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3. INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com a produção animal está cada vez mais direcionada para a 

quantidade e a qualidade do produto final, e a sua implicação com a segurança alimentar, 

meio ambiente e bem-estar animal. A importância da interação entre nutrição e saúde é 

indispensável em um sistema de produção animal, ainda que por consequência, fatores 

ligados ao ambiente e manejo também influenciem o desempenho produtivo do indivíduo 
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e do rebanho (Gonçalves et al., 2010).  Neste contexto, os aditivos são usados na nutrição 

animal visando o bem-estar e o máximo desempenho animal, além de não serem 

prejudiciais aos animais e ao homem, não devem deixar resíduos nos produtos de 

consumo e nem contaminar o meio ambiente. Dentre os aditivos mais estudados e 

utilizados atualmente se destacam os ácidos orgânicos (Mroz, 2005), plantas e seus 

extratos (Santurio, 2007), enzimas (Champe & Harvey, 1989), probióticos e prebióticos 

(Maiorka et al., 2001), os quais até então têm apresentado resultados satisfatórios 

(Santurio, 2007). 

Os aditivos fitogênicos vêm chamando a atenção dos estudiosos, pois agem 

impedindo doenças comuns nos animais e também na manutenção da saúde. Os 

fitogênicos também são de interesse dos consumidores porque são consideradas 

alternativas naturais a compostos sintéticos (Pearce & Jin, 2010). 

Mundialmente conhecida, a pimenta do reino é normalmente utilizada como 

tempero ou ingrediente na medicina alternativa, devido seu principio ativo denominado 

piperina. Este composto possui potencial de aplicação como aditivo natural direcionado à 

produção animal por apresentar diversas vantagens, dentre as quais destaca o fato de ser 

um produto natural que pode ser encontrado em grandes quantidades a baixo custo de 

produção (Parmar et al., 1997; Tatli et al., 2008). Além destes, o mesmo apresenta um 

potencial de metabolização que, em mamíferos, não deixa resíduos no organismo animal, 

diferente do que se preconiza com a utilização dos antibióticos, possuindo atividade 

antioxidativa, antiapoptótica e de restauração de células, sugerindo seu uso terapêutico 

em condições de comprometimento do sistema imunológico (Cardoso et al., 2009). 

Cardoso et al. (2009) afirmou ainda que a administração da piperina diretamente 

em dietas de frangos de corte não promoveu mortalidade no lote ou alterações clínicas no 

estado geral dos animais. Os resultados sugerem que a administração de 1,12 mg de 

piperina por quilo de peso vivo durante 14 dias não apresenta efeitos tóxicos para frangos 

de corte e estimula o número de heterófilos. Quando em doses mais elevadas, ocorreram 

alterações histopatológicas nos tecidos analisados e elevação significativa do número total 

e específico de leucócitos. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

Em razão do crescimento da avicultura no Brasil e da crescente demanda de novas 

fontes nutricionais, além da evidente dificuldade de se obter matéria-prima de baixo custo 

na região Amazônica, observamos que a pimenta do reino pode ser uma alternativa viável 

para os produtores da mesma, onde poderíamos ter um alimento que proporcione 

melhores resultados e devido a questões de saúde, pode ser utilizado para contribuir com 

alimentos de qualidade para os consumidores, sem que haja uso de antibióticos. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Geral 

 Verificar a viabilidade produtiva e econômica da utilização de pimenta do reino 

(Piper nigrum) como fonte aditiva regional em rações de poedeiras comerciais 

leves. 

 

5.2. Específicos 

 Avaliar os efeitos de diferentes níveis de pimenta do reino sobre 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), massa de ovo (g), peso 

do ovo (g), peso do albúmen (g), peso da gema (g), altura do albúmen (mm), altura 

da gema (mm), unidade Haugh, peso da casca (g), espessura da casca (mm), 

gravidade específica, pigmentação da gema, e parâmetros bioquímicos de glicose, 

triglicerídeos, colesterol e pH 

 Determinar o nível de utilização da pimenta do reino mais adequado em rações de 

poedeiras leves. 

 
6. METODOLOGIA 

 
O experimento foi conduzido nas instalações do 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, Brasil.  
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Foram realizados quatro períodos de avaliação de 21 dias cada correspondendo ao 

período experimental de 84 dias. Antes do inicio do experimento, as aves foram 

submetidas a um período de adaptação de sete dias as rações e as instalações. 

O aviário experimental utilizado possuía dimensões de 17,0 m comprimento e 3,5 m 

de largura, contendo gaiolas de arame galvanizado, comedouros tipo calha e bebedouros 

tipo nipple. Foram utilizadas 168 poedeiras da linhagem Hissex White com 33 semanas de 

idade, sendo as aves pesadas no início do experimento a fim de uniformizar as parcelas 

experimentais, apresentando peso médio de 1,54±0,16 kg. A coleta de ovos foi realizada 

duas vezes ao dia (9 e 15 hs), com registro de cada ocorrência (mortalidade, números de 

ovos, etc). 

As aves foram dispostas em um delineamento experimental inteiramente 

casualizado (DIC) constituído de sete tratamentos correspondentes aos níveis de inclusão 

de pimenta do reino (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 e 0,6%), sendo quatro repetições de seis 

aves por tratamento. Durante todo o período experimental foram fornecidas 16 horas de 

luz/dia (12 horas natural + 4 horas artificial) as aves. 

A pimenta do reino foi in natura, ainda em formato de caroços, e posteriormente, 

triturada. As rações isonutritivas foram formuladas utilizando o software computacional 

Supercrac (2004) em atendimento as exigências nutricionais das aves e conforme os 

valores dos ingredientes fornecidos pelas Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos 

(Rostagno et al., 2011), com exceção da composição de pimenta do reino e encontram-se 

na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Composição das dietas contendo pimenta do reino. 

 Níveis de pimenta do reino (%)  

Ingredientes 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Milho (7,88%) 62,303 62,187 62,071 61,955 61,839 61,722 61,606 
Farelo de Soja (46%) 25,657 25,674 25,691 25,708 25,725 25,742 25,759 
Calcário calcítico 9,240 9,239 9,237 9,236 9,235 9,233 9,232 
Fosfato bicálcico 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 
Premix vit. min.1 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 
DL-metionina (99%) 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 
Pimenta do reino 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 
Sal 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nutriente Níveis nutricionais  

E.M, kcal- 1/kg 2.697 2.696 2.694 2.692 2.693 2.690 2.689 
Proteína bruta, % 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 
Metionina, % 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 
Metionina + cistina, % 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 
Lisina, % 0,861 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 0,863 
Treonina, % 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 
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Triptofano, % 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 
Cálcio, % 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
Fósforo disponível, % 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 
Sódio, % 0,156 0,155 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 
1 Níveis de garantia por quilograma de produto: Vitamina A 2.000.000 UI, Vitamina D3 400.000 UI, Vitamina E 2.400 

mg, Vitamina K3 400 mg, Vitamina B1 100 mg, Vitamina B2 760 mg, Vitamina B6 100 mg, Vitamina B12 2.400 mcg, 

Niacina 5.000 mg, Pantotenato de Cálcio 2000 mg, Ácido Fólico 50 mg, Cocciostático 12.000 mg, Colina 50.000 mg, 

Cobre 1.200 mg, Ferro 6.000 mg, Manganês 14.000 mg, Zinco 10.000 mg, Iodo 100 mg. Selênio 40 mg. Veículo Q.S.P. 

1.000 g. 

 

No desempenho das aves, a cada período, foram avaliados o consumo de ração 

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

por kg de ovo produzido) e conversão alimentar (kg de ração por dúzia de ovo produzido). 

Nos dois últimos dias de cada período, foram coletados ao acaso quatro ovos de cada 

parcela para mensuração da qualidade do ovo, onde foram avaliados o peso do ovo (g), 

percentagem do albúmen (%), percentagem da gema (%), altura do albúmen (mm), altura 

da gema (mm), percentagem da casca (%), espessura da casca (µm), gravidade 

especifica (g/cm3) e pigmentação da gema. Antes de serem submetidos à avaliação, os 

ovos foram armazenados durante uma hora a fim de igualar sua temperatura a 

temperatura ambiente. 

Os ovos foram pesados em balança eletrônica com aproximação de 0,01 g. A 

massa de ovo foi obtida através do cálculo do quociente entre peso do ovo e a produção 

de ovos multiplicada por cem. Os ovos inteiros logo após a pesagem foram colocados em 

cestas de arame e imersos em baldes plásticos contendo diferentes níveis de cloreto de 

sódio (NaCl), da menor para a maior concentração, com variações de densidade de 1,075 

a 1,100 g/cm3, com intervalo de 0,005 entre elas. Os ovos foram retirados ao flutuarem até 

a superfície tendo seus valores respectivos anotados. 

Para a análise do peso do albúmen e da gema, utilizou-se um separador manual de 

albúmen e gema. O albúmen e a gema foram colocados em copos plásticos, ambos de 

peso tarado em balança analítica e pesados. Para calcular altura de albúmen e gema, os 

mesmos foram colocados sobre uma placa plana de vidro para determinação de seus 

respectivos valores. O procedimento para mensuração da altura do albúmen e gema 

consiste em medir na região mediana, entre a borda externa do albúmen e a gema. Para 

mensuração das alturas foi utilizado um paquímetro eletrônico, tendo os valores em 

milímetros anotados. O peso da casca do ovo foi obtido após as mesmas serem lavadas, 

secas à temperatura ambiente por 48 horas e posteriormente pesadas em gramas. 
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Para a determinação da espessura da casca foram utilizadas as cascas secas, 

tendo sua leitura realizada com o auxílio de um micrômetro. As leituras foram efetuadas 

em três regiões da casca: basal, meridional e apical, e os valores foram anotados. A partir 

dos valores obtidos nas três regiões calculou-se a média, em micrometro, da espessura 

da casca dos ovos. Para avaliação da pigmentação da gema dos ovos, utilizou-se o leque 

colorimétrico Roche com pontos de 1 a 15. Para determinação da unidade Haugh utilizou-

se a metodologia proposta por Nogueira et al. (2014). 

Na análise dos parâmetros bioquímicos foram selecionadas ao acaso duas aves de 

cada tratamento, sendo coletado aproximadamente 3 mL de sangue da veia ulnar, 

localizada na asa de cada ave, conforme metodologia proposta por Bezerra et al. (2015). 

O sangue coletado foi imediatamente enviado ao Laboratório de Tecnologia Avícola do 

Setor de Avicultura (UFAM) onde foram analisados os parâmetros de glicose, 

triglicerídeos, colesterol e pH utilizando um analisador bioquímico portátil (Accucheck 

Trend, ROCHE) com o auxílio de tiras reagentes específicas para cada análise, a exceção 

do pH, que foi mensurado com um medidor de pH (SENTRON, modelo 1001) acoplado à 

uma sonda (SENTRON tipo LanceFET, modelo 1074-001) de penetração de ponta fina, 

diretamente inserida nas amostras de sangue.  

A análise estatística foi realizada pelo programa computacional Statistical Analysis 

System - SAS (2008) e as estimativas dos tratamentos foram submetidas à análise de 

regressão polinomial à 5% de significância. 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) entre as médias das 

variáveis de desempenho produtivo (Tabela 2) a partir da inclusão de pimenta do reino 

nas rações. Estes resultados discordam dos observados por Pinheiro et al. (2012), que 

incluindo nabo forrageiro como aditivo na alimentação de poedeiras, observaram 

decréscimo no desempenho produtivo. Os autores afirmam ainda que, quando utilizados 

alimentos alternativos aos convencionais, inclusive compostos fitogênicos com 

biomoléculas ativas, deve-se levar em consideração incrementos ou decréscimos no 

desempenho produtivo, sendo este um dos fatores primordiais para a opção de inclusão 

ou não destes em dietas avícolas. 
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Tabela 2. Consumo de ração (CR), percentagem de postura (PERCP), conversão alimentar quilo 

de ração por quilo de ovo produzido (CA, kg/kg), conversão alimentar quilo de ração por dúzia de 

ovos produzidos (CA, kg/dz) e massa de ovo (MO) de poedeiras alimentadas com rações 

contendo níveis crescentes de pimenta do reino. 

Variáveis 
 Níveis de inclusão de pimenta do reino (%) P  

Valor 

Efeito CV,  
% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60  

CR, g/ave/dia 101,49 104,02 101,95 100,17 102,55 98,01 99,09 0,88 ns 6,69 
PERCP, % 95,98 96,47 95,28 96,13 90,72   93,94 94,94 0,15 ns 3,14 
CA, kg/kg 2,36 2,41 2,32 2,34 2,51 2,32 2,32 0,82 ns 8,87 
CA, kg/dz 1,28 1,29 1,28 1,25 1,36 1,25 1,25 0,76 ns 8,39 
MO, g 54,08 54,27 55,33 53,86 51,68 53,34 53,70 0,47 ns 4,21 
CV - Coeficiente de variação. P Valor - Coeficiente de Probabilidade. ns - não significativo. 

 

Segundo Jamroz et al., (2006), os aditivos fitogênicos na alimentação de frangos de 

corte podem auxiliar de maneira benéfica nas funções do trato intestinal devido a 

estimulação a secreção de muco no intestino, que prejudica a adesão de microrganismos 

patogênicos e permite a manutenção da microbiota normal do trato intestinal. Em aves de 

postura, os resultados ainda são mais escassos, todavia, observa-se que a inclusão de 

até 0,60% não influencia diretamente o desempenho destas, o que segundo Galal et al 

(2008), que trabalhando com a adição de alho em dietas para poedeiras, mesmo que não 

afetem o desempenho produtivo das aves, a inclusão de aditivos fitogênicos na 

alimentação destas pode promover uma série de efeitos secundários positivos a 

produção, tais como melhoria na qualidade dos ovos, em parâmetros fisiológicos, dentre 

outros. 

Toghyani et al. (2010) avaliaram o desempenho de frangos de corte alimentados 

com pimenta preta e hortelã, e observaram aumento no ganho de peso aos 28 dias de 

idade quando os frangos foram suplementados com 4g/kg de hortelã, embora o peso final 

aos 42 dias não tenha apresentado alterações. 

Foram observadas (Tabela 3) diferenças significativas (P<0,05) para a 

percentagem de casca entre os níveis de pimenta do reino utilizados. Verificou-se efeito 

quadrático (Y= -0,251x2 + 0,143x + 10,04 R2 = 0,64), onde a partir da derivação da função, 

observou-se o ponto de melhor percentagem de casca (10,04%) ao nível 0,28% de 

inclusão de pimenta do reino nas rações. Estes resultados apresentaram-se superiores 

aos obtidos por Fernandes et al. (2009), quando estes avaliaram a inclusão de diferentes 

níveis de suplementação de vitamina K na dieta de poedeiras da linhagem HyLine® W36 

às 67 semanas de idade.  
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Segundo Parmar et al. (1997) e Toghyani et al. (2010), a piperina apresenta 

funções biomoleculares semelhantes às apresentadas por diversos compostos, dentre os 

quais encontram-se a vitamina K. Outrora, a utilização de fitogênicos que apresentem 

compostos biomoleculares ativos com funções semelhantes aos sintéticos, além de 

reduzir a utilização destes, também podem auxiliar na regulação de diversas funções 

metabólicas e, consequentemente, incrementar a produção das aves. 

 

Tabela 3. Peso do ovo (PEO), percentagem de albúmen (PEA), percentagem de gema (PEG), 

percentagem de casca (PEC), altura do albúmen (AA), altura da gema (AG), espessura da casca 

(EC), gravidade específica (GE), unidade Haugh (UH) e pigmentação da gema (PG) do ovo de 

poedeiras alimentadas com rações contendo níveis crescentes de pimenta do reino. 

 
Variáveis 

Níveis de inclusão de pimenta do reino (%) P 
Valor 

Efeito 
 

CV, 
% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

PEO, g 56,35 56,24 58,05 56,03 56,96 56,76 56,55 0,41 ns 2,30 
PEA, % 57,10 59,25 58,55 58,78 58,39 60,29 60,69 0,11 ns 2,87 
PEG, % 27,65 28,47 28,27 28,50 28,27 28,39 28,20 0,06 ns 4,10 
PEC, % 10,22 10,14 10,13 10,27 10,18 10,01 9,76 0,02 Q 1,88 
AA, mm  5,47 5,71 5,46 5,46 5,81 5,75 5,62 0,07 ns 3,45 
AG, mm 15,56 15,62 15,79 15,46 15,65 15,50 15,25 0,27 ns 1,89 
EC, µm 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,18 ns 1,92 
GE, g/mL  1087,42 1086,64 1086,17 1086,48 1086,56 1085,39 1085,85 0,06 ns 0,13 
UH 60,73 60,57 62,42 60,42 61,27 61,09 60,90 0,41 ns 2,15 
PG 5,43 5,60 5,75 5,54 5,73 5,85 5,78 0,09 ns 3,56 

CV - Coeficiente de variação. P Valor - Coeficiente de Probabilidade. Q - Efeito Quadrático (P<0,05). ns - 
não significativo. 
 

Para Trindade et al. (2007), a integridade da casca tem grande influência na 

qualidade do ovo, sendo um dos fatores que mais têm preocupado os produtores, pois a 

qualidade da mesma pode variar devido a vários fatores, e dentre estes, a utilização de 

aditivos fitogênicos, como a pimenta do reino, podem significar incrementos a qualidade 

do ovo sem a necessidade de utilização de compostos sintéticos nas rações. 

Nas demais variáveis de qualidade do ovo, não foram observadas diferenças 

significativas (P>0,05), onde os resultados destas apresentaram-se menores aos 

encontrados por Ting et al. (2011) que avaliando a função antioxidante da adição de 

flavonóides provenientes de frutas cítricas como fitogênicos em diferentes concentrações 

à dieta de poedeiras às 22 semanas de idade, também não observaram diferenças 

significativas, demonstrando que a inclusão de aditivos fitogênicos em diferentes 

concentrações não necessariamente ocasiona perdas na qualidade do ovo. 

Foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) nos resultados (Tabela 4) 

médios de triglicerídeos a partir da adição de diferentes níveis de pimenta do reino nas 
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dietas. Verificou-se efeito quadrático (Y= -48,56x2 + 76,51x + 228,97 R2 = 0,76), onde a 

partir da derivação da função, observou-se o ponto de melhor concentração de 

triglicerídeos (259,08 mg/dl-1) ao nível 0,78% de inclusão de pimenta do reino nas dietas. 

Borsa et al. (2006) afirmam que com o advento de metabolismo mais acelerado, 

poedeiras leves exigem maior mobilização de ácidos graxos e hormônios esteróides para 

síntese de gema que aves mais pesadas causando alterações significativas na 

concentração de triglicerídeos totais.  Parmar et al. (1997) afirmam ainda que, por ocasião 

da piperina como principio ativo, a inclusão de pimenta do reino em dietas para aves pode 

provocar alterações metabólicas, principalmente no catabolismo dos ácidos graxos e 

regulação do metabolismo energético, que proporcionam efeito direto sobre a resposta 

fisiológica das mesmas, onde a inclusão de um novo elemento nas dietas pode provocar 

incremento de mobilização de triglicerídeos dos tecidos a corrente sanguínea. 

 

Tabela 4. Glicose (GLI), triglicerídeos (TRIG), colesterol (COL) e pH sanguíneo de poedeiras alimentadas 
com rações contendo níveis crescentes de pimenta do reino. 

Variáveis 
 Níveis de inclusão de farinha de cará (%) P 

Valor 

Efeito 
 

CV, 
% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

GLI, mg/dl-1 225,50 218,50 210,50 199,50 232,00 207,50 199,00 0,17 ns 5,81 

TRIG, mg/dl-1 252,00 408,50 490,00 401,50 474,00 472,50 566,00 0,03 Q 14,73 

COL, mg/dl-1 163,00 163,00 168,00 165,00 166,50 168,00 167,50 0,57 ns 2,05 
Ph 6,48 6,52 6,80 6,58 6,54 7,12 6,92 0,29 ns 4,15 

CV - Coeficiente de variação. P Valor - Coeficiente de Probabilidade. Q - Efeito Quadrático (P<0,05). ns - 
não significativo. 

 

Concluiu-se que a pimenta do reino em rações para poedeiras leves pode ser 

utilizada como aditivo fitogênico sem ocasionar alterações no desempenho produtivo e na 

qualidade do ovo. Todavia, com o advento desta inclusão, apresenta redução do 

percentual de casca do ovo e incremento na concentração de triglicerídeos na corrente 

sanguínea. 
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