
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Haydt Castello Branco van Cleef, Eric; Maria Bertocco Ezequie, Jane; Souza Gonçalves, Josemir De;

Augusto Fonseca Pascoal, Leonardo

Determinação da matéria seca das fezes de ovinos e da carne de peito de frango através do método

tradicional e por liofilização

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 11, núm. 4, abril, 2010, pp. 1-10

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613155006

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613155006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63613155006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=13155
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613155006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03 

 

Determinação da matéria seca das fezes de ovinos e da carne de peito de frango através do método 
tradicional e por liofilização 
 http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040410/041009.pdf 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet -http://revista.veterinaria.org 
Vol. 11, Nº  04, Abril/2010–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040410.html 

 

Determinação da matéria seca das fezes de ovinos e da 
carne de peito de frango através do método tradicional e 
por liofilização -Dry matter determination of sheep feces and 
chicken chest meat with the traditional method and freeze 
drying 
 

Haydt Castello Branco van Cleef, Eric : Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho”, Campus de Jaboticabal. Via de Acesso Prof. Paulo 
Donato Castellane. CEP: 14884-900. Jaboticabal/SP, email: 
ericvancleef@gmail.com. Nick veterinaria.org: ericvancleef | Maria 
Bertocco Ezequiel, Jane : Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho”, Campus de Jaboticabal. Via de Acesso Prof. Paulo Donato 
Castellane. CEP: 14884-900. Jaboticabal/ SP. | De Souza 
Gonçalves, Josemir : Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho”, Campus de Jaboticabal. Via de Acesso Prof. Paulo Donato 
Castellane. CEP: 14884-900. Jaboticabal/ SP | Augusto Fonseca 
Pascoal, Leonardo : Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Campus 
de Jaboticabal. Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane. CEP: 
14884-900. Jaboticabal/ SP. 

 
 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar quatro procedimentos de secagem das 
fezes de ovinos e da carne de peito de frango quanto aos teores obtidos de 
matéria seca. Os tratamentos experimentais consistiram na determinação 
da matéria seca em estufa de circulação forçada de ar a 55oC e 
posteriormente em estufa a 105oC (Tratamento 1); em liofilizador 
(Tratamento 2); estufa com circulação forçada de ar a 55oC (Tratamento 
3); e em liofilizador seguido de estufa a 105oC (Tratamento 4). O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 
quatro tratamentos e cinco repetições. Os dados foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). 
As médias de matéria seca obtidas pelos métodos tradicional e pelo método 
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de liofilização seguido de estufa a 105ºC foram semelhantes (P>0,05) para 
os dois tipos de amostras avaliados. Nas amostras de fezes, os resultados 
da 1ª matéria seca em estufa a 55ºC foram semelhantes (P>0,05) aos 
obtidos no aparelho liofilizador (41,45 e 44,51%, respectivamente). A 
matéria seca das fezes e do peito de frango obtida com o processo de 
liofilização deve ser considerada como uma primeira matéria seca, sendo 
que para obter-se a matéria seca “original”, as amostras devem ser 
submetidas à estufa a 105ºC por 12 horas. 
 
Palavras chave: liofilização | estufa | análise de alimentos 
 
 
Abstract 
 
The objective of this work was to evaluate four drying procedures for sheep 
feces and chicken chest obtaining their dry matter values. The 
experimental treatments were consisted by dry matter determination with 
traditional method in laboratory oven with 105 ºC (Treatment 1); with 
freeze drying device (Treatment 2); with forced air circulation laboratory 
oven with 55 ºC (Treatment 3); and in freeze drying device followed by 
laboratory oven with 105 ºC. The experimental design was entirely 
randomized with four treatments and five replicates. The data had been 
submitted to the variance analysis and the averages were compared by test 
Tukey (P<0.05). The averages of dry matter obtained by the traditional 
method and the method of freeze drying followed by the laboratory oven 
with 105 ºC were similar (P>0.05) for the two types of samples evaluated. 
In the feces samples, the results of 1ª dry matter in laboratory oven with 
55 ºC were similar (P>0.05) to the ones in the freeze drying device (41.45 
e 44.51%, respectively). The dry matter of feces and the chicken chest 
meat obtained with the freeze drying process must be considered as a first 
dry matter value, and to get the “original” dry matter, the samples must be 
submitted to the  laboratory oven with 105ºC for 12 hours. 
 
Keywords: freeze drying | laboratory oven | feedstuff analysis 
 
 
Introdução  

A determinação de matéria seca é um procedimento muito comum 
em laboratórios de nutrição sendo considerado o ponto de partida para a 
avaliação químico-bromatológica dos alimentos (Silva & Queiroz, 2005). 
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Ao se trabalhar com os teores de nutrientes de um alimento 
expressos na matéria seca é possível fazer comparações entre análises 
realizadas deste mesmo alimento em diferentes regiões do país e em 
diferentes épocas do ano (Becker et al., 2008). Isto está relacionado ao 
fato de que amostras de alimentos úmidos e/ou fermentados (pastagens, 
silagens e alguns resíduos agroindustriais) podem conter uma grande 
proporção de água por um determinado tempo, o que faz com que os 
nutrientes do alimento sejam diluídos, e na época das secas possam perder 
água, modificando a concentração de seus nutrientes. 

Existem vários procedimentos laboratoriais para a determinação da 
matéria seca dentre os quais podem ser citados o método tradicional de 
secagem em estufas (Silva & Queiroz, 2005) e métodos alternativos como 
a determinação da matéria seca em balança de infravermelho (A.O.A.C., 
1990), forno de microondas (Silva & Queiroz, 2005) e através do método 
do tolueno (McDonald e Dewar, 1960). Além destes, em condições de 
campo é possível se determinar a matéria seca de alguns alimentos através 
do método da fritura em óleo fervente em fornos domésticos. 

Usualmente a determinação de matéria seca de alimentos úmidos 
(aqueles que apresentam umidade acima de 13%) é dividida em duas 
fases: pré-secagem ou determinação da primeira matéria seca e 
posteriormente secagem definitiva, secagem em estufa à 105 0C também 
chamada determinação da segunda matéria seca (Ezequiel & Gonçalves, 
2008). 

A pré-secagem é um processo pelo qual grande parte da água (cerca 
de 85 a 90%) é retirada da amostra fazendo com que a mesma passe a 
conter, no máximo, 13% de umidade e possa ter condições de ser 
processada em moinho. Além disso, pré-secando uma amostra úmida é 
possibilita-se que a mesma possa ser armazenada por um período de 
tempo mais longo, evitando a colonização das amostras por 
microorganismos, como os fungos que geralmente se desenvolvem em 
condições de elevada umidade. Normalmente esse processo é realizado em 
estufas com circulação forçada de ar com temperatura regulada de 55 a 60 
oC por um período de 16 a 72 horas (A.O.A.C., 1990; Silva & Queiroz, 
2005). 

Na pré-secagem nem toda a água do alimento é retirada sendo 
necessário que a amostra passe por uma segunda secagem para a retirada 
desta água residual presente. Esta segunda secagem é realizada em estufa 
sem circulação forçada regulada à temperatura de 105 oC por  um período 
de 12 horas ou até que o material apresente peso constante (A.O.A.C., 
1990; Silva & Queiroz, 2005). 
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Os alimentos secos não necessitam passar pelo processo de pré-
secagem, já que o teor de umidade é menor ou igual a 13%. Desta forma, 
amostras de alimentos secos são colhidas e posteriormente processadas 
em moinhos para a realização da matéria seca em estufa à 105 0C 
(Ezequiel & Gonçalves, 2008) 

A escolha da metodologia adotada para a determinação da matéria 
seca depende de diversos fatores como: a disponibilidade de 
equipamentos, tempo disponível para a realização da análise, treinamento 
e capacitação da mão-de-obra, recursos financeiros, entre outros. 

        Em amostras cujas características organolépticas devem ser 
mantidas ou mesmo quando se trabalha com amostras que passarão por 
outras análises, como análise de aminoácidos (produtos farmacêuticos e 
alimentos de uma forma geral, por exemplo), pode-se utilizar o processo 
de liofilização para que a água contida nestes seja retirada. 

A liofilização consiste na remoção do vapor de água diretamente de 
amostras congeladas e continuada secagem sob vácuo, até a produção de 
um material estável (Alcarde & Basso, 1997). Este processo trabalha 
congelando as amostras (frutas, ovos, carnes, fezes), passando-se então 
para a produção de vácuo e aumento gradativo da temperatura, reduzindo-
se, deste modo, a pressão circunvizinha, o que permite à água congelada 
no material passar diretamente da fase sólida ao gás sem, entretanto, 
destruir-lhe as propriedades nutritivas pois mantém intacta as paredes 
celulares, que seriam destruídas na evaporação.  

 O processo de liofilização caracteriza-se por permitir a redução da 
atividade de água (Aw) a níveis muito baixos, que inibem sensivelmente o 
desenvolvimento microbiano (Murgatroyd et al., 1997). 

Este processo de desidratação apresenta algumas vantagens sobre os 
demais métodos. Ele permite que a amostra permaneça com sua estrutura 
inalterada, haja facilidade de a trasformar em pó ou rehidratá-la, além de 
minimizar perdas na cor, aroma e gosto. Ambientalmente, a liofilização 
também apresenta vantagens pois o seu mecanismo de secagem apresenta 
reduzido impacto ambiental, pois água residual é baixa (1 a 3%). 

Porém, a liofilização, como todo procedimento, possui desvantagens, 
pois necessita-se de um aparelho caro (em média três vezes mais caro que 
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os aparelhos utilizados nos demais métodos), gasta cerca de duas a três 
vezes mais energia durante a desidratação das amostras. 

A grande dúvida que ainda persiste no meio científico relacionado a 
nutrição animal e análise de alimentos para animais, é até que ponto este 
processo retira a água das amostras, e o quão eficiente é essa retirada. A 
determinação dos teores de matéria seca através liofilização poderia já 
garantir realmente a quantidade de matéria seca de amostras sem haver 
necessidade de se fazer a segunda matéria seca (em estufa regulada à 
temperatura de  
105oC)? 

Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar quatro procedimentos 
de secagem das fezes de ovinos e da carne de peito de frango quanto aos 
teores obtidos de matéria seca.   

 
Material e métodos 
 
        O experimento foi realizado no Laboratório de Ingredientes e Gases 
Poluentes (LIGAP) localizado na Unidade Animal de Estudos Digestivos e 
Metabólicos (UAEDM) pertencente à Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV), Unesp Campus de Jaboticabal, entre os dias 15 e 28 
de abril de 2008. 

         Foram colhidas amostras de fezes de ovinos mantidos em sistema de 
confinamento na UAEDM, os quais participavam de um ensaio de 
desempenho e recebiam dietas com elevada proporção de concentrado. As 
amostras foram colhidas do chão logo após a defecação dos animais, 
manualmente com auxílio de sacos plásticos, tomando-se cuidado para não 
colher síbalas que tinham contato com direto com o chão no intuito de se 
evitar a contaminação do material. Já as amostras da carne de peito de 
frango foram colhidas de peitos de frango adquiridos no comércio varegista 
local. As amostras de peito de frango foram descolgeladas e cortadas em 
cubos de aproximadamente 1 cm3.  

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 
quatro tratamentos e cinco repetições. 
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       Os tratamentos avaliados foram: 1 – matéria seca pelo método 
tradicional em estufa à 55oC seguida de posteior secagem em estufa à  
105ºC (Silva & Queiroz, 2005); 2 – matéria seca determinada em 
liofilizador;  
3 – matéria seca pelo método tradicional em estufa à 55ºC (Silva & 
Queiroz, 2005); 4 – matéria seca em liofilizador seguido de posteior 
secagem em estufa à 105ºC. 

No Tratamento 1, cerca de 30 g de amostras in natura foram colhidas 
e pré-secas em estufa de circulação forçada de ar à 55oC por 72 horas. 
Após este período, o material foi moído em moinho de facas dotado de 
peneiras com perfurações de 1 mm. Um grama das amostras pré-secas foi 
pesado em cadinhos de porcelana (previamente secos em estufa à 105oC) e 
levados à estufa à 105ºC, onde permaneceram por 12 horas. Passado o 
período de secagem, os cadinhos com as amostras secas foram pesados e 
os pesos anotados para realização dos cálculos. 

        Para o Tratamento 2, cerca de 30 g das amostras in natura foram 
pesadas e acondicionadas em potes plásticos. Estes foram levados ao 
liofilizador e lá permaneceram por 72 horas. Após este período, os materias 
foram pesados e os pesos anotados para cálculos posteriores. 

        No Tratamento 3, cerca de 30 g de amostras in natura foram pesadas 
e acondicionadas em bandejas de alumínio (previamente pesadas). 
Posteriormente as bandejas com as amostras foram encaminhadas à estufa 
de ventilação forçadade ar, à 55º C, onde permaneceram por 72 horas. 
Após esse período, as bandejas foram retiradas da estufa e permaneceram 
em temperatura ambiente até resfriarem, então foram pesadas e os pesos 
utilizados para realização dos cálculos. 

Para o Tratamento 4 amostras oriundas do liofilizador (Tratamento 2) 
foram moídas em moinho de facas dotado de peneiras com perfurações de  
1 mm. Aproximadamente um grama das amostras foi pesado em cadinhos 
de porcelana (previamente secos em estufa à 105 oC) e levados à estufa à 
105 ºC, onde permaneceram por 12 horas. Passado o período de secagem, 
os cadinhos com as amostras secas foram pesados e os pesos anotados 
para realização dos cálculos. 
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 Com base nos pesos obtidos antes e após os procedimentos de secagens 
em cada um dos tratamentos experimentais foram feitos os cálculos para a 
determinação dos teores de matéria seca das amostras.  

 As pressuposições de normalidade dos dados e homogeneidade das 
variâncias foram testadas através do comando proc univariate opção 
normal e pelo teste de Levene, respectivamente, ao nível de significância 
de 5%.  

As análises de variância foram realizadas adotando o PROC GLM. 
Verificada a significância do teste F (P<0,05), as médias dos tratamentos 
foram comparadas utilizando o teste de Tukey (P<0,05).  

Como ferramenta de auxílio às análises estatísticas foi utilizado o 
logiciário estatístico SAS (1993). 

Resultados e discussão 

       Avaliando os teores encontrados na determinação da primeira matéria 
seca pelo método tradicional (Tratamento 3) e liofilização (Tratamento 2) 
de amostras de fezes de ovinos foi verificado que os teores encontrados 
foram semelhantes (P>0,05) confirmando que os resultados encontrados 
para amostras liofilizadas correspondem à primeira matéria seca e não à 
matéria seca original ou matéria natural. Para se obter os teores de 
matéria seca original de amostras úmidas é necessário que seja realizada, 
posteriormente, a segunda matéria seca em estufa à 105oC de forma que o 
resultado final seja representado pelo percentual obtido na segunda 
matéria seca em relação à primeira matéria seca. 

De acordo com os resultados encontrados para os teores de MS das 
fezes, observou-se que a média do Tratamento 1 (Tabela 1) não diferiu 
(P>0,05) dos encontrados no Tratamento 4, indicando que para a 
determinação da matéria seca original das amostras, após a realização da 
primeira matéria seca que pode ser realizada tanto em estufa à 55oC 
quando em liofilizador é necessário que as amostras sejam submetidas a 
uma segunda secagem em estufa à 105oC. Se observarmos os teores de 
matéria seca das fezes quando as mesmas foram apenas liofilizadas 
verifica-se que os mesmos foram 3,94 unidades percentuais superiores 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03 

 

 
Caracterización toxicológica de las macroalgas marinas Hypnea spp y Sargasun spp para la futura 
utilización en la  alimentación y la salud animal como humana 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040410/041009.pdf 

 

8

(P<0,05) aos encontrados no método tradicional (Tratamento 1) o que 
confirma, mais uma vez, que apenas com a liofilização não é possível se 
obter os teores de matéria seca original de amostras úmidas.  

Tabela 1 – Médias da matéria seca das fezes obtidas pelos diferentes 
métodos de determinação 

Tratamento   MS (%)1 
T1 37,51 b 
T2 41,45 a 
T3 44,51 a 
T4 37,48 b 

T1 - Estufa a 55 e 105 oC; T2 – Liofilização; T3 - Estufa a 55 oC; T4 - Liofilização e Estufa a  
105 oC. 1Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey (P<0,05). 
1Coeficiente de variação. *Coeficiente de variação = 4.63 

 

          Para as amostras de carne de peito de frango foi observado haver 
diferença (P<0,05) entre os teores de primeira matéria seca obtidos para 
os métodos tradicional (Tratamento 3) e liofilização (Tratamento 2). A 
diferença significativa verificada (3,78 unidades percentuais) pode estar 
relacionada ao fato de ser mais difícil retirar a água das fibras musculares 
da carne de frango através apenas do fornecimento de uma fonte de calor 
por um período de tempo de 72 horas. O processo de secagem através da 
sublimação da umidade da amostra ocorrido na liofilização mostrou-se mais 
eficiente quanto à retirada de umidade de amostras de carne. 
Provavelmente além de manter a integridade das amostras devido ao tipo 
de extração da água das mesmas, o processo de liofilização proporcionará 
uma maior vida útil dessas amostras, dificultado ainda mais a proliferação 
de microorganismos indesejáveis. 

Tabela 2 – Médias da matéria seca do peito de frango obtidas pelos 
diferentes métodos de determinação 

Tratamento MS (%)1 
T1 28.12 c 
T2 35.57 a 
T3 31.79 b 
T4 28.80 c 

T1 - Estufa a 55 e 105 oC; T2 – Liofilização; T3 - Estufa a 55 oC; T4 - Liofilização e Estufa a  
105 oC. 1Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey (P<0,05). 
*Coeficiente de variação = 2,04. 
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Como acontecido com as amostras de fezes, os teores de matéria 
seca original obtidos através do método tradicional (Tratamento 1) foi 
semelhante (P>0,05) aos encontrados quando as amostras foram 
liofilizadas e posteriormente submetidas à estufa à 105oC. Apesar de terem 
sido verificadas diferenças na quantidade de água retirada da amostra na 
ocasião da determinação da primeira matéria seca em estufa à 55oC e 
liofilização, a mesma foi compensada quando as amostras foram 
submetidas à estufa à 105oC, já que os resultados encontrados da 
determinação de matéria seca em estufa a 55oC  seguida de estufa a 105oC 
(Tratamento 1) não diferiu (P>0,05) ao método de estufa a 105ºC após a 
liofilização (Tratamento 4) (Tabela 2), indicando que para se determinar a 
MS de amostras liofilizadas, as mesmas devem permanecer em estufa a 
105ºC por 12 horas. 

 

Conclusão 

        As matérias secas das fezes de ovinos e da carne do peito de frango 
obtidas com o processo de liofilização devem ser consideradas como a 
primeira matéria seca ou pré-secagem, sendo que para obter-se a matéria 
seca “original” ou definitiva, as amostras devem ser submetidas à estufa à 
105ºC por 12 horas.                                                                                                 
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