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RESUMO 
 

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura da Faculdade de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Setor Sul do Campus 

Universitário, Manaus – Amazonas. As aves foram distribuídas em delineamento 

experimental inteiramente casualizado, constituído de seis tratamentos com quatro 

repetições de seis aves por unidade experimental, totalizando 144 aves da linhagem 

Hissex White com 20 semanas de idade. Durante todo o experimento todas as aves 

receberam iguais condições de manejo, diferenciando somente os níveis de inclusão 

de resíduo de buriti na nutrição das mesmas. Os tratamentos experimentais foram os 

seguintes: T1– Ração referência, onde não foi administrada nenhuma quantidade de 

farinha de resíduo de buriti, T2– 5% de farinha de resíduo de buriti, T3 – 10% de 

farinha de resíduo de buriti, T4 – 15% de farinha de resíduo de buriti, T5 – 20% de 

farinha de resíduo de buriti e T6 – 25% de farinha de resíduo de buriti. As variáveis 

analisadas no experimento foram: GE - Gravidade Especifica (g/cm3), PA - Peso do 

Albúmen (g), PG - Peso da Gema (g), PC - Peso da Casca (g), EC - Espessura da 

Casca (mm), AA- Altura do Albúmen (mm) e AG- Altura da Gema (mm). A análise 

estatística foi realizada através do programa SAEG 9.1 desenvolvido pela 

Universidade Federal de Viçosa (2007). Os dados coletados foram submetidos à 

análise de variância de regressão polinomial a 5% de significância. A partir dos 

resultados obtidos na análise bromatológica da Farinha do Resíduo de Buriti (FRB), a 

mesma foi classificada como um alimento energético principalmente devido a sua alta 

concentração de carboidratos e boa concentração de lipídios. Com os resultados 

médios obtidos das variáveis analisadas durante o experimento, mostra-se que foram 

encontradas diferenças significativas entre os tratamentos para todas as variáveis 

analisadas à qualidade do ovo, indicando que a adição de farinha do resíduo de buriti 

na alimentação das poedeiras não interferiu na qualidade dos ovos. A coloração da 

gema apresentou diferenças significativas (P>0,05), onde as médias apresentam 

efeito crescente para pigmentação da gema em relação aos níveis de inclusão de 

farinha do resíduo de buriti, sendo o nível de maior inclusão o de maior fator 

pigmentante. Não foram encontradas diferenças significativas para as demais 

variáveis da qualidade do ovo. Porém, analisando as médias dos tratamentos, verifica-

se que o nível de inclusão de 20% de F.R.B. apresenta melhores médias dentre os 

níveis de inclusão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A demanda cada vez maior de alimentos balanceados utilizados em rações 

para aves, somados ao alto custo e à crescente utilização de alguns desses alimentos 

para o consumo humano, são fatores que tem motivado os pesquisadores na busca de 

alimentos alternativos, principalmente substitutos do milho (fonte de energia) e farelo 

de soja (fonte de proteína) (CRUZ, 2001). 

O buritizeiro (Mauritia flexuosa, Mart) é uma palmeira da família Arecaceae 

(PALLET, 2002), encontrada nos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, 

Goiás, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Ceará, Maranhão (FERRI, 1980). Cresce 

espontaneamente nas baixadas úmidas (várzeas) do Brasil Central, nos terrenos 

pantanosos ou brejados próximos de cursos d’água permanentemente e no alto de 

serras (LORENZI, 1992), o que pode ser vantajoso por essas áreas serem pouco 

propícias a outras atividades (PALLET, 2002). Atinge mais de 15m de altura, o 

diâmetro do caule é cerca de 0,50m e quando adulta possui 20 a 30 folhas palmadas, 

eretas, dispostas quase sempre em leque (CALBO & MORAES, 1997). 

Uma das questões mais discutidas no setor avícola refere-se aos custos com a 

alimentação das aves, o que explica a busca incessante por alimentos alternativos que 

possam diminuir esses custos. A causa dessa instabilidade deve-se ao mercado de 

grãos, principalmente o milho e a soja, que representam 80% do custo de alimentação. 

Por outro lado, a avicultura de postura vem crescendo a cada ano. De acordo com 

relatório da UBA (2006), o Brasil, em 2005, produziu aproximadamente 24,6 bilhões de 

ovos, sendo 19,3 bilhões de ovos brancos e 5,3 bilhões de ovos marrons. Esta 

produção significa um aumento de 3,2% em relação a 2004, ano em que a produção 

total foi de 23,9 bilhões de ovos.  

Dada a grande preocupação com os custos da alimentação das aves, 

pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de estudar alimentos alternativos que 

possam reduzir tal custo. Uma alternativa muito estudada hoje é a utilização de 

resíduos agroindustriais na alimentação animal que, além de tentar sanar o problema 

do alto custo desta, é também uma maneira de minimizar os impactos causados ao 

meio ambiente. (LOUREIRO, 2007). 

O tratamento de resíduos para seu descarte torna-se muitas vezes empecilho 

para a indústria, uma vez que gera custos de instalação, manutenção e operação, 

além de mão de obra qualificada sem que haja retorno financeiro para a agroindústria 

(STRAUS & MENEZES, 1993). 



2. OBJETIVOS 

2.1  Geral: 

 Avaliar o efeito da inclusão da farinha do resíduo do buriti na qualidade do ovo 

de poedeiras comerciais leves. 

 

2.2  Específicos: 

 Verificar os efeitos de diferentes níveis de farinha do resíduo do buriti sobre o 

peso do ovo, peso da gema, peso do albúmen, gravidade específica dos ovos, 

espessura da casca, peso da casca, altura da gema, altura do albúmen. 

 Determinar o nível de utilização da farinha do resíduo de buriti mais adequado 

em rações de poedeiras leves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Aves de postura 

Os ovos podem ser considerados como um pacote nutricional completo, e são 

uma das melhores opções para solucionar os problemas de nutrição da América 

Latina (TURATTI, 2001). Eles contribuem com proteína, lipídios, minerais e vitaminas, 

aliados a uma baixa concentração calórica e baixo custo, sendo considerada a fonte 

mais confiável destes compostos (STADELMAN, 1999). As proteínas dos ovos são 

usadas como padrões para medir a qualidade nutricional de proteínas de outros 

alimentos, por apresentarem alto valor biológico (SAKANAKA, 2000). 

 

3.2 Buriti: palmeira e suas utilizações 

Buriti é uma planta também conhecida como miriti, coqueiro-buriti, buritizeiro, 

muriti, muriti, muritim, palmeira-dos-brejos, carandá-guaçu, carandaí-guaçu, entre 

outros. É uma planta dos gêneros Mauritia, Mauritiella, Trihrinax e Astrocaryum 

pertencente à família das palmáceas.  

É uma palmeira alta, nativa de Trinidad e Tobago, da região central e norte da 

América do Sul. É encontrado na Venezuela e no Brasil, nos estados do Pará, 

Maranhão, Roraima, Piauí, Bahia, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Minas Gerais, 

Mato Grosso e São Paulo. 

O fruto do buriti é rico em vitamina A, B e C, possui cálcio, ferro e proteínas. 

Além de seu consumo in natura, serve na composição de doces, sucos, cremes, 

sorvetes e licores. Também é utilizado como ração aos animais. 

Além do fruto, fornece palmito, fécula (tipo de farinha) e madeira. Ainda fornece 

um óleo proveniente da fruta rico em caroteno com alto valor para a medicina caseira 

no tratamento de cicatrizes e como vermífugo e energético natural. 

O óleo de buriti também é utilizado para curtir e envernizar couro; como corante 

e teor à produtos de beleza, utilizado na fabricação de cremes, xampus, sabonetes e 

filtro solar. 

Assim como ocorre com o uso de quase todas as espécies de palmeiras, as 

folhas do buriti são usadas na composição de peças de artesanato. Os artesãos a 

utilizam para fabricar bolsas, tapetes, toalhas, mesa, redes, coberturas, brinquedos e 

até bijuterias. 

A madeira é utilizada para a fabricação de mobílias e das folha ainda se extrai 

uma espécie de seda utilizada na fabricação do “capim-dourado”. 

O buriti é uma palmeira abundante no Cerrado brasileiro, sua presença indica a 

existência de água em determinado terreno, são encontrados entre as veredas, 



riachos, cachoeiras, brejos e nascentes. Os seus frutos são muito consumidos pelas 

cutias, antas, araras e capivaras. 

As folhas são penatífidas e flabeliformes, a estipe é flexuosa, com frutos de 3 a 

5 cm, com revestimentos de escamas triangulares em cores castanha e vermelha. 

Os agrupamentos dessas palmeiras são referidos como “veredas de buritizais”, 

cada árvore possui a capacidade de produzir três toneladas de cocos consumidos 

pelos animais silvestres. A árvore frutifica de dezembro a junho. 

Segundo a Embrapa, o buriti é uma espécie de grande fonte de vitamina A 

encontrada no Brasil. O doce do buriti, por exemplo, dado às crianças pode evitar a 

perda da visão. Aconselha-se como suplemento alimentar dar a cada criança doze 

gramas de doce ao dia, durante vinte dias para recuperar a taxa de vitamina A em 

crianças carentes dessa vitamina. 

 

3.3 Alimentos alternativos e resíduos agroindustriais 

O alto custo das rações para os animais de produção tem motivado os 

pesquisadores a procurar novas alternativas alimentícias que possam substituir 

parcialmente ou totalmente um ingrediente importante na ração. 

No setor avícola o milho e o farelo de soja representam cerca de 70% da ração 

fornecida as aves, e são os produtos mais caros da composição dela, por isso 

pesquisa-se alimentos que possam substituí-los. Além dos grãos de milho moído e do 

farelo de soja, que são os mais largamente utilizados em dietas de frangos, pintos e 

galinhas, outras opções de alimentos podem ser utilizadas desde que tenham 

composição química adequada e sejam isentos de substâncias antinutricionais que 

dificultem a disgestibilidade e a absorção de nutrientes. 

Essas alternativas alimentares geralmente resultam do processamento de 

produtos comestíveis, por isso são chamados de subprodutos. Também podem ser 

restos culturais da agricultura ou pecuária, tendo, geralmente, ocorrência sazonal. 

Uma vez selecionados para compor a mistura dietética, devem ser limpos e 

processados, isentos de qualquer toxidade e perfeitamente apropriados para o 

consumo. 

 

 

 

 

 



4. MATERIAL E MÉTODOS 

          

O experimento foi realizado nas instalações do Setor de Avicultura da 

Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 

situado no setor sul do Campus Universitário, em Manaus – AM, tendo como 

coordenadas geográficas de latitude 3° 06’ 14’’ S, longitude 59° 58’ 46’’ W e altitude de 

260 m. De acordo com a classificação proposta por Koeppen, o clima é classificado 

como tropical quente e úmido, com precipitação média anual de 2194,9 mm e 

temperatura média 33° C (INMET, 2011). 

          O aviário experimental utilizado possuia cobertura de fibrocimento medindo 17,0 

m de comprimento, 3,5 m de largura e 3,20 m de pé-direito, com uma fileira de gaiolas 

de arame de cada lado, comedouros tipo calha e bebedouros tipo niple. O período 

experimental foi de 84 dias, divididos em quatro períodos de 21 dias cada um. Todas 

as aves foram pesadas no início do experimento para uniformização das parcelas e 

submetidas a um período adaptação de 07 dias.  

          Foram utilizadas 144 poedeiras da linhagem Hissex White com 34 semanas de 

idade alojadas em 24 gaiolas com 1,0 m de comprimento, 0,45m de profundidade e 

0,45 m de altura com divisórias internas de 0,50 m no sentido do comprimento. As 

aves foram distribuídas em um delineamento experimental inteiramente casualizado 

(DIC), onde os tratamentos constituíam na inclusão de seis níveis de resíduo de buriti 

(rações com 0, 5, 10, 15 e 20 e 25%, respectivamente) e quatro repetições de seis 

aves cada.  

           O resíduo de buriti foi doado pela Associação dos Moradores da Comunidade 

Santo Antônio do Abonari, situada no Km 200 da BR-174. Já no local do experimento, 

foi realizada uma seleção do material retirando-se aqueles que se encontravam em 

decomposição, em seguida foi triturado e transformado em farinha. 

 Durante o período experimental, as aves receberam 16 horas de luz (natural + 

artificial). A temperatura média assim como a umidade relativa do ar foram registradas 

duas vezes ao dia (9hs e 15hs) através de um termo higrômetro digital posicionados 

na altura das aves no aviário. 

As variáveis analisadas para a qualidade dos ovos foram: GE - Gravidade Especifica 

(g/cm3), PA - Peso do Albúmen (g), PG - Peso da Gema (g), PC - Peso da Casca (g), 

EC - Espessura da Casca (mm), AA- Altura do Albúmen (mm) e AG- Altura da Gema 

(mm).  

Gravidade Específica: Os ovos inteiros foram logo após a coleta colocados em 

cestas de ferro e submersos em baldes plásticos contendo diferentes soluções de 



cloreto de sódio (NaCl), da menor para a maior concentração, com densidade variando 

de 1.075 a 1.100 g/cm3, com intervalo de 0,005 entre elas. Os ovos passaram por um 

balde que contém água pura antes de seguirem para as soluções salinas.  Os ovos 

foram retirados ao flutuarem até a superfície e seus respectivos valores anotados. 

Peso de Albúmen e Gema: Para a análise de peso do albúmen e da gema, foi 

utilizado um separador manual de albúmen e gema. O albúmen foi colocado em copo 

plástico de peso tarado em balança analítica e o mesmo foi pesado. O referente 

procedimento foi feito para mensurar o peso da gema. E os valores em gramas foram 

anotados. 

Peso da Casca: O peso da casca do ovo foi obtido depois que as cascas 

passaram por um período de 2 horas em uma câmara quente para serem secas. Após 

esse período, utilizou-se uma balança analítica onde foram pesadas e os valores 

foram anotados em gramas. 

Espessura da Casca: Para essa determinação foram utilizadas cascas secas. 

Sua leitura foi feita com o auxílio de um micrômetro, e foi efetuada em três pontos: na 

região basal, equatorial e apical do ovo. A média, em micrômetro e os valores foram 

anotados. 

Altura do Albúmen e Gema: Os ovos após pesados foram quebrados em cima 

de uma placa plana para mensuração de valores de altura de albúmen e da gema. O 

procedimento para determinação da altura do albúmen e gema consiste em medir na 

região mediana, entre a borda externa do albúmen e a gema. Foi utilizado um 

paquímetro para mensuração das alturas, e os valores em milímetros foram anotados. 

Nos dois últimos dias de cada ciclo (21 dias), logo após a coleta, os dois 

primeiros ovos de cada parcela experimental foram pesados em balança eletrônica 

com aproximação de 0,01g. Antes de serem submetidos à avaliação, os ovos recém 

postos pelas aves foram armazenados durante uma hora, até igualar sua temperatura 

com a temperatura ambiental. 

 A composição química (bromatológica) do resíduo de buriti foi determinada 

através de análise de laboratório e suas frações de matéria seca, umidade, gordura e 

cinzas foram levadas em consideração para confecção das rações experimentais. 

Durante todo o período experimental, as rações foram formuladas através de 

programa de computador com custo mínimo, utilizando as exigências nutricionais das 

aves, de acordo com o manual da linhagem utilizada.   

 A análise estatística foi realizada através do programa computacional do 

Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG da Universidade Federal de 

Viçosa (2007). Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e 

regressão polinomial a 5% de significância. 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após chegar ao Setor de Avicultura - UFAM, antes do processo de fabricação 

das rações experimentais, foram coletadas amostras da Farinha do Resíduo de Buriti 

para determinação da composição química, realizada pelo Laboratório de Tecnologia 

do Pescado da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, resultando nos dados 

contidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição química da farinha do resíduo de buriti (FRB). 

Componentes Composição 

Umidade, % 8,61 
Proteína Bruta, % 6,63 
Minerais Fixos, % 3,33 
Lipídios totais, % 13,72 
Carboidratos, % 65,86 
Fibra bruta, % 1,97 

Energia Bruta (valor calórico) =   413,45 Kcal /100g 

Valores analisados no Laboratório de Tecnologia do Pescado da Universidade Federal 
do Amazonas – UFAM. 

 

 A partir dos resultados obtidos na análise bromatológica da Farinha do Resíduo 

de Buriti (FRB), a mesma foi classificada como um alimento energético principalmente 

devido a sua alta concentração de carboidratos e boa concentração de lipídios.  

 O consumo de alimentos pelas aves é regulado de forma a manter constante a 

ingestão de energia diária. Leeson, Caston e Summers (1996) observaram que à 

medida que a densidade energética da dieta das aves aumentava, elas consumiam 

menos alimentos. Oliveira et al., 2007, devido ao fato das tortas de oleaginosas 

apresentarem variações nas suas composições, principalmente em função da 

variedade genética do grão e do tipo e regulagem da prensa utilizada no 

processamento para a extração do seu óleo. 

 O resíduo de buriti, proveniente da extração do óleo de buriti por meio da 

prensagem a frio de sua amêndoa, como dito tem função energética, podendo ser 

devido ao tipo de prensagem que não retira totalmente o óleo da amêndoa. Mostrando 

assim que o resíduo pode se encaixar muito bem na substituição do milho nas rações. 

 

 

 

 



 Os resultados médios obtidos das variáveis analisadas durante o experimento 

estão dispostos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Médias dos parâmetros zootécnicos da qualidade de ovos das poedeiras 
leves: GE - Gravidade Especifica, PA - Peso do Albúmen, PG - Peso da 
Gema, AA - Altura do Albúmen, AG - Altura da Gema, PC - Peso da Casca, 
EC - Espessura da Casca e CG – Coloração da Gema. 

 

Tratamentos 

VARIÁVEIS  

GE 
(g/cm3) 

PA 
(g) 

PG 
(g) 

AA 
(mm) 

AG 
(mm) 

PC 
(g) 

EC 
(mm) 

CG 

Tratamento 1 1089 35,46 15,40 3,92 14,35 6,07 0,621  4,34 c 
Tratamento 2 1088 36,54 16,27 4,11  14,49 6,13 0,620  5 ab 
Tratamento 3 1091 36,45 15,84 4,09  14,42 6,05 0,637  5,10 ab 
Tratamento 4 1089 36,65 15,76 3,97  14,30 5,99 0,636  4,95 b 
Tratamento 5 1089 37,39 15,67 4,13  14,07 6,16 0,624  5,10 ab 
Tratamento 6 1086 36,93 16,14 4,10  14,19 5,78 0,627  5,45 a 

CV* 0,174 3,026 3,286 4,027 1,941 2,848 2,563 0,4838 

*CV – Coeficiente de Variação (%). Médias na coluna, seguida de letras diferentes 
diferem entre si pelo teste Tukey (5%).  

 

Com os resultados médios obtidos das variáveis analisadas durante o 

experimento, mostra-se que foram encontradas diferenças significativas entre os 

tratamentos para todas as variáveis analisadas à qualidade do ovo, indicando que a 

adição de farinha do resíduo de buriti na alimentação das poedeiras não interferiu na 

qualidade do ovo (Tabela 2). 

A coloração da gema apresentou diferenças significativas (P>0,05), onde as 

médias apresentam efeito crescente para pigmentação da gema em relação aos níveis 

de inclusão de farinha do resíduo de buriti, sendo o nível de maior inclusão o de maior 

fator pigmentante, resultado semelhante aos encontrados por Braz et al. (2007) e 

Harder (2005), onde verifica-se que houve uma significância na coloração da gema, 

que tem muita importância para o consumidor final, notando resultado semelhante ao 

obtido também por Garcia et al (2009).  

Franco e Sakamoto (2012) afirmaram que a coloração da gema não indica 

qualidade nutricional, porém está ligada ao aspecto visual, ou seja, à preferência do 

consumidor. A intensidade da coloração da gema é um critério de decisão em relação 

à preferência do consumidor, pois normalmente associa-se a pigmentação a 

quantidade de vitaminas do ovo.  Não foram encontradas diferenças significativas para 

as demais variáveis da qualidade do ovo, porém, analisando as médias dos 

tratamentos, verifica-se que o nível de inclusão de 20% de F.R.B. apresenta melhores 

médias dentre os níveis de inclusão para a qualidade do ovo. 



6. CONCLUSÃO 

 

A utilização da farinha do resíduo de buriti como alimento alternativo para as 

poedeiras comerciais leves não apresentou efeito significativo para a qualidade do 

ovo, mantendo as características do ovo vendido comercialmente.  

É possível substituir até 25% do milho por farinha do resíduo do buriti nas 

rações balanceadas para poedeiras comerciais leves sem alterar a qualidade do ovo, 

desse modo, podendo potencializar pesquisas envolvendo este resíduo na 

alimentação de aves como fonte energética. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Quadro 1 - Cronograma de atividades do experimento 

R = REALIZADO  PR = POR REALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  Descrição  Ago  

2012  

Set  Out  Nov  Dez  Jan  

2013  

Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  

1  Levantamento 

Bibliográfico 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

2  Aquisição de matérias-

primas 

R     R  R        

3  Inicio do experimento   R           

4  Coleta de dados    R  R  R  R       

5  Analise estatística       R  R  R  R  R    

6  Término do experimento       R       

7  Preparação da 

apresentação parcial 

   R  R        

8  Elaboração do Resumo e 

Relatório Final  

         R  R   

9  Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso  

           R  



9. ANEXOS 

             

 
Figura 1. Aves em sua parcela experimental. 
 

 
Figura 2. Resíduo do buriti bruto. 

Tanaka, 2012. 

Tanaka, 2012. 



 
Figura 3. Farinha do resíduo do buriti triturado. 
 

 
Figura 4. Peneiramento do resíduo do buriti triturado. 

Tanaka, 2012. 

Tanaka, 2012. 



 
Figura 5. Resíduo da peneiração da farinha do resíduo do buriti. 
 

 
Figura 6. Farinha do resíduo do buriti. 

Tanaka, 2012. 

Tanaka, 2012. 



 
Figura 7. Ração de referência (esquerda) e Ração adicionado 25% de farinha do 
resíduo de buriti (direita). 
 

 
Figura 8. Coleta dos ovos para análise. 

 

Tanaka, 2012. 

Tanaka, 2013. 


