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RESUMO 

O referido projeto tem como objetivo avaliar a digestibilidade do Guaraná em pó 

(Paullinia cupana) como aditivo na dieta de frangos de corte em diferentes fases.Serão 

utilizados 200 pintos de corte, não sexados da linhagem Cobb, com 1 a 7, 7 a 14, 14 a 

21 e 21 a 42 dias de idade, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado 

com quatro tratamentos (0, 1, 2 e 4%) e dez repetições, compostas por 5 aves cada. 

Os tratamentos consistirão em uma dieta referência (0%), formulada à base de milho e 

farelo de soja formulados de acordo com Rostagno et al. (2011), enquanto que, as 

demais dietas serão constituídas da dieta referência, adicionada de 1, 2 e 4% do 

Guaraná em Pó.Os ensaios terão duração de sete dias, sendo quatro dias para a 

adaptação às dietas experimentais e três dias para a coleta das excretas. Após o 

período de adaptação, será iniciada a coleta das excretas e das sobras de ração. As 

excretas serão acondicionadas em sacos plásticos, devidamente identificadas por 

repetição, e armazenadas a –20oC após cada coleta. No final do período experimental 

será determinada, por repetição, a quantidade de ração consumida e a quantidade 

total de excretas produzidas. Ao final do ensaio, as excretas serão descongeladas, 

homogeneizadas de acordo com cada repetição e submetidas à pré- secagem em 

estufa de circulação forçada de ar 650C por 72 horas. Em seguida, as amostras serão 

moídas e acondicionadas em recipientes de plástico e tanto as dietas experimentais 

quanto as excretas serão encaminhadas ao laboratório para determinação da matéria 

seca (%), energia bruta Kcal/kg, umidade, proteína bruta (%), extrato etéreo (%) e 

cinzas (%). O ensaio de digestibilidade será conduzido no Laboratório de Estudos e 

Pesquisas em Produção e Nutrição de Aves e Suínos (LEPPNAS). Os resultados 

obtidos das análises, juntamente com a produção de excretas e consumo de ração, 

serão utilizados no cálculo da energia metabolizável aparente e energia metabolizável 

corrigida para nitrogênio segundo a metodologia de Matterson et al. (1965). Os dados 

serão analisados pelo SAS LAB para verificação da adequação dos dados ao modelo 

linear. Em seguida, será feita análise de variância pelo PROC GLM e análise de 

regressão polinomial através do SAS (SAS INSTITUTE, 2009).Os dados referentes às 

analises não constam no referido trabalho, devido, atraso no repasse da verba para 

aquisição das aves o que impossibilitou a execução de forma completa das atividades 

proposta no cronograma de execução. 

Palavras-chave: guaraná (Paullinia cupana), digestibilidade, frangos de corte 
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1. Introdução  
 

 A Amazônia apresenta inúmeras espécies nativas de plantas frutíferas que 

apresentam potencial econômico, tecnológico e nutricional, que vem despertando o 

interesse de estudos científicos em diversificadas áreas, tais como: alimentícia, 

farmacêutica, cosmética, aromatizante e essências(CLEMENT; LLERAS; LEEUWEN, 

2005).Sua vasta diversidade em recursos alimentícios pode ser utilizada para integrar 

uma lista de ingredientes na formulação de dietas para frangos de corte, atuando 

como recurso alternativo na alimentação animal, podendo exercer papel como fonte 

proteica, energética ou aditiva, tais como o Guaraná. 

O guaraná já é utilizado corriqueiramente na região norte e nos diversos 

estados, na etnofarmacologia, como fonte de composto energético, e na farmacologia 

industrial exercendo função de princípio ativo em vários remédios.  

As pesquisas envolvendo a utilização de alimentos não convencionais 

(alternativos) vêm ganhando atenção, especialmente quando tais alimentos, como o 

Guaraná (Paullinia cupana), apresentam na sua composição algumas moléculas 

bioativas de interesse nutricional. 

Em contraste com aditivos de outras procedências, os produtos naturais de 

espécies vegetais tem grande aceitação por se partir da premissa que tudo aquilo que 

é natural não apresenta riscos. Contudo, é necessário reconhecer que pesquisas 

sobre a composição química, a atividade biológica, o modo de ação, a eficiência no 

sistema de produção e respectivos metabólitos são indispensáveis para o uso seguro 

dos produtos alternativos e facilitariam a adoção pelas cadeias produtivas. A 

demanda, aliada à extensa biodiversidade amazônica, ainda pouco explorada, 

apresenta-se como uma grande oportunidade e indica a necessidade de estudos de 

bioprospecção aplicados à Avicultura. Assumindo que a flora brasileira é 

verdadeiramente um valioso e promitente acervo de novas e potenciais substâncias, e 

tendo em vista que na interseção entre diferentes áreas do saber repousam inúmeros 

avanços científicos, existe uma grande necessidade de se consolidar o 

estabelecimento das interfaces entre a Farmacologia e a Produção Animal. 

O guaranazeiro é uma planta nativa da Amazônia que produz o fruto conhecido 

como guaraná. É uma espécie vegetal arbustiva e trepadeira da família das 

sapindáceas (IBGE, 2004). 

O mesmo é natural da região norte do Brasil, sendo encontrado 

comercialmente, principalmente na Amazônia, de diversas formas, por exemplo, 
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sementes, secas e levemente torradas, além disso, é comercializado em quatro 

formas diferentes: em rama, em bastão, em pó e na forma de xaropes e essências. O 

seu produto de maior interesse comercial são as sementes, principalmente por causa 

de suas propriedades medicinais e estimulantes (GARCIA et al.1992), apresentando 

em sua composição metil-xantinas que estimulam o sistema nervoso central, tais como 

a teobromina, a teofilina, taninos (16% da matéria bruta), saponinas, catequinas, 

epicatequinas, pró-antocianinas e outros compostos tais como a cafeína. Já a cafeína, 

é um derivado metilado de bases purínicas estruturalmente identificada como 1,3,7-

trimetilxantina, sendo considerada como a substância psicoativa mais consumida em 

todo o mundo, por pessoas de todas as idades, independentemente do sexo e da 

localização geográfica. Esse alcalóide está presente na natureza em mais de 63 

espécies de plantas, entre elas, o guaranazeiro, que apresenta os maiores teores de 

cafeína, principalmente em suas sementes (TFOUNI, 2007), podendo possivelmente 

atuar como estimulante ao consumo de ração e consequentemente ao ganho de peso 

e conversão alimentar dos frangos de corte. 

Portanto, torna-se de suma importância, o que justifica a execução deste 

projeto, a pesquisa deste produto regional como aditivo na dieta de frangos de corte. 

 

2. Objetivos 
 

Avaliar a digestibilidade do Guaraná em pó (Paullinia cupana) como aditivo na 

dieta de frangos de corte em diferentes fases. 

 
 

3. Revisão bibliográfica 

 

3.1 Panorama da avicultura de corte no Brasil e no Amazonas 

 
A produção de aves é um dos segmentos da zootecnia que mais avançou nos 

últimos anos, grande parte desse avanço devido às conquistas tecnológicas e 

pesquisas voltadas para o melhoramento desta.  O crescimento é notável, no ano de 

2005 o país produziu 9.348 milhões de toneladas de carne de frango, sendo esta 

produção 10 % a mais que no ano anterior (Avicultura Industrial, 2014), enquanto que 

no ano de 2010 a produção já estava em torno de 12.312,3 milhões de toneladas 

(Avisite, 2014). 
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O estado do Amazonas é um dos maiores produtores de carne de frango da 

região norte e no setor da postura o estado produz cerca de 50 milhões de ovos por 

mês (MAGNETTI, 2014). Apesar da grande produção de ovos e de um número 

expressivo na produção de carne de frango, o estado ainda sofre um grande gargalo 

que é a ausência da produção de grãos para alimentação das aves em grande escala, 

o que força os produtores a adquirir de outras regiões, encarecendo o produto final. 

Em contrapartida a região amazônica oferece uma gama de materiais que 

podem substituir os alimentos basais utilizados na alimentação avícola, principalmente 

oriundos dos resíduos das agroindústrias, que apresentam um valor biológico ainda 

muito grande. 

O guaranáé considerado umacultura ideal paracomplementara renda 

dospequenosagricultoresna bacia amazônica (Henman, 1982). 

Osefeitos medicinaisde curto prazodeguaranásãogeralmentepensados 

pararesultara partir de umelevado teordecafeínaealcalóidesassociados, bem comoa 

partir de quantidadesconsideráveis detanino. Futuraspesquisas podem muito 

bemmostrar queváriassaponinastambém desempenhamum papel importante 

nafarmacologiada droga, em especial no que diz respeitoà suainfluência a longo 

prazocomo um tônico geraleprofilático. 

Xantinasmetiladas que estão presentes no guaraná sãoestimulantes do 

sistemanervoso central, cafeínaque apresenta uma ação maispoderosa. 

O princípiofisiológicoativodo guaraná, provavelmenteidentificado comocafeína 

anidracomplexado commaterial celular, como taninos, ao nível molecular. 

 

4. Metodologia 
 

 O ensaio de digestibilidade será conduzido no Laboratório de Estudos e 

Pesquisas em Produção e Nutrição de Aves e Suínos (LEPPNAS), do colegiado de 

Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, no Instituto de Ciências Sociais, 

Educação e Zootecnia, Campus Parintins, utilizando a metodologia da coleta total das 

excretas em frangos de corte, segundo Sakomura et al. (2007). 

Serão utilizados 200 pintos de corte, não sexados da linhagem Cobb, com 1 a 

7, 7 a 14, 14 a 21 e 21 a 42 dias de idade, distribuídos em um delineamento 

inteiramente casualizado com quatro tratamentos (0, 1, 2 e 4%) e dez repetições, 

compostas por 5 aves cada. Os tratamentos consistirão em uma dieta referência (0%), 



8 
 

formulada à base de milho e farelo de soja formulados de acordo com Rostagno et al. 

(2011), enquanto que, as demais dietas serão constituídas da dieta referência, 

adicionada de 1, 2 e 4% do Guaraná em Pó. As aves que participarão do ensaio serão 

escolhidas ao acaso e colocadas em gaiolas metabólicas medindo 0,75 cm de 

comprimento, por 0,50 cm de largura e 0,50 de altura. 

Os ensaios terão duração de sete dias, sendo quatro dias para a adaptação às 

dietas experimentais e três dias para a coleta das excretas. Após o período de 

adaptação, será iniciada a coleta das excretas e das sobras de ração. Durante todo o 

período experimental, o intervalo das coletas será de doze horas. As excretas serão 

acondicionadas em sacos plásticos, devidamente identificadas por repetição, e 

armazenadas a –20oC após cada coleta. No final do período experimental será 

determinada, por repetição, a quantidade de ração consumida e a quantidade total de 

excretas produzidas. 

Ao final do ensaio, as excretas serão descongeladas, homogeneizadas de 

acordo com cada repetição e submetidas à pré- secagem em estufa de circulação 

forçada de ar 650C por 72 horas. Em seguida, as amostras serão moídas e 

acondicionadas em recipientes de plástico e tanto as dietas experimentais quanto as 

excretas serão encaminhadas ao laboratório para determinação da matéria seca (%), 

energia bruta Kcal/kg, umidade, proteína bruta (%), extrato etéreo (%) e cinzas (%). 

Os resultados obtidos das análises, juntamente com a produção de excretas e 

consumo de ração, serão utilizados no cálculo da energia metabolizável aparente e 

energia metabolizável corrigida para nitrogênio segundo a metodologia de Matterson 

et al. (1965), sendo elas: 

 

Energia Metabolizável Aparente (EMA) 

 

EMA Ração referencia= EB ing – EB exc 

                                                MS ing  

EMA Ração teste= EB teste – EB exc 

                                       MS ing 

EMA alimento= EMA ref + EMA teste – EMA ref 

                                                 g alimento/ g ração          

Onde: 
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- EMA – energia metabolizável aparente (Kcal/g); 

- EB – energia bruta; 

- Ingerida – referencia; 

- Excretada – ingrediente testado ou referencia; 

- MS – matéria seca; 

- Referencia: dieta referencia ; 

- Teste – dieta referencia + ingrediente teste; 

- % substituição – nível de substituição da dieta referencia pelo ingrediente 

testado. 

 

Energia Metabolizável Aparente Corrigida (EMAn) 

 

EMAn ingerida = EMAn referencia  + (EMAn teste – EMAn referência ) 

(% substituição/100) 

 

Onde: 

- EMAn – energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio 

calculada (Kcal/g)(; 

- Ingerida – ingrediente testado; 

- Referencia: dieta referencia ; 

- Teste – dieta referencia + ingrediente teste; 

- % substituição – nível de substituição da dieta referencia pelo ingrediente 

testado. 

 Os dados serão analisados pelo SAS LAB para verificação da adequação dos 

dados ao modelo linear. Em seguida, será feita análise de variância pelo PROC GLM e 

análise de regressão polinomial através do SAS (SAS INSTITUTE, 2009). 

 

5. Resultados 

 
Em virtude de outros experimentos estarem em andamento, até o presente 

momento não foi possível de realizar o mesmo. Portanto não havendo resultados das 

análises do presente trabalho. 
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