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Introdução

Alguns derivados da indústria do beneficiamento do 
milho têm sido apontados como potenciais substitutos 
do milho, uma vez que atendem aos requisitos para o 
uso de alimentos alternativos na produção animal. Isso 
devido: a disponibilidade, densidade nutricional e 
qualidade de seus nutrientes (Bellaver & Ludke, [1]).

Dentre os derivados do processamento da moagem 
úmida do milho existentes têm-se destacado o gérmen 
integral de milho (GIM), que é um co-produto obtido a 
partir da degerminação do grão de milho.

Como na formulação de rações para não-
ruminantes, a principal preocupação é fornecer energia 
em quantidade adequada, há a necessidade de se 
conhecer os valores energéticos dos alimentos para a 
sua devida utilização.

Com isso, esta pesquisa foi direcionada com o 
objetivo de determinar os valores energéticos do 
gérmen integral de milho para galinhas poedeiras
caipiras.

Material e métodos

O experimento foi realizado na Estação 
Experimental de Pequenos Animais de Carpina 
(EEPAC). Foram utilizadas 120 aves poedeiras caipiras 
da linhagem Embrapa 051 com 45 semanas de idade, 
alojadas em gaiolas metabólicas (0,80 x 0,50 x 0,50 m) 
com água à vontade fornecida em bebedouros tipo 
nipple, e iluminação 24 h/dia (durante o período 
experimental). As aves foram distribuídas de acordo 
com o delineamento experimental inteiramente 
casualizado, com cinco tratamentos e seis repetições 
com 4 aves por cada parcela experimental. Os 
tratamentos consistiram em uma ração referência (RR) 
à base de milho e soja e quatro rações teste com 10%, 
20%, 30% e 40% de substituição da ração referência 
(RR) pelo ingrediente estudado.

O GIM utilizado na pesquisa possuía em sua 
composição química: 96,65% de matéria seca, 11,09% 

de proteína bruta, 55,93% de extrato etéreo e 1,07% de 
cinzas e 7.410 kcal/kg de energia bruta, conforme as 
metodologia propostas por Silva & Queiroz [2].

A ração referência foi formulada utilizando as tabelas 
de composição dos alimentos, conforme as recomendações 
propostas por Rostagno et al. [3] e para atender as 
exigências nutricionais utilizou-se as recomendações do 
Manual da linhagem. As aves receberam as rações 
experimentais por cinco dias de adaptação e os quatro dias 
subseqüentes foram destinados à coleta total de excretas. O 
óxido férrico foi acrescido às rações na proporção de 1% 
como marcador fecal no início e no final do experimento. 

Durante o período experimental as temperaturas médias 
máxima e mínima foram de 33,5 e 26,4 °C, 
respectivamente. O total excretado coletado foi pesado
diariamente, anotado e armazenado em saco plástico 
devidamente identificado por unidade experimental e 
armazenado em freezer a -20 ºC. Posteriormente, as
amostras foram pré-secas em estufas de ventilação forçada 
de 55 ºC por 72h, moídas em moinhos tipo faca, com o 
auxilio da peneira de 1 mm e analisadas quanto aos teores 
de matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo e energia 
bruta, conforme a metodologia já citada.

Por meio das fórmulas propostas por Matterson et al. 
[4], alguns cálculos foram realizados para isolar os valores 
energéticos do ingrediente estudado. As análises estatísticas 
foram realizadas com o auxilio do programa computacional 
SAS 9.1 [5], por meio dos procedimentos PROC GLM para 
análise de variância, teste de homocedasticidade de 
variância (Brown & Forsythe's), normalidade dos erros 
(Cramer-von Mises) e ajustes dos modelos linear e 
quadrático, e PROC NLIN para ajuste do Linear Response 
Platô. A seleção dos modelos para explicar o 
comportamento das variáveis baseou-se na significância de 
cada parâmetro da equação e no coeficiente de 
determinação.

Resultados e Discussão

As pressuposições de normalidade dos erros e 
homogeneidade da variância foram testadas e satisfeitas.



Na Tabela 1 estão expressas as médias e desvios 
padrão dos coeficientes de metabolizabilidade aparente 
da matéria seca, da energia bruta e os valores de 
energia metabolizável aparente e aparente corrigida do 
gérmen integral de milho, conforme o nível crescente 
de substituição do ingrediente.

Para o coeficiente de metabolizabilidade aparente da 
matéria seca do GIM não houve efeito significativo na 
medida em que se incluiu o ingrediente, ou seja, 
nenhum modelo se ajustou nessa variável analisada. 

A análise de variância das variáveis EMA, EMAn e 
CMEB revelou que as mesmas foram afetadas pelos 
tratamentos aplicados. A análise de regressão mostrou 
que o LRP foi o modelo que melhor se ajustou aos 
dados.

Lima et al. [6], trabalhando com frangos de corte em 
diferentes idades e utilizando o GIM, com valor de 
extrato etéreo semelhante ao presente trabalho, 
encontraram, para o CMAMS do GIM valores de 
48,72%, 51,00%, 55,31% e 59,63% para as idades 
médias de 5, 15, 25 e 35 dias, utilizando a metodologia 
de coleta total de excretas e a substituição de 40% do 
GIM.

Lima [7], avaliando o efeito do GIM, para frangos de 
corte caipiras, em diferentes idades, encontrou valores 
de 31,51; 48,51 e 56,08% para as idades de 14, 45 e 75 
semanas, respectivamente para o CMAMS.

Para os valores de EMA e EMAn as maiores 
estimativas foram obtidas com o nível de substituição 
de 10%. A partir deste nível ocorreu uma diminuição 
nos valores energéticos na proporção de 0,0396 (EMA) 
e 0,0366 (EMAn) kcal para cada unidade percentual de 
substituição até o nível de 31,6 e 32,2% do gérmen 
integral de milho, respectivamente. A partir desses, o 
modelo explica que há resposta adicional com aumento 
do nível de substituição. A descrição do 
comportamento destas variáveis pode ser visualizada 
nas Figuras 1 e 2.

Comportamento semelhante ao EMAn foi verificado 
para o coeficiente de metabolizabilidade aparente da 
energia bruta, valores de energia metabolizável 
aparente e aparente corrigida do gérmen integral de 
milho.

Para o CMEB verificou-se um modelo Linear 
Response Platô, onde a metabolizabilidade da energia 
bruta foi decrescendo com a inclusão do nível crescente 
do ingrediente. A estabilização da estimativa do valor 
ocorreu a partir de 32,2% de substituição, conforme a 
Figura 3.

Andreotti et al. [8] corroboram a hipótese que o 
nível de gordura pode promover diferentes 
comportamentos quanto à capacidade das aves utiliza-
las, ou seja, dependendo da fonte de gordura e dos 
níveis de uso na ração, a resposta em termos de sua 
contribuição energética pode ser linear, curvilínea e, 
em alguns casos exceder o seu conteúdo em energia 
bruta (Sibbald & Kramer, [9]).

Lima et al. [6] trabalhando com frangos de corte 
encontraram para o CMEB do GIM valores de 59,02%, 

62,86%, 64,37% e 70,45% para as idades médias de 5, 15, 
25 e 35 dias, utilizando uma substituição de 40% do GIM 
pela ração referência. Os valores de CMAEB verificados 
frangos de idade média de 35 dias foi bastante semelhante 
ao verificado nessa pesquisa, pois aves mais velhas 
possuem um melhor aproveitamento dos nutrientes e da 
energia.

Lima et al. [6] verificaram valores de 4.249, 4.580, 
4.616 e 5.055 kcal/kg para EMA, e 4.154, 4.425, 4.530 e 
4.958 kcal/kg para EMAn, quando utilizaram frangos de 
corte em diferentes fases de criação. Esses valores de EMA 
e EMAn foram semelhantes aos encontados no presente 
trabalho.
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Tabela 1. Médias e desvios padrão dos coeficientes de metabolizabilidade aparente da matéria seca (CMAMS), dos valores de 
energia metabolizável aparente (EMA), aparente corrigida (EMAn) e coeficiente de metabolizabilidade aparente da energia bruta 
(CMAEB), com base na matéria seca.

CMAMS EMA EMAn CMAEBNíveis, de substituição,
% (%) (kcal/kg) (%)

10 56,61± 0,98 6.008±0,080 5.866±0,071 79,16±0,96

20 58,68± 1,39 5.617±0,100 5.541±0,099 74,78±1,34

30 60,71±1,48 5.217±0,084 5.134±0,085 69,28±1,15

40 60,04± 1,37 5.161±0,078 5.066±0,073 68,37±0,98

Médias 59,01 5.501 5.402 72,90

F 1,87 21,18 20,39 20,36

ER¹ NS *** *** ***

R²aj NS 97,09 96,95 96,95

CV, % 5,48 3,82 3,75 3,76

NS, não significativo; *** Altamente significativo, p<0,001; ER, equação de regressão; R²aj, Coeficiente de determinação ajustado; CV, coeficiente 
de variação;

Figura 1. Efeito dos valores de energia metabolizável aparente em função dos níveis crescentes de gérmen integral de milho.

Figura 2. Efeito dos valores de energia metabolizável aparente corrigida em função dos níveis crescentes de gérmen integral de 
milho.

Figura 3. Efeito dos coeficientes de metabolizabilidade aparente da energia bruta em função dos níveis crescentes de gérmen integral 
de milho.
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