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Introdução

Nos últimos 30 anos a avicultura brasileira, assim 
como a mundial se desenvolveu e se modernizou 
rapidamente alcançando níveis de produtividade 
elevados. Além de exercerem um importante papel 
sócio-econômico no Brasil as criações de aves possuem 
uma grande capacidade competitiva com outras 
espécies animais, uma vez que produzem grandes 
quantidades de proteína animal de alto valor biológico 
em menor espaço físico e de tempo e com baixos 
custos. 

Considerando que a alimentação representa a 
maior parcela dos custos de produção nas criações de 
aves, a utilização de alimentos alternativos de 
qualidade e composição conhecidas, a formulação de 
rações de custo mínimo e a adoção de programas 
estratégias de alimentação possibilitam uma adequação 
econômica mais conveniente ao produtor, Santos [1].

Segundo Droppo [2] dentre as alternativas para 
reduzir o custo final da ração estão os sub-produtos da 
indústria de alimentos, como o farelo de glúten de 
milho (FMG) que é um produto fibroso com média 
proteína composto de fibras de milho, rico em 
proteínas solúveis e vitaminas. Apresenta teor de 
matéria seca de 88,95 %, teor de proteína de 21,77 %, 
energia metabolizável verdadeira cerca de 2050
kcal/kg, sendo incluída em rações de frango até 5%, 
devido ao alto teor de fibras, cerca de 10%, Santos [1].

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o 
desempenho zootécnico de galinhas de postura 
alimentadas com rações contendo diferentes níveis de 
inclusão de glúten de milho 21.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Setor de 
Avicultura do Departamento de Zootecnia da UFRPE, 
utilizando-se 200 poedeiras comerciais da linhagem 
Dekalb White com 35 semanas de idade, alojadas em 
gaiolas de arame galvanizado com densidade de 562,5 

cm²/ave. O experimento teve duração de 112 dias e as aves 
foram distribuídas em um delineamento inteiramente 
casualizado (DIC) com cinco tratamentos e cinco 
repetições com oito aves cada. Os tratamentos consistiram 
de uma ração referencia (milho+soja) e quatro rações 
contendo diferentes níveis de glúten de milho 21 (4, 8, 12, 
16 %), também conhecido comercialmente como Refinazil 
®. As rações foram formuladas com mesmo nível de 
energia e nutrientes conforme apresentado na Tabela 1.

As aves foram pesadas no início do experimento, para se 
obter a maior uniformidade possível entre as parcelas 
experimentais. Durante o período experimental as aves 
receberam 17 horas de luz (natural + artificial). A média de 
temperatura e umidade durante o experimento foi de 
26,7°C e 69,2%, respectivamente.

Os parâmetros de desempenho avaliados foram: 
percentagem de postura, peso médio dos ovos, massa de 
ovos, consumo de ração, conversão alimentar por dúzia de 
ovos e conversão alimentar por massa de ovos produzida. 
A água era fornecida a vontade em bebedouros automáticos 
tipo copinho. 

Os dados foram submetidos a análise de variância em 
caso de significância foi aplicado o Teste de Dunnett 
(P<0,05).Os resultados dos tratamentos que utilizou-se 
glúten de milho 21 nas rações foram submetidos, também, a 
análise de regressão apenas com os tratamentos que 
continham Glúten 21. O programa utilizado para análise 
estatística foi o ASSISTAT Versão 7.5. 

Resultados e Discussão

As médias dos parâmetros produtivos estão descritos 
na Tabela 2. Pelos resultados encontrados verificou-se que 
os parâmetros de percentagem de ovos, consumo de ração, 
e conversão alimentar (grama por dúzia de ovos) não foram 
influenciados pela inclusão do Glúten 21, corroborando 
com Castanon [3] que também não observou diferença na 
produção de ovos com a inclusão de 15% do Glúten de 
milho 21.

 No entanto, os parâmetros de peso do ovo e conversão 
alimentar (gramas de ração por gramas de ovos produzidos)



apresentaram diferenças significativas com a inclusão 
do Glúten de milho 21.

O consumo de ração das aves não foi afetado com a 
inclusão do Glúten 21 quando comparado com as aves 
alimentadas com a ração referência (milho+soja), no 
entanto, houve uma redução no peso do ovo quando o 
nível de inclusão do Glúten 21 foi de 16%. A redução 
de peso do ovo pode ter sido ocasionada pelo aumento 
do teor fibra e gordura na ração, já que o Glúten 21
apresenta teor elevado de fibra bruta. As gorduras são 
adicionadas às rações para aumentar seu valor 
energético, além de portar o ácido linoléico que é um 
lipídio importante na síntese de outros ácidos graxos, 
em particular, intermediário do acido araquidônico. 

Cançado et al citado por Ribeiro et al [4] avaliaram 
os efeitos dos níveis de ácido linoléico (1,5% e 2,1%) 
na dieta de matrizes pesadas, no período de 28 a 40 
semanas de idade. Com 28 e 29 semanas de idade, as 
aves submetidas ao tratamento com nível mais elevado 
de ácido linoléico (2,1%) produziram ovos 
significativamente mais pesados do que aqueles do 
tratamento com nível mais baixo de ácido linoléico 
(1,5%).

Com a inclusão do Glúten 21 e o aumento de óleo de 
soja na ração, e, consequente aumento na concentração 
de acido linoléico, esperava-se um aumento no peso 
dos ovos, porém, o aumento do teor de fibra pode ter 
reduzido a absorção da gordura. Já é conhecido que o 
alto teor de fibra nas rações para aves pode interferir 
nas qualidades físico-químicas e consequentemente
afetar o consumo e a digestibilidade dos nutrientes.

Conforme a equação de regressão descrita para peso 
do ovo (Y= 67,2636755 + 0,19796268X -
0,2018491X²), a inclusão crescente do Refinazil® 
apresentou comportamento quadrático. O maior peso 
do ovo foi proporcionado pelo nível de inclusão de 4,9 
% do Glúten 21.

Apesar do uso do Glúten 21 não ter afetado a 
percentagem de postura, provocou redução na massa de 
ovos em virtude de alteração no peso do ovo, conforme 
descrito anteriormente. Observou-se efeito linear (Y= 
73,927022-5,19218317X) para a variável massa de 
ovos, visto que esta é calculada em função do peso e 
produção onde, a cada 1% de inclusão do Glúten de 
milho 21 a massa de ovos reduziu 0,19 g/ave/dia.

A conversão alimentar (g ovo/g ração) comportou-se
quadraticamente (Y= 1,91561975 - 0,01139895X + 
0,00082260X²) sendo a melhor conversão estimada 
para o nível de 6,92% de inclusão do Glúten 21.

Com base nesse experimento podemos concluir que 
o glúten de milho 21 pode ser utilizado como 

ingrediente em rações de galinhas poedeiras, melhorando 
inclusive a conversão alimentar e o peso dos ovos, quando 
adicionado os níveis de 6,92 e 4,9%, respectivamente.
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Tabela 01.Composição percentual e níveis nutricionais calculados das dietas experimentais.

Níveis de Inclusão do glúten, %

Ingredientes 0 4 8 12 16

Milho em grão 61,46 57,58 53,70 49,82 45,94

Farelo de Soja (45%) 24,16 22,74 21,33 19,91 18,50

Far. Carne e ossos (45%) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Glúten 21 0,00 4,00 8,00 12,00 16,00

Óleo de Soja 0,60 1,88 3,15 4,43 5,71

F. Bic. 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71

Calcário 9,06 9,05 9,04 9,03 9,03

Sal Comum 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46

L-Lisina 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11

DL-Metionina 99 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Suplemento vitamínico+mineral¹ 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Composição Nutricional (Valores Calculados)

Energia Metabolizável (kcal/kg) 2801,2 2801,2 2801,2 2801,2 2801,2

Proteína Bruta (%) 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

Cálcio (%) 4,018 4,016 4,015 4,014 4,013

Fósforo disponível (%) 0,375 0,375 0,375 0,375 0,374

Metionina disponível (%) 0,484 0,482 0,480 0,478 0,476

Metionina + Cistina disp. (%) 0,726 0,726 0,725 0,725 0,725

Lisina disponível (%) 0,799 0,800 0,800 0,801 0,801

Sódio (%) 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223

Potássio (%) 0,719 0,729 0,739 0,749 0,760

Gordura (%) 3,612 4,846 6,080 7,314 8,548
Fibra  bruta (%)
Ácido linoléico (%)

2,370
1,61

2,509
2,28

2,647
2,95

2,785
3,62

2,924
4,29

¹Composição do produto/Kg: Vitamina A 2.000 MUI/kg; Vitamina D3 575 MUI/kg; Vitamina E 3.750 mg/kg; Vitamina K3 250 mg/kg; 
Vitamina B1 50 mg/kg; Vitamina B2 750 mg/kg; Vitamina B6 425 mg/kg; Vitamina B12 2.500 mcg/kg; Niacina  5.000 mg/kg; Pant.Cálcio 1.750 
mg/kg; Ác.Fólico 125 mg/kg; Biotina 3,75 mg/kg; Selênio 62,5 mg/kg; DL-Metionina 200 g/kg; Cl.Colina 60% 100 g/kg; Colistina 2.000 mg/kg.         

Tabela 2. Médias de percentagem de postura, peso médio dos ovos, massa de ovos, consumo de ração, conversão 
alimentar por dúzia de ovos e conversão alimentar por massa de ovos produzida. 

Variáveis Níveis    de Glúten de milho 21, %

0 4 8 12 16 Média C.V. (%) E.R

Postura, % 90,067 a* 90,402 a 87,746  a 91,540 a 88,973 a 89,746 3,070 ns

Peso do ovo, g 67,153 a 67,678 a 67,718 a 66,570 a 65,318 b 66,887 1,027 Q¹

Massa de ovos, g/ave/dia 60,435 a 61,184 a 59,396 a 60,915 a 58,094 a 60,005 3,120 L²

Consumo de ração, g 0,113 a 0,115 a 0,111 a 0,116 a 0,113 a 0,114 2,590 ns

Conversão alimentar, g/dúzia 1,504 a 1,532 a 1,517 a 1,522 a 1,521 a 1,519 1,753 ns

Conversão alimentar, g/g de ovo 1,847 a 1,866 a 1,886 a 1,867 a 1,907 b 1,941 1,894 Q³
E.R: Equação de regressão
*: As médias seguidas de letras diferentes diferem estatisticamente pelo Teste Dunnett (P<0,05).
Quadrática¹: Y= 67, 2636755+0, 19796268X-0, 02018491X², R²0,98; Linear²: Y= 61,835156-0,19377215X, R² 0,48;
Quadrática³: Y= 1, 91561975-0, 01139895X+0,00082260X², R²0,93; ns= não significativo


