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Introdução

A avicultura é uma atividade que tem se 
desenvolvido bastante nas últimas décadas, e é 
caracterizada pelo total controle sobre a produção.
Como conseqüência, cria-se um ambiente desfavorável 
às necessidades das aves, principalmente no que se 
refere ao comportamento social e hábito alimentar.

A produção de galinhas poedeiras criadas em regime 
de semi-confinamento, inseriu-se nesse contexto por ser 
uma prática que torna o ambiente mais favorável para 
estes animais, mas se perde parte do controle da 
produção e conseqüentemente parte da produtividade, o 
que nos traz a necessidade da otimização da produção 
avícola através de práticas de manejo adequado que 
possibilitem aumentar os lucros. Uma dessas práticas 
pode ser o controle da quantidade fornecida de 
alimento ao animal, já que nesse tipo de criação as aves 
normalmente são criadas com ração à vontade.

Sabe-se também que o alimento constitui a maior 
parte do custo de produção animal, e com a redução do 
consumo de ração até um nível que atenda as 
exigências das aves tem-se uma maior lucratividade. 
Por outro lado, alguns trabalhos demonstram que a 
variação na ingestão altera de forma significativa o 
aproveitamento dos nutrientes, ou seja, o real valor de 
energia metabolizável, conforme encontrado por
Rabello [1] e Longo [2].

Assim visou-se determinar o aproveitamento 
metabólico da proteína e da energia da dieta por 
galinhas poedeiras caipiras submetidas a diferentes 
níveis de restrição alimentar.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Setor de Avicultura 
da Estação Experimental de Pequenos Animais de 

Carpina da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE).

  Foram utilizadas 80 galinhas poedeiras caipiras da 
linhagem Embrapa 051 com 37 semanas de idade, alojadas 
em gaiolas (0,50x0,45x0,50m), com água à vontade em 
bebedouro tipo copo e iluminação natural e artificial 
totalizando 17 h/dia. As aves foram distribuídas de acordo 
com o delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 
quatro tratamentos, cinco repetições e quatro aves por 
unidade experimental.

  Os tratamentos foram: ad libitum (0% de restrição); 
80% do consumo ad libitum (20% de restrição); 60% do 
consumo ad libitum (40% de restrição); 40% do consumo 
ad libitum (60% de restrição).

  O método de determinação da digestibilidade utilizado 
foi o da coleta total de excretas, portanto as aves foram 
alojadas em gaiolas adaptadas com bandejas coletoras de 
excreta, onde passaram por quatro dias de adaptação e as 
excretas foram coletadas por quatro dias seguidos. 

Foi utilizado um marcador na ração (1% de óxido 
férrico) no primeiro e no último dia de coleta. Tal 
procedimento foi utilizado para se estabelecer o início e o 
final das coletas, pois as excretas não marcadas na primeira 
coleta foram desprezadas, assim como as marcadas na 
última coleta.

A ração experimental foi formulada de acordo com as 
exigências recomendadas pelo manual de criação da 
linhagem (Embrapa 51). Durante o período experimental 
houve um controle do consumo de ração, onde todos os 
dias eram coletadas e pesadas as sobras de ração dos 
cochos dos grupos ad libitum para quantificar o consumo 
do dia seguinte dos demais grupos, de acordo com cada 
nível de restrição.

As excretas foram coletadas e embaladas em sacos 
plásticos devidamente identificados e congeladas em 
freezer. Posteriormente, foram descongeladas, 
homogeneizadas e secadas (pré-secagem) em estufa de 



circulação forçada por 72 horas a 55°C.
As excretas pré-secadas e a ração foram moídas em 

um moinho tipo faca com peneira de 1 mm, e depois 
encaminhadas ao laboratório para determinação da 
matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e energia bruta
(EB) de acordo com a metodologia descrita por Silva e 
Queiroz [3].

Os dados foram submetidos a analise de regressão e 
o programa utilizado foi o SISVAR (Ferreira [4]).

Resultados e Discussão

Os resultados de composição química das excretas 
não apontaram significância nos teores de MS para as 
diferentes restrições, tendo efeito quadrático na 
composição de N e PB, e efeito cúbico na EB.

Quanto à composição em nitrogênio observou-se que 
com 20% de restrição houve uma queda da 
percentagem nas excretas, estimando-se que com 30% 
de restrição houve menor concentração de nitrogênio 
(ponto de mínima do modelo), retornando a um 
aumento gradativo na concentração. Isto é explicado 
pelo fato de que as aves em restrição acabam utilizando 
o nitrogênio da ração com maior eficiência. Quando os 
níveis de restrição aumentaram mais ainda, as aves 
começaram a apresentar desbalanço de aminoácido 
provocando maior concentração de nitrogênio nas 
excretas em virtude da privação de nutrientes e energia. 
Quanto ao valor mínimo estimado pelo modelo da 
concentração de proteína bruta, foi encontrado 24,70% 
(ponto de mínima), menor do que para nitrogênio, 
devido ao coeficiente (6,25, ou seja, 16% de nitrogênio 
nos componentes protéicos) não ser de fato o valor 
mais correto para estimar o valor de proteína bruta real 
excretada na forma de acido úrico presente na maior 
parte do material excretado pelas aves submetidas ao 
maior nível de restrição alimentar.

Os resultados demonstram que houve uma maior 
metabolização aparente da matéria seca e da proteína 
bruta das aves que consumiram a ração ad libitum.

Talvez a quantidade de nutrientes ingerida não tenha 
sido suficiente para desencadear os processos de 
metabolização, ocorrendo um menor coeficiente de 
metabolização aparente da matéria seca (CMAMS) e 
coeficiente de metabolização da proteína bruta 
(CMAPB) com o aumento da restrição, o que também 
poderia explicar uma maior quantidade de nitrogênio e 
proteína bruta excretada nas aves submetidas a 60% de 
restrição, pois como não foi metabolizado foi 
excretado. Para matéria seca estimou-se o menor 
CMAMS de 46%.

Rabello [1] e Longo [2] realizando experimentos
com aves reprodutoras pesadas e frangos de corte, 
respectivamente, encontraram que aves submetidas à 
restrição alimentar aproveitam melhor a energia da 
dieta. Porém, os resultados encontrados neste trabalho 

demonstram que a metabolização da matéria seca e proteína 
bruta da ração pelas aves que foram submetidas à restrição 
foi menor que a das aves que consumiram a ração ad 
libitum (0% de restrição). As aves utilizadas neste 
experimento foram poedeiras coloniais que apresentam 
baixa ingestão de energia, diferente de aves reprodutoras 
pesadas e frangos de corte, o que pode ter levado às 
diferenças em relação aos resultados encontrados pelos 
autores acima citados.

Com relação ao metabolismo energético, podemos 
observar que ocorreu um efeito linear na energia 
metabolizável aparente (EMA), demonstrando que 
conforme as aves foram submetidas a restrição alimentar 
reduziu-se os valores de EMA, no entanto não houve 
significância na energia metabolizável aparente corrigida 
pelo N (EMAn).

O balanço de nitrogênio (BN) também teve um efeito 
linear, ou seja, com o aumento da restrição alimentar a ave 
tendeu a um menor aproveitamento do nitrogênio. Talvez 
devido ao fato de que, apesar da diminuição da 
metabolização da energia com o aumento do nível de 
restrição, houve também uma maior excreção de nitrogênio, 
provavelmente corpóreo, endógeno, e por isso quando se 
corrigiu a EMA pelo BN os tratamentos passaram a não ter 
significância, assim como o CMAEB.

De acordo com Sakomura e Rostagno [5], quando o 
consumo de alimento é baixo, e consequentemente, a 
produção de excretas menor, a correção das perdas 
endógenas e metabólicas tornam-se necessárias para 
obtenção de valores de EM mais precisos. Portanto, neste 
caso, a EMA não nos dá uma indicação precisa da 
metabolização do alimento, devido provavelmente, aos 
altos valores de perdas endógenas e metabólicas das aves 
utilizadas neste estudo, que têm como característica uma 
baixa ingestão de alimentos.
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Tabela 1. Médias e desvios padrão da composição química (matéria seca, nitrogênio, proteína bruta e energia bruta) das excretas 
referentes às aves submetidas aos diferentes níveis de restrição alimentar.



Níveis de Restrição MS N¹ PB¹ EB

                                             (%)                                                        (kcal/kg)

0 20,55±2,35 5,62±0,55 35,13±3,41 2785.90±39,33

20 22,27±0,93 4,79±0,37 29,91±2,32 2485.10±104,31

40 19,88±4,09 5,19±0,34 32,42±2,09 2745.80±118,79

60 18,79±2,15 6,40±0,58 40,02±3,63 2791.60±139,37

Média 20,37 5,5 34,37 2702.10

Erro padrão 1,18 0,21 1,32 -

Coeficiente de Variação 12,92 8,58 8,56 3.97

Significância NS ** ** **

Equação de Regressão - Q2 Q3 C4

1 PB= %N*6,25
** P<0,001
2 Quadrático - Ŷ= 5,601-0,06X+0,001X2; R2= 99,38%
3 Quadrático - Ŷ =34,99-0,395X+0,008X2; R2= 99,39%
4 Cúbica - Y = -867.10+192.79-3.18X2+0.02X3; R2=99,99% 

Tabela 2. Médias e desvios padrão do consumo de ração (CR), produção de excretas (PE), coeficiente de metabolização aparente da 
matéria seca (CMAMS), coeficiente de metabolização aparente da proteína bruta (CMAPB), referentes às aves submetidas aos 
diferentes níveis de restrição alimentar.

Níveis de Restrição CR PE CMAMS CMAPB

(kg/parcela) (%)

0 2,360±29,49 1,363±0,107 86,72±0,68 68,20±3,87

20 1,499±17,01 1,223±0,025 79,88±0,58 58,40±3,62

40 1,123±5,36 1,098±0,251 79,28±1,40 53,60±3,47

60 0,752±3,09 0,755±0,99 79,16±3,50 41,80±14,03

Média 1,433 1,110 81,26 55,50

Erro padrão 7,75 65,22 0,87 3,42

Coeficiente de Variação 1,21 13,14 2,38 13,78

Significância - ** ** **

Equação de Regressão - L1 Q2 L3

** Altamente Significativo, P<0,001
1 Linear - Ŷ = 1403-9,75X;  R2 = 93,55%
2 Quadrático - Ŷ = 86,43-0,368X+0,004X2;  R2= 95,86%
3 Linear - Ŷ = 68,10-0,42X; R2 = 97,73%

Tabela 3. Medias e desvios padrão da energia metabolizável aparente (EMA), energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço 
de nitrogênio (EMAn), do balanço de nitrogênio (BN) e coeficiente de metabolização aparente da energia bruta. (CMAEB) referentes 
às aves submetidas aos diferentes níveis de restrição alimentar.

Níveis de Restrição EMA EMAn BN CMAEB

(kcal/kg)                                                             (%)

0 3471,63±37,85 3343,12±34,90 211,62±9,94 83,521±0,98

20 3399,31±29,46 3278,41±27,28 163,75±2,81 81,904±0,76

40 3364,02±54,22 3246,87±45,07 118,92±7,73 81,116±1,26

60 3375,94±117,83 3278,53±84,39 66,22±19,20 81,907±2,36

Média 3427,72 3286,73 140,12 82,11

Coeficiente de Variação 2,03 1,79 8,26 1,79

Significância * NS ** NS

Equação de Regressão L¹ - L² -
*Significativo, P<0,05
**Significativo, P<0,1
¹Linear -Y = 3289,90+1,61X; R² = 74,49%
²Linear -Y = 28,23+2,41X; R² = 99,90%


