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RESUMO 
 
 

Inclusão de extratos padronizados de Stryphnodendron adstringens e 
Lafoensia pacari em rações de poedeiras comerciais 

 
 

Realizou-se o presente trabalho com o intuito de analisar a suplementação de 
extratos vegetais padronizados de barbatimão e pacari na ração de poedeiras 
comerciais sobre o desempenho, a qualidade interna e externa de ovos e a 
metabolização dos nutrientes da ração. O experimento foi realizado no aviário 
experimental da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - UFG. Os extratos 
vegetais de barbatimão e pacari foram processados no Laboratório de Pesquisa de 
Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás e 
apresentaram respectivamente 5,95% e 4,52% de taninos totais. O delineamento 
experimental adotado foi inteiramente casualizado com seis tratamentos e sete 
repetições. Os tratamentos constituíram rações elaboradas com inclusão de 
antibiótico melhorador de desempenho Halquinol, prebiótico Mananoligossacarídeo 
(MOS) e três suplementações de extratos de barbatimão e pacari – 1.000 mg/kg, 
2.000 mg/kg e 3.000 mg/kg de ração. Foram utilizadas 168 poedeiras da linhagem 
Isa Brown com 24 semanas de idade. O experimento teve duração de quatro 
períodos de 28 dias cada. Ao final de cada período avaliou-se o desempenho e a 
qualidade interna e externa de ovos, e ao final do último período realizou-se o 
ensaio metabólico. O extrato bruto de barbatimão não alterou o desempenho 
produtivo, embora tenha melhorado a porcentagem de casca e a gravidade 
específica dos ovos. A metabolizabilidade do extrato etéreo foi maximizada quando 
incluído 2.000 mg/kg e 3.000 mg/kg. As dietas adicionadas de 1.000 e 2.000 mg/kg 
de extrato de pacari reduziram a produção e a massa de ovos. A massa de ovos, 
bem como a gravidade específica apresentou melhores resultados em todos os 
níveis de inclusão desse extrato. A metabolizabilidade dos nutrientes da dieta não 
sofreu alteração. A inclusão do extrato de pacari na suplementação 1.000 mg/kg foi 
eficaz na substituição ao antibiótico em rações de poedeiras. A suplementação com 
extrato vegetal de barbatimão não alterou o desempenho produtivo das aves, mas 
melhorou a porcentagem de casca, em todos os níveis de suplementação, e a 
gravidade específica dos ovos, na suplementação 2.000 mg/kg de ração. O 
coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo melhorou nos níveis de 
suplementação de 2.000 e 3.000 mg/kg de extrato de barbatimão. A 
suplementação com 2.000 e 3.000 mg/kg do extrato de barbatimão nos níveis 
2.000 e 3.000 mg/kg é uma alternativa à utilização de antibiótico melhorador de 
desempenho. A suplementação com extrato de pacari reduziu o peso do ovo, 
embora, todos os níveis utilizados tenham aumentado a porcentagem de casca e a 
gravidade específica dos ovos. Todos os níveis de suplementação do extrato de 
pacari promoveram coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo semelhante 
às dietas suplementadas com halquinol e MOS. A suplementação com o extrato de 
pacari no nível 1.000 mg/kg foi satisfatória na substituição ao antibiótico em rações 
de poedeiras comerciais. 
 

 
Palavras-chave: aditivos, Barbatimão, Cerrado, desempenho, Pacari, qualidade de 
ovos.  
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ABSTRACT 
 
 

Inclusion of standardized extracts of Stryphnodendron adstringens and 
Lafoensia Pacari in diets of laying hens 

 

 
We conducted this study in order to analyze the supplementation of standardized 
plant extracts of Stryphnodendron and Pacari in the diet of laying hens over 
performance, internal and external egg quality and nutrients metabolizing in the 
feed. The experiment was conducted in the experimental aviary of Veterinary 
Medicine and Animal Science School - UFG. The plant extracts of Stryphnodendron 
and Pacari were processed in the Laboratory of Natural Products Research of the 
Pharmacy School of the Federal University of Goiás and presented respectively 
5,95% and 4,52% of total tannins. The experimental design was completely 
randomized with six treatments and seven replications. The treatments were 
prepared diets with inclusion of performance enhancing antibiotic Halquinol, 
prebiotic Mannan-oligosaccharide (MOS) and three supplements of 
Stryphnodendron and Pacari extracts – 1.000 mg/kg, 2.000 mg/kg and 3.000 mg/kg 
diet.168 Isa Brown hens at 24 weeks of age were used. The experiment lasted for 
four periods of 28 days each. At the end of each period, the performance and 
internal and external egg quality were evaluated, and at the end of the last period, 
the metabolic assay was held. The crude extract of Stryphnodendron did not alter 
growth performance, although it improved the percentage of shell and egg specific 
gravity. The metabolizable ether extract was maximized when included 2.000 mg/kg 
and 3.000 mg/kg. Diets added of 1.000 and 2.000 mg/kg of Pacari extract reduced 
production and egg mass. The egg mass and specific gravity showed better results 
at all levels of inclusion of this extract. The metabolizability of the diet nutrients did 
not change. The inclusion of Pacari extract supplementation on 1.000 mg/kg was 
effective in replacing antibiotics in diets for laying hens. Supplementation with plant 
extract of Stryphnodendron did not alter the productive performance, but improved 
the percentage of shell in all levels of supplementation, and egg specific gravity, in 
supplementing 2.000 mg/kg diet. The coefficient of metabolizable ether extract 
improved in the supplementation levels of 2.000 and 3.000 mg/kg of extract 
Stryphnodendron. Supplementation with 2.000 and 3.000 mg/kg of 
Stryphnodendron extract levels of 2000 and 3000 mg/kg is an alternative to the use 
of performance enhancing antibiotic. The extract supplement Pacari reduced egg 
weight, although all used levels have increased eggshell percentage and egg 
specific gravity. All levels supplementation of Pacari extract promoted 
metabolization coefficient of ether extract similar to the diets supplemented with 
MOS and halquinol. Supplementation with Pacari extract level 1.000 mg/kg was 
satisfactory in replacing antibiotics in diets of laying hens. 
 
 
Keywords: additives, Barbatimão, Cerrado, performance, Pacari, egg quality. 
 
 



CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os aditivos melhoradores de desempenho antibióticos são os mais 

utilizados na produção animal, sendo considerados durante anos, indispensáveis 

à produção avícola industrial pelas melhorias significativas nos índices 

zootécnicos (MILLET & MAERTENS, 2011).  

LANCINI (2004) relata que os antibióticos melhoradores de 

desempenho inibem o metabolismo bacteriano, minimizam a competição por 

nutrientes entre hospedeiro e bactéria, a produção microbiana de metabólitos 

tóxicos (endotoxinas) que reduzem a absorção de nutrientes, a mortalidade em 

decorrência de infecções clínicas e subclínicas e melhoram a conversão alimentar 

o desempenho.  

Porém, apesar desses benefícios, o uso frequente de antibióticos como 

melhorador de desempenho na ração tem sido questionado em virtude da 

provável indução à resistência bacteriana, expondo desafio sanitário aos animais 

e aos seres humanos, além da presença residual química em produtos de origem 

animal (MONTAGNE et al., 2003, CERVANTES, 2006). 

Em contrapartida, são citadas como as prováveis consequências da 

retirada de antimicrobianos a redução dos índices zootécnicos, podendo atingir 

7% em frangos o aumento no uso de antibióticos terapêuticos e o aumento da 

mortalidade (LANGHOUT, 2005, CASTANON, 2007).  

A segurança alimentar tornou-se efetivamente a preocupação de 

pesquisadores e de agentes governamentais ligados à saúde pública e 

consumidores, o que aumentou o interesse por pesquisas por alternativas aos 

ingredientes sintéticos adicionados à ração animal (BUTOLO, 2010). Neste 

contexto, segundo DIBNER & RICHARDS (2005), os possíveis substitutos aos 

antibióticos melhoradores de desempenho devem manter os índices produtivos e 

a qualidade do produto final, serem inócuos aos animais e aos homens, e viáveis 

economicamente.  

Como prováveis alternativas aos antibióticos existem os probióticos 

(introduzem bactérias desejáveis no trato gastrointestinal), prebióticos (promovem 

o crescimento de bactérias desejáveis no trato gastrointestinal), ácidos orgânicos 

(reduzem a carga bacteriana no trato gastrointestinal), sequestrantes (reduzem a 
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ingestão de substâncias imunossupressoras-micotoxinas), os extratos herbais e 

as enzimas (otimização a digestão) (LANGHOUT, 2005).  

Em relação aos extratos herbais, há ampla variedade de substâncias 

vegetais, e graças a pesquisas etnofarmacológicas podem-se eleger plantas 

potencialmente medicinais, uma vez que populações locais as utilizam com 

desígnio terapêutico/profilático pelo conhecimento empírico milenar (NIERO, 

2003), proporcionando o desenvolvimento de novos medicamentos, como a 

digoxina, presente na planta Digitalis lanata, utilizada no tratamento de 

insuficiência cardíaca (HELBER & TUCCI, 2010), ressaltando a possibilidade de 

se obter princípios ativos em plantas eficazes à produção animal. 

Desta forma, para que os extratos herbais sejam utilizados pela 

indústria com a segurança e considerável relação custo/benefício na produção 

animal, é necessário que haja maior conhecimento quanto a diferentes aspectos, 

como o modo de ação, a padronização química e a toxicidade destes compostos 

vegetais. 

 

1.1 Extratos vegetais em rações animais  

 

Os extratos vegetais utilizados na alimentação animal são 

categorizados como aditivos fitogênicos (SARTORI et al., 2009). São preparados 

por percolação, maceração ou outro método validado, utilizando geralmente como 

solvente etanol ou água, podendo posteriormente ser eliminado ou não. Estes 

preparados devem apresentar princípios ativos aromáticos, sápidos, voláteis e 

fixos correspondentes ao produto natural (ANVISA, 2005).  

Segundo CAVALLAZZI (2006), os princípios ativos presentes nos 

extratos vegetais são substâncias, caracterizadas quimicamente, com 

reconhecida função farmacológica e terapêutica, oriundas do metabolismo 

secundário de plantas e classificadas como glicosídeos, flavonóides, alcaloides 

(álcoois, aldeídos, cetonas, éteres e ésteres), compostos fenólicos e polifenólicos 

(quinonas, flavononas e taninos), terpenóides (monoterpenos e sesquiterpenos), 

saponinas e mucilagens. 

Na planta, estas moléculas atuam na defesa contra o estresse 

fisiológico (na ausência de nutrientes/água) e proteção contra predadores, e por 
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estes motivos seus constituintes metabólicos variam com o tipo de planta, a 

localidade, estação do ano, condições climáticas e de solo, além do método de 

extração, tempo e condições de armazenamento (FALEIRO et al., 2003), 

dificultando a caracterização e padronização química dos extratos vegetais.  

HE et al. (2008) ressaltam que a padronização química dos extratos 

vegetais garante a eficácia do produto pela constância no teor de princípios 

ativos, assegurando a possibilidade de reproduzir em qualquer lugar 

medicamentos homogêneos e seguros, como no caso do extrato de Ginkgo 

biloba, mundialmente padronizado apresentando 24% de flavonóides e 6% de 

lactonas. 

Estudos com plantas medicinais são direcionados, basicamente, ao 

conhecimento de fitofármacos utilizados na medicina humana, sendo pouco 

utilizadas na alimentação de animais de produção. No organismo animal, os 

princípios ativos apresentam propriedades antimicrobiana, antibacteriana, 

antifúngica, anti-inflamatória, antisséptica, antiviral, antioxidante, antidiarreica, 

estimulam o apetite, a digestão, a secreção enzimática e a secreção biliar, 

induzem a apoptose de células defeituosas e reduzem o colesterol (BURT, 2004). 

Há estudos em que o efeito dos extratos vegetais é avaliado quanto ao estímulo à 

salivação (amilase) e ao aumento da secreção de enzimas pancreáticas pela 

capsaína (princípio ativo da pimenta) em ratos, enquanto que o cinamaldeído 

(princípio ativo da canela) estimulou a secreção das enzimas pancreáticas e 

reduziu a motilidade gástrica em suínos (MANZANILLA et al., 2004).  

Identificar e caracterizar a ação exercida no organismo animal pelos 

diferentes compostos ativos presentes nos extratos e óleos essenciais é uma 

dificuldade para que se possa utilizá-los com eficácia em rações animais 

(OETTING, 2005). Por sua vez, um mesmo extrato vegetal pode ainda apresentar 

mais de uma propriedade, fato atribuído à presença de mais de um princípio ativo, 

o que define determinada vantagem quanto aos antimicrobianos tradicionais, por 

apresentarem somente um princípio ativo (PERES, 2007).  

Vale ressaltar que a inclusão destes produtos na ração animal deve ser 

criteriosamente avaliada, principalmente na identificação e relação de sinergismo 

entre seus princípios ativos, atividade biológica, modo de ação, viabilidade, 
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eficiência no sistema de obtenção e toxicidade, utilizando inicialmente 

temperos/condimentos popularmente utilizados (MELLOR, 2000).  

Apesar de não haver consenso quanto ao modo de ação dos extratos 

vegetais, acredita-se que proporcionem aumento na digestibilidade e absorção 

dos nutrientes, alterações na microbiota intestinal, efeito antimicrobiano e melhora 

na resposta imune (WINDISCH et al., 2007), atividade antioxidante, além de 

outros efeitos inerentes à histologia do epitélio intestinal, morfometria de órgãos e 

no controle da produção de amônia (OETTING, 2005). 

Neste contexto, KOHLERT et al. (2000) relatam que os princípios 

ativos dos aditivos fitogênicos utilizados na ração são absorvidos no intestino, 

metabolizados rapidamente no organismo e excretados via urina ou eliminados 

pela respiração na forma de gás carbônico, havendo assim pequeno risco de 

acúmulo nos tecidos comparados aos antibióticos melhoradores do desempenho. 

Canela, orégano, cravo, alecrim, açafrão da índia, alho, cominho, 

sálvia, noz moscada, coentro e gengibre são exemplos de plantas que 

apresentam princípios ativos reconhecidos e que têm sido pesquisados também 

na nutrição animal para avaliação de seus possíveis efeitos quando incluídos à 

dieta de animais de produção (BURT, 2004). 

O efeito da mistura inespecífica de óleos essenciais e de extratos de 

plantas contendo saponina e ácidos orgânicos no desempenho e na qualidade de 

ovos de poedeiras foi avaliado por BONATO et al. (2008). Ao associar acidificante 

e extrato vegetal (400 g/t de ácido e 150 g/t de extrato) houve maior porcentagem 

de postura e melhor conversão alimentar por dúzia de ovos. Entretanto, a 

administração isolada desses aditivos não influenciou o consumo de ração, a 

qualidade interna (unidade Haugh) e externa (gravidade específica) dos ovos.  

A atividade anti-helmíntica de extratos aquoso e etanólico da folha de 

noni (Morinda citrifolia) in vitro e in vivo em poedeiras comerciais foi confirmada 

por BRITO (2009), ao utilizar duas concentrações (13,46 e 26,96 mg/mL) para 

Ascaridia galli em cultivos in vitro e verificou resultados satisfatórios para ambos 

os extratos, entretanto, na avaliação in vivo os extratos demonstraram baixa 

eficiência.  

Segundo BRUGALLI (2003), mesmo com ação antimicrobiana 

comprovada, o uso de extratos herbais in vivo pode ser influenciado 
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negativamente pela necessidade de se veicular maior dosagem para que seja 

observado efeito similar aos resultados bactericidas in vitro. 

RIZZO et al. (2010) adicionaram à ração de frangos de corte, de um a 

44 dias, mistura de óleos essenciais com os princípios ativos eugenol, timol, 

cinaladeído e a capsaína, no entanto, não observaram alteração no desempenho, 

nas características de carcaça e na utilização da energia e da proteína das dietas.  

Ao avaliarem óleos essenciais de orégano, alecrim e uma combinação 

comercial de óleos essenciais para frangos de corte, MATHLOUTHI et al. (2012) 

verificaram maior atividade antimicrobiana do óleo essencial de orégano contra 

bactérias patogênicas (Escheria coli, Salmonella, Listeria inócua, Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis).  

LÓPEZ et al. (2012) adicionaram à ração de frangos de corte o líquido 

da casca da castanha de caju (subproduto do beneficiamento da castanha de 

caju), rico em flavonóides, catequinas e fenóis, nas inclusões 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 

mL/kg, comparando-o ao promotor virginiamicina, e verificaram redução gradual 

da concentração de Escherichia coli, com menor concentração no nível 0,3mL/kg, 

sem prejudicar o desempenho e o rendimento de carcaça, comparado às aves 

que consumiram virginiamicina. 

Ao incluir o óleo essencial de alecrim (Rosmarinus officinalis L.) na 

ração de frangos de corte, cujos constituintes majoritários são o α-pineno (19,8%), 

o β-mirceno (24,2%), o 1,8 cineol (22,2%) e a verbenona (9,3%), RIBEIRO et al. 

(2012) comprovaram sua eficácia em modular a resistência de cepas de Escheria 

coli e Salmonella sp., quando associado aos antibióticos ampicilina, tetraciclina e 

nitrofurantoína, enfatizando sua capacidade de controlar bactérias potencialmente 

patogênicas de origem alimentar.  

FREITAS et al. (2013) não observaram alteração no desempenho de 

poedeiras comerciais alimentadas com ração contendo extratos de casca e de 

caroço de manga, rico em mangiferina, no entanto, a ração com ausência de 

antioxidantes promoveu ovos com maior oxidação lipídica da gema. A 

suplementação de 400 mg/kg de extrato de casca e de 200 ou 400 mg/kg de 

extrato de caroço de manga reduziram os danos oxidativos aos ovos no 

armazenamento, podendo ser utilizado como alternativa ao antioxidante sintético.  
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A inclusão de extratos vegetais em ensaios biológicos deve ser 

cautelosa e embasada em informações rigorosas de caracterização destes 

produtos, além de serem aprovados em controle de qualidade, para maior 

segurança e compreensão do modo de ação de seus princípios ativos. 

 

1.2  Extrato de barbatimão  

 

O barbatimão, representado pelas espécies Stryphnodendron 

adstringens (Martius) Coville, Stryphnodendron obovatum, Stryphnodendron 

polyphyllum, Stryphnodendron coriaceum e Stryphnodendron rotundifolium, é uma 

leguminosa do cerrado de ocorrência nos estados do Pará até São Paulo, Mato 

Grosso e Sul de Minas Gerais (CORRÊA, 1984).  

São atribuídas propriedades medicinais ao barbatimão como agente 

anti-inflamatório (MELLO, 1997), antidiarreico e adstringente (BRANDÃO et al., 

2008), antimicrobiano e cicatrizante (HERNANDES et al., 2010), antiofídico 

(LUCENA et al., 2009; DE PAULA et al., 2010) e antioxidante (SOUZA et al., 

2007).  

A planta barbatimão produz metabólitos químicos primários e 

secundários. Os metabólitos primários são responsáveis pelas funções orgânicas, 

e os metabólitos secundários por proteger a planta contra herbívoros, micro-

organismos e efeitos externos ambientais. Dentre os metabólitos secundários 

estão os alcaloides, terpenos, estilibenos, esteroides, saponinas, inibidores de 

proteases e taninos (SILVA & SILVA, 1999; LIMA et al., 2010).  

Os taninos, componentes majoritários do barbatimão, estão associados 

a efeitos antimicrobianos, antioxidantes e cicatrizantes. A quantidade de tanino 

pode causar odor desagradável, sabor adstringente, intoxicações e efeitos 

antinutricionais (liga-se a proteínas, dificultando sua solubilização). Esses 

compostos são classificados em hidrolisáveis e condensados (QUEIROZ et al., 

2002).  

Os taninos hidrolisáveis, presentes em folhas, galhos, cascas e 

madeiras de várias árvores, tais como Terminalia e Caesalpina, apresentam um 

grupo de fenóis simples, galataninos e elagitaninos, que após hidrolisados 

formam ácidos gálico e elágico, com ação anti-inflamatória e antioxidante. A 
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estrutura básica desse tipo de tanino é um poliol, usualmente D-glucose, com 

seus grupos hidroxilas esterificados pelo ácido gálico (galotaninos) ou pelo 

hexadihidroxifênico (elagitaninos) (BATTESTIN et al., 2004, LIMA et al., 2010). 

Os taninos condensados ou proantocianidinas são constituídos por 

unidades de flavanol:flava-3-ols (catequina) ou flavan 3,4-diols 

(leucoantocianinas), verificados em maior teor em alimentos normalmente 

consumidos ou presentes em rações comerciais (soja, sorgo, girassol). Estes são 

estruturalmente complexos e resistentes à hidrólise, entretanto, dependendo da 

estrutura, podem ser solúveis em solventes orgânicos aquosos. Os pigmentos 

antocianidinas conferem coloração rosa, vermelha e azul em folhas, flores e 

frutos, além da adstringência em frutas, sucos e vinho (BATTESTIN et al., 2004). 

 LIMA et al. (2010) atribuíram os efeitos medicinais do barbatimão ao 

alto teor de taninos em sua composição química, podendo chegar a 50%. 

Segundo a Farmacopéia Brasileira, a quantidade mínima de taninos totais 

presentes na droga vegetal constituída pelas cascas caulinares secas do 

barbatimão é de 8% (BRASIL, 2010), variando estes níveis com a espécie, 

localização geográfica e a parte da planta utilizada. As propriedades gerais dos 

taninos responsáveis em maior parte por suas atividades farmacológicas são a 

ação antioxidante e sequestradora de radicais livres (HASLAM, 1996); ação 

inibidora frente a enzimas fúngicas e bacterianas e/ou se complexando aos 

substratos enzimáticos; alteração do metabolismo das membranas celulares de 

micro-organismos; e sua complexação com íons metálicos (ferro, alumínio, cálcio, 

cobre) necessários ao metabolismo microbiano, estando às três últimas atividades 

relacionadas à atividade antimicrobiana (SCALBERT, 1991).  

 Ao incluírem na ração de tilápia-do-nilo o barbatimão (Stryphnodendron 

obovatum), PINTO et al. (2000) verificaram que durante a fase juvenil a 

suplementação com até 0,42% de tanino não afetam a digestibilidade da matéria 

seca, proteína bruta e extrato etéreo, mas acima de 0,63% de tanino têm efeito 

deletério na digestibilidade dos nutrientes. 

 O perfil de sensibilidade de 28 cepas de Salmonella sp. foi avaliado 

frente a antimicrobianos comerciais e extrato hidroalcoólico de barbatimão 

(Sprychnobendron abscringens) por KLUCZYNIK et al. (2010). A maioria das 

cepas de Salmonella sp. demonstrou sensibilidade tanto aos antimicrobianos 



8 

comerciais quanto ao extrato de barbatimão. A atividade antimicrobiana do 

barbatimão também foi avaliada frente a agentes causadores da mastite em 

bovinos leiteiros por BARDAL (2011). O extrato aquoso de Stryphnodendron 

adstringens inibiu a multiplicação de Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans. As concentrações de 25 

e 50 μg/mL do extrato aquoso respectivamente, foram microbicidas para 

Streptococcus pyogenes e Pseudomonas aeruginosa e fungicida para Candida 

albicans. Entretanto, não houve efeito antibacteriano frente à Escherichia coli.  

 PINHO et al. (2012) verificaram atividade antibacteriana no extrato 

hidroalcoólico de folhas de barbatimão (Stryphnodendron adstringens) frente a 

Staphylococcus aureus, mas não frente à Escherichia coli. Os autores afirmam 

ainda que o uso de folhas e cascas do barbatimão pode ser uma alternativa 

sustentável, viável e acessível para tratamento antimicrobiano. 

 

1.3  Extrato de pacari 

 

O pacari (Lafoensia pacari A. St.-Hil), planta de médio porte e 

pertencente à família Lythraceae, é encontrada no Campo Cerrado. Recebe 

diferentes denominações de acordo com a localidade, popularmente conhecida 

como dedaleiro (SP), louro-da-serra (SC), mangava-brava (GO) ou dedal (MS) 

(LORENZI, 2002). 

São comprovadas à pacari atividades antimutagênica (KAUR et al., 

1997), antimicrobiana (LIMA et al., 2006; PORFÍRIO et al., 2009), anti-inflamatória  

e antioxidante (SOLON et al., 2000) e antifúngica (SILVA et al., 2012).  

Dentre os compostos ativos presentes na espécie estão as saponinas, 

na casca do caule; os esteroides e triterpenoides, presentes nas folhas, no cerne 

e na casca do caule; flavonóides, presentes nas folhas, no cerne e na casca do 

caule; taninos, encontrados no cerne e nas folhas e principalmente na casca do 

caule; e alcaloides, presentes nas folhas e no caule. A casca do caule e as folhas 

da Lafoensia pacari são mais estudadas, apresentando a casca alto teor de ácido 

elágico e taninos (SANTOS et al., 2009). PORFÍRIO et al. (2009) comprovaram a 

ação antimicrobiana do extrato hidroalcoólico da Lafoensia pacari frente à bactéria 

Staphylococcus aureus, em testes in vitro. 
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SILVA et al. (2012) observaram potencial antifúngico no extrato bruto 

de pacari em leveduras do gênero Candida. As concentrações do extrato foram 

50, 100 e 200 mg.mL-1. No menor nível, 50 mg.mL-1, já foi evidente a atividade 

antifúngica do extrato, mesmo frente ao medicamento comercial utilizado. 

A toxicidade do extrato de Lafoensia pacari frente a células leucêmicas 

foi notado por MARCONDES et al. (2012). Resultados preliminares demonstraram 

a morte de células leucêmicas U937 por apoptose, sugerindo que este extrato 

apresente uma ou mais substâncias capazes de contribuir no tratamento de 

pacientes com câncer, em especial aqueles portadores de leucemia.  

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de avaliar o extrato bruto de 

barbatimão e pacari na dieta sobre o desempenho, a qualidade de ovos e a 

digestibilidade das rações em poedeiras comerciais. 
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CAPÍTULO 2. INCLUSÃO DE EXTRATO PADRONIZADO DE Stryphnodendron 

adstringens (Martius) Coville EM RAÇÃO DE POEDEIRAS 

COMERCIAIS 

 

RESUMO: O presente trabalho foi conduzido no aviário experimental da 
Universidade Federal de Goiás com o objetivo de avaliar a suplementação de 
extrato vegetal padronizado de barbatimão na ração de poedeiras comerciais 
sobre o desempenho, a qualidade interna e externa de ovos e a metabolização 
dos nutrientes da ração. O extrato de barbatimão, processado por formulação 
com amido de milho, foi adquirido no Laboratório de Pesquisa de Produtos 
Naturais da Faculdade de Farmácia - UFG e apresentou teor de 5,95% de taninos 
totais. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado com 
seis tratamentos e sete repetições de quatro aves cada. Os tratamentos 
constituíram rações elaboradas com inclusão de antibiótico melhorador de 
desempenho Halquinol, prebiótico Mananoligossacarídeo (MOS) e três níveis de 
extrato de barbatimão – 1.000 mg/kg, 2.000 mg/kg e 3.000 mg/kg de ração. 
Foram selecionadas, por peso e postura, 168 poedeiras da linhagem Isa Brown 
com 24 semanas de idade. O experimento teve duração de quatro períodos de 28 
dias cada. Ao final de cada período avaliou-se o desempenho e a qualidade 
interna e externa de ovos, e ao final do último período realizou-se o ensaio 
metabólico. A suplementação com extrato vegetal de barbatimão não alterou o 
desempenho produtivo das aves. A porcentagem de casca, em todos os níveis de 
suplementação de extrato de barbatimão, e a gravidade específica dos ovos, na 
suplementação 2.000 mg/kg de ração, apresentaram melhores resultados no 
quarto período experimental. No período total de produção, a gravidade específica 
foi positivamente influenciada por todos os níveis de suplementação com extrato 
de barbatimão. O coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo melhorou 
nos níveis de suplementação de 2.000 e 3.000 mg/kg de extrato de barbatimão. A 
inclusão do extrato de barbatimão nos níveis 2.000 e 3.000 mg/kg é uma 
alternativa à utilização de antibiótico melhorador de desempenho para poedeiras 
comerciais. 
 
 
Palavras-chave: Cerrado, fitogênico, ovos, Stryphnodendron adstringens 
(Martius) Coville, tanino.  
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CHAPTER 2. INCLUSION OF STANDARDIZED EXTRACT OF 

Stryphnodendron adstringens (Martius) Coville IN DIETS OF LAYING HENS 

 

ABSTRACT: The present study was conducted to evaluate the supplementation 
of plant extract standardized barbatimão in the feed of laying hens on 
performance, internal and external egg quality and metabolism of nutrients in the 
ration, and performed in experimental avian Federal University of Goiás. The 
barbatimão extract processed by formulation with maize starch, was acquired at 
the Research Laboratory of Natural Products, School of Pharmacy - UFG 
submitted content and 5.95% of total tannins. The experimental design was 
completely randomized with six treatments and seven replications of four birds 
each. Treatments were prepared diets with inclusion of performance enhancing 
antibiotic Halquinol, Prebiotic MOS (MOS) and three levels of barbatimão extract – 
1.000 mg/kg, 2.000 mg/kg and 3.000 mg/kg diet. Were selected by weight and 
posture 168 laying hens Isa Brown at 24 weeks of age. The experiment lasted four 
periods of 28 days each. At the end of each period evaluated the performance and 
internal and external egg quality, and at the end of the last period was held the 
metabolic assay. The supplementation with plant extract barbatimão did not alter 
the productive performance. The percentage of shell in all levels of 
supplementation barbatimão extract, and egg specific gravity, in supplementing 
2.000 mg/kg diet showed better results in the fourth experimental period. In total 
production period, the specific gravity was positively influenced by all levels of 
extract supplement barbatimão. The coefficient of metabolizable ether extract 
supplementation improved levels of 2.000 and 3.000 mg/kg of extract barbatimão. 
The inclusion of the extract barbatimão levels 2.000 and 3.000 mg/kg is an 
alternative to the use of performance enhancing antibiotic for laying hens. 
 
 
Keywords: Cerrado, phytobiotic, eggs, Stryphnodendron adstringens (Martius) 
Coville, tannin. 
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2.1 Introdução 

 

A utilização de antibióticos melhoradores de desempenho (AMD) 

incluídos nas dietas animais é necessária ao sucesso na produção intensiva de 

ovos comerciais. No entanto, a possível indução à resistência bacteriana e a 

transferência dessa a outras bactérias pelo uso dos AMD (PALERMO NETO et 

al., 2005) são fatores que culminaram na restrição de uso destes produtos. Tal 

fato impulsionou os estudos com possíveis alternativas aos AMD, como a inclusão 

de extratos vegetais.  

Os extratos vegetais são compostos incluídos na alimentação animal 

com o intuito de melhorar o desempenho. Estes produtos reduzem o crescimento 

de micro-organismos patogênicos mantendo o equilíbrio da flora intestinal, 

aumentam as secreções digestivas, apresentam propriedades antioxidantes e 

diminuem a produção de amônia (WINDISCH et al., 2007, HASHEMI & 

DAVOODI, 2011). 

No Cerrado, há ampla diversidade vegetal com reconhecida finalidade 

alimentar e medicamentosa, como é o caso do barbatimão (Stryphnodendron 

adstringens), com propriedades adstringente (BRANDÃO et al., 2008), 

antimicrobiana e cicatrizante (HERNANDES et al., 2010) e antioxidante (SOUZA 

et al., 2007), justificadas pela presença dos princípios ativos alcaloides, terpenos, 

estilibenos, esteroides, saponinas e taninos (SILVA & SILVA, 1999).  

Os taninos são os principais responsáveis pelas atividades 

farmacológicas do barbatimão. Atribui-se a estes compostos a ação antioxidante; 

a habilidade de complexar íons metálicos, como o ferro, o alumínio, o cálcio e o 

cobre, todos necessários ao metabolismo microbiano; e formar complexos com 

proteínas e polissacarídeos, podendo afetar negativamente a digestão de 

nutrientes (OLIVEIRA & VANZELER, 2011).  

PINHO et al. (2012) verificaram atividade antibacteriana no extrato 

hidroalcoólico de folhas de barbatimão (Stryphnodendron adstringens) frente a 

Staphylococcus aureus. A utilização de folhas e cascas do barbatimão pode ser 

uma alternativa sustentável, viável e acessível como antimicrobiano. 

Essas propriedades conferem aos derivados de Stryphnodendron 

adstringens uma potencial alternativa aos AMD em rações animais. Com o intuito 
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de elucidar os efeitos no desempenho de poedeiras comerciais, na qualidade 

interna e externa de ovos e na digestibilidade dos nutrientes de rações 

adicionadas de três níveis de extrato de barbatimão, comparados a dietas isentas 

de promotores, com promotor químico halquinol e com promotor biológico 

prebiótico mananoligossacarídeo (MOS), realizou-se a presente pesquisa. 

 

2.2 Material e métodos 

 

O experimento foi realizado nas instalações do Setor de Avicultura do 

Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás, tendo sido avaliado e aprovado pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) PRPPG/UFG e protocolado sob n. 075/12. 

Na realização do experimento foi utilizado delineamento inteiramente 

casualizado com 168 poedeiras comerciais da linhagem Isa Brown com 24 

semanas de idade, distribuídas em seis tratamentos e sete repetições de quatro 

aves cada.  

Os tratamentos experimentais consistiram de controle químico com 

Halquinol (30mg/kg); controle biológico com prebiótico mananoligossacarídeo 

(1.500 mg/kg); controle negativo; ração suplementada com 1.000 mg/kg de extrato 

de barbatimão; ração suplementada com 2.000 mg/kg de extrato de barbatimão 

e ração suplementada com 3.000 mg/kg de extrato de barbatimão. 

O extrato seco bruto de barbatimão foi preparado no Laboratório de 

Pesquisa de Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia – UFG, por formulação 

com amido de milho. Doseou-se o teor de taninos totais do extrato pelo método 

validado de cromatografia liquida, padronizado com teor de 5,95% de taninos 

totais, tendo os tratamentos 59,5 mg/kg, 119 mg/kg e 178,5 mg de taninos 

totais/kg de ração, e teor total 0,04% do tanino galato de epigalocatequina.  

As galinhas foram alojadas em galpão de postura aberto nas laterais e 

coberto com telhas de barro, piso de concreto, caixa d’água, termo-higrômetro 

digital e quatro fileiras de gaiolas. Permanecendo alojadas aos pares em gaiolas 

de arame galvanizado de dimensões 25x40x45 cm e equipadas com comedouros 

lineares de alumínio e bebedouros “nipple”, localizados acima dos comedouros.  
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A ração basal (Tabela 01) foi formulada de acordo com as 

recomendações de ROSTAGNO et al. (2011) e calculada com auxílio do software 

SuperCrac 5.7 Master (TD SOFTWARE, 2005). Os aditivos, antibiótico, 

mananoligossacarídeo (MOS) e extrato, foram adicionados às rações em 

substituição ao amido. 
 

Tabela 01. Composição e valor nutricional calculado da ração basal  

Ingredientes % 
Milho grão 65,8215 

Farelo de soja 45% 20,7911 

Óleo de soja 1,5000 

Calcário calcítico  9,1631 

Fosfato bicálcico 0,9883 

Amido de mandioca 0,5000 

Sal comum 0,4467 

DL-Metionina 0,2522 

L-Lisina HCL 0,2511 

L-Treonina 0,1360 

Vitini-ave* 0,1000 

Min-aves** 0,0500 

Total 100 
Nutrientes Composição calculada 
Energia Metabolizável (Mcal/kg) 2.900 

Proteína (%) 15,6 

Cálcio (%) 3,85 

Fósforo disponível (%) 0,27 

Lisina digestível (%) 0,85 

Metionina + Cistina (%) 0,69 

Metionina digestível (%) 0,47 

Treonina digestível (%) 0,63 

Sódio (%) 0,21 
*Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: Vitamina A 8.000 UI, 
Vitamina E 15.000 mg, Vitamina D3 2.300 UI, Vitamina K3 1.000 mg, Vitamina B1 200 mg, 
Vitamina B2 3.000 mg, Vitamina B6 1.700 mg, Vitamina B12 10.000 mcg, Niacina 20.000 mg, 
Ácido fólico 500 mg, biotina 15,00 mg. **Suplemento mineral - níveis de garantia por quilograma 
de produto: Manganês 120.000 mg, Zinco 120.000 mg, Ferro 60.000 mg, Cobre 18.000 mg, Iodo 
2.000 mg, Cálcio 9.600 mg.  

 

No período experimental as aves receberam água e ração à vontade, 

sendo os comedouros abastecidos três vezes ao dia. O programa de luz utilizado 

foi de 17 horas, controlado por relógio automático, seguindo as recomendações 

do manual da linhagem, sendo que as médias da temperatura e da umidade 
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relativa estão em conformidade com o manual da linhagem, com observa-se no 

Gráfico 01. 

  

Gráfico 01. Temperatura e umidade relativa médias durante o período 

experiemental. 

 

A duração do experimento foi de 126 dias, dividido em 14 dias de 

adaptação das aves às condições experimentais e quatro períodos de 28 dias 

cada. Em cada período, foi avaliado o desempenho zootécnico e determinadas as 

variáveis consumo de ração (g/ave/dia), produção de ovos (%), massa de ovos 

(g/ave/dia), peso do ovo (g) e índice de conversão alimentar (kg/dz e kg/kg). A 

quantidade de ração fornecida bem como a sobra de ração foi pesada 

semanalmente, e os ovos coletados diariamente. 

Para avaliação da qualidade interna e externa dos ovos, realizada nos 

últimos quatro dias de cada ciclo, utilizaram-se quatro ovos por parcela, coletados 

nesse mesmo período. As variáveis analisadas foram porcentagem de casca (%); 

porcentagem de gema (%); porcentagem de albume (%); altura de albume (mm) e 

altura de gema (mm), utilizadas no cálculo da Unidade Haugh e do índice de 

gema; espessura da casca (mm) e gravidade específica (HAMILTON, 1982).  

No ensaio metabólico, ao final do quarto período (41 semanas de 

idade), utilizaram-se três repetições por tratamento com duas aves cada. As 

excretas foram coletadas duas vezes ao dia (manhã e tarde), por quatro dias 

consecutivos, e armazenados em sacos plásticos identificados, pesados e 

armazenados congelados para posterior análise (SAKOMURA & ROSTAGNO, 

2007). Neste período, os ovos coletados foram identificados e armazenados para 

análise. 
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As excretas descongeladas foram homogeneizadas, acondicionadas 

em recipientes individuais e levadas à estufa de ventilação forçada a 65ºC por 

72 horas e, posteriormente, à estufa a 105º C por 24 horas, pesando-as ao final 

do procedimento. A mesma metodologia foi realizada com os ovos coletados, 

utilizando-se quatro ovos por tratamento.  

As amostras de excretas, ovos e rações foram submetidas às análises 

de matéria seca, nitrogênio e extrato etéreo no Laboratório de Nutrição Animal 

do Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e 

Zootecnia/UFG, por metodologia proposta por SILVA & QUEIROZ (2002).  

Utilizando-se os resultados das análises bromatológicas calculou-se o 

coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca (CMMS), o coeficiente de 

metabolizabilidade do nitrogênio (CMN), nitrogênio do ovo (N ovo), a retenção de 

nitrogênio por massa de ovo (mg N ret/g ovo), o coeficiente de metabolizabilidade 

do extrato etéreo (CMEE), extrato etéreo do ovo (EE ovo), e a retenção de 

extrato etéreo por massa de ovo (mg EE ret/g ovo), com as seguintes fórmulas: 

-CMMS: MS (g) ingerida/MS excretada (g)/MS ingerida x 100 

-CMN: N retido (g)/N ingerido MS (g) x 100 

-N ovo (g): MS ovo (g) x N ovo (%)/100 

-mg N/g ovo: N retido (g)/massa de ovos produzidos (g) 

-CMEE: EE retido (g)/EE ingerido MS (g) x 100 

-EE ovo (g): MS ovo (g) x EE ovo (%)/100 

-mg EE/g ovo: EE retido (g)/massa de ovos produzidos (g). 
 

Os dados foram submetidos à análise de variância e análise de 

regressão polinomial para os níveis de extrato de barbatimão com auxilio do 

sistema e análise SAS (2004), e as médias dos tratamentos foram comparadas 

entre si pelo teste de Duncan (P<0,05).  

 

2.3 Resultados e discussão 

 
Ao analisar os resultados de desempenho referentes ao primeiro, ao 

segundo, ao terceiro e ao quarto períodos de produção (Tabela 02), verificou-se 

que os tratamentos não influenciaram (p>0,05) o consumo de ração, a produção 

de ovos, a massa de ovos produzida por ave, o peso do ovo e a conversão 



21 

alimentar. Em todo o período experimental, não houve diferença (p>0,05) no 

índice de mortalidade das galinhas. Não foi observado efeito de regressão 

(p>0,05) em função dos níveis de extrato de barbatimão para as variáveis 

estudadas.  
 

Tabela 02. Consumo de ração (CR), Produção de Ovos (Produção), Massa de 

Ovos (MO), Peso do Ovo (PO) e Conversão Alimentar (CA) de 

poedeiras alimentadas com ração suplementada com extrato de 

Barbatimão de 24 a 40 semanas 

 

Tratamento 

CR  

(g/ave/dia)  

Produção 

 (%) 

MO 

(g/ave/dia) 

PO 

 (g) 

CA 

(kg/dz) 

CA 

(kg/kg) 
1º Período – 24 a 28 semanas 

Halquinol 94,05 85,71 47,05 53,81 1,329 1,958 
MOS 95,76 89,03 48,76 55,96 1,314 1,950 
Controle neg. 93,36 88,77 46,14 54,18 1,262 1,942 
1.000 mg/kg 91,54 85,93 46,91 53,36 1,335 1,870 
2.000 mg/kg 92,20 84,12 45,55 52,55 1,308 1,821 
3.000 mg/kg 91,59 84,35 46,76 55,10 1,291 1,955 

Valor P 0,27 0,40 0,12 0,07 0,28 0,07 
C.V.% 4,05 7,21 6,96 4,04 6,65 5,03 

2º Período – 28 a 32 semanas 
Halquinol 95,01 90,52 50,92 56,31 1,298 1,822 
MOS 94,08 90,18 51,37 58,07 1,258 1,808 
Controle neg. 93,03 91,83 50,11 55,58 1,203 1,803 
1.000 mg/kg 96,52 89,96 50,48 57,24 1,218 1,828 
2.000 mg/kg 94,41 89,50 49,52 55,52 1,243 1,864 

3.000 mg/kg 94,70 90,64 50,98 56,25 1,254 1,862 

Valor P 0,77 0,85 0,81 0,39 0,41 0,64 
C.V.%  5,78 6,05 6,14 4,48 4,42 6,23 

3º Período – 32 a 36 semanas 
Halquinol 94,50 85,12 47,24 55,33 1,305 1,969 
MOS 94,11 84,31 47,53 56,74 1,361 1,962 
Controle neg. 91,89 84,10 46,82 55,66 1,314 1,967 
1.000 mg/kg 95,82 80,00 44,98 55,82 1,358 1,971 

2.000 mg/kg 93,09 81,4 44,47 54,89 1,393 1,954 
3.000 mg/kg 91,07 83,21 44,37 55,94 1,384 1,970 

Valor P 0,90 0,40 0,18 0,10 0,31 0,18 

C.V.%  7,01 6,19 7,25 3,85 6,82 6,08 
4º Período – 36 a 40 semanas 

Halquinol 95,81 85,50 48,99 57,33 1,355 1,974 
MOS 96,91 82,90 49,69 59,95 1,415 1,968 
Controle neg. 92,28 80,52 46,34 57,51 1,260 1,824 
1.000 mg/kg 94,88 77,45 44,85 57,92 1,493 2,155 

2.000 mg/kg 92,72 74,78 42,37 56,87 1,381 2,021 

3.000 mg/kg 94,14 77,78 45,41 58,36 1,319 1,885 

Valor P 0,95 0,36 0,21 0,24 0,39 0,38 
C.V.%  6,07 8,33 8,64 4,18 5,95 5,70 
C.V%: Coeficiente de Variação.  
*Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 
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Os taninos presentes no extrato de barbatimão não promoveram 

efeitos antinutricionais causados pela presença de compostos fenólicos, embora 

WARREHAM et al. (1994) e QUEIROZ et al. (2002) tenham relatado que quando 

presentes em rações para aves, suínos e peixes, os taninos  condensados afetam 

o valor nutricional do alimento ao se complexarem com proteínas e carboidratos.  

WARREHAM et al. (1994) cita ainda que os taninos inibem a atividade 

de enzimas digestivas e reduzem a absorção de outros nutrientes pela parede 

celular, devido à formação de complexos com íons divalentes de metais.   

Os diversos efeitos dos taninos na digestão decorrem das alterações 

nas capacidades fisiológicas dos animais e das diferentes reações químicas 

apresentadas pelos vários grupos de taninos, demonstrando assim a correlação 

entre o tipo de alimentação e a espécie animal (HAGERMAN et al., 1992). 

No período total de produção os tratamentos (p>0,05) não 

influenciaram as variáveis de desempenho zootécnico (Tabela 03). Do mesmo 

modo, ao fornecerem sorgo baixo tanino em substituição ao milho nos níveis 0%, 

25%, 50%, 75% e 100%, sem, contudo, quantificar o teor de taninos, ASSUENA 

et al. (2008) verificaram que os tratamentos não afetaram o consumo de ração, a 

produção de ovos, o peso do ovo, a massa de ovos produzida por ave e a 

conversão alimentar.  

 

Tabela 03. Consumo de ração (CR), Produção de Ovos (Produção), Massa de 

Ovos (MO), Peso do Ovo (PO) e Conversão Alimentar (CA) de 

poedeiras alimentadas com ração suplementada com extrato de 

Barbatimão no período total (22 a 40 semanas de idade) 

 
Tratamento 

CR  
(g/ave/dia)  

Produção 
 (%) 

MO 
(g/ave/dia) 

PO 
 (g) 

CA 
(kg/dz) 

CA 
(kg/kg) 

Halquinol 95,02 86,71 48,30 55,69 1,322 1,980 
MOS 95,10 86,60 50,08 57,93 1,336 1,923 
Controle neg. 90,56 86,30 48,10 55,73 1,360 1,983 
1.000 mg/kg 95,04 82,58 46,55 56,08 1,301 2,087 

2.000 mg/kg 90,82 81,03 45,23 54,70 1,356 2,067 

3.000 mg/kg 90,26 82,74 46,88 56,41 1,312 1,942 

Valor P 0,59 0,46 0,21 0,08 0,30 0,08 
C.V.%  8,14 8,07 8,99 3,48 5,37 7,28 
C.V%: Coeficiente de Variação.  
*Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 
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MORENO et al. (2007) forneceram dietas com substituição de milho 

por sorgo baixo tanino em concentrações de 50% e 100% para poedeiras 

comerciais, sendo os níveis de taninos condensados diluídos nas rações 0,08% e 

0,16%, respectivamente, e o teor total de taninos 0,26%. O consumo de ração, o 

peso do ovo e a conversão alimentar não foram alterados, no entanto, a postura 

foi sensivelmente reduzida ao substituir o milho totalmente pelo sorgo. 

Ao substituir o milho pelo sorgo baixo tanino em rações de poedeiras 

nos níveis 0%, 25%, 50%, 75% e 100%, PINTO et al. (2005) não verificaram 

comprometimento no desempenho das aves, tendo as rações com 75% de sorgo 

proporcionado ovos mais pesados em relação aos ovos das poedeiras 

alimentadas com ração sem inclusão de sorgo, sem portanto, efeito negativo do 

tanino. 

Na avaliação da qualidade interna e externa dos ovos as variáveis não 

foram alteradas pelos tratamentos (p>0,05) durante o primeiro, segundo e terceiro 

períodos, embora no quarto período o peso do ovo, a porcentagem de casca e a 

gravidade específica tenham sido alterados (p<0,05) (Tabela 04). Não foi 

observado efeito de regressão em função da suplementação com extrato de 

barbatimão para as variáveis avaliadas (p>0,05). 

O peso do ovo das galinhas alimentadas com ração suplementada com 

MOS foi superior aos demais tratamentos. A inclusão de extrato de barbatimão, 

em todos os níveis, aumentou a porcentagem de casca. Todos os níveis de 

extrato de barbatimão melhoraram a gravidade específica dos ovos quando 

comparado às aves alimentadas com halquinol, MOS e Controle.  

A capacidade de complexação de íons metálicos, como o cálcio, 

(OLIVEIRA & VANZELER, 2011) pelos taninos presentes nos extratos não foi 

observada, e os níveis de barbatimão testados aumentaram a porcentagem de 

casca dos ovos. Entretanto, outros compostos presentes no extrato de barbatimão 

com atividades diferenciadas e não totalmente elucidadas (WINDISCH et al., 

2007), podem ter influenciado nos parâmetros de qualidade de ovos.  

ASSUENA et al. (2008), ao substituírem o milho por sorgo baixo tanino 

em diferentes níveis não observaram alteração na porcentagem de casca, 

espessura da casca, unidade Haugh e gravidade específica. PINTO et al. (2005), 
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nas mesmas circunstâncias, também não notaram diferença nos parâmetros de 

qualidade interna e externa dos ovos.  

 

Tabela 04. Peso do Ovo (PO), Porcentagem (C) e Espessura de Casca (EP), 

Porcentagem (G) e Índice de Gema (IG), Porcentagem de Albume 

(A), Unidade Haugh (UH) e Gravidade Específica (GE) de ovos de 

poedeiras alimentadas com ração suplementada com extrato de 

Barbatimão por período de avaliação 

Tratamento PO (g) C (%) EC (mm) G (%) IG A (%) UH GE  

1º Período - 24 a 28 semanas 
Halquinol 53,81 10,93 0,390 23,85 0,047 65,22 96,96 1104 

MOS 55,97 10,76 0,390 22,72 0,048 66,52 97,60 1104 
Controle neg. 54,18 10,77 0,391 23,48 0,047 65,75 96,66 1103 
1.000 mg/kg 53,36 10,32 0,393 23,15 0,047 65,53 95,34 1104 

2.000 mg/kg 52,55 10,99 0,398 23,65 0,047 65,35 95,71 1104 

3.000 mg/kg 55,10 10,73 0,388 23,66 0,050 65,65 98,00 1104 

Valor P 0,12 0,17 0,58 0,15 0,29 0,16 0,09 0,16 
C.V.% 4,79 3,03 2,04 4,12 8,92 2,18 3,58 2,33 

2º Período - 28 a 32 semanas 
Halquinol 56,31 10,36 0,386 24,93 0,045 64,71 90,61 1103 

MOS 57,07 10,31 0,389 24,48 0,045 65,21 89,79 1103 
Controle neg. 56,58 10,45 0,400 24,21 0,045 65,34 89,07 1104 

1.000 mg/kg 57,24 10,31 0,387 24,30 0,045 65,38 89,42 1104 

2.000 mg/kg 56,52 10,72 0,393 24,70 0,045 64,58 89,88 1104 

3.000 mg/kg 56,25 10,37 0,409 24,30 0,046 65,33 89,36 1104 

Valor P 0,34 0,12 0,55 0,39 0,41 0,24 0,06 0,09 

C.V.% 5,09 5,09 6,17 5,08 3,40 2,13 4,12 0,35 
3º Período - 32 a 36 semanas 

Halquinol 55,33 10,55 0,388 24,38 0,045 65,07 94,62 1105 

MOS 57,54 10,13 0,388 23,77 0,044 65,10 93,57 1105 
Controle neg. 55,67 10,40 0,385 24,62 0,044 64,98 92,48 1106 
1.000 mg/kg 55,82 10,77 0,391 24,04 0,044 65,19 93,76 1105 

2.000 mg/kg 55,89 10,92 0,391 24,52 0,044 65,56 93,65 1106 
3.000 mg/kg 55,94 10,80 0,390 24,11 0,045 65,09 93,80 1106 

Valor P 0,07 0,17 0,68 0,17 0,23 0,08 0,73 0,10 
C.V.% 5,52 5,57 4,67 5,46 3,43 6,98 4,51 0,45 

4º Período - 36 a 40 semanas 
Halquinol 57,33b 10,33b 0,380 25,74 0,044 63,93 88,35 1100b 

MOS 59,55a 10,26b 0,384 25,17 0,051 64,57 87,89 1102b
Controle neg. 57,51b 10,35b 0,381 25,07 0,043 64,58 86,35 1100b 
1.000 mg/kg 57,92b 11,03a 0,385 24,47 0,438 64,56 86,37 1104a

b 2.000 mg/kg 56,88b 11,03a 0,384 24,91 0,049 63,80 86,83 1106a 

3.000 mg/kg 58,36ab 11,01a 0,382 24,43 0,044 64,68 88,37 1104a
b Valor P 0,02 0,03 0,21 0,18 0,25 0,51 0,56 0,04 

C.V.% 5,16 5,26 2,09 5,65 7,66 2,42 5,64 0,36 
C.V%: Coeficiente de Variação.  
* Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 
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No período total de produção, somente a gravidade específica foi 

significativamente alterada. Todos os níveis de inclusão de extrato de barbatimão 

promoveram melhores resultados de gravidade específica (Tabela 05).  

 

Tabela 05. Peso do Ovo (PO), Porcentagem (C) e Espessura de Casca (EP), 

Porcentagem (G) e Índice de Gema (IG), Porcentagem de Albume 

(A), Unidade Haugh (UH) e Gravidade Específica (GE) de ovos de 

poedeiras alimentadas com ração suplementada com extrato de 

Barbatimão no período total (24 a 40 semanas de idade) 

Tratamento PO (g) C (%) EC (mm) G (%) IG A (%) UH GE  

Halquinol 55,70  10,54 0,385 24,72 0,045 64,73  92,89  1100b 
MOS 57,93  10,36  0,386 24,04 0,047 65,60  92,21  1101b 
Controle neg 55,73  10,49  0,386 24,35 0,045 64,16  90,39  1101b 
1.000 mg/kg 56,09 10,84  0,380 23,99 0,045 65,17  91,22  1103a 

2.000 mg/kg 55,71  10,98  0,390 24,45 0,046 65,57  91,02 1104a 

3.000 mg/kg 56,41 10,70  0,390 24,12 0,047 65,18  91,13  1102a 

Valor P 0,09 0,10 0,42 0,06 0,48 0,09 0,17 0,03 
C.V.% 3,71 2,81 4,45 3,50 5,04 1,47 1,92 0,42 
* Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 

 
A gravidade específica, que estima a quantidade de casca depositada, 

está relacionada com a porcentagem de casca, embora os resultados para esta 

variável não tenham sofrido alteração (p>0,05) no presente trabalho. À medida 

que a gravidade específica aumenta a resistência à quebra da casca também 

aumenta, e embora o valor de gravidade específica 1080 seja satisfatório 

(PEEBLES & MCDANIEL, 2004), o extrato de barbatimão promoveu resultados 

ainda melhores.   

Na Tabela 06, na avaliação dos dados de coeficiente de metabolização 

das rações, observa-se que a suplementação com 2.000 e 3.000 mg/kg do extrato 

de barbatimão promoveu maior coeficiente de metabolizabilidade do extrato 

etéreo. As demais variáveis analisadas não foram modificadas pelos tratamentos 

aplicados (p>0,05). Não foi observado efeito de regressão em função da 

suplementação com extrato de barbatimão para as variáveis estudadas (p>0,05).  
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Tabela 06. Coeficiente de Metabolizabilidade da Matéria Seca (CMMS), do 

Nitrogênio (CMN), Nitrogênio do Ovo (N ovo), Retenção de 

Nitrogênio por massa de ovo (mg N ret/g ovo), Coeficiente de 

Metabolizabilidade do Extrato Etéreo (CMEE), Extrato Etéreo do ovo 

(EE ovo) e Extrato Etéreo retido por massa de ovo (mg N ret/g ovo), 

da ração contendo extrato de Barbatimão para poedeiras com 41 

semanas de idade 

 

Tratamento 

CMMS 

(%) 
CMN 

(%) 

N ovo 

(g) 
mg N ret/g 

ovo 

CMEE 

(%) 

EE ovo 

(g) 
mg EE ret/g 

ovo 

Halquinol 81,40 55,36 6,98 23,92 90,89b 0,785 83,91 

MOS 79,70 56,21 6,99 22,76 90,68b 0,802 105,80 

Controle neg 79,16 53,55 6,21 27,23 89,57b 0,685 135,22 

1.000 mg/kg 72,04 34,33 7,91 23,75 93,07ab 0,839 94,76 

2.000 mg/kg 78,44 47,19 6,73 21,25 94,88a 0,610 112,08 

3.000 mg/kg 79,49 52,27 6,17 25,22 95,04a 0,636 114,36 

Valor P 0,09 0,11 0,39 0,25 0,02 0,39 0,13 

C.V % 4,04 14,29 15,73 28,48 2,00 18,20 19,38 
* Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 

 

PINTO et al. (2000) utilizaram dietas para tilápia-do-nilo contendo 

níveis crescentes de taninos totais oriundos do extrato de barbatimão, sendo eles 

0%, 0,21%, 0,42%, 0,63% e 0,84%. Os autores verificaram que o aumento dos 

níveis reduziu a digestibilidade do extrato etéreo a partir do nível 0,63%, resultado 

atribuído à capacidade dos compostos fenólicos inibirem algumas enzimas do 

sistema digestivo, reduzindo a absorção de nutrientes através da parede celular.  

Relacionar os resultados de diferentes espécies vegetais não se 

justifica devido à variabilidade de compostos químicos planta, presença e teor de 

princípios ativos, época de colheita e parte da planta processada (BRENES & 

ROURA, 2010). Assim, a originalidade deste estudo com a avaliação do extrato 

de barbatimão no desempenho, qualidade interna e externa de ovos e na 

digestibilidade de poedeiras comerciais dificultam uma discussão aprofundada. 
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2.4 Conclusão 

 

O extrato bruto de barbatimão não influencia o desempenho das 

poedeiras comerciais, embora melhore a porcentagem de casca e a gravidade 

específica, aumentando sua resistência à quebra. Houve ainda melhora na 

metabolizabilidade do extrato etéreo ao suplementar com 2.000 e 3.000 mg/kg de 

extrato de barbatimão. A suplementação com 2.000 mg/kg de extrato de 

barbatimão promoveu resultados satisfatórios para qualidade de ovos e 

digestibilidade de nutrientes. 
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CAPÍTULO 3. INCLUSÃO DE EXTRATO PADRONIZADO DE Lafoensia pacari 

A. St.-Hil (Lythraceae) EM RAÇÕES DE POEDEIRAS 

COMERCIAIS 

 

RESUMO: A realização do presente trabalho teve como intuito analisar a 
suplementação de extrato vegetal padronizado de pacari (Lafoensia pacari A. St.-
Hil) na ração de poedeiras comerciais sobre o desempenho, a qualidade interna e 
externa de ovos e a metabolização dos nutrientes da ração. O experimento foi 
realizado no aviário experimental da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - 
UFG. O extrato vegetal de pacari foi processado e caracterizado no Laboratório 
de Pesquisa de Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal de Goiás, sendo o teor de taninos totais 4,52%. O delineamento 
experimental adotado foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos e sete 
repetições. Os tratamentos constituíram rações elaboradas com inclusão de 
antibiótico melhorador de desempenho Halquinol, prebiótico 
Mananoligossacarídeo (MOS) e três níveis de extrato de pacari – 1.000 mg/kg, 
2.000 mg/kg e 3.000 mg/kg de ração. Foram selecionadas e alojadas 168 
poedeiras da linhagem Isa Brown com 24 semanas de idade, tendo o período 
experimental compreendido quatro períodos de 28 dias cada. Ao término de cada 
período, o desempenho e a qualidade interna e externa de ovos foram avaliados, 
e após o último período, foi realizado o ensaio metabólico. As dietas 
suplementadas com 1.000 e 2.000 mg/kg de extrato de pacari reduziram a  
produção e a massa de ovos no quarto período de produção, no entanto, esses 
resultados não foram observados no período total de produção. A suplementação 
com extrato de pacari reduziu o peso do ovo, embora, todos os níveis utilizados 
tenham aumentado a porcentagem de casca e a gravidade específica dos ovos 
no quarto período experimental. O extrato de pacari promoveu, em todos os níveis 
de suplementação, coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo 
semelhante às dietas suplementadas com halquinol e MOS. A suplementação 
com o extrato de pacari no nível 1.000 mg/kg foi satisfatória na substituição ao 
antibiótico em rações de poedeiras comerciais.  
 
 
Palavras-chave: Cerrado, extrato vegetal, Lafoensia pacari, ovos, taninos. 
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CHAPTER 3. INCLUSION OF STANDARDIZED EXTRACT OF Lafoensia pacari 

A. St.-Hil (Lythraceae) IN DIETS OF LAYING HENS 

 

ABSTRACT: The experiment was conducted in experimental avian School of 
Veterinary Medicine and Animal Science - UFG. The extract standardized of 
pacari was processed and characterized the Research Laboratory of Natural 
Products, School of Pharmacy, Federal University of Goiás being oteor tannins 
4.52%. The experimental design was completely randomized with six treatments 
and seven replications. The treatments were constituted prepared diets with 
inclusion of performance enhancing antibiotic Halquinol, Prebiotic MOS (MOS) 
and three levels of extract pacari – 1.000 mg / kg, 2.000 mg/kg and 3.000 mg/kg 
diet. Were selected and housed 168 laying hens Isa Brown at 24 weeks of age, 
and the experimental period four periods of 28 days each. At the end of each 
period, the performance and internal and external egg quality were evaluated, and 
after the last period, the assay was performed. The diets supplemented with 1.000 
and 2.000 mg/kg of extract pacari reduced production and egg mass production in 
the fourth period, however, these results were not observed in the total production 
period. The extract supplement pacari reduced egg weight, although all used 
levels have increased percentage of shell and egg specific gravity in the fourth 
experimental period. The extract pacari promoted at all levels of supplementation, 
metabolization coefficient of ether extract similar to diets supplemented with 
halquinol and MOS. The supplementation with extract pacari on the level 1.000 
mg/kg was satisfactory in replacing antibiotics in diets of laying hens. 
 
 
Keywords: Cerrado, plant extract, Lafoensia pacari, eggs, tannin. 
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3.1 Introdução 

 

A inclusão de antibióticos melhoradores de desempenho (AMD) na 

alimentação animal é um dos fatores responsáveis pelo sucesso na produção 

intensiva de ovos comerciais. Entretanto, sua provável indução à resistência 

bacteriana e a presença residual em produtos animais causaram sua restrição. 

Assim, tem-se pesquisado promotores alternativos aos AMD que assegurem os 

mesmos índices produtivos, produtos de qualidade e inócuos, além de serem 

financeiramente viáveis (DIBNER & RICHARDS, 2005). 

Os aditivos fitogênicos estão entre os aditivos alternativos estudados. 

Estes produtos são derivados de plantas que são incluídos na ração animal na 

forma de extratos e óleos para melhorar o desempenho. Os extratos vegetais bem 

como os óleos reduzem o crescimento de micro-organismos patogênicos, 

estimulam as secreções digestivas, reduzem a produção de amônia e atuam 

como antioxidantes (WINDISCH et al., 2007, HASHEMI & DAVOODI, 2011). 

Na planta pacari (Lafoensia pacari), recorrente no cerrado, há 

compostos ativos esteroides e triterpenoides, flavonóides, taninos, alcaloides e as 

saponinas (SANTOS et al., 2009), com ações antimutagênica (KAUR et al., 1997), 

antimicrobiana (LIMA et al., 2006; PORFÍRIO et al., 2009), anti-inflamatória, 

antioxidante (SOLON et al., 2000) e antifúngica (SILVA et al., 2012). Em geral, 

caule e folhas são mais estudados, apresentando a casca alto teor de ácido 

elágico e taninos.  

SILVA JUNIOR et al. (2010) verificaram que o extrato etanólico de 

Lafoensia pacari e o ácido elágico apresentam atividade contra Candida spp. 

e Saccharomyces cerevisiae. Os resultados observados indicam que o ácido 

elágico pode ser o principal composto antifúngico do extrato de Lafoensia pacari, 

sugerindo que seu modo de ação antifúngica pode estar relacionado à parede 

celular fúngica.  

Essas características conferem aos derivados da Lafoensia pacari uma 

opção aos AMD incluídos às dietas animais. Com a finalidade de avaliar os efeitos 

no desempenho de poedeiras comerciais, na qualidade interna e externa de ovos 

e na digestibilidade dos nutrientes de rações adicionadas de extrato de pacari, em 

três suplementações comparadas a dietas isentas de promotores, com promotor 
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químico halquinol e com promotor biológico prebiótico mananoligossacarídeo 

(MOS), realizou-se o presente trabalho. 

 

3.2 Material e métodos 

 

Foi realizado um experimento nas instalações do Setor de Avicultura do 

Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia (UFG), 

Goiânia, tendo sido analisado e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) PRPPG/UFG e protocolado sob o número 075/12. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Para tanto, 

168 poedeiras comerciais da linhagem Isa Brown, com 24 semanas de idade, 

foram selecionadas e distribuídas em seis tratamentos com sete repetições de 

quatro aves cada. Os tratamentos experimentais consistiram de controle químico 

com Halquinol (30mg/kg); controle biológico com prebiótico mananoligossacarídeo 

(1.500 mg/kg); controle negativo; ração suplementada com 1.000 mg/kg de extrato 

de pacari; ração suplementada com 2.000 mg/kg de extrato de pacari e ração 

suplementada com 3.000 mg/kg de extrato de pacari. 

O processamento do extrato seco bruto de barbatimão foi realizado no 

Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia - 

Universidade Federal de Goiás, por formulação com amido de milho. 

O extrato vegetal seco de pacari foi doseado para o teor de taninos 

totais pelo método validado de cromatografia líquida de alta eficiência, 

padronizado com teor de 4,52% de taninos totais, tendo os tratamentos 45,2 

mg/kg, 90,4 mg/kg e 135,6 mg de taninos totais/kg de ração, além do teor total de 

1,98% de tanino ácido elágico.  

O alojamento das galinhas foi realizado em galpão de postura aberto 

nas laterais, coberto com telhas de barro, piso de concreto, caixa d’água 

individual, termo-higrômetro digital e quatro fileiras de gaiolas, permanecendo 

alojadas aos pares em gaiolas de arame galvanizado de dimensões 25x40x45 cm 

e equipadas com comedouros lineares de alumínio e bebedouros tipo “nipple”. 

A ração basal, citada na Tabela 01, foi formulada segundo as 

recomendações de ROSTAGNO et al. (2011), com auxílio do software SuperCrac 

5.7 Master (TD SOFTWARE, 2005). Os aditivos melhoradores de desempenho 
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antibiótico, mananoligossacarídeo (MOS) e extrato, foram adicionados às rações 

em substituição ao amido.  

 

Tabela 01. Composição e valor nutricional calculado da ração basal  

Ingredientes % 
Milho grão 65,8215 
Farelo de soja 45% 20,7911 
Óleo de soja 1,5000 
Calcário calcítico  9,1631 
Fosfato bicálcico 0,9883 
Amido de mandioca 0,5000 
Sal comum 0,4467 
DL-Metionina 0,2522 
L-Lisina HCL 0,2511 
L-Treonina 0,1360 
Vitini-ave* 0,1000 
Min-aves** 0,0500 

Total 100 
Nutrientes Composição calculada 
Energia Metabolizável (Mcal/kg) 2.900 
Proteína (%) 15,6 
Cálcio (%) 3,85 
Fósforo disponível (%) 0,27 
Lisina digestível (%) 0,85 
Metionina + Cistina (%) 0,69 
Metionina digestível (%) 0,47 
Treonina digestível (%) 0,63 
Sódio (%) 0,21 
*Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: Vitamina A 8.000 UI, Vitamina E 
15.000 mg, Vitamina D3 2.300 UI, Vitamina K3 1.000 mg, Vitamina B1 200 mg, Vitamina B2 3.000 mg, 
Vitamina B6 1.700 mg, Vitamina B12 10.000 mcg, Niacina 20.000 mg, Ácido fólico 500 mg, biotina 15,00 mg. 
**Suplemento mineral - níveis de garantia por quilograma de produto: Manganês 120.000 mg, Zinco 120.000 
mg, Ferro 60.000 mg, Cobre 18.000 mg, Iodo 2.000 mg, Cálcio 9.600 mg.  

 

As galinhas receberam água e ração à vontade, com fornecimento 

diário de ração fracionado em três vezes. O programa de luz utilizado foi de 17 

horas, controlado por relógio automático, de acordo com as recomendações do 

manual da linhagem, sendo que as médias da temperatura e da umidade relativa 

estão em conformidade com o manual da linhagem utilizada (Gráfico 01). 
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Gráfico 01. Valores médios de temperatura e umidade relativa durante o período 

experiemental. 

  
 

O experimento teve duração de 126 dias, dividido em 14 dias de 

adaptação das aves às condições experimentais e quatro períodos de 28 dias 

cada. Para cada período, avaliou-se o desempenho zootécnico pelas variáveis 

consumo de ração (g/ave/dia), produção de ovos (%), massa de ovos (g/ave/dia), 

peso do ovo (g) e índice de conversão alimentar (kg/dz e kg/kg). A quantidade de 

ração fornecida e a sobra de ração foram pesadas semanalmente, e os ovos 

coletados diariamente. 

Na análise de qualidade interna e externa de ovos, ocorrida nos quatro 

últimos dias de cada ciclo, foram utilizados quatro ovos por parcela, coletados 

nessa mesma ocasião. As variáveis estudadas foram porcentagem de casca (%); 

porcentagem de gema (%); porcentagem de albume (%); altura de albume (mm) e 

altura de gema (mm), utilizadas no cálculo da Unidade Haugh e do índice de 

gema; espessura da casca (mm) e gravidade específica (HAMILTON, 1982).  

Para realização do ensaio metabólico, ao final do quarto período (41 

semanas de idade), foram utilizadas três repetições por tratamento com duas 

aves cada. As excretas foram coletadas duas vezes ao dia (manhã e tarde), por 

quatro dias consecutivos, e armazenados em sacos plásticos pesados e 

congelados para realização das análises (SAKOMURA & ROSTAGNO, 2007). Os 

ovos coletados neste período foram identificados e armazenados para posterior 

análise. 

Inicialmente, as excretas descongeladas foram homogeneizadas e 

acondicionadas em recipientes individuais e levadas à estufa de ventilação 

forçada a 65ºC por 72 horas e, posteriormente, à estufa a 105º C por 24 horas, 

pesando-as ao final do procedimento. A mesma metodologia foi realizada com 

os ovos coletados, utilizando-se quatro ovos por tratamento.  
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As análises de matéria seca, nitrogênio e extrato etéreo das excretas, 

dos ovos e das rações foram realizados no Laboratório de Nutrição Animal do 

Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia/UFG, 

segundo metodologia proposta por SILVA & QUEIROZ (2002).  

Com os resultados das análises bromatológicas calculou-se o 

coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca (CMMS), o coeficiente de 

metabolizabilidade do nitrogênio (CMN), o nitrogênio do ovo (N ovo), retenção de 

Nitrogênio por massa de ovo (mg N ret/g ovo), coeficiente de metabolizabilidade 

do extrato etéreo (CMEE), o extrato etéreo do ovo (EE ovo), e retenção de 

Extrato Etéreo por massa de ovo (mg EE ret/g ovo), com as seguintes fórmulas: 

-CMMS: MS (g) ingerida/MS excretada (g)/MS ingerida x 100 

-CMN: N retido (g)/N ingerido MS (g) x 100 

-N ovo (g): MS ovo (g) x N ovo (%)/100 

-mg N/g ovo: N retido (g)/massa de ovos produzidos (g) 

-CMEE: EE retido (g)/EE ingerido MS (g) x 100 

-EE ovo (g): MS ovo (g) x EE ovo (%)/100 

-mg EE/g ovo: EE retido (g)/massa de ovos produzidos (g) 

Os dados foram submetidos à análise de variância e análise de 

regressão polinomial para os níveis de extrato de pacari com auxilio do sistema 

de análise SAS (2004), e as médias dos tratamentos foram comparadas entre si 

pelo teste de Duncan (P<0,05).  

 

3.3 Resultados e discussão 

 

Em todo o período experimental não houve diferença (p>0,05) no 

índice de mortalidade das galinhas. Não foi observado efeito de regressão 

(p>0,05) em função dos níveis de extrato de pacari no desempenho, na qualidade 

de ovos e na digestibilidade de nutrientes.  

Na tabela 02, ao avaliar os dados referentes ao primeiro, ao segundo, 

ao terceiro e ao quarto períodos de produção, verificou-se que os tratamentos 

influenciaram a produção e a massa de ovos produzidos no quarto período 

experimental. As galinhas alimentadas com ração contendo halquinol e MOS 

apresentaram maior produção de ovos em relação às aves que consumiram ração 
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com 1.000 e 2.000 mg/kg de extrato de pacari. O mesmo foi observado na 

variável massa de ovos, sendo ambas as variáveis calculadas a partir do peso do 

ovo.  
 

Tabela 02.  Consumo de ração (CR), Produção de Ovos (Produção), Massa de 

Ovos (MO), Peso do Ovo (PO) e Conversão Alimentar (CA) de 

poedeiras alimentadas com extrato de Pacari de 22 a 40 semanas  

 

Tratamento 

CR  

(g/ave/dia)  

Produção 

 (%) 

MO 

(g/ave/dia) 

PO 

 (g) 

CA 

(kg/dz) 

CA 

(kg/kg) 

1º Período - 24 a 28 semanas 
Halquinol 94,05 85,71 47,05 53,81 1,329 1,958 
MOS 95,76 89,03 48,76 55,96 1,314 1,950 
Controle neg. 93,36 88,77 46,14 54,18 1,262 1,942 
1.000 mg/kg 95,30 82,53 44,58 54,04 1,302 1,892  
2.000 mg/kg 94,73 87,37 47,36 54,01 1,293 1,901 
3.000 mg/kg 94,03 83,55 45,19 54,15 1,357 1,906 
Valor P 0,90 0,64 0,41 0,44 0,35 0,20 
C.V.% 6,34 10,16 10,88 3,92 5,10 5,79 

2º Período - 28 a 32 semanas 
Halquinol 95,01 90,52 50,92 56,31 1,298 1,922 
MOS 94,08 90,18 51,37 58,07  1,258 1,808 
Controle neg 93,03 91,83 50,11 55,58 1,203 1,803 
1.000 mg/kg 93,17 89,35 50,08 54,39 1,316 1,842 
2.000 mg/kg 95,31 92,73 51,30 56,36 1,251 1,852 
3.000 mg/kg 92,67 89,16 49,53 55,59 1,251 1,875 
Valor P 0,88 0,75 0,50 0,11 0,63 0,35 
C.V.%  6,74 6,40 6,76 4,18 7,08 6,88 

3º Período - 32 a 36 semanas 
Halquinol 94,50 85,12 47,24 55,33 1,305 1,969 
MOS 94,11 84,31 47,53 56,74 1,361 1,962 
Controle neg 91,89 84,10 46,82 55,66 1,314 1,967 
1.000 mg/kg 92,73 82,08 45,24 54,77 1,322 2,165 
2.000 mg/kg 88,47 83,55 45,96 55,05 1,345 1,951 
3.000 mg/kg 90,23 82,87 44,33 54,78 1,342 2,043 
Valor P 0,40 0,59 0,27 0,08 0,56 0,37 
C.V.%  6,50 7,40 6,48 3,66 6,78 9,37 

4º Período - 36 a 40 semanas 
Halquinol 95,81 85,50a 48,99a 57,33 1,355 1,974 
MOS 96,91 82,90a 49,69a 59,95 1,415 1,968 
Controle neg 92,28 80,52a 46,34a 57,51 1,260 1,824 
1.000 mg/kg 90,89 66,45b 38,96b 58,72 1,684 2,088 
2.000 mg/kg 79,16 69,26b 39,17b 56,56 1,385 2,045 
3.000 mg/kg 85,42 77,27ab 44,36ab 57,52 1,328 1,923 
Valor P 0,09 0,04 0,02 0,16 0,08 0,11 
C.V.%  8,71 8,77 8,90 6,26 8,90 8,44 
C.V%: Coeficiente de Variação.  
*Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 
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Devido ao tanino se complexar com a proteína, insolubilizando-a e 

inativando enzimas digestivas, IMIK et al. (2006) substituíram o milho pelo sorgo 

baixo tanino na proporção de 22%, sem contudo dosear o teor de taninos, e 

suplementaram com aminoácidos rações para poedeiras comerciais. A 

substituição do milho pelo sorgo não afetou o peso das aves nem a produção de 

ovos, embora tenha aumentado o consumo de ração em 5,7% e o peso dos ovos 

em 2,4%.  

O teor de tanino presente na ração de poedeiras pode afetar a taxa de 

postura, principalmente se o ingrediente utilizado apresentar menor conteúdo 

energético, como no caso do sorgo (MORENO et al., 2007).  

JACOB et al. (1996) relataram que teores de tanino abaixo de 0,5% 

não prejudicam o desempenho das aves, mas concentrações de ácido tânico 

acima de 1% reduzem a produção de ovos. Porém, tal afirmação não pode ser 

confirmada no presente trabalho, por não se conhecer o teor de ácido tânico no 

extrato de pacari. 

Estes mesmos autores forneceram ração com sorgo alto tanino para 

poedeiras na proporção de 64,7% na dieta e, embora não tenham citado o teor de 

taninos totais, constaram maior conversão alimentar e menor produção de ovos 

em relação à dieta formulada com milho, evidenciando que o tanino prejudicou as 

características produtivas das galinhas.  

Os tratamentos não alteraram (p>0,05) o consumo de ração, a 

produção de ovos, a massa de ovos produzida pelas poedeiras, o peso dos ovos 

e a conversão alimentar no período total de produção, não havendo, portanto, 

efeito acumulativo dos tratamentos experimentais, como demonstrado na Tabela 

03.  

Não se observou efeito de regressão em função dos níveis de extrato 

de pacari nas variáveis avaliadas (p>0,05). No primeiro período, referente à 

qualidade interna e externa de ovos, a porcentagem de albume foi maior (p>0,05) 

para os ovos das aves que consumiram ração com MOS. As variáveis não 

apresentaram diferença significativa no segundo período de produção. No terceiro 

período a ração com MOS promoveu maior peso do ovo, em relação aos demais 

tratamentos.  
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Tabela 03. Consumo de ração (CR), Produção de Ovos (Produção), Massa de 

Ovos (MO), Peso do Ovo (PO) e Conversão Alimentar (CA) de 

poedeiras alimentadas com extrato de Pacari no período total  

 
Tratamento 

CR 

(g/ave/dia) 

Produção 

(%) 

MO 

(g/ave/dia) 

PO 

(g) 

CA 

(kg/dz) 

CA 

(kg/kg) 

Halquinol 95,02 86,71 48,30 55,69 1,322 1,980 
MOS 95,10 86,60 50,08 57,93 1,336 1,923 
Controle neg 90,56 86,30 48,10 55,73 1,360 1,983 
1.000 mg/kg 93,02 78,60 46,46 55,47 1,356 2,084 
2.000 mg/kg 89,41 83,22 46,19 55,49 1,304 1,962 
3.000 mg/kg 90,58 82,71 46,85 55,50 1,319 1,982 
Valor P 0,37 0,24 0,08 0,11 0,18 0,10 
C.V.% 6,67 8,48 7,00 3,29 7,27 7,79 
Cons. Ração: consumo de ração; CA: Conversão Alimentar. C.V%: Coeficiente de Variação. 
*Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 

 

No quarto período a ração suplementada com MOS melhorou o peso 

do ovo em relação à ração com 2.000 mg/kg de extrato de pacari (Tabela 04). As 

aves que consumiram ração com extrato de pacari apresentaram melhor 

porcentagem de casca e gravidade específica em todos os níveis, embora, 

HASLAM (1996) ressalte haver relação entre os taninos e a redução do peso da 

casca do ovo, em virtude da complexação e indisponibilidade de íons metálicos, 

como o cálcio.  

Os dados do período total de produção referente à qualidade de ovos 

são citados na Tabela 05. O peso do ovo foi maior para as aves que consumiram 

ração com MOS, relacionado aos demais tratamentos, como ocorrido no segundo 

e terceiro períodos produtivos. A qualidade da casca dos ovos, expressa pela 

gravidade específica, foi melhor (p<0,05) para as aves que consumiram ração 

com extrato de pacari, como ocorrido no quarto período.  
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Tabela 04. Peso do Ovo (PO), Porcentagem (C) e Espessura de Casca (EP), 

Porcentagem (G) e Índice de Gema (IG), Porcentagem de Albume 

(A), Unidade Haugh (UH) e Gravidade Específica (GE) de ovos de 

poedeiras alimentadas com extrato de Pacari por período de 

avaliação 

Tratamento PO (g) C (%) EC 
(mm) 

G (%) IG A (%) UH GE  

1º Período – 24 a 28 semanas 
Halquinol 53,81 10,93 0,390 23,85 0,04 65,22b 96,96  1099 
MOS 55,97 10,76 0,390 22,72 0,04 66,52a 97,60  1104 
Controle neg 54,18 10,77 0,391 23,48 0,04 65,75b 96,66  1101 
1.000 mg/kg 54,04 10,97 0,393 23,62 0,04

8  
65,41b 98,32  1104  

2.000 mg/kg 54,02 10,93 0,391 23,71 0,04 65,36b 96,05  1103 
3.000 mg/kg 54,15 10,79 0,395 24,1 0,04 65,10b 97,17 1102 
Valor P  0,09 0,69 0,52 0,15 0,17 0,04 0,06 0,09 

C.V.% 4,48 5,11 2,74 4,34 3,91 1,86 2,73 0,35 
2º Período - 28 a 32 semanas 

Halquinol 56,31 10,36 0,386 24,93 0,04 64,71 90,61 1103 
MOS 57,07  10,31 0,389 24,48 0,04 65,21 89,79 1103 
Controle neg 56,58 10,45 0,400 24,21 0,04 65,34 89,07 1103 
1.000 mg/kg 56,39 10,00 0,385 24,80 0,04

5 
64,20 90,96 1103 

2.000 mg/kg 56,36 10,42 0,382 24,82 0,04 64,76 89,69 1104 
3.000 mg/kg 55,59 10,53 0,388 24,57 0,04 64,90 89,97 1104 
Valor P 0,09 0,52 0,39 0,47 0,80 0,19 0,10 0,08 
C.V.% 3,99 5,53 5,37 5,18 3,18 2,35 3,12 0,36 

3º Período - 32 a 36 semanas 
Halquinol 55,33b 10,55 0,388 24,38 0,04 65,07  94,62 1105 
MOS 57,54a 10,13 0,388 23,77 0,04

4 
65,10  93,57 1105 

Controle neg 55,67b 10,40 0,385 24,62 0,04 64,98 92,48 1106 
1.000 mg/kg 54,77b 10,06 0,390 24,44 0,04

4 
64,50  92,62 1106  

2.000 mg/kg 55,06b 10,51  0,393 24,02 0,04 65,48  92,79 1105 
3.000 mg/kg 54,78b 11,04  0,400 24,61 0,04 65,36  92,75 1106  
Valor P 0,04 0,09 0,48 0,23 0,44 0,08 0,63 0,09 
C.V.% 5,18 4,80 7,52 5,42 3,66 2,29 4,83 0,46 

4º Período - 36 a 40 semanas 
Halquinol 57,33a 10,33b 0,380 25,74 0,04 63,93 88,35 1100b 
MOS 59,55a 10,26b 0,384 25,17 0,05

1 
64,57 87,89 1102b 

Controle neg 57,51a
b 

10,35b 0,381 25,07 0,04
3 

64,58 86,35 1100b 
1.000 mg/kg 58,72a

b 
11,03a 0,383 24,86 0,04

4 
64,11 86,90 1106a 

2.000 mg/kg 56,66b 11,03a 0,383 24,58 0,04 64,38 86,21 1107a 
3.000 mg/kg 57,52a 11,01a 0,383 25,12 0,04 63,87 86,10 1108a 
Valor P 0,04 0,03 0,44 0,06 0,25 0,51 0,56 0,04 
C.V.% 5,07 5,28 2,03 5,65 7,66 2,42 5,64 0,36 
C.V%: Coeficiente de Variação.  
*Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 
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Tabela 05. Peso do Ovo (PO), Porcentagem (C) e Espessura de Casca (EP), 

Porcentagem (G) e Índice de Gema (IG), Porcentagem de Albume 

(A), Unidade Haugh (UH) e Gravidade Específica (GE) de ovos de 

poedeiras alimentadas com extrato de Pacari no período total (24 a 

40 semanas de idade) 

 

Tratamento 

PO  

(g) 

C  

(%) 

EC 
(mm) 

G 

 (%) 

IG A  

(%) 

UH GE  

Halquinol 55,70b 10,54  0,385 24,72 0,045 64,73 92,89  1100b 
MOS 57,93a 10,36  0,386 24,04 0,047 65,60 92,21  1101b 
Controle neg 55,73b 10,49  0,386 24,35 0,045 64,16 90,39  1101b 
1.000 mg/kg 55,48b 11,02  0,388 24,43 0,046 65,55 92,20  1105a 
2.000 mg/kg 55,50b 10,72  0,384 24,28 0,045 65,00 91,44 1103a 
3.000 mg/kg 55,51b 10,84  0,382 24,60 0,045 64,56 91,75  1103a 
Valor P 0,03 0,10 0,38 0,11 0,19 0,14 0,10 0,03 
C.V.% 3,49 2,03 4,43 2,28 5,06 2,40 3,01 0,25 
C.V%: Coeficiente de Variação.  
*Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 

 

IMIK et al. (2006) avaliaram a qualidade interna e externa de ovos de 

poedeiras alimentadas com milho e sorgo baixo tanino, suplementadas de 

aminoácidos, e verificaram que a substituição do milho pelo sorgo, embora não 

tenha afetado a espessura da casca, a espessura de albume e a unidade Haugh,  

aumentou o índice de gema, no entanto, na presente pesquisa, nenhuma dessas 

variáveis foi influenciadas pelos tratamentos.  

Os níveis de inclusão do extrato de pacari promoveram coeficiente de 

digestibilidade do extrato etéreo semelhante ao halquinol e MOS, as demais 

variáveis não foram alteradas (p>0,05). Não foi observado efeito de regressão 

(p>0,05) em função dos níveis de extrato de pacari para as variáveis estudadas 

(Tabela 06). 
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Tabela 06. Coeficiente de Metabolizabilidade da Matéria Seca (CMMS), do 

Nitrogênio (CMN), Nitrogênio do Ovo (N ovo), Retenção de 

Nitrogênio por massa de ovo (mg N ret/g ovo), Coeficiente de 

Metabolizabilidade do Extrato Etéreo (CMEE), Extrato Etéreo do ovo 

(EE ovo) e Extrato Etéreo retido por massa de ovo (mg N ret/g ovo), 

da ração contendo extrato de Pacari para poedeiras comerciais com 

41 semanas de idade 

 

Tratamento 

CMMS 

(%) 

CMN 

(%) 

N ovo 

(g) 

mg N ret/g 

ovo 

CMEE 

(%) 

EE ovo 

(g) 

mg EE ret/g 

ovo 

Halquinol 81,40 55,36 6,98 23,91 90,89ab 0,785 83,91 
MOS 79,70 56,21 6,99 22,75 90,68ab 0,802 105,80 
Controle neg 79,16 53,55 6,21 27,23 89,57b 0,685 135,22 
1.000 mg/kg 75,95 35,57 9,70 22,25 93,74a 0,970 88,75 
2.000 mg/kg 76,59 40,38 7,13 27,17 94,31a 0,715 121,20 
3.000 mg/kg 78,27 48,14 6,16 27,39 93,97a 0,615 151,92 
Valor P 0,60 0,10 0,31 0,40 0,04 0,46 0,11 
C.V % 5,16 19,97 27,15 10,81 2,08 6,56 26,75 
* Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Duncan (P<0,05). 

 

PINTO et al. (2004) analisaram os efeitos do tanino do extrato de 

barbatimão na digestibilidade dos nutrientes em rações para tilápia-do-nilo, nos 

níveis 0; 0,23; 0,46; 0,69; 0,92; 1,3 e 1,82% de taninos totais, e verificaram que o 

tanino em concentrações iguais ou maiores a 0,46% na ração reduziu a 

digestibilidade da matéria seca e da proteína bruta, e principalmente, a 

digestibilidade do extrato etéreo, a partir das concentrações de 0,23% de taninos.  

Embora os resultados observados por PINTO et al. (2004) sejam 

diferentes do verificado na  presente pesquisa, estes não podem ser relacionados 

com exatidão ao presente trabalho, embora o tanino seja o princípio ativo 

majoritário dos extratos utilizados, tanto o extrato vegetal como os animais 

utilizados são distintos, fatos que, juntamente com o ineditismo do estudo, 

dificultam a compreensão dos resultados.  
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3.4  Conclusão 

 

O extrato de pacari, em relação ao antibiótico, reduz sensivelmente a 

produção e a massa de ovos. Na qualidade interna e externa dos ovos a 

suplementação com 1.000 mg/kg de ração do extrato melhora a qualidade da 

casca, representada pela gravidade específica, e a porcentagem de casca. Não 

foi observada melhora na metabolizabilidade dos nutrientes da dieta. O extrato de 

pacari no nível de 1.000 mg/kg é eficaz na substituição ao antibiótico em rações 

de poedeiras.  
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CAPÍTULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A retirada dos antibióticos melhoradores do desempenho das rações 

animais bem como o interesse crescente do mercado consumidor por produtos 

saudáveis justificam a realização deste tipo de pesquisa. No entanto, devem ser 

considerados aspectos como a viabilidade de obtenção da matéria prima e o 

processamento dos extratos vegetais, a produção em escala comercial e o 

máximo aproveitamento destes produtos. 

Os extratos vegetais de barbatimão e pacari utilizados neste estudo 

foram rapidamente processados, caracterizados e disponibilizados para uso, o 

que foi possível em virtude da pequena quantidade necessária. No entanto, a 

suplementação destes produtos em rações comerciais pode ser inviável em 

decorrência da maior quantidade a ser utilizada.  

Os extratos vegetais apresentam diferentes substâncias que são 

responsáveis, individual ou em conjunto, pelos diversos efeitos na própria planta e 

no organismo animal, dificultando a compreensão do modo de ação, a 

padronização química e o máximo aproveitamento destes compostos, como 

ocorre com os extratos de barbatimão e pacari, avaliados quanto ao efeito 

antimicrobiano no presente estudo, mas que apresentam ainda compostos com 

ação antioxidante.  

A suplementação com 2.000 mg/kg de extrato de barbatimão e 1.000 

mg/kg de extrato de pacari promoveu resultados semelhantes e, por vezes, 

melhores que o antibiótico halquinol, no desempenho, na qualidade interna e 

externa de ovos e na digestibilidade, enfatizando a possibilidade desses produtos 

vegetais serem incluídos à dieta de poedeiras comerciais como melhoradores de 

desempenho. 
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