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Introdução

Nos últimos dez anos houve um aumento na 
demanda por galinhas criadas no sistema caipira, 
devido à procura de alimentos mais naturais. Esse 
sistema visa à produção de carne e/ou ovos, com aves 
provenientes de cruzamentos aleatórios de várias raças 
e que devido à rusticidade que apresentam, podem ser 
criadas em um sistema de semi-confinamento, ou seja, 
alojadas em abrigos com acesso a piquetes, onde as 
aves podem pegar sol e ciscarem à vontade, diminuindo 
assim, os custos com a alimentação (Santos, 2007).

Informações sobre o manejo alimentar e nutricional 
ainda são insuficientes para garantir a máxima 
eficiência da utilização desta energia contida nos 
componentes nutricionais da dieta, dificultando assim a 
definição da quantidade de ração a ser fornecida 
diariamente para essas aves. Por esse motivo, estudos 
para avaliar a utilização da energia da dieta e seus 
efeitos sobre a composição corporal são importantes.

Segundo Rabello (2001), o fornecimento adequado 
de energia para as aves poedeiras possui grande 
importância, pois o excesso no consumo de energia 
será predominantemente armazenado em forma de 
gordura, consequentemente há um aumento do peso 
corporal e redução na fertilidade. Como o excesso de 
peso corporal nas poedeiras tem correlação negativa 
com a produção de ovos, recomenda-se que o peso seja 
controlado durante esta produção com um adequado 
consumo de energia.

Assim, diferenças nas deposições de energia como 
gordura e proteína, não são apenas decorrentes da 
genética das aves, mas também da manipulação das 
dietas, principalmente com respeito ao nível de energia, 
relação energia: proteína e valor biológico da proteína 
(EMMANS,1986).

Este trabalho objetivou estudar o efeito dos 
diferentes níveis de restrição alimentar sobre a 
composição corporal de galinhas de postura caipira.

Material e métodos

O experimento foi conduzido na Estação Experimental 
de Pequenos Animais de Carpina pertencente à 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Foram utilizadas 167 galinhas poedeiras caipiras da 
linhagem EMBRAPA 051, com 33 semanas de idade, onde 
sete dessas aves foram distribuídas aleatoriamente entre as 
parcelas, pois pertenciam a um grupo representativo que foi 
abatido no início do experimento. Antes da distribuição das 
aves nas parcelas, todos os animais foram pesados 
individualmente e marcados com lacres numerados e 
coloridos para facilitar a identificação.

As poedeiras foram distribuídas em um delineamento 
experimental inteiramente casualizado, com quatro 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram 
de quatro níveis de alimentação, sendo: ad libitum (AD), 80 
(20% de restrição), 60 (40% de restrição) e 40% (60 de 
restrição) do consumo do grupo ad libitum.

Diariamente as sobras de ração do grupo AD eram 
pesadas e a média das quatro repetições era usada para o 
cálculo do consumo dos grupos de restrição. Os ovos eram 
coletados várias vezes ao dia e a produção diária de ovos 
de cada parcela era anotada e pesada. 

No fim do experimento foram pesadas todas as aves, e as 
mesmas foram submetidas a um jejum de 24h. Após este 
período, foram sacrificadas por deslocamento cervical,
pesadas novamente, acondicionadas em sacos plásticos e 
congeladas.

O processamento das carcaças consistiu em 
autoclavagem, homogeneização em liquidificador industrial
e liofilização por 48h. Após a secagem o material foi 
pesado, identificado e moído. As amostras então foram 
submetidas a análises no laboratório para determinação de
matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, energia bruta e 
matéria mineral de acordo com a metodologia descrita por 
Silva e Queiroz (2002). 

Os dados foram submetidos a análises de regressão 



utilizando o programa estatístico SISVAR (Ferreira, 
2003).

Resultados e Discussão

Conforme as aves foram submetidas às restrições a 
postura caiu linearmente, sendo estimado que a cada 
1% de restrição a postura diminuiu 0,91%, 
demonstrando a deficiência de nutrientes e energia para 
produção de ovos, como também, o peso final das aves 
diminuiu cerca de 4,18 g para cada 1% de restrição.

As reduções dos pesos do grupo AD e das aves com 
20% de restrição podem ser justificadas por um 
aumento da demanda de energia durante o período 
experimental, visto que antes da implantação do 
experimento as aves estavam sendo mantidas em piso 
com menos de 1m²/ave, e passaram depois para os 
piquetes com área de 3m²/ave.

As aves que receberam as dietas com 40% e 60% de 
restrição tiveram um déficit na alimentação de energia 
e proteína, o que acarretou reduções significativas no 
peso vivo das aves. Com a redução na ingestão de 
ração, há uma maior mobilização da energia e proteínas 
corporais para a mantença do animal, o que 
consequentemente deverá refletir na produção.

Quanto à composição corporal expressa na matéria 
seca das aves submetidas a diferentes níveis de 
restrição, observou-se que a restrição alimentar 
provocou um comportamento quadrático nos teores de 
proteína corporal com nível de máxima em 51,94% de 
restrição. Provavelmente, as aves submetidas a 60% de 
restrição, ao paralisarem a postura, diminuíram a 
mobilização de proteína corporal, retendo mais o 
nutriente na carcaça. Por outro lado os teores de 
gordura corporal reduziram linearmente, onde a cada 
1% de restrição estima-se uma diminuição de 0,18%.

No caso da energia bruta encontrou-se um 
comportamento quadrático, com um nível de mínima 
em de 2,93% de restrição. Observa-se um aumento da 
retenção de energia corporal nas aves submetidas aos 
maiores teores de restrição, provavelmente devido à
queda total da produção, semelhante ao que ocorreu 
com os teores de proteína.

Já os resultados referentes à composição corporal,
em gramas, das aves submetidas a diferentes níveis de 

restrição observaram-se que a restrição afetou a 
composição em umidade, gordura e energia bruta.

Para umidade encontrou-se efeito linear, ou seja, 
conforme se aplicou a restrição houve menor peso vivo e 
menor quantidade de água total. Para gordura e energia 
bruta houve diminuição conforme se aplicou a restrição,
assim, observa-se que a restrição levou a um menor 
acúmulo de gordura e, conseqüentemente, reservas 
corporais, mesmo que as aves em restrição tenham 
diminuído a produção de ovos, gastando menos energia 
para tal.

Neste trabalho se evidencia que as aves utilizadas neste 
experimento quando submetidas à restrição, mesmo que em 
níveis pequenos (20%) respondem rapidamente a 
deficiência de nutrientes levando a diminuição da produção 
de ovos e alterando a composição e retenção de proteína e 
gordura no corpo.

Aves de postura normalmente têm baixa capacidade de 
ingestão e isto pode ter influenciado nos resultados, pois as 
aves foram submetidas a programas de restrição baseados 
na ingestão das aves que consumiram ração ad libitum, ou 
seja, essa baixa capacidade fez com que os níveis de 
restrição tenham sido talvez muito severos.
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Tabela 1. Médias do peso inicial, peso final, variação de peso, consumo de ração, postura (%) e da produção de ovos (unid.) das 

aves submetidas aos diferentes regimes de restrição alimentar, durante o período experimental.

Peso inicial Peso final Variação do 
peso

Consumo 
total de ração

Produção de 
ovos

Produção de 
ovos/aveTratamentos

kg % unidade
AD 2,044 1,874 -0,17 6.747 74,66 31,36

20% de restrição 1,990 1,776 -0,21 5.575 61,01 25,63

40% de restrição 2,001 1,744 -0,257 4.214 35,47 14,90

60% de restrição 2,030 1,590 -0,44 2.807 19,76 8,30

Média --- 1,678 --- --- 88,15 _

C.V --- 2,93 --- --- 12,32 _

Equação de regressão --- Y= 1803,92-
4,18x

--- --- Y= 89,5695-
0,91127x

_

Coeficiente de 
determinação

---
95,26

--- ---
98,26

_

Tabela 2. Médias dos valores das análises da composição corporal para matéria seca (MS), proteína bruta (PB), Gordura (G), matéria 

mineral (MM) e energia bruta (kcal/g), expressos com base na matéria seca.

MS PB G MM EB¹Tratamentos

% kcal/g

AD 38,35 51,13 33,81 3,82 2,89

20% de restrição 36,74 56,31 33,58 3,86 3,18

40% de restrição 38,64 55,89 28,60 5,57 3,16

60% de restrição 34,73 64,83 22,98 3,85 3,66

Médias 37,11 57,04 29,74 11,45 3,22

C.V(%) 6,56 2,16 14,30 22,18 2,13

Probabilidade NS P = 0,010 P = 0,00197 NS P = 0,0093

Equação de 
regressão

NS Y = 51,877875
+0,062456X + 

0,00235X²

Y = 35,3620 -
0,187275X 

NS Y = 2,932375 + 
0,00349X +
0,000133X²

Coeficiente de 
determinação

NS 88,0 89,68 NS 88,41

Tabela 3 Médias dos valores da composição corporal para umidade, proteína bruta (PB), gordura (G), matéria mineral (MM) e 

energia bruta (EB), expressos com base no peso vivo das aves submetidas a diferentes níveis de restrição alimentar.

Tratamentos Umidade PB G MM Energia bruta¹
g kcal/g

AD 1112,08 354,25 232,26 68,90 1804,25

20% de restrição 1077,04 352,31 210,22 65,84 1702,75

40% de restrição 1026,29 359,92 184,57 92,13 1670,50

60% de restrição 1002,44 345,86 122.80 59,09 1536,00

Médias 1054,50 353,08 187,46 71,4375 1678

C.V 5,51 6,75 15,80 24,38 8,76

Probabilidade P < 0,0786 P>0,010 P < 0,001 NS P < 0,001
Equações

Y = 1111,5 – 1,9x
NS Y = 240,5685 –

1,7702X
NS Y = 4283,21975 –

17,2245125X
R2 98,39 NS 93,34 NS 90,68


