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Introdução

Nos últimos 30 anos, com o aumento da 
produtividade através dos ajustes realizados na 
organização e coordenação da atividade avícola, o 
Brasil tornou-se entre os mais competitivos do mundo.
Entre os fatores que contribuíram para esta ascensão, 
podemos destacar o modelo de integração, que consiste 
em uma parceria entre produtores e agroindústrias, 
onde, o mesmo permite assistência permanente das 
empresas aos proprietários, mantendo-os em constante 
progresso e, conseqüentemente, a sua permanência no 
campo [1] UBA (Relatório Anual 2007/2008). Os 
avanços em tecnologias associados aos estudos 
desenvolvidos nas áreas de genética, nutrição e manejo 
elevaram significativamente os principais índices 
técnicos, proporcionando grandes progressos no 
volume de produção, além de elevar a eficiência de 
processamento resultando na qualidade final do 
produto. No entanto, segundo [2] Bolis. (2001), o 
aumento da produção intensiva de frango de corte 
industrial contribui com a poluição ambiental que é 
produzida por estas aves e pelos ingredientes utilizados 
nas rações. Por outro lado, o sistema alternativo de 
criação de aves, caracteriza-se, geralmente, pela baixa 
produtividade, devido à ausência de estruturas 
tecnificadas e falta de orientação técnica.
    Os produtos finais obtidos (ovos e carne) apresentam 
alto valor no mercado e comercialização garantida, já 
que hoje em dia a oferta destes alimentos não atende a 
demanda, no qual não é totalmente contemplada [3] 
BACH, 2006. Desta forma, é evidente a necessidade de 
formar um banco de dados com valores nutricionais e 
energéticos de diversos alimentos para galinhas 
poedeiras caipiras para que possa satisfazer suas 
exigências e atingir níveis desejados de produção, pois 
esta categoria apresenta requerimento nutricional 
menor quando comparado ao de poedeiras comerciais, 
possibilitando a formulação de rações com menores 
densidades nutricionais, o que permite uma maior 
inclusão de alguns ingredientes. Como exemplo, o
farelo de glúten a 21% (refinazil), no qual, destaca-se 
pelos valores ótimos de proteína bruta apresentando 

médias superiores a 22% respeitando os níveis de 
garantia permitidos. O fator limitante do refinazil na 
alimentação de aves é o alto teor de fibra bruta. Com 
isso, objetivou-se Estudar o valor nutricional do glúten 
21 (Refinazil) para Galinhas poedeiras caipiras

Material e métodos

Os ensaios de Metabolismo foram realizados na 
Estação Experimental de Pequenos Animais de Carpina
– EEPAC pertencente a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). O período experimental foi de 
oito dias, dos quais quatro dias foram de adaptação às 
rações experimentais e as instalações e quatro dias para 
a coleta das excretas. No ensaio, foram utilizadas 120 
poedeiras coloniais da linhagem da EMBRAPA 051, 
com 60 semanas de idade, os quais foram alojados em 
galpão convencional, onde receberam água e ração à 
vontade. Para realização dos ensaios metabólicos 
utilizaram-se aves que foram selecionadas a partir do 
peso médio do lote do galpão com uma variação ± 5%.
O delineamento utilizado foi inteiramente casualizados 
com cinco tratamentos e seis repetições, totalizando 30 
parcelas experimentais em densidade de quatro aves 
por gaiola. Os tratamentos consistiram e uma ração 
referência e quatro rações teste com 10, 20, 30 e 40% 
deste co-produto (refinazil) adicionados à ração teste.
As excretas foram coletadas uma vez ao dia, ou seja, 
sempre no final tarde e, em seguida, acondicionadas em 
sacos plásticos, congeladas e identificadas por 
repetição. Além de identificar as excretas provenientes
das rações em estudo, adicionou-se 1% da ração de 
óxido de ferro nas rações no primeiro e no último dia 
de coleta para marcar o início e o final do período de 
coleta.

Ao final do período experimental, foram 
determinadas a quantidade de ração consumida através 
do fornecido e das sobras e a quantidade total de 
excreta produzida e, posteriormente descongeladas, 
homogeneizadas e submetidas à pré-secagem. As 
amostras das dietas experimentais do alimento teste 
juntamente com as excretas, também foram conduzidas
ao Laboratório de Nutrição Animal do Departamento 



de Zootecnia da UFRPE para a realização do processo 
de pré-secagem em estufas de circulação forçada de ar 
a 55°C por 72 horas. Estas amostras foram levadas para 
o laboratório de nutrição para serem processados em 
moinho tipo faca, com peneira de um mm para 
determinação da matéria seca e proteína bruta, 
seguindo as metodologias descritas por Silva & 
Queiroz (2002). Posteriormente, calculou-se os 
coeficientes de digestibilidade da matéria seca 
(CMAMS) e proteína bruta (CMAPB). Os resultados 
foram submetidos a análises de regressão utilizando o 
programa SISVAr (Ferreira, 2007).

Resultados e Discussão

Os resultados relacionados à quantidade total de 
ração consumida e o volume de excreta produzida pelas 
aves durante o período experimental estão descrito na 
Tabela 2. O maior nível de substituição do Refinazil 
sobre a dieta referência do experimento (40%) 
apresentou maiores valores tanto para o consumo de 
ração, quanto para o volume de excreta produzida 
ambos, com base na matéria seca. Este comportamento 
pode ser atribuído ao menor densidade energética das 
rações a medida que se incluiu o refinazil. Assim, as 
aves responderam com maior ingestão de ração para 
suprir suas necessidades nutricionais e energéticas, em 
conseqüência, ocorreu efeito proporcional sobre 
volume total de excreta produzida somados ao menor 
valor de digestibilidade do refinazil que tem um teor 
maior de fibra bruta.

Na Tabela 3, estão apresentados os
coeficientes de metabolização aparente da matéria seca 
(CMAMS) e da proteína da bruta (CMAPB) das rações
com diferentes níveis de substituição do refinazil. Pelos 
resultados encontrados verificou-se uma variação dos 
valores de (CMAMS) em função do aumento do nível 
de substituição do refinazil na dieta, houve uma 
resposta linear decrescente, ou seja, os valores de 
metabolização da matéria seca da ração foram 
reduzindo proporcionalmente com o aumento gradativo 
deste ingrediente, o que permite de acordo com [4]
Rostagno et al. (2005), demonstrar ser um alimento de 
menor concentração energética, sendo considerado um 
alimento protéico (21% de PB) com alto teor de fibra 
bruta, em teor de 8,43%. [5] Segundo Freitas et al. 
(2005), em um ensaio de metabolismo com pintos, 
utilizando em substituição na dieta basal, 20% de 
sementes e 40% farelos de girassol, constataram que a 
substituição de 40% proporcionou uma redução no 
coeficiente de digestibilidade da matéria seca em 
relação ao nível de 20%. Isto significa que o alto teor 
de fibra reduziu a digestibilidade dos nutrientes por 

aumentar a taxa de passagem e por dificultar o acesso 
das enzimas digestivas aos nutrientes durante a 
digestão. O CMAPB apresentou comportamento 
quadrático com níveis ideais de substituição de 23,5%.

Os dados referentes aos CMAMS e CMAPB 
do Refinazil são apresentados na Tabela 4. Estes 
resultados mostram que os coeficientes de 
metabolizabilidade da matéria seca e da proteína bruta 
deste alimento obtiveram um efeito quadrático quando 
os percentuais de substituição foram de 29,75 e 21,88% 
respectivamente, seguidos pelos tratamentos com 30, 
40 e 10% para a variável de matéria seca, além da 
proteína bruta os tratamentos que, obedeceram a 
seqüência de 30, 10 e 40% de substituição. o que 
permite concluir que para alimentos fibrosos como o 
refinazil, recomenda-se substituir em aproximadamente 
20 a 30% da ração referência. Os coeficientes de 
metabolização da matéria seca apresentaram melhores 
resultados quando o refinazil foi substituído sobre a 
dieta basal, em níveis entre 20 a 30%  
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Tabela 1– Percentual dos ingredientes da dieta experimentais fornecidas as galinhas poedeiras caipiras durante o período 

experimental.

Ingredientes Composição da ração, %.



Milho grão 66.280
Farelo de Soja 45% 21.910
Óleo de Soja 0.680
Fosfato bicálcico 1.770
Calcário calcítico 8.303
Sal comum 0.333
DL-Metionina 99 0.065
L-Lisina HCL 78,8 0.069
Px. Vitaminas + Minerais + Metionina1 0.500
Albac 0.040
Cygro 0.050

Total 100,00

Composição energética e nutricional
Energia Metabolizável Kcal/kg 2800
Proteína Bruta,%. 15.50
Cálcio, %. 3.70
Fósforo disponível, %. 0.420
Metionina ,% 0.401
Metionina + Cistina 0.630
Lisina %, 0.748
Treinina %, 0.522
Triptofano %, 0.162
Sódio %, 0.150
Potássio %. 0.587

Tabela 2 – Médias dos valores do consumo de ração e produção de excreta expressos na matéria seca (CRMS) e (EXCMS).

TRATAMENTO CRMS1 EXCMS

10% 1264,65 304,17
20% 1280,43 321,06
30% 1296,22 337,95
40% 1312,00 354,84

Média 1288,33 329,50

CV 3,01 4,53
Regressão Y= 1248,86+1, 5786x Y= 287, 2758+1, 6890x

R2 56,82% 90,13%
Probabilidade P<0, 037 P<0, 000

Tabela 3 – Médias dos Coeficientes de Metabolização Aparente da Matéria Seca (CMAMS), do Nitrogênio (CMAN) e da Proteína 
da Bruta (CMAPB) das rações com diferentes níveis de Refinazil.

TRATAMENTO CMAMS CMAPB

10% 75,95 55,44
20% 74,95 57,83
30% 73,94 57,41
40% 72,93 54,16

Média 74,44 56,21

CV 0,95 0,77
Regressão

R2
Y= 76.955 -0.100400x1

91,96%
Y= 50.2254-0.6620x-0. 014087x²2

69,63%
Probabilidade P<0, 000 P<0, 000

Tabela 4 – Médias dos Coeficientes de Metabolização Aparente da Matéria Seca (CMAMS) e da Proteína da Bruta (CMAPB) do 
Refinazil.

TRATAMENTO CMAMS CMAPB

10% 77.77 65.30
20% 8617 75.94
30% 84.11 71.75
40% 83.92 52.53

Média 83.00 66.43

CV 2.73 4.28
Regressão

R2
Y= 67.1266+1.2793x-0. 02148x²

80,74
Y= 39.83+3.2825x-0. 07415x²

64,05%
Probabilidade P<0, 002 P<0, 000



Andrósporo/andrófito Esporoderme Tapete

Citocinese
Meiócitos com núcleos em posição 
tetraédrica; citocinese simultânea.

Ausente

Tétrade com 
calose I

Abundantes vesículas dicti-
ossômicas com conteúdo 
eletrodenso; retículo endo-
plasmático alinhado nas futuras 
zonas de abertura

Material fibrilar eletrodenso e vesículas 
depositadas entre a plasmalema e a 
parede de calose

Paredes celulares intactas; retículo 
endoplasmático com cisternas dilatadas e 
associadas a lipídios

Tétrade com 
calose II

Dictiossomos com vesículas; 
retículo endoplasmático associado 
às probáculas; retículo 
endoplasmático nas zonas de 
abertura

Primexina triestratificada e formação 
das probáculas; membrana plasmática 
aderida à calose nas zonas de abertura

Tétrade com 
calose III

Retículo endoplasmático e 
dictiossomos abundantes na zona 
cortical

Probáculas com zonas eletrodensas e 
eletrotransparentes (formação de 
subunidades na exina)

Formação dos orbículos na superfície 
extracelular, na zona periplásmica formada 
entre a membrana plasmática e a parede celu-
lar

Tétrade com 
calose IV

Retículo endoplasmático fusionado 
com a membrana plasmática; gotas 
lipídicas na zona cortical do cito-
plasma 

Expansão do ápice das probáculas e 
aumento da sua eletrodensidade; 
formação da camada basal (nexina 1); 
aparecimento do oncus nas aberturas, 
com túbulos eletrodensos "trilame-
lados"

Dissolução total das paredes celulares radias e 
periclinal interna



Figura 1. Use “Figura” (seguido do número da figura, ambos em negrito) no início da legenda (não abrevie). Não use abreviaturas, 
escalas ou sinais (setas, asteriscos) sobre as figuras como “caixas de texto” do Word. Todos estes elementos devem fazer parte da 
própria figura (use o seu editor de imagens para isso). Não use bordo ao redor das figuras. Abreviaturas nas figuras devem seguir a 
seguinte formatação: c, calose; d, dictiossomos; er, retículo endoplasmático. Valores das escalas, se não indicadas na própria figura, 
devem aparecer desta forma: Fig. 1A, 400 nm; Fig. 1B, 500 nm; Fig. 1C, 200 nm; Fig. 1D, 200 nm.


