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Introdução

Na fase atual da estrutiocultura 
brasileira em que o desenvolvimento da criação 
de avestruzes apresenta uma estabilidade na 
produção, conseguir um programa alimentar 
adequado é desafio a todos aqueles que 
trabalham na atividade e é motivo de pesquisas 
para todos os profissionais com interesse na 
criação conforme relata Carrer & Balieiro Neto 
[1]. 

Segundo Mesià [2] não é fácil estimar 
os requerimentos nutricionais na fase de 
produção de avestruzes por apresentar escassa 
literatura cientifica e também por haver uma 
grande variação genética entre os animais. 
Segundo o mesmo autor, a dificuldade nos 
requerimentos nutricionais deve-se levar em 
conta a disponibilidade, qualidade, quantidade e 
preço dos alimentos.

Anderloni [3] comenta que em 
condições normais, o avestruz tem a 
possibilidade de correr e buscar todo tipo de 
material que lhe sirva para manter seu 
funcionamento e um correto desenvolvimento 
corporal. As fontes de energia para avestruzes 
são os carboidratos, consistindo de açúcares,
amido e fibras e, em menor extensão, as 
gorduras (lipídios). Souza [4] cita que os 
avestruzes podem digerir uma fração 
significativa da celulose de sua dieta.

Levando em consideração as rações 
comerciais oferecidas a avestruzes, o objetivo
deste trabalho foi mensurar a energia 
metabolizável estimada e energia metabolizável 
corrigida estimada através de equações de 
predição de 10 marcas comerciais nas fases de 
reprodução e manutenção.

Material e Métodos

Foi executado um levantamento no mês 
de junho de 2009, utilizando como fonte de 
pesquisa as informações obtidas nos rótulos de 
dez marcas de rações para avestruzes na fase de 
reprodução e oito marcas de rações para 
avestruzes na fase de manutenção. Essas marcas 
foram identificadas por letras para preservar a 
anonimicidade dos fabricantes e são facilmente 
encontradas e comercializadas no mercado. Os 
dados de Umidade (%), Proteína Bruta (PB%), 
Extrato Etéreo (EE%), Matéria Mineral 
(MM%), Fibra Bruta (FB%), Cálcio (Ca%) e 
Fósforo (P%) foram utilizados para calcular o 
Extrativo Não Nitrogenado (ENN) sendo 
utilizados os fatores de Atwater (4 kcal/g para 
proteína, 9 kcal/g para gordura e 4 kcal/g de 
carboidratos)  e de Atwater modificado (3,5 
kcal/g para proteína, 8,5 kcal/g para gordura e 
3,5 kcal/g de carboidratos) para posteriormente 
calcular a energia metabolizável (EM) e energia 
metabolizável corrigida (EMc). Para determinar 
o Extrativo Não Nitrogenado foi utilizado a 
seguinte equação: ENN=100 – (U% + PB% + 
EE% + FB% + MM%) para assim ser utilizar na 
equação de predição da energia metabolizável
estimada e metabolizável estimada corrigida: 
EMe (kcal/g) = (PB x 4) + (EE x 9) + (ENN x 
4) e EMec (Kcal/g) = (PB x 3,5) + (EE x 8,5) + 
(ENN x 3,5). Os valores obtidos foram 
comparados com os valores sugeridos por Mesià 
(2003), sendo a Energia Metabolizável para 
aves de 2000 kcal/kg e Energia Metabolizável 
para avestruz 2650 kcal/kg na fase de 
reprodução e na fase de manutenção de 1750 
kcal/kg para aves e 2540 kcal/kg para 
avestruzes.



Resultados e Discussão

Através dos dados fornecidos,
conforme Tabela 1, pudemos estimar e verificar 
que todas as marcas atendem as necessidades 
energéticas dos avestruzes em reprodução
quanto à energia metabolizável para aves, no 
entanto, a marca F quando comparado com a 
energia metabolizável para avestruzes 
verificamos que fica aquém das necessidades. 
Do mesmo modo quando corrigimos 
verificamos que a mesma marca não atende as 
necessidades energéticas para ambas as 
espécies. As demais marcas atendem as 
necessidades de energia metabolizável e 
metabolizável corrigida para aves, ficando 
apenas a marca I satisfazendo para avestruzes.  
Segundo Brand et al. [5] ao acompanharem duas 
estações reprodutivas, constataram o efeito de 
diferentes concentrações energéticas e níveis de 
proteína em relação ao peso corporal, condição 
corpórea e a produção de ovos, concluíram que 
a energia foi o principal fator de interferência na 
produção de ovos. As aves com menor teor de 
energia na dieta apresentaram 
significativamente a pior condição corporal, 
com prejuízo na produção de ovos e baixa 
eclodibilidade, com prejuízo também para a 
subseqüente época de postura. Por outro lado, o 
excesso de energia resulta em deposição de 
gordura corporal, resultando em maior 
infertilidade dos ovos [3,4].

Quando verificamos a Tabela 2, 
observamos que todas as rações atende as 
exigências para aves em manutenção, no entanto 
quando comparamos com a exigência para 
avestruzes, as rações E e F estão abaixo da 
exigência para manutenção, podendo ser 
resolvido com a utilização de forragens de boa 
qualidade. Entretanto, as demais marcas devem 
ser revistas por apresentarem valores acima do 
estimado, podendo acarretar a obesidade, 
prejudicando o desempenho produtivo na fase 
de reprodução. Quando corrigimos a energia das 
rações apenas uma marca está abaixo da 
exigência para aves e metade estão acima da 
exigência da fase de manutenção para 
avestruzes e como recomendados anteriormente 
devemos corrigi-los. A ração de manutenção 
deve ser ministrada aos avestruzes de forma 
gradativa quando se deseja terminar o período 
reprodutivo. A ração de reprodução deverá ser 
fornecida um mês antes sendo o número de ovos 
fertilizados relacionados com a nutrição dos 
reprodutores, assim como a qualidade dos ovos 
[7]. 

Conclusões

Através das equações de predição é 
possível estimar a energia das rações comerciais 
para avestruzes, facilitando o técnico na
utilização e arraçoamento dos animais. As 
rações comerciais apresentam uma variação 
muito grande entre os fabricantes podendo 
ocorrer desbalanço nutricional nas aves 
acarretando prejuízos aos criadores e 
diminuindo a eficiência dos animais nas fases de 
manutenção e reprodução.
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Tabela 1. Níveis de garantia, energia calculada estimada e energia calculada estimada corrigida de rações comerciais 
para avestruzes em reprodução
Marcas Umidade 

%
PB
%

EE
%

MM
%

FB
%

Ca
%

P
%

Energia 
Calculada 

kcal/kg

Energia 
Calculada 
Corrigida
Kcal/kg

A 12 16 3,5 13 12 3,5 0,6 2695 2380
B 12,5 17 3,5 15 6 3 0,7 2835 2502
C 10 16 3,41 20 6 3,2 0,7 2730 2410
D 13 16 3 10 15 2,6 0,9 2630 2320
E 13 15 2,5 11,5 7 3 1 2865 2522
F 13 15 2 20 18 3,7 0,6 2060 1815
G 13 15 3 14 16 3,7 0,7 2430 2145
H 12,5 15 4 15 17 3,8 0,8 2460 2177
I 13 16 2,9 9,22 3,9 2,7 07 3101 2731
J 12 17,5 2,5 7,5 10 2,7 0,5 2945 2592

Tabela 2. Níveis de garantia, energia calculada estimada e energia calculada estimada corrigida de rações 
comerciais para avestruzes em manutenção
Marcas Umidade 

%
PB
%

EE
%

MM
%

FB
%

Ca
%

P
%

Energia 
Calculada 

kcal/kg

Energia 
Calculada 
Corrigida
Kcal/kg

A 12 14 3 8 15 1,4 1,4 2750 2425
B 10 14 3,75 18 6 1,2 1,2 3227 2848
C 13 12 3 10 15 1,4 1,4 2630 2320
D 13 13 2,65 8 6 2 2 3053 2687
E 13 12 2 20 20 2 2 1980 1745
F 12,5 14 3 12 12 1,8 1,8 2490 2198
G 13 14 3,2 7,5 7,2 1,2 1,2 3128 2757
H 12 15 2,5 8 8 1 1 2845 2505


