
 

 

 

 

 

 

SEMENTES DE SERINGUEIRAS NA ALIMENTAÇÃO DE AVES. 
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Palavras-Chave: Alimentos alternativos, Hevea brasiliensis, monogástricos.  

  INTRODUÇÃO: 
A seringueira pertence ao gênero Hevea, da família Euphorbiaceae, e 
tem a Hevea brasiliensis como a espécie mais importante do gênero 
(Gouvêa, 2009). Essa cultura foi implantada na região do Baixo Sul 
por uma grande empresa de processamento de látex, a área plantada 
de seringueiras cresce vertiginosamente. A renda obtida dos 
seringais é oriunda da extração do látex, porém outra possibilidade 
de renda pode ser obtida através da utilização das sementes da 
seringueira para a alimentação de animais. Para cada hectare de 
seringueira, é produzido anualmente cerca de 2000 quilos de 
sementes sem destinação comercial definida. Em estudo realizado na 
Indonésia, Buvanendran e Siriwadene (1970) substituíram 100% do 
milho da dieta de frangos de corte e obtiveram maior ganho de peso 
quando comparado a substituição do milho pelo farelo de coco. Esta 
semente pode ser utilizada na alimentação de aves com 
possibilidades de redução no custo de produção, mas precisam ser 
definidos quais os níveis de inclusão proporcionam melhor 
desempenho animal. Neste sentido o objetivo com essa pesquisa foi 
avaliar o desempenho das aves utilizando diferentes percentuais de 
inclusão de farelo de seringueira como fonte de alimento alternativo 
na dieta. 

  MATERIAL E MÉTODOS: 
O experimento foi conduzido na Unidade Educativa de Campo do 
Instituto Federal Baiano, campus Valença, durante o período de 
03/04 a 14/05/2017. Foram alojadas 300 aves de corte, sexo misto, 
em boxe com dimensões 1m² usando o delineamento experimental 
de blocos casualidados com 5 tratamentos (0%, 5%, 10%,15% e 20% 
de inclusão de sementes de seringueira) e 6 repetições sendo cada 
parcela composta por 10 animais. As aves foram recepcionadas com 
um dia de vida, pesadas e distribuídas em seus boxes lâmpadas para 
controle de temperatura, com acesso livre a água e dietas 
experimentais. O programa alimentar foi dividido em 4 fases (1 a 7, 8 
a 21, 22 a 35 e 36 a 47 dias) a cada mudança de fase as aves foram 
submentidas a jejum de 12 horas, pesagem total e pesagem das 
sobras. Todos os resultados foram tabulados em planilha de Excel  
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Tabela 01 – Desempenho de frangos de corte alimentados com 

rações contendo farelo de seringa, de 1 a 47 dias. 

Variáveis Inclusão de farelo de seringueira na dieta (%) MD CV 

  0% 5% 10% 15% 20%  (%) 

CA(g g
-1

) 2,74 2,48 2,99 2,43 2,88 2,53  

GDP(g) 319 355 326 354 376 344  
CDR (g) 819 848 811 799 862 837  

CA: Conversão alimentar, GDP: Ganho diário de peso; CDR: 
Consumo diário de ração; MD: média; CV: coeficiente de variação. 
*Diferente em relação ao controle pelo teste Dunnett (p<0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01 – Conversão alimentar de frangos de corte de 1 a 47 dias.  
 

A inclusão de farelo de semente de seringa nas dietas de frangos no 
período de 1 a 47 dias de idade não provocou efeitos significativos 
sobre a conversão alimentar, ganho de peso e consumo de ração, 
isso pode ser explicado pela adaptação alimentar, a idade e o 
desenvolvimento dos órgãos e glândulas digestivas durante o 
crescimento das aves, tornando-se tolerantes as substancias 
antinutricionais presentes nas rações. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Cadeau, 2017 que utilizou farelo de moringa na dieta 
de aves de corte. 
  CONCLUSÃO:  
O farelo de seringa pode ser utilizado nas dietas de frango de corte 
durante o período de 1 a 47 dias, nas concentrações de 5, 10, 15 e 
20%, não alterando as variáveis zootécnicas utilizadas neste 
experimento. 
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