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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– Testemunha, onde não foi administrada nenhuma quantidade de 

resíduo de buriti, T2– 5% de resíduo de buriti, T3 – 10% de resíduo de buriti, T4 – 

15% de resíduo de buriti, T5 – 20% de resíduo de buriti e T6 – 25% de resíduo de 

buriti. As variáveis analisadas no experimento foram: consumo de ração (g/ave/dia), 

produção de ovos (%), conversão alimentar (kg de ração/dúzia de ovo), conversão 

alimentar (kg de ração/ kg de massa de ovo), peso do ovo (g) e massa de ovo (g). A 

análise estatística foi realizada através do programa SAEG desenvolvido pela 

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

análise de variância de regressão polinomial a 5% de significância. O consumo de 

ração foi influenciado significativamente (P<0,05) pelos tratamentos, apresentando 

efeito quadrático Y= 100,87 + 6,20x – 0,54x2 R2 = 0,70, onde a partir da derivação da 

função foi possível estimar o nível ótimo do consumo de ração (118,66 g/ave/dia) no 

nível de 5,74% em relação aos níveis de farinha de resíduo de buriti. A conversão 

alimentar (kg/kg) foi influenciada significativamente (P<0,05) pelos tratamentos, 

apresentando efeito quadrático Y= 2,419 + 0,149x - 0,009x2  R2 = 0,45, onde a 

derivação desta função resultou no ponto de melhor conversão ao nível 8,27% de 

farinha de resíduo de buriti. A conversão alimentar (kg/dz) também foi influenciada 

significativamente (P<0,05) pelos tratamentos, apresentando efeito quadrático Y= 

1,29 + 0,12x - 0,009x2 R2 = 0,46%, sendo que a melhor conversão foi obtida com a 

inclusão de 6,66% de farinha de resíduo de buriti. A percentagem de postura não foi 

influenciada pelos tratamentos (P>0,05), evidenciando que a utilização do resíduo de 

buriti não afeta a produção das aves. As demais variáveis: PO – Peso do ovo e MO - 

Massa de ovo, não foram afetadas significativamente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de alimentos alternativos em rações à base de milho e farelo de soja 

tem sido uma preocupação constante dos nutricionistas, uma vez que estes estão 

sempre buscando reduzir o custo final de produção da ave, tornando-a mais 

competitiva para o mercado (COSTA, 2003).  É importante mencionar que a 

crescente demanda por milho para a produção de etanol, poderá reduzir a oferta 

desta commoditie para produção de rações avícolas (CHAGAS, 2009). 

O Brasil, devido a sua localização geográfica e dimensão territorial, é um 

dos maiores repositórios de espécies nativas do mundo, possuindo importantes 

centros de diversidade genética tanto de plantas nativas como de cultivadas. A 

região Amazônica é a principal reserva, onde são encontradas mais de 500 

espécies somente de frutíferas nativas com potencial de uso pelo homem. A 

segunda maior reserva genética de espécies nativas do Brasil, se encontra no 

ecossistema dos cerrados (Brasil Central e Nordeste) (LOUREIRO, 2006). Em 

decorrência da extensão territorial, posição geográfica e fatores edafo-climáticos, 

o Brasil produz tanto frutas tropicais como temperadas, o que o credencia a 

ocupar papel de destaque no contexto internacional (HOMMA, 1993). 

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). 

A avicultura em algumas regiões do Brasil é prejudicada pela baixa 

disponibilidade de grãos (TOGASHI, 2000). Esse fato incentiva a realização de 

pesquisas com alimentos denominados alternativos, visando substituir parcial ou 

totalmente os alimentos convencionais, tendo em vista a redução dos custos e o 

desenvolvimento da atividade nestas regiões. 

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 e 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 0,50cm e quando adulta possui 20 a 30 

folhas palmadas, eretas, dispostas quase sempre em leque (CALBO e MORAES, 

1997).  

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 et al., 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 e MENEZES,1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1.  Geral: 

 Verificar a viabilidade produtiva e econômica da utilização do resíduo 

de buriti como alternativa regional em rações de poedeiras comerciais leves. 

 

2.2.  Específicos:  

 Avaliar os efeitos de diferentes níveis de farinha do resíduo do buriti 

sobre o consumo de ração (g/ave/dia), produção de ovos (%), conversão 

alimentar (Kg de ração/ Kg de massa de ovo), conversão alimentar (Kg de 

ração/dúzia de ovo), peso do ovo (g) e massa de ovo. 

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

adequado em rações de poedeiras leves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. AVICULTURA 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. 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. As proteínas dos ovos são usadas como 

padrões para medir a qualidade nutricional de proteínas de outros.  

A avicultura industrial brasileira é um dos segmentos da agropecuária que 

mais se desenvolveu nos últimos anos, apresentando-se com alto potencial 

genético e elevada produtividade, tornando-se assim, mais exigente quanto às 

condições de manejo, alimentação e conforto ambiental. O uso de alimentos 

alternativos em rações à base de milho e farelo de soja tem sido uma 

preocupação constante dos nutricionistas, uma vez que estes estão sempre 

buscando reduzir o custo final de produção da ave, tornando-a mais competitiva 

para o mercado (COSTA, 2003). 

A produção de ovos de galinha no ano de 2011 foi 4,3% maior do que a 

registrada em 2010. Houve o registro de produção de 2,7 bilhões de dúzias do 

produto. A produção manteve-se crescente em todos os meses do ano, 

apresentando maior variação positiva em dezembro, de 7%. O consumo brasileiro 

de ovos per capita atinge 141 unidades/ano, bem abaixo da China (310 ovos/ano) 

e do Japão (347 ovos/ano). O México (360 ovos/ano) é o campeão. Os dados são 

do levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2011. 

 

3.2. COMPOSIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO BURITI (Mauritia flexuosa, Mart). 

 

O buriti é uma palmeira com uso múltiplo. As folhas novas e os pecíolos 

(“braços”) são utilizados freqüentemente no artesanato, na confecção de 

cestarias. Dos frutos do buriti, aproveita-se a polpa amarelo-ouro que é 

transformada em suco chamado “vinho” e doce, que constituem alimentos 

bastante apreciados na região Amazônica. Além disso, são preparados também 

outros subprodutos tradicionais. A polpa pode também ser congelada e 



conservada por mais de um ano. Com ela, produzem-se, hoje em dia, diferentes 

tipos de sorvetes, cremes, geléias, licores e vitaminas de sabores exóticos e alta 

concentração de vitamina A. 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. 

O óleo extraído do buriti é muito rico em ácido oléico (72,5%), um tipo de 

ácido graxo mono insaturado muito presente no azeite de oliva, que é associado a 

uma menor incidência de doenças coronarianas. Além disso, é considerado a 

fonte natural mais rica em betacaroteno (30 mg/100 gr de polpa), superando a 

cenoura em 5 vezes (6,6 mg/100 gr de polpa). Esse óleo do buriti, que é 

comestível, é usado em frituras, e aplicado contra queimaduras (do sol) na pele, 

provocando alívio imediato e auxiliando na cicatrização. Devido ao seu poderoso 

efeito desintoxicante e antialérgico os caboclos tratam picadas de cobra e 

escorpião com a aplicação do óleo na ferida bem como na ingestão de meia 

colher. No tratamento de processos asmáticos é ingerida uma colher diariamente, 

ocasionando a diminuição da tosse e alivio na respiração. 

 

3.3. RESÍDUO DE BURITI (Mauritia flexuosa, Mart). 

 

Segundo Farré (2003), num contexto da produção vegetal, a definição 

restrita de resíduos agrícolas se emprega como determinação de resíduos da 

colheita. Ou ainda, as sobras da colheita, a fração de um cultivo em que não se 

organiza a colheita propriamente dita e ou aquela parte da colheita que não 

satisfaz com os requisitos da qualidade mínima para ser comercializada como tal. 

Da mesma forma, os restos de poda dos cultivos lenhosos devem ser 

considerados assim mesmo resíduos agrícolas restritos. 

Machado (1998), afirma que o descarte dos resíduos de forma incorreta 

pode causar grandes transtornos ambientais, sanitários e econômicos. Uma das 

alternativas para o aproveitamento destas perdas eventuais da agroindústria é a 

elaboração de farinhas ou formas de inclusão destes resíduos para a formulação 

de rações de baixo custo e alto valor nutricional para animais domésticos. 



O termo resíduo refere-se às sobras do processamento dos alimentos que 

não possuem valor comercial.  Vendo por essa linha de pensamento, o resíduo 

nada seria além de uma matéria a ser descartada pelas agroindústrias causando 

além do desperdício sérios problemas ao ambiente na qual a mesma esta 

localizada ou em outros casos poluindo lugares inadequados a essa prática.  

Até o presente momento, não há estudos com relação à utilização do 

resíduo da extração do óleo de buriti. O óleo, objeto de desejo real de diversas 

agroindústrias, ao ser extraído, vai acumulando quantidades absurdas de 

resíduos orgânicos provenientes dessa atividade extrativista. Esse resíduo, 

muitas vezes entra em decomposição muito rapidamente devido às condições em 

que é armazenado, quando não acumula no ambiente, é descartado por não 

possuir nenhuma funcionalidade para a indústria que extrai o óleo de buriti. 

Segundo a análise do resíduo de buriti solicitada a pedido do Setor de 

Avicultura da Universidade Federal do Amazonas, esse resíduo apresenta 

propriedades energéticas que superam as expectativas até pelo fato do mesmo 

ser proveniente da extração do óleo do mesmo fruto e muito pouca quantidade de 

fibras presentes na sua composição bromatológica.  

O estudo com esse tipo de resíduo ou produto proveniente da extração de 

outro produto acaba se tornando uma alternativa viável e interessante, pois, além 

de causar uma eventual queda no custo de produção devido às rações com alto 

custo serem o maior problema para o produtor, torna-se uma forma de 

colaboração para com o ambiente de trabalho, de sanidade para os funcionários e 

para o meio ambiente de uma forma geral. 

Para que o homem possa continuar a desenvolver-se de uma forma que 

não venha a prejudicar o meio ambiente e a si próprio, é preciso que o atual 

modelo de desenvolvimento seja revisto. Este atual desenvolvimento terá que ser 

modificado para um tipo de modelo que proporcione um futuro melhor, que é o 

desenvolvimento sustentável. Neste tipo de desenvolvimento, o homem irá 

interagir com a natureza de forma harmoniosa, sem deixar de lado o seu 

desenvolvimento, ou seja, ele continuará produzindo, progredindo, mas sem 

danificar seu meio ambiente. 

 

 



4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura do Departamento de 

Produção Animal e Vegetal - DPAV da Faculdade de Ciências Agrárias - FCA da 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM, localizado no Setor Sul do Campus 

Universitário, Manaus – Amazonas, tendo como coordenadas geográficas de 

latitude 3° 06’ 14’’ S, longitude 59° 58’ 46’’ W. De acordo com a classificação 

proposta por Koeppen, o clima foi classificado como Tropical quente e úmido, com 

precipitação média anual de 2286 mm e temperatura média variando entre 27 a 

29° C (INMET, 2006).  

O período de realização do experimento foi de outubro de 2012 a fevereiro 

de 2013, dividido em 4 períodos de 21 dias cada, sendo que sete dias antes do 

inicio do experimento as aves foram submetidas a um período pré experimental 

onde as mesmas se adaptaram as rações impostas pelos tratamentos, às 

instalações e ao ambiente do galpão experimental e nos dois últimos dias de cada 

período de 21 dias foram sendo coletados os dois primeiros ovos íntegros de 

cada parcela experimental, identificados e pesados em balança digital com 

precisão de 0,01g para avaliação através indicies zootécnicos do experimento.  

Foram utilizadas 144 aves da linhagem Hissex White com 20 semanas de 

idade no inicio do experimento.  As aves foram alojadas em 24 gaiolas com 1,0 m 

de comprimento, 0,45 m de profundidade e 0,45 m de altura com divisórias 

internas de 0,50 m no sentido do comprimento, equipadas com comedouros tipo 

calha e bebedouros tipo niple. A ração foi distribuída diariamente pela parte da 

manhã e a coleta dos ovos feita diariamente às 08, 11 e às 16 horas. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), onde os 

tratamentos constituíram na inclusão de seis níveis de farinha resíduo de buriti 

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

aves cada constituindo 24 unidades experimentais.  

O processo de obtenção da farinha do resíduo obedeceu às seguintes 

etapas: aquisição do material na comunidade Santo Antônio do Abonari situada 

no Km 200 da BR-174, que doou o resíduo da extração do óleo de buriti sem ônus 

para o Setor de Avicultura; seleção do material para retirada dos resíduos em 

decomposição; trituração do material e peneiramento do resíduo triturado até 



tornar a amostra homogênea e assim obter o produto denominado farinha do 

resíduo de buriti (FRB), sendo em seguida ensacado e armazenado em local seco 

e ventilado para posterior utilização nas rações.  

As rações experimentais que constituem os tratamentos foram formuladas 

através de um programa de custo mínimo (SAEG, 2007) e são resultantes da 

análise bromatológica do resíduo de buriti feita anterior à formulação das mesmas 

e dos níveis de inclusão determinados para os seis tratamentos utilizados (0% - 

ração referencia, 10%, 15%, 20% e 25% de inclusão de farinha do resíduo de 

buriti nas rações). 

As variáveis analisadas no experimento foram: consumo de ração 

(g/ave/dia), produção de ovos (%), conversão alimentar (kg de ração/dúzia de 

ovo) conversão alimentar (kg de ração/kg de ovos), massa de ovo (g) e peso do 

ovo (g). 

A análise estatística foi realizada através do programa computacional 

SAEG desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa (2007). Os dados 

coletados foram submetidos à análise de variância de regressão polinomial a 5% 

de significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 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  



6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após os procedimentos de fabricação, foram coletadas amostras da FRB 

para determinação da composição química pelo Laboratório de Tecnologia do 

Pescado da Universidade Federal do Amazonas – UFAM e o resultado obtido 

esta contido 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 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.  

Silva et al. (2003) afirma que, quando o sistema de criação preconiza 

alimentação à vontade, o consumo alimentar é regulado pela densidade 

energética da ração e pela exigência das aves, o que torna imprescindível o 

conhecimento acurado da energia dos alimentos para proporcionar o adequado 

balanceamento das dietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os resultados médios das variáveis analisadas durante o experimento 

estão mostrados na tabela a seguir (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Médias dos parâmetros zootécnicos do desempenho de poedeiras 

leves: CR -Consumo de Ração, CA - Conversão Alimentar, PDO - 

Produção de Ovos, PO - Peso do Ovo e MO - Massa de Ovo 

Tratamentos 

VARIÁVEIS 

CR 
(g/ave/dia) 

CA 
(kg/Dz) 

CA 
(kg/kg) 

PDO 
(%) 

PO 
(g) 

MO  
(g) 

Tratamento 1 105,11 b 1,36 b 2,49 ab 92,32 57,59  53,15 
Tratamento 2 113,91 b 1,56 ab 2,77 ab 87,74 59,35  52,05 
Tratamento 3 114,31 b 1,60 ab 2,81 ab 87,43 58,32  51,07 
Tratamento 4 
Tratamento 5 

115,16 b  
118,59 b 

1,59 ab 
1,65 a 

2,81 ab 
2,85 ab 

87,45 
86,35 

58,66 
59,50 

51,30 
51,36 

Tratamento 6 119,03 a 1,70 a 3,02 a 84,27 59,34 50,01 

CV* 6,27 7,16 5,80 4,92 2,87 5,49 

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

Foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) entre os 

tratamentos testados para as medias das variáveis: CR - Consumo de Ração 

(g/ave/dia), CA – Conversão Alimentar (kg/kg) e CA – Conversão Alimentar 

(kg/dz).  

A Tabela 2 mostra como o consumo de ração foi influenciado 

significativamente (P<0,05) pelos tratamentos, apresentando efeito quadrático Y= 

100,87 + 6,20x – 0,54x2 R2 = 0,70, onde a partir da derivação da função foi 

possível estimar o nível ótimo do consumo de ração (118,66 g/ave/dia) no nível de 

5,74% em relação aos níveis de farinha de resíduo de buriti. Estes resultados 

discordam de Braga et al. (2007), que trabalhando com farelo de coco como 

componente energético em rações de poedeiras comerciais não encontrou 

diferença significativa para o consumo de ração.  

 



 

Gráfico 1 - Consumo de ração (g/ave/dia) 

 

A conversão alimentar (kg/kg) foi influenciada significativamente (P<0,05) 

pelos tratamentos, apresentando efeito quadrático Y= 2,419 + 0,149x - 0,009x2  R2 

= 0,45, onde a derivação desta função resultou no ponto de melhor conversão ao 

nível 8,27% de farinha de resíduo de buriti. A conversão alimentar (kg/dz) também 

foi influenciada significativamente (P<0,05) pelos tratamentos, apresentando 

efeito quadrático Y= 1,29 + 0,12x - 0,009x2 R2 = 0,46%, sendo que a melhor 

conversão foi obtida com a inclusão de 6,66% de farinha de resíduo de buriti.  

 

 

Gráfico 2 - Conversão alimentar (KG/KG) 

 



 

Gráfico 3 - Conversão alimentar (KG/DZ) 

 

A percentagem de postura não foi influenciada pelos tratamentos (P>0,05), 

concordando com Lima et al. (2007), que trabalhando com farelo de coco em 

rações de poedeiras comerciais leves  também não encontrou diferenças 

significativas para a percentagem de postura.  

 

 

Gráfico 4 - Percentagem de postura (%) 

 

As demais variáveis não apresentaram efeito significativo (P>0,05), porém 

observando-se as médias, verifica-se que o peso do ovo foi maior no tratamento 6 



(contendo 25% de resíduo), isso deve-se principalmente ao fato do resíduo de 

buriti possuir boa concentração de lipídios e carboidratos em sua composição. 

 

 

Gráfico 5 – Peso do Ovo (g) 

 

A massa do ovo também não apresentou diferença significativa, mas os 

melhores resultados obteve-se com os tratamentos 1 (contendo 0% de resíduo) e 

tratamento 2 (contendo 5% de resíduo). 

 

 

Gráfico 6 – Massa do Ovo (g) 

 



7. CONCLUSÃO 

 

Nas condições em que foi conduzido o presente trabalho de pesquisa, 

pode-se concluir que:  

 

1. A utilização de resíduo de buriti proporcionou nas aves melhor índice na 

conversão alimentar, desta forma gerando um menor consumo pelas aves 

e proporcionando menor custo na formulação das rações para poedeiras 

substituindo parte do milho na ração. 

2. Pela composição bromatológica do buriti, nota-se um alimento 

extremamente energético, um item essencial para que os animais possam 

utilizar a energia de uso imediato de maneira mais eficiente e ótima fonte 

de vitaminas. 

3. E pela composição das rações dos tratamentos testados, observa-se o 

potencial do buriti como alimento alternativo em relação ao milho. 

4. O nível 5% promoveu melhores resultados de consumo de ração e 

conversão alimentar. Até 25% não afetou a produção de ovos. 
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9. ANEXOS 

 

 
Foto 1 – Aves com 19 semanas alojadas nas parcelas. Fonte: TANAKA, E. S. (2012) 

 
 

 
Fotos 2 e 3 – Resíduo bruto selecionado e produto final: Ração com inclusão da farinha do resíduo 

de buriti. Fonte: RUFINO, J. P. F.; TANAKA, E. S. (2012). 
 



 
Foto 4 – Aves em período pré-experimental. Fonte: RUFINO, J. P. F. (2012). 

 

 

 
Foto 5 – Galpão Experimental. Fonte: RUFINO, J. P. F. (2012). 



 

 
Fotos 6 e 7 – Administração da ração experimental. Fonte: RUFINO, J. P. F. (2012). 

 

 
Fotos 8 e 9 – Coleta dos dados de produção de ovos e coleta dos dados de temperatura e 

umidade relativa do ar do galpão experimental. Fonte: RUFINO, J. P. F. (2012). 


