,31 31,08 61,00 

8 -14 25,77 28,07 62,85 
14 – 21 26,31 28,08 70,42 
21 – 28 24,47 25,3 78,71 
28 – 35 23,17 26,28 77,85 
35 – 42 22,21 24,68 79,71 

 

Os frangos foram alimentados com ração e água à vontade, em comedouros 

pendulares e bebedouros automáticos tipo nipple. Cada parcela contava com um comedouro 

pendular e cinco bebedouros tipo nipple. Os frangos foram alimentados com ração farelada 

composta de milho e farelo de soja (Tabelas 2 e 3), formulada para atender as necessidades 

nutricionais, seguindo as recomendações da empresa integradora para as diferentes fases de 

criação (pré-inicial: 1 a 7 dias de idade; inicial: 8 a 21 dias de idade; crescimento: 22-35 dias 

de idade e final 42 dias de idade). 

As dietas experimentais foram formuladas para serem isoenergéticas e 

isoprotéicas. A inclusão do emulsificante Nutri-Lyse® foi de 0,05% e “on top” (acrescentado 

à ração após sua formulação) e o emulsificante utilizado tinha composição 500 g de lecitina 

de soja/kg do produto, amido, antioxidante (BHT, BHA e propilgalato) e farinha de trigo. 
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TABELA 2 - Composição percentual e valores calculados da ração referência para dietas com óleo de  
soja     

INGREDIENTES 1-7 dias 8 -21 dias 22-35 dias 36-42 dias 
Milho 55,08 57,59 66,61 66,93 
Farelo de soja 35,56 33,39 25,63 23,74 
Óleo de soja 2,44 2,68 2,15 4,08 
Fosfato monocálcico 1,74 1,60 1,44 1,31 
Calcário calcítico 1,28 1,20 1,16 1,17 
Sal  0,43 0,38 0,37 0,375 
L – lisina – HCL 1,573 1,438 1,194 1,077 
DL – Metionina 0,817 0,737 0,575 0,569 
L – treonina 0,788 0,719 0,571 0,504 
Biocolina 0,024 0,019 0,025 0,021 
Minerais1 0,050 0,050 0,050 0,050 
Vitaminas2 0,050 0,050 0,050 0,050 
Total 100 100 100 100 
Nutri-Lyse® 0,05 0,05 0,05 0,05 
NUTRIENTES     
Proteína Bruta (%) 23,00 22,50 19,30 18,30 
Energia Metabolizável (kcal/kg) 3.000,00 3.050,00 3.1200,00 3.250,00 
Metionina digestível (%) 0,885 0,811 0,666 0,661 
Lisina digestível (%) 1,330 1,230 1,060 0,970 
Treonina digestível (%) 0,865 0,810 0,700 0,694 
Triptofano digestível (%) 0,028 0,029 0,034 0,034 
Ácido linoleico 2,372 2,551 2,436 3,481 
Cálcio (%) 0,960 0,900 0,830 0,800 
Cloro (%) 0,285 0,258 0,254 0,257 
Fósforo disponível (%) 0,470 0,440 0,400 0,370 
1 Vitamin supplement per kg of feed (Protein mix): Vit. A (min) – 2.000.000 IU; Vit. D3 – 500.000 IU; Vit. E 
(min) – 5,000 IU; Vit. B1 (min) – 500 mg; Vit. B2 (min) – 1.500 mg; Vit. B6 (min) – 700 mg; Vit. B12 (min) – 
1.500 mg; Nicotinic acid (min) – 9.000 mg; Pantothenic Acid (min) – 3.500 mg; Vit. K3 (min) – 450 mg; Folic 
acid (min) – 250 mg; biotin  (min) – 15 mg; Zinc bacitracin – 10g; Selenium – 75 mg; vehicle up to 1.000 g. 
Mineral supplement per kg of feed (Mineral mix): Mn, 60 g; Fe, 80 g; Zn, 50 g; Cu, 10 g; Co, 2 g; l, 1g; vehicle 
up to 500 g. Nutri-Lyse®: 500 g de lecitina de soja/kg, amido, antioxidante (BHT, BHA e propilgalato) e farinha 
de trigo. 

As variáveis estuadas foram de desempenho nos diferentes períodos de criação (1-

7; 1-21; 1-35 e período total de 1-42 dias de idade), rendimento de carcaça (42 dias de idade), 

porcentagem de Extrato Etéreo (EE) nas excretas dos frangos (realizada com 3, 7 e 21 dias de 

vida), parâmetros sanguíneos (7 e 21 dias) e histomorfometria intestinal (21 dias de vida). 

Para consumo de ração foi considerado a diferença entre o peso da ração fornecida 

e da sobra. O peso médio dos frangos foi calculado pela diferença dos pesos tomando como 

referência cada idade avaliada e o peso de um dia.  A conversão alimentar foi a relação entre o 

consumo de ração e ganho de peso médio dos frangos. Também foi calculado índice de 

eficiência produtiva (IEP).  
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TABELA 3 - Composição percentual e valores calculados da ração referência para dietas com gordura 
de frango 

INGREDIENTES 1-7 dias 8 -21 dias 22-35 dias 36-42 dias 
Milho 54,96 57,50 66,46 66,72 
Farelo de soja 35,58 33,80 25,66 23,78 
Gordura de frango 2,51 2,75 2,23 4,20 
Fosfato monocálcico 1,74 1,60 1,44 1,31 
Calcário calcítico 1,28 1,20 1,168 1,17 
Sal  0,37 0,37 0,279 0,27 
L – lisina – HCL 1,574 1,438 1,195 1,07 
DL – Metionina 0,817 0,737 0,575 0,570 
L – treonina 0,788 0,720 0,571 0,504 
Biocolina 0,024 0,020 0,020 0,021 
Minerais1 0,050 0,050 0,050 0,050 
Vitaminas2 0,050 0,050 0,050 0,050 
Total 100 100 100 100 
Nutri-Lyse® 0,05 0,05 0,05 0,05 
NUTRIENTES     
Proteína Bruta (%) 23,50 22,50 19,30 18,30 
Energia metabolizável (kcal/kg) 3.000,00 3.050,00 3.1200,00 3.250,00 
Metionina digestível (%) 0,886 0,811 0,666 0,661 
Lisina digestível (%) 1,330 1,230 1,060 0,970 
Treonina digestível (%) 0,865 0,810 0,700 0,640 
Triptofano digestível (%) 0,028 0,029 0,034 0,034 
Ácido linoleico 1,570 1,667 1,731 2,144 
Cálcio (%) 0,960 0,900 0,830 0,800 
Cloro (%) 0,250 0,250 0,200 0,200 
Fósforo disponível (%) 0,470 0,440 0,400 0,370 
1 Vitamin supplement per kg of feed (Protein mix): Vit. A (min) – 2.000.000 IU; Vit. D3 – 500.000 IU; Vit. E 
(min) – 5,000 IU; Vit. B1 (min) – 500 mg; Vit. B2 (min) – 1.500 mg; Vit. B6 (min) – 700 mg; Vit. B12 (min) – 
1.500 mg; Nicotinic acid (min) – 9.000 mg; Pantothenic Acid (min) – 3.500 mg; Vit. K3 (min) – 450 mg; Folic 
acid (min) – 250 mg; biotin (min) – 15 mg; Zinc bacitracin – 10g; Selenium – 75 mg; vehicle up to 1.000 g. 
Mineral supplement per kg of feed (Mineral mix): Mn, 60 g; Fe, 80 g; Zn, 50 g; Cu, 10 g; Co, 2 g; l, 1g; vehicle 
up to 500 g. Nutri-Lyse®: 500 g de lecitina de soja/kg, amido, antioxidante (BHT, BHA e propilgalato) e farinha 
de trigo. 

 

Para o cálculo do Índice de Eficiência Produtiva (IEP) foi utilizada a seguinte 

fórmula:  

               IEP: Peso médio (PM) x Viabilidade (V) x 100 

                          Idade ao abate x conversão alimentar  

         

O rendimento de carcaça foi realizado aos 42 dias de idade, sendo utilizado um 

frango de cada unidade experimental, totalizando oito frangos por tratamento. Os frangos 

foram selecionados com base no peso vivo da média da unidade experimental, podendo 
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apresentar variação de 10% a mais ou a menos em relação à média do peso. Os frangos foram 

abatidos no abatedouro experimental do setor de avicultura da UFG. Os procedimentos 

iniciaram com a insensibilização das aves por corrente elétrica por 10 segundos, seguido de 

sangria, escalda, depenagem, evisceração, pesagem da carcaça e dos cortes. Foram calculados 

o percentual do rendimento de carcaça em relação ao peso vivo, rendimento de peito, coxa e 

sobrecoxa em relação ao peso da carcaça, assim como a porcentagem do fígado, moela e 

gordura abdominal.  

Para pesagem dos órgãos (fígado, pâncreas e intestino delgado) foram 

selecionados oito frangos por tratamento, tomando como referência o peso médio de cada 

repetição. Considerou-se o início do intestino delgado o ponto de inserção do duodeno no 

estômago muscular e o limite final, a junção ileocecal11.  

Para a determinação do percentual de extrato etéreo (EE) nas excretas dos frangos, 

foram colocadas sobre a cama de cada boxe uma lona plástica de polietileno, por um período 

de aproximadamente 40 minutos (Figura 1), e somente após esse tempo era coletada as 

amostras de excretas em potes plásticos, sendo esse procedimento realizado duas vezes por 

dia, nas idades estudadas.  

Após coleta, as amostras eram devidamente identificadas e congeladas a uma 

temperatura de -4 ºC. Posteriormente, foram descongeladas, secadas em estufa de ventilação 

forçada, a 55 ºC, por um período de 72h. Após esse procedimento, as amostras foram moídas 

e avaliadas pela metodologia Goldfisch, que consiste na extração da fração apolar por fluxo 

contínuo de solvente orgânico que, após sua evaporação, resulta na amostra de extrato etéreo 

(EE)12. O percentual de extrato etéreo (EE) foi determinado pela relação do peso obtido do EE 

(após sua extração) e o peso da amostra.  

A histomorfometria do intestino delgado foi realizada nos segmentos do duodeno, 

jejuno e íleo de frangos com 21 dias de vida, sendo coletadas amostras de um corte de 3 cm, 

abertos pela porção mesentérica, lavados em solução fisiológica e fixados em formol 10% por 

24 h (LUNA et al., 1968). Em seguida, foram fixados em formaldeído e desidratados com 

etanol a 70%, 80%, 90% e 100%, procedimento feito em três repetições e o puro absoluto por 

duas vezes. Para o clareamento, foi realizada substituição pelo composto xilol em duas etapas 

de 30 min e mergulhados em parafina fundida a 60ºC por 1 h. Após esses procedimentos, com 
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auxílio de um micrômetro, as amostras foram segmentadas no tamanho de 4µm, colocadas em 

lâmina de vidro e coradas com hematoxilina e eosina (HE)13.  

 

 
FIGURA 1 - Instalação de lona plástica para coleta de excretas dos 

frangos  para determinação do percentual de extrato 
etéreo (EE) nas excretas. 

 

O exame de microscopia ótica, realizado com microscópio óptico de campo claro 

(Carl Zeiss® modelo Jevenal) acoplado a um sistema de analisar imagens Axio Vision 3.0 

(Zeiss®) e o programa Softwere Image J, mediu a altura das vilosidades e a profundidade das 

criptas. A mensuração da altura das vilosidades foi a partir da base superior da cripta até o 

ápice da vilosidade e a profundidade da cripta entre as vilosidades, tomando como referência 

as bases inferiores e superiores da cripta14. A escala utilizada para a mensuração das alturas de 

vilosidades e profundidade de criptas foi de 500µm, conforme configuração do programa 

utilizado, e foram realizadas 100 medidas por tratamento.   

Para análise histopatológica foi coletado 2,5 g de tecido hepático de um frango de 

cada unidade experimental, totalizando oito frangos por tratamento com idades de 21 e 42 

dias de vida. A amostra foi armazenada em formol a 10% e o preparo das lâminas para análise 

histológica do fígado seguiu o mesmo procedimento do intestino delgado15. O estudo 

histopatológico foi realizado com auxílio de microscópio óptico de campo claro e observado 

se havia presença de degeneração, necrose e presença de gordura no tecido hepático. A 
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avaliação foi realizada por varredura para verificação da presença ou não de degeneração, 

necrose ou gordura no fígado por microscopia ótica, realizado com microscópio óptico de 

campo claro (Carl Zeiss® modelo Jevenal). Foi estabelecido um escore de avaliação, 

conforme proposto por Dabbou et al. (2018), variando de 0 a 3 – (ausência = 0; leve = 1; 

moderado: 2 e severo: 3).  

 Os parâmetros séricos sanguíneos analisados foram: lipoproteína de alta 

densidade (HDL – High Density Lipoprotein), lipoproteína de baixa densidade (LDL – Low 

Density Lipoprotein), lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL – Very Low Density 

Lipoprotein), colesterol total (CT) e triglicerídeo (TG) e as transaminases aspartato 

Aminotransferase (TGO) e alanina aminorasferase (TGP).  

Para determinação dos parâmetros séricos foi realizada coleta de sangue pelo 

método de punção no coração e na asa nas idades de 7 e 21 dias de vida, respectivamente. 

Após a coleta, o sangue foi colocado em tubos de ensaio, centrifugado a 3.000 rpm 

(rotação/minuto), durante 7 min. Após a centrifugação foi obtido o plasma sanguíneo de cada 

amostra, o qual foi colocado em tubos de eppendorf e armazenado a uma temperatura de -

20ºC. Os níveis séricos acima citados foram determinados por quites enzimáticos, seguindo as 

recomendações do fabricante Bioclin®, e com o auxílio de um analisador automático de 

química clínica da marca CM200 Winner®. O CT, o HDL e o TG foram determinados testes 

enzimático colorimétrico (Trinder) e os valores de VLDL e LDL pelas seguintes fórmulas, em 

concordância com as recomendações de uso do fabricante: 

 

Colesterol VLDL = triglicérides/5 

Colesterol LDL = colesterol total – (HDL+VLDL) 

 

Para a análise estatística utilizando SAS16 foi realizada a análise de variância 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo teste F (5%) para as variáveis de desempenho, 

percentual de estrato etéreo (EE) nas excretas, histomorfometria intestinal, perfil bioquímico 

sanguíneo, peso relativo do fígado, pâncreas, intestino delgado e rendimento de carcaça. Nas 

interações significativas foi aplicado o teste t-student (5%). Os dados de histopatologia do 
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fígado foi utilizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis (5%) e caso apresentasse diferença 

significativa foi aplicado o teste de média scott-knoott. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na fase pré-inicial (7 dias) não foi observada interação (p>0,05) entre o 

emulsificante e as fontes de lipídeos (Tabela 4), bem como não se observou efeito do 

emulsificante (p>0,05). No entanto, verificou-se efeito (p=0,0031) da fonte lipídica com a 

melhora do peso dos pintos alimentados com gordura de frango. O consumo de ração também 

foi maior (p=0,0406) para o tratamento com gordura de frango e não foi observado efeito 

(p>0,05) para a conversão alimentar.   

 

TABELA 4 – Peso vivo (PV), consumo de ração (CR) e conversão alimentar (CA) de frangos 
alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL) na dieta, 
no período de 1 a 7 dias de vida  

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

PV (g) 
O. Soja 185,71 182,14 183,81 B 2,77 0,0031 0,0927 0,8886 

G. Frango 191,62 188,59 190,21 A     
Média 188,87 185,36      

CR (g) 
O. Soja 167,10 166,98 167,04 B 6,84 0,0406 0,9132 0,8920 

G. Frango 175,77 176,83 176,31 A     
Média 171,91 171,43      

CA  
O. Soja 0,899 0,917 0,927 6,99 0,4113 0,4172 0,9413 

G. Frango 0,917 0,938 0,909     
Média 0,908 0,928      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%).  

 

Guerreiro et al.7 estudaram o desempenho de frangos de corte com rações 

contendo emulsificante (caseína), duas fontes lipídicas (óleo de soja e gordura de frango) e 

não observaram interação e efeito do emulsificante e as fontes lipídicas utilizadas para o peso 

vivo, consumo de ração e conversão alimentar de pintos com sete dias de vida. Mesmo 

resultado foi verificado por Majdolhosseini et al.8,  relataram que ao incluírem lecitina de soja 

(0,1%) na ração com duas fontes de lipídeo (óleo de soja e gordura de frango) não verificaram 
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interação entre os fatores, assim como não houve efeito do emulsificante e das fontes lipídicas 

para desempenho de pintos com 10 dias de vida.  

De acordo com Nitsan et al.17, na primeira semana de vida pintos de corte passam 

por uma fase na qual o sistema digestório está em grande desenvolvimento e maturação, 

sendo que até os 5 dias de vida apresentam baixa produção de sais biliares e lipase 

pancreática. Ravindran et al.18 destacaram que a interação do emulsificante com os ácidos 

biliares e lipase pancreática é essencial para a emulsificação e absorção eficiente das micelas 

de gordura. Assim, sugere-se que a idade dos pintos e a baixa produção de ácidos biliares e 

lipase pancreática podem ter levado a não interação do emulsificante com a molécula de 

gordura de forma eficiente.  

Quanto à fonte de lipídeo, o melhor resultado observado da gordura de frango no 

desempenho difere de outros estudos19, 20,21. O óleo de soja apresenta uma maior relação de 

ácidos graxos insaturados:saturados (I:S) quando comparado à gordura de frango, o que 

deveria resultar em  maior metabolizabilidade da gordura e melhores resultados. Segundo 

Ravindran et al.18, a relação ácidos graxos insaturados:saturados (I:S) do óleo de soja é de 5,5 

e da gordura de frango 2,0.  

No entanto, deve-se ressaltar que a gordura de frango, conforme descrito por 

Ravidran et al.18 , Pesti et al.22  e  Aardsma et al.23, apresenta 60% de ácido graxo insaturado, 

principalmente, os monoinsaturados que variam entre 35 a 39% (18:1), o que pode explicar o 

fato da fonte de gordura de frango ter influenciado de forma positiva no peso dos pintos com 

7 dias de vida, pois apesar de ser uma gordura de origem animal, seu grau de  insaturação 

favorece a ação da lipase e dos ácidos biliares. Além disso, o maior consumo de ração em 

dietas com gordura de frango pode ter influenciado no maior ganho de peso.  

Segundo Brue e Latshaw 24, em seu estudo utilizando gordura de origem animal 

(gordura de frango) e vegetal (óleo de milho), pontuaram que houve maior consumo em 

pintos alimentados com a fonte de gordura com maior concentração de ácido graxo saturado 

(palmítico ou esteárico), quando comparado aos alimentados com gordura vegetal com maior 

concentração de ácidos graxos insaturados (linoleico e oleico), pois o ácido graxo insaturado é 

um regulador de apetite e também apresenta menor palatabilidade. Portanto, pode-se inferir 

no presente estudo que o óleo de soja, por apresentar maior grau de instauração que a gordura 

de frango, pode ter tornado a ração com óleo de soja menos atrativa para o consumo. Apesar 
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das aves serem pouco sensíveis ao sabor, de alguma forma o óleo de soja prejudicou o 

consumo dessas aves. 

Para a fase inicial de criação (período de 1 a 21 dias de idade) não foi (p>0,05) 

observado interação entre o emulsificante e as fontes lipídicas (Tabela 5).  

 

TABELA 5 – Peso vivo (PV), consumo de ração (CR) e conversão alimentar (CA) de frangos 
alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL) na dieta, 
no período de 1 a 21 dias de vida 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

PV (g) 
O. Soja 854,47 860,35 857,41 A 3,43 0,0141 0,9918 0,5819 

G. Frango 888,70 882,59 885,56 B     
Média 871,57 871,58      

CR (g) 
O. Soja 1.070,52 1.047,30 1.070,52 5,88 0,2329 0,5539 0,6744 

G. Frango 1.088,55 1.084,59 1.088,55     
Média 1.079,54 1.065,49      

CA  
O. Soja 1,254 1,216 1,235 5,88 0,7673 0,5438 0,4222 

G. Frango 1,225 1,230 1,227     
Média 1,240 1,223      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%).  

 

Também não foi observado efeito do emulsificante para nenhuma das variáveis 

estudadas de desempenho (P>0,05). No entanto, com relação ao tipo de fonte lipídica, houve 

efeito (p=0,0141) para o peso vivo, sendo que frangos alimentados com gordura de frango 

apresentaram maior peso vivo (p<0,05) em relação aos que foram alimentados com ração 

contendo óleo de soja. Para consumo de ração e a conversão alimentar, não foi observado 

efeito (p>0,05) das fontes de lipídeos. 

Guerreiro-Neto et al.7observaram melhor resultado de desempenho com a gordura 

de frango, em comparação aos pintos alimentados com dietas contendo óleo de soja em dietas 

sem emulsificante, assim como verificaram um melhor coeficiente de metabolizabilidade da 

proteína bruta nas dietas com gordura de frango, o que justifica o melhor ganho de peso.  

Resultados contrários foram observados por Zhanga et al.24 e Majdolhosseini et al.8, que 

verificaram melhora no ganho de peso e conversão alimentar de frangos que receberam óleo 
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de soja na dieta em relação aos que receberam gordura de frango. Baião e Lara3 não 

observaram diferença no desempenho de frangos de corte com uso de óleo degomado ou 

ácido de soja em comparação com a gordura de frango. Aardsma et al.23 também não 

observaram diferença no desempenho de frangos alimentados com gordura de frango e óleo 

de milho, na fase inicial.  

O perfil de ácido graxo da gordura de frango, por ter um maior grau de 

insaturação, quando comparada à outras fontes de gordura animal (sebo bovino e banha 

suína), pode ter possibilitado uma melhor metabolizabilidade5. Sanchez -Rodrigues et al.25 

estudaram a digestibilidade de ácidos graxos ao longo do trato gastrointestinal de frangos e 

concluíram que gorduras insaturadas são melhores digeridas e absorvidas.  

Não foi verificado interação (p>0,05) entre o emulsificante e as diferentes 

fontes lipídicas (Tabela 6) na fase de crescimento (35 dias de vida). No entanto, houve efeito 

(p=0,0019) do emulsificante nas dietas sobre o peso vivo. Frangos que receberam ração com a 

inclusão de lecitina de soja pesaram em média 120g a mais que os frangos que não tiveram 

lecitina de soja incluída na dieta. Não foi verificado efeito (p>0,05) do emulsificante na dieta 

sobre o consumo de ração e conversão alimentar.  

 

TABELA 6 - Peso vivo (PV), consumo de ração (CR) e conversão alimentar (CA) de frangos 
alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL) na dieta, 
no período de 1 a 35 dias de vida 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

PV (g) 
O. Soja 2.134,26 1.976,71 2.055,48 4,66 0,2410 0,0019 0,2891 

G. Frango 2.138,35 2.056,92 2.097,32     
Média 2.136,31a 2,016,50b      

CR (g) 
O. Soja 3.079,91 2.971,58 3.029,35 4,95 0,3200 0,061 0,9724 

G. Frango 3.133,16 3.028,63 3.080,90     
Média 3.106,54 3.000,11      

CA  
O. Soja 1,443 1,507 1,473 5,24 0,8353 0,2016 0,3194 

G. Frango 1,465 1,473 1,469     
Média 1,454 1,489      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%).  
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Daboou et al.26 verificaram que a inclusão de globina (0,05%) (emulsificante natural) 

melhorou o peso de frango de corte na fase de crescimento e não verificaram efeito sobre o 

consumo de ração. Resultado contrário foi verificado por Azan e Ciftci10, que não observaram 

diferença com o uso da lecitina de soja para frangos de corte, na fase de crescimento quanto 

ao desempenho. 

No período total de criação (1 a 42 dias de vida) não foi verificado interação 

(p>0,05) para o uso do emulsificante e das duas fontes lipídicas (Tabela 7).  Foi verificado 

que frangos alimentados com dietas contendo emulsificante tiveram 150 g a mais no peso 

vivo (p=0,0007), quando comparados aos que não receberam ração com emulsificante. O 

consumo de ração foi maior (p=0,0230) para frangos alimentados com inclusão de 

emulsificante na dieta em comparação a dieta sem emulsificante. No período total de criação 

não foi verificado efeito dos tratamentos (p>0,05) para a conversão alimentar.  

 

TABELA 7 - Peso vivo (PV), consumo de ração (CR) e conversão alimentar (CA) de frangos 
alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas  (FL) na dieta, 
no período de 1 a 42 dias de vida 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

PV (g) 
O. Soja 2.728,81 2.492,10 2.618,34 4,51 0,375 0,0007 0,125 

G. Frango 2.699,23 2.600,53 2.646,34     
Média 2.715,01a 2.549,67b      

CR (g) 
O. Soja 4.253,78 3.947,20 4.111,05 5,05 0,542 0,0230 0,123 

G. Frango 4.179,30 4.116,58 4.145,89     
Média 3.106,54a 3.000,11b      

CA  
O. Soja 1,559  1,583 1,571 4,48 0,8877 0,2354 0,7962 

G. Frango 1,548 1,586 1,570     
Média 1,554 1,585      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 

 

Nagargoge et al.27e Syial et al.9 verificaram que o uso de lecitina de soja associado 

ou não à lipases incluídas na dieta de frangos de corte proporcionaram melhor ganho de peso 

na fase final. Zapinga et al.28 também verificaram que o uso do emulsificante, a base de 

lisofosfolipídeo, melhorou a conversão alimentar de frangos na fase final. Zaefarianet al.29 
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observaram que a adição do emulsificante, lisofosfolipídeo, na dieta de frangos aumentou o 

consumo de ração na fase final (42 dias). Segundo esses autores, a fonte de gordura e o grau 

de instauração influenciam no desempenho e consumo de ração, pois gorduras insaturadas são 

mais rapidamente metabolizadas.  

No presente estudo, os melhores resultados apresentados para o peso dos frangos 

com intervalo de 1 a 35 dias e 1 a 42 dias podem ser atribuídos à ação emulsificadora da 

lecitina de soja que, ao agir sobre a gordura, melhorou a sua digestibilidade e absorção, o que 

eleva a energia metabolizável da dieta, conforme observado no capítulo 2. Conforme Huang 

et al.30, a lecitina de soja possui 83,97% de instauração, condição esta que faz com que alguns 

grupos de gordura possuam ação emulsificadora. Além disso, a lecitina de soja apresenta alta 

concentração de ácidos fosfóricos (55%) que são moléculas anfipáticas, portanto, atuam na 

emulsificação. Pode-se inferir, também, que o fato do emulsificante ter agido nas fases de 

crescimento e final pode ter relação com o amadurecimento do sistema digestório e uma 

maior produção de ácidos biliares e lipase pancreática, condição importante na otimização da 

emulsificação das gorduras em conjunto com a inclusão de emulsificante na dieta de frangos 

de corte. Além disso, o emulsificante pode favorecer a absorção de outros nutrientes como o 

nitrogênio, conforme verificado no capítulo 2, e assim possibilitar maior crescimento 

muscular.   

Com relação ao índice de eficiência produtiva (IEP) (Tabela 8), pode-se observar 

que não houve interação entre as fontes gordura e o emulsificante (p>0,05), mas frangos 

alimentados com dietas que continham emulsificante apresentaram  maior IEP (p=0,0330) em 

relação aos frangos que receberam dietas sem emulsificante, independentemente do tipo da 

gordura, se óleo de soja ou gordura de frango. O melhor índice de eficiência produtiva pode 

ser explicado pela ação da lecitina de soja, principalmente, nas fases de crescimento e final, 

com maior eficiência na emulsificação das gorduras, resultando em melhor digestão e 

absorção dos ácidos graxos da dieta8,31,32. 

Os resultados deste estudo corroboram com os dados obtidos de EMA e EMn do 

capitulo 2, no qual foi determinado a energia metabolizável da ração com inclusão de 

emulsificante e foi observado que a adição de lecitina de soja, como emulsificante na dieta de 

frangos de corte, aumentou a EMA e EMAn das dietas na fase de crescimento, o que pode ter 

resultado em melhor desempenho de frangos de corte. 
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TABELA 8 – Índice de eficiência produtiva (IEP) de frangos de corte com e sem utilização de 
emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL) na dieta.  

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

PV (g) 
O. Soja 417,45 375,29 396,67 7,12 0,4522 0,0330 0,4505 

G. Frango 416,69 391,88 404,78     
Média 417,07a 383,58b      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
A viabilidade observada para os tratamentos foi de 98%. 
CV – coeficiente de variação (%). 

 

Considerando o extrato etéreo das excretas na cama dos diferentes tratamentos 

(Tabela 9), não foi observado interação e efeito da fonte lipídica e do emulsificante (p>0,05) 

para as idades avaliadas (7 e 21 dias de vida), o que pode ter relação com a fase em que o 

sistema digestório ainda encontrava (fase de maturação). Bontempo et al.33 pontuaram que o 

uso do emulsificante em dietas de frangos com até 21 dias de vida é justificável, pois frangos 

de corte até essa idade ainda estão em fase de desenvolvimento do sistema digestório. Esse 

resultado tem relação com os dados de desempenho apresentados nesse estudo, pois não se 

observou efeito do emulsificante até 21 dias de vida, levando a inferir que o fator idade e 

amadurecimento do trato digestório influenciaram os dados de desempenho.  

 

TABELA 9 – Percentual de extrato etéreo (EE) nas excretas de frangos de corte alimentadas com dieta 
contendo com e sem emulsificante (EL), utilizando duas fontes lipídicas (FL) com 7 e 
21 dias de vida 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV  FL EL FG*EL 

7 dias 
O. Soja  4,08 4,40 4,13 14,50 0,6222 0,5163 0,1712 

G. Frango 3,87 3,83 4,00     
Média 4,13 3,96      

21 dias 
O. Soja 3,68 3,45 3,58 35,11 0,3031 0,3916 0,0571 

G. Frango 3,49 4,05 3,74     
Média 3,58 3,75      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 
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A histomorfometria intestinal para altura de vilosidades (Tabela 10) do duodeno, 

jejuno e íleo apresentou interação (p=0,001) para o emulsificante e as diferentes fontes 

lipídicas, em frangos com 21 dias de vida.  

No duodeno houve efeito (p=0,001) para a altura das vilosidades de frangos 

alimentados com dietas contendo óleo de soja e emulsificante (1.480,48 µm), em comparação 

à altura de vilosidades de frangos alimentados com dieta com óleo de soja sem emulsificante 

(915,69).  Para gordura de frango, não foi verificado efeito do emulsificante (p>0,05).  No 

entanto, ao se comparar dietas sem emulsificante e as duas fontes de lipídeos utilizadas, a 

altura da vilosidade foi menor nas dietas com óleo de soja. Portanto, o emulsificante teve 

efeito positivo nas dietas com óleo de soja, aumentando a altura das vilosidades do duodeno. 

Ao levar em consideração o jejuno, houve interação (p=0,001) em que foi observado que a 

inclusão do emulsificante melhorou a altura das vilosidades de frangos alimentados com 

gordura de frango, quando comparado à dieta sem o emulsificante. Já para o óleo de soja, a 

altura da vilosidade foi menor (p= 0,0249) com a inclusão do emulsificante. Ao analisar a 

altura das vilosidades no íleo foi observada interação (p=0,001) e a inclusão do emulsificante 

melhorou a altura das vilosidades de frangos alimentados com dietas a base de óleo de soja e 

inclusão do emulsificante (742,67 µm).   

 

TABELA 10 - Altura de vilos de frangos corte, alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas  
fontes lipídicas  (FL), com 21 dias 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

Duodeno 
(µm) 

Ó. Soja 1.480,48Aa 915,69Bb 1.198,08 11,95 0,001 0,001 0,001 
G. Frango 1.535,98Aa 1.618,47Aa 1.527,22     

Média 1.508,23 1.267,08      

Jejuno 
(µm) 

Ó. Soja 867,81Bb 998,82Aa 928,32 12,81 0,2301 0,0249 0,001 
G. Frango 937,55Aa 883,42Bb 910,49     

Média 902,685 936,217      

Íleo 
(µm) 

Ó. Soja 742,67Aa 597,67Bb 670,172 24,98 0,001 0,1263 0,001 
G. Frango 515,32Bb 598,40Ba 556,865     

Média 629,99 598,037      
Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 

 



82 
 
 

 

A melhora da altura das vilosidades com a inclusão do emulsificante na dieta pode 

estar relacionada com a redução do tamanho das micelas provocada com a adição da lecitina 

de soja, devido a sua ação emulsificadora que reduz o tamanho dos glóbulos de gordura, 

conforme relatado por Chen et al.34, que ao incluírem emulsificante (lisofosfolipídio) na dieta 

de frangos de corte com 21 dias de vida verificaram melhora na altura da vilosidade no 

duodeno. Assim, o presente trabalho corrobora com o resultado observado por esses autores. 

Recce et al.35 pontuaram que as vilosidades estão associadas à maior capacidade de absorção 

de nutrientes. Portanto, sugere-se que a redução das micelas e sua maior absorção podem 

estimular o crescimento das vilosidades. Além disso, Zhao et al.36 descreveram que o 

emulsificante atua na absorção de outros nutrientes, pois a emulsificação da gordura reduz o 

tamanho dos seus globos favorecendo a dispersão e absorção de outros nutrientes 

contribuindo para o aumento das vilosidades. O aumento da atura da vilosidade estimulado 

com a inclusão do emulsificante foi observada por Khonyoung et al.37, onde verificaram que a 

inclusão de lisolecitina estimulou o aumento de mitose de células na região do duodeno de 

frangos de corte, indicando que o emulsificante agiu promovendo o crescimento dos vilos. 

Pode-se inferir, portanto, que a emulsificação, ao reduzir e estabilizar o tamanho das micelas e 

ao serem absorvidas, pode estimular a mitose e a renovação celular no vilo, aumentando sua 

altura.  

Mitchaothai et al.38 destacaram também que a melhor absorção de nutrientes 

devido ao uso de lecitina de soja pode reduzir a fermentação no intestino delgado, resultando 

em menores danos às vilosidades. Liu et al.39 verificaram que a adição de lecitina de soja, 

utilizada como emulsificante, reduziu população de E. Coli no intestino de frango de corte 

melhorando a saúde intestinal. 

Os valores da profundidade de cripta do duodeno, jejuno e íleo estão apresentados 

na Tabela 11. 

No duodeno não foi verificado interação entre o emulsificante e as fontes de 

lipídeos (p>0,05), mas houve efeito (p=0,001) da inclusão do emulsificante, em que se pode 

verificar maior profundidade de cripta para dietas com a inclusão do emulsificante. Para a 

gordura de frango houve efeito (p=0,0004) que também foi observado maior profundidade de 

cripta. A profundidade de cripta no jejuno não apresentou interação (p>0,05), mas foi maior 

(p=0,0196) com o uso do emulsificante na dieta. Considerando a fonte lipídica, houve efeito 
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(p=0,0001) para a profundidade de cripta do jejuno, sendo observado valor maior para o óleo 

de soja em relação à gordura de frango, independentemente da utilização do emulsificante. 

Para o íleo, houve interação entre o emulsificante e a fonte de gordura (p=0,0001) e a menor 

(p<0,05) profundidade de cripta foi observada no tratamento com emulsificante e gordura de 

frango.  

 

TABELA 11 – Profundidade de criptas de frangos de corte, alimentados com dietas com emulsificante 
(EL) e duas fontes lipídicas (FL), com 21 dias 

Variável FL 
Emulsificante  Valor de P 

Com Sem Média CV FL EL FG*E
L 

Duodeno 
(µm) 

Ó. Soja 324,16 294,65 309,41B 11,95 0,0004 0,001 0,8443 
G. Frango 375,53 304,95 321,24A     

Média 330,85a 299,80b      

Jejuno 
(µm) 

Ó. Soja 293,10 282,46 287,78A 18,78 0,0001 0,0196 0,5202 
G. Frango 253,99 236,30 254,15B     

Média 273,55a 259,38b      

Íleo 
(µm) 

Ó. Soja 294,53Aa 251,29Ab 273,913 27,40 0,001 0,4809 0,0001 
G. Frango 191,80Bb 224,76Ba 208,287     

Média 243,171 238,029      
Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 
 

Alzawqari et al.40 verificaram que a adição de 0,025% de ácidos biliares na dieta 

de frangos de corte com 21 dias de vida aumentou a profundidade de cripta no jejuno, quando 

comparada a dietas sem emulsificante. No entanto, Chen et al.34 verificaram que com a 

inclusão de lisolecitina na dieta de frangos de corte houve redução da profundidade de cripta 

no duodeno, não sendo observado diferença no jejuno. Majdolhosseini et al.8  verificaram que 

a profundidade de cripta diminuiu com o uso de lecitina de soja na dieta de frangos de corte 

no jejuno.  

Na Tabela 12, estão apresentados os dados da relação da altura da vilosidade e 

profundidade de cripta (V:C) do duodeno, jejuno e íleo de frangos, com 21 dias de vida. No 

duodeno foi verificado interação (p=0,001) para o emulsificante e as fontes lipídicas 

utilizadas. O tratamento com gordura de frango sem emulsificante apresentou maior relação 

de altura de vilo e profundidade de cripta (p=0,0007), quando comparado ao tratamento com 
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emulsificante. Resultado contrário foi observado com óleo de soja ao se comparar a inclusão 

do emulsificante na dieta. Ao tomar como referência a fonte de gordura, houve efeito 

(p=0,001) em que se observou maior relação V:C nas dietas com óleo de soja quando 

comparada à dieta com gordura de frango, ambas com emulsificante. Para dietas sem 

emulsificante, a maior relação V:C foi verificada em dietas com gordura de frango. 

No jejuno não foi observado interação (p>0,05) entre o emulsificante e a fonte de 

gordura, mas verificou a diminuição significativa (p=0,0196) da relação AV:PC com  a 

inclusão do emulsificante. Foi observado efeito (p=0,0001) que o jejuno de frangos de corte 

alimentados com deitas com gordura de frango tiveram maior relação AV:PC. 

No íleo foi observado interação (p=0,0001) quanto a inclusão do emulsificante e 

as fontes lipídicas. Verificou-se que a relação AV:PC foi maior em frangos de corte que 

receberam  no óleo de soja com emulsificante e gordura de frango sem emulsificante, quando 

comparados aos tratamentos com gordura de frango e emulsificante e óleo de soja sem 

emulsificante.  

TABELA 12 - Relação da altura da vilosidade e profundidade de cripta (V:C) de frangos corte, 
alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL), com 21 
dias 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

Duodeno 
(µm) 

Ó. Soja 4,76aA 3,12bB 3,67 6,75 0,001 0,0007 0,001 
G. Frango 4,45bB 5,57aA 5,03     

Média 4,64 3,71      

Jejuno 
(µm) 

Ó. Soja 3,27 3,45 3,33A 18,78 0,0001 0,0196 0,5202 
G. Frango 3,69 3,88 3,77B     

Média 3,51b 3,74a      

Íleo 
(µm) 

Ó. Soja 2,89aA 2,68bB 2,78 7,27 0,4473 0,0284 0,0001 
G. Frango 2,72bB 2,81aA 2,77     

Média 2,76 2,77      
Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 
 
 

Os resultados encontrados diferem dos observados por Oliveira et al., (2019), que 

encontraram maior relação AV:PC no duodeno para frangos de corte com 21 dias de vida que 

tiveram inclusão de lecitina de soja na dieta, mas não observam diferença no jejuno.  Bootiam 

et al. (2017) avaliaram a relação AV:PC em frangos de corte com 35 dias de vida que tiveram 
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inclusão de lisofosfolipídeo (emulsificante) e não observaram diferença no duodeno. No 

entanto, no jejuno, a inclusão de 0,05% do emulsificante aumentou a AV:PC quando 

comparado ao grupo controle.  

Recce et al. (2008) descreveram que as criptas são responsáveis pela renovação 

das células que compõe as vilosidades do intestino e que as células da vilosidade precisam ser 

renovadas devido a atritos ou doenças que acometem o intestino.  Oliveira et al.32e Bootiam et 

al.41 descreveram em seus estudo que a reação AV:PC pode ter relação com o estresse, níveis 

de nutriente e inclusão de aditivos  na dieta. Assim, os dados de profundidade de cripta e 

AV:PC podem ter sofrido ação de outros fatores que não somente o uso do emulsificante.  

Na tabela 13, estão apresentados dos dados para a histopatologia para degeneração 

com 21 dias e necrose com 21 e 42 dias de vida.  

 

TABELA 13 – Degeneração (DNG) de tecido hepáticos com 21 dias de vida e necrose hepática (NH) 
de frangos de corte com 21 e 42 dias de vida, alimentados com dietas com 
emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FG).  

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

 DNG 
21 dias 

Ó. Soja 12,40 6,00 9,20 5,60 0,1380 0,2576 0,1594 
G. Frango 11,80 11,80 11,80     

Média 12,10 8,90      

NH  
42 dias 

Ó. Soja 14,20 7,70 10,95 3,69 0,5874 1,000 0,1510 
G. Frango 7,90 12,20 10,05     

Média 11,50 9,50      

NH  
42 dias 

Ó. Soja 11,50 9,50 10,50 2,02 0,7283 0,6789 0,1674 
G. Frango 11,50 9,50 10,50     

Média 11,50 9,50      
Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de Kruskal-
Wallis (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste scott-knoott (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango 
CV – coeficiente de variação (%). 
 

Não foi verificado interação entre o emulsificante e as fontes lipídicas utilizadas 

(p>0,05), bem como não foi observado efeito da fonte de gordura e do emulsificante (p>0,05).  

As variáveis de degeneração com 42 dias e presença de gordura com 21 e 42 dias de vida 

apresentaram os mesmos resultados de escore para todas as parcelas. Desta forma, não há 

nenhuma variação entre os dados, não sendo possível aplicação da análise de variância 
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paramétrica ou não paramétrica, assim não há resultado para estas variáveis. A degeneração 

encontrada foi leve com escore um para frangos com 21 dias de vida e a presença de gordura 

foi ausente (0) para frangos com 21 e 42 dias de vida. 

Lonkar et al.42 adicionaram 0,015% de um emulsificante composto por glicerol 

monoestearato, ácido graxo de sacarose ésteres e ésteres de ácido graxo de sorbitano nas 

rações de frango de corte e não verificaram alterações histológicas no tecido hepático e nem 

infiltração de gordura nos tecidos hepáticos que indicasse tounover hepático, conforme 

também foi observado nesse estudo. Dabbou et al.43 não verificaram com inclusão de globina 

(emulsificante natural) alteração na degeneração do tecido hepático em frangos de corte. 

Segundo esses autores, há na literatura poucas informações a respeito de alterações 

histopatológicas e uso de emulsificante, sendo necessários mais estudos.  

Os níveis de séricos de colesterol total (CT) e triglicerídeos (TG) estão 

apresentados na tabela 14. Não foi verificado interação (p>0,05) entre o emulsificante a fonte 

de gordura. No entanto, houve efeito da fonte de gordura (p=0,021), onde se observou maior 

nível de colesterol total para frangos alimentados com gordura de frango. Para os níveis de 

triglicerídeos, não foram verificados interação e efeito (P>0,05) do emulsificante e das fontes 

lipídicas. A redução dos níveis de colesterol observada em pintos com 7 dias de vida está 

relacionada com o maior grau de insaturação presente no óleo de soja, quando comparado à 

gordura de frango. Segundo Monfared et al.44, ácidos graxos insaturados são absorvidos e 

metabolizados mais rapidamente no fígado, o que diminui os níveis de colesterol no sangue. 

 

TABELA 14 - Níveis séricos de colesterol total (CT), e triglicerídeos (TG) de frangos de corte, 
alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas fontes Lipídicas (FL), com 
sete dias 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FG EL FG*EL 

CT (mg/dL) 
Ó. Soja 111,75 120,49 116,1ª 13,36 0,021 0,553 0,5845 

G. Frango 135,08 135,44 135,2B     
Média 123,41 127,96      

TG (mg/dL) 
Ó. Soja 43,68 31,91 37,79 43,39 0,065 0,2064 0,9839 

G. Frango 61,83 49,68 55,75     
Média 52,75 40,79      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 
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Na Tabela 15, estão apresentados os dados dos níveis séricos de HDL (High 

Density Lipoprotein), LDL (Low Density Lipoprotein) e VLDL (Very Low Density 

Lipoprotein) de frangos com 7 dias.   

 

TABELA 15 – Níveis séricos de HDL (High Density Lipoprotein), LDL (Low Density 
Lipoprotein) e VLDL (Very Low Density Lipoprotein) de frangos alimentados 
com dietas com emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL), com 7 dias 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

HDL 
 (mg/dL) 

Ó. Soja 12,56 11,15 11,8B 32,60 0,0183 0,3442 0,7584 
G. Frango 18,85 16,10 17,4A      

Média 15,71 13,62      

LDL 
(mg/dL) 

Ó. Soja 90,44 102,96 96,71 13,92 0,1366 0,1729 0,5893 
G. Frango 103,85 109,39 106,62     

Média 97,15 106,18      

VLDL 
(mg/dL) 

Ó. Soja 8,73 6,38 7,56 43,39 0,0653 0,2064 0,9839 
G. Frango 12,36 9,93 11,15     

Média 10,55 8,16      
Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 
 

Não foi verificado interação (p>0,05) entre o emulsificante e as fontes lipídicas. 

Houve efeito da fonte da gordura (p=0,0183) para o HDL, que foi maior em frangos 

alimentados com gordura de frango.   

Na Tabela 16, estão apresentados dos níveis séricos de TGO e TGP para frangos 

de corte com 7 dias de vida. Foi verificado interação (p=0,0497) do emulsificante e fonte de 

gordura. O menor valor observado de TGO foi para dietas com óleo de soja e emulsificante. 

Quanto ao TGP, não foi observado interação (p>0,05) entre o emulsificante a as fontes 

lipídicas, no entanto foi verificado efeito (p=0,0072) para a fonte de gordura, onde se 

verificou um maior nível sérico de TGP em frangos de corte alimentados com gordura de 

frango. 
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TABELA 16 - Níveis séricos de TGO (Transaminase Glutâmico-Oxalacética) e TGP (Transaminase 
Glutâmico Pirúvica) de frangos alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas 
fontes lipídicas (FL), com sete dias 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

TGO (UI) 
Ó. Soja 177,36Bb 220,12Aa 198,74 14,90 0,0948 0,3738 0,0497 

G. Frango 232.24Aa 215,25Aa 223,74     
Média 204,8 217,68      

TGP (UI) 
Ó. Soja 59,11 59,87 59,49 B 18,59 0,0072 0,3672 0,3038 

G. Frango 82,59 71,30 76,95 A     
Média 70,85 65,58      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 
 

A alteração dos níveis de TGO e TGP com sete dias de vida pode estar relacionado com o 

fato do trato gastrointestinal estar imaturo. Saleh et al.45 descreveram que a capacidade de 

digerir gordura nos frangos torna-se mais eficiente após os sete dias de vida. Outro fator a ser 

considerado é a fonte de gordura. Conforme descrito por Ravindran et al.18, gorduras com 

maior grau de saturação são mais difíceis de serem metabolizadas, o que levaria a uma 

sobrecarga das funções hepáticas, que justifica os maiores dos níveis de TGP e TGP para com 

a inclusão de gordura de frango na dieta que apresenta maior grau de saturação, quando 

comparada ao óleo de soja.  

Segundo Kohayagawa et al.46, a TGO e a TGP são enzimas que indicam 

disfunções hepáticas com rupturas de hepatócitos, alterações de permeabilidade da membrana 

das células do fígado ou até necrose do tecido hepático.  Conforme Lai et al.47, 95% do 

metabolismo da gordura é realizado no fígado.  Assim, a fonte de gordura e seu perfil de ácido 

graxo pode levar ao aumento dos níveis das enzimas TGP e TGO.  

Não foram verificados interação e efeito (p>0,05) da inclusão do emulsificante e 

fonte de gordura para os níveis séricos de colesterol total e triglicerídeos para frangos de corte 

com 21 dias de vida (Tabela 17).  
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TABELA 17 - Níveis séricos de colesterol total (CT), e triglicerídeos (TG) de frangos de corte 
alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL), com 21 
dias 

Variável FL Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

CT (mg/dL) 
Ó. Soja 125,45 137,88 129,18 13,13 0,632 0,276 0,877 

G. Frango 128,00 137,88 132,94     
Média 126,72 135,4      

TG (mg/dL) 
Ó. Soja 28,63 34,43 31,53 34,47 0,092 0,791 0,458 

G. Frango 43,01 40,24 41,63     
Média 35,82 37,33      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 

 

Siyal et al.9 incluíram 0,05% e 1% de lecitina de soja na dieta de frangos de corte 

e verificaram redução nos níveis de colesterol e triglicerídeos. Segundo esses autores, a 

lecitina de soja pode reduzir os níveis de colesterol no sangue, mas o mecanismo da ação do 

emulsificante na redução dos níveis de séricos de colesterol não está claro. Possivelmente, o 

emulsificante ao promover a melhor digestibilidade das fontes de lipídeo pode levar à 

diminuição do colesterol no sangue.  

Conforme a presentado na Tabela 18, não foram verificados interação e efeitos 

(p>0,05) do emulsificante e das fontes lipídicas para níveis séricos de HDL, LDL e VLDL de 

frangos de corte com 21 dias de vida.  

Guerreiro et al.7 não verificaram efeito significativo para os níveis séricos de HDL 

em frangos de corte que receberam dieta com ou sem a inclusão de emulsificante (caseína) e 

duas diferentes fontes lipídicas (óleo de soja e gordura de frango). Resultado diferente foi 

verificado por Majdolhosseini et al.8, que ao incluírem lecitina de soja na dieta de frangos 

verificaram aumento nos níveis de LDL e não observaram alteração no HDL. Referidos 

autores, também verificaram que o óleo de soja aumentou os níveis séricos de HDL quando 

comparados a gordura de frango. Fascina et al.20 ao compararem os níveis séricos de HDL e 

LDL em frangos alimentados com duas fontes de lipídeo (óleo de soja e sebo bovino) 

verificaram redução nos níveis séricos de LDL em frangos com 21 dias de vida, submetidos 

as dietas com óleo de soja, quando comparadas ao sebo bovino. 
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TABELA 18 - Níveis séricos de HDL (High Density Lipoprotein), LDL (Low Density 
Lipoprotein) e VLDL (Very Low Density Lipoprotein) de frangos de corte 
alimentados com dietas com emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL), com 21 
dias 

Variável F. Lipídicas Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

HDL 
 (mg/dL) 

Ó. Soja 13,99 12,96 13,48 29,74 0,7234 0,9786 0,5987 
G. Frango 13,67 14,61 14,14     

Média 13,83 13,78      

LDL 
(mg/dL) 

Ó. Soja 105,73 113,07 109,39 12,21 0,8604 0,1800 0,8601 
G. Frango 105,72 115,22 110,47     

Média 105,72 114,14      

VLDL 
(mg/dL) 

Ó. Soja 5,72 6,88 6,31 34,48 0,0924 0,7917 0,4589 
G. Frango 8,60 8,05 8,32     

Média 7,16 7,46      
Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%). 
 

Os níveis séricos de TGO e TGP para frangos de corte com 21 dias de vida estão 

apresentados na Tabela 19. Não foi verificado interação (p>0,05) entre a inclusão do 

emulsificante e as fontes lipídicas.  No entanto, foi verificado efeito (p=0,0496) da fonte de 

gordura para os níveis de TGP que teve níveis maiores em frangos alimentados com gordura 

de frango.  

 

TABELA 19 - Níveis séricos de TGO (Transaminase Glutâmico-Oxalacética) e TGP (Transaminase 
Glutâmico Pirúvica) de frangos de corte alimentados com dietas com emulsificante 
(EL) e  duas fontes lipídicas (FG), com 21 dias 

Variável F. Lipídicas Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

TGO (UI) 
Ó. Soja 222,62 220,10 221,36 11,9 0,8559 0,7887 0,6342 

G. Frango 219,52 228,5 224,01     
Média 221,07 224,3      

TGP (UI) 
Ó. Soja 69,98 73,15 71,56 B 16,31 0,0496 0,3269 0,6574 

G. Frango 79,45 87,73 83,59A     
Média 74,72 80,44      

Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango 
CV – coeficiente de variação (%).  
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Na Tabela 20, estão apresentados os dados de peso relativo dos órgãos (fígado, 

pâncreas e intestino delgado) de frangos com 21 dias de vida. Não foi observado interação 

(p>0,05) entre o emulsificante e as fonte lipídicas, assim como não houve efeito do 

emulsificante (p>0,05) e das fontes lipídicas (p>0,05).  

 

TABELA 20 - Peso do fígado, pâncreas e intestino frangos alimentadas com dieta contendo 
emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL) com 21 dias de vida  

Variável F. Lipídicas Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

Fígado  
Ó. Soja 3,13 2,77 2,95 13,80 0,6231 0,2704 0,3889 

G. Frango 2,88 2,84 2,86     
Média 3,01 2,81      

Pâncreas 
Ó. Soja 0,32 0,36 0,33 17,24 0,4459 0,086 0,6738 

G. Frango 0,33 0,37 0,35     
Média 0,32 0,37      

Intestino  
Delgado 

Ó. Soja 5,81 5,84 5,83 10,88 0,1675 0,9362 0,8352 
G. Frango 5,47 5,39 5,43     

Média 5,64 5,62      
Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango 
CV – coeficiente de variação.  

  

Zhao e Kim et al.36 adicionaram 0,05 e 0,1 % de emulsificante na dieta de frangos 

de corte e não observaram diferença no peso relativo do fígado de frangos, com 28 dias de 

vida. Upadhaya et al.48 também não verificam diferença no peso do fígado de frangos de corte 

alimentados com emulsificante 1,3-diacylglycerol, com 35 dias de vida. De forma diferente, 

Siyal et al.9observaram diferença no peso do fígado de frangos com 21 dias de vida 

alimentados com lecitina de soja e com peso maior com o uso do emulsificante.  

Na Tabela 21, estão apresentados os dados de peso dos órgãos (fígado, pâncreas e 

intestino delgado) de frangos com 42 dias de vida e pode-se verificar que não houve efeito 

dos tratamentos para nenhuma dessas variáveis (p>0,05). De forma semelhante, 

Majdolhosseini et al.8, não encontraram efeito da fonte de gordura (gordura de frango e óleo 

de soja) para o peso relativo do fígado. Guerreiro-neto et al. (2011) também não verificaram 

efeito da fonte de gordura (gordura de frango, óleo ácido de soja e óleo de soja) sobre o peso 

relativo do fígado.  
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TABELA 21 - Peso do fígado, pâncreas e intestino frangos alimentadas com dietas contendo 
emulsificante (EL) e duas fontes lipídicas (FL), com 42 dias de vida  

Variável F. Lipídicas Emulsificante  Valor de P 
Com Sem Média CV FL EL FG*EL 

Fígado  
Ó. Soja 2,51 2,11 2,31 16,61 0,2682 0,2478 0,2487 

G. Frango 2,12 2,12 2,12     
Média 2,31 2,11      

Pâncreas 
Ó. Soja 0,19 0,18 0,19 15,12 0,1425 0,7232 0,6743 

G. Frango 0,17 0,17 0,17     
Média 0,18 0,17      

Intestino  
Delgado 

Ó. Soja 3,73 3,92 3,83 15,20 0,1794 0,6229 0,7492 
G. Frango 3,46 3,49 3,48     

Média 3,60 3,70      
Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
O.Soja: óleo de soja; G. frango: gordura de frango. 
CV – coeficiente de variação (%).  

 

Na Tabela 22, estão apresentados os dados de peso vivo, rendimento de carcaça, 

peito, coxa e sobrecoxa, gordura abdominal, moela e fígado 

 

TABELA 22 – Peso vivo (PV), rendimento de carcaça (RC), peito (P), coxa (Cx), coxa e 
sobrecoxa (Cx+Scx), gordura abdominal (GA), moela (M) e fígado (F) 
diferentes cortes em percentual frangos alimentados com dieta contendo 
emulsificante (EL) e duas fontes de lipídicas (FL) 

 PV  RC P Cx+Scx G.A M F 
Fonte de gordura Kg % % % % % % 
Óleo de soja 2,70 79,49 22,51 23,48 1,48 2.54 2,18 
Gordura de 
Frango  

2,71 80,82 22,55 23,56 1,54 2,32 2,34 

Emulsificante        
Com  2,68 79,79 22,23 23,24 1,33 2,48 2,35 
Sem 2,72 80,52 22,83 23,80 1,68 2,38 2,19 
Valor de P        
Fonte de gordura 0,7954 0,2142 0,9629 0,8234 0,8212 0,2396 0,3849 
Emulsificante 0,3842 0,4552 0,5288 0,1266 0,1292 0,6072 0,3951 
F. GorduraX 
Emulsificante 

0,3973 0,4607 0,9609 0,1464 0,3622 0,6988 0,2320 

CV (%) 3,98 2,85 9,96 3,32 32,13 0,06 18,13 
Médias seguidas de letras diferentes maiúscula na coluna e minúscula na linha diferem pelo teste de F (5%). 
Interação entre Gordura x emulsificante foi aplicado teste t-student (5%). 
CV – coeficiente de variação (%). 
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. Não foi verificado interação (p>0,05) para emulsificante e fontes de lipídeos 

(gordura de frango e óleo de soja). Do mesmo modo, Guerreiro – Neto et al.7 não verificaram 

interação entre o uso da caseína (emulsificante) e duas fontes lipídicas (gordura de frango e 

óleo de soja) para as variáveis de rendimento de carcaça, peito, coxa, gordura abdominal. 

Oliveira et al.32 e Liu et al.39também não verificaram diferença no rendimento de carcaça, 

coxa, peito e gordura abdominal com uso de lecitina de soja na dieta de frangos de corte. 

Majdolhosseini et al.8 não observaram efeito do emulsificante na ração, mas observaram 

maior peso relativo da gordura abdominal para frangos alimentados com dietas contento 

gordura de frango, quando comparados com óleo de soja. 
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4. CONCLUSÃO 

  

  A inclusão do emulsificante lecitina de soja em 0,05% on top é recomendada 
na ração de frango de corte, pois proporciona resultados positivos no peso dos frangos com 35 
e 42 dias de vida, além de melhorar o índice de eficiência produtiva. O uso do emulsificante 
também aumenta a altura das vilosidades no intestino delgado. No entanto, foi efetivo para 
melhorar o rendimento de carcaça e cortes. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A lecitina de soja quando adicionada à dieta pode melhorar o desempenho dos frangos 

de corte, pois sua inclusão na dieta permite uma melhor metabolizabilidade das fontes 

lipídicas, possibilitando o aumento dos níveis de energia metabolizável aparente e energia 

metabolizável aparente corrigida por nitrogênio, mesmo com a redução dos níveis de energia 

metabolizável da ração. O que pode refletir na redução de inclusão de óleo de soja na dieta, 

que, dependendo do cenário econômico, melhoraria o custo da ração.  

A melhoria nos valores de energia metabolizável aparente e corrigida por nitrogênio, 

mesmo com a redução dos níveis de energia metabolizável na dieta, podem resultar na 

melhoria do peso dos frangos de corte na fase de crescimento e terminação, conforme foi 

observado nesse estudo, visto que o emulsificante agiu como facilitador e otimizados do 

processo de metabolizabilidade das diferentes lipídicas.  

Portanto, os emulsificantes como a lecitina de soja, que apresentam particularidades, 

como, por exemplo, sua composição de ácidos graxos fosfatados, quando utilizados conforme 

recomendação técnica, podem ser incluídos na dieta de frangos de corte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


