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Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão do prebiótico Mananoligossacarideo (MOS) na ração, 

com ou sem o efeito da Avilamicina (antibiótico promotor de crescimento – APC), sobre o desempenho de 
produção de ovos por ave, o peso de seus componentes (albúmen, gema, ovo, casca e massa) e a 
conversão alimentar por massa de ovo e por dúzia, em galinhas poedeiras da linhagem Isa Brown. Foram 
alojadas 468 aves, duas a duas, em gaiolas suspensas. O delineamento deu-se casualmente em seis 
tratamentos e 13 repetições, ou seja, cada unidade experimental consistiu em três gaiolas contendo seis 
aves, sendo: Tratamento 1, controle negativo (sem MOS e APC); Tratamento 2, controle positivo (sem MOS 
e com APC); Tratamento 3, ração sem APC e com 400g/t do MOS; Tratamento 4, ração sem APC e com 
200g/t do MOS; Tratamento 5, ração com APC e com 400g/t do MOS; Tratamento 6, ração com APC e com 
200g/t do MOS. Não foram observadas melhorias significativas (P>0,05) no desempenho das poedeiras por 
efeito dos tratamentos, talvez por efeito da ausência de desafio sanitário. No entanto, também não foram 
observadas diferenças (P>0,05) para o consumo das rações experimentais, o que indica a aceitabilidade 
dos animais ao prebiótico avaliado. 
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INTRODUÇÃO 
 As necessidades constantes de melhorias no 
desempenho financeiro e na eficiência 
alimentar representam pontos críticos para as 
criações comerciais de galinhas poedeiras. 
Neste contexto, a necessidade de eficiência 
no item alimentação, pela participação em 
70% dos custos no sistema de produção 
avícola. Com isso, merece destaque o uso de 
aditivos às rações de aves, pela possibilidade 
de aumentar a eficiência produtiva desses 
animais. Dentre os aditivos, salientam-se os 
antibióticos promotores de crescimento 
(APCs), rotineiramente utilizados nas rações 
comerciais, o que promove melhoria nos 
índices zootécnicos e maximiza a produção 
(TOLEDO et al 2007). Porém, observa-se que 
o uso indiscriminado desses antibióticos torna-
se um fator de risco à saúde humana. É fato 
atestado que o uso de antibióticos em doses 
subterapêuticas causa resistência bacteriana, 
isto por haver indícios crescentes de 
resistência a antibióticos por parte de 
bactérias patogênicas ao homem (TOLEDO et 
al 2007).  
Entretanto, nota-se que a retirada total dos 
antibióticos promotores de crescimento em 
criações comerciais resulta em menor 
lucratividade para o setor, pois ocorre 
diminuição média do desempenho em 3 a 7%, 

com impacto negativo sobre a saúde animal e 
aumento da mortalidade (TOLEDO et al, 
2007). Com isso, há necessidade do uso de 
novas estratégias a fim de contornar esses 
efeitos indesejáveis, o que salienta a 
investigação do uso dos prebióticos, sobretudo 
os mananoligossacarídeos, que vem como 
objetivo deste estudo. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 
 O experimento foi conduzido no Setor de 
Avicultura do Instituto Federal do Espírito 
Santo - IFES, Campus de Santa Teresa. 
Foram utilizadas 468 aves da marca comercial 
ISA BROWN, em quatro períodos 
experimentais de 28 dias cada, totalizando 16 
semanas de avaliação. O desempenho das 
aves foi avaliado por meio de produção de 
ovos por período, do peso médio dos ovos e 
de seus componentes, além da conversão 
alimentar (CA) por massa e por dúzia de ovos.  
Ao final de cada período foram coletados dois 
ovos por dia, durante três dias, em cada 
unidade experimental, totalizando-se 78 ovos 
por tratamento e, ao todo, 468 ovos por coleta 
periódica. Os ovos foram armazenados e após 
o último dia de coleta, pesados em uma 
balança de precisão de acordo com seu 
tratamento e repetição (grupos de seis ovos 
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por pesagem), para obtenção do peso médio. 
Em seguida, estes foram quebrados para 
separação do albúmen, gema e casca. As 
gemas foram reservadas e em seguida 
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pesadas. As cascas foram devidamente 
lavadas para que não se impregnassem com o 
albúmen, separadas e reservadas para sua 
devida secagem e posterior pesagem. O peso 
do albúmen foi obtido por diferença ([peso 
médio casca + peso médio gema] – peso 
médio total do ovo = peso médio do albúmen 
por unidade experimental). Os dados relativos 
ao desempenho de postura foram coletados 
diariamente por repetição, a tarde durante o 
recolhimento da postura. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado, com seis tratamentos e 13 
repetições, ou seja, cada unidade 
experimental consistiu em três gaiolas 
contendo seis aves, sendo: Tratamento 1, 
controle negativo (sem MOS e sem APC); 
Tratamento 2, controle positivo (sem MOS e 
com APC); Tratamento 3, ração sem APC e 
com 400g/t do MOS; Tratamento 4, ração sem 
APC e com 200g/t do MOS; Tratamento 5, 
ração com APC e com 400g/t do MOS; 
Tratamento 6, ração com APC e com 200g/t 
do MOS. As variáveis estudadas foram 
submetidas à análise de variância. As análises 
estatísticas foram efetuadas, com auxilio do 
programa SAEG, desenvolvido pela 
Universidade Federal de Viçosa – UFV, versão 
8.0 (1999). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Não foram observadas diferenças entre os 
tratamentos (P>0,05) para as variáveis 
estudadas. Isto pode estar relacionado pode 
estar relacionado ao baixo nível de desafio e 
ao alojamento das aves em baterias, o que 
impediu a reinfecção das poedeiras. Essa falta 
de desafio sanitário, provavelmente, não 
oportunizou aos aditivos (MOS e APC) 
plenitude de ação, corroborando os resultados 
obtidos por Ribeiro et al. (2010).  
Pelo fato de que as rações experimentais 
foram isonutritivas e isocalóricas, com 
variação apenas para a presença ou ausência 
dos aditivos (MOS e APC), adicionado ao fato 
da ausência de variação no consumo de ração 
(P>0,05) pelas aves submetidas aos diferentes 
tratamentos, pode-se inferir que os 
tratamentos foram capazes de disponibilizar 
às poedeiras, níveis energéticos similares. 
Segundo Leeson (1996), o nível energético da 

dieta está diretamente relacionado com os 
índices de postura. Esses resultados 
indicaram que a presença ou ausência dos 
aditivos estudados não interferiu na 
disponibilidade dos nutrientes da dieta, dentre 
esses a proteína cujo teor, segundo Leeson 
(1996) é o principal responsável pela variação 
do tamanho do ovo. 
 
Tabela 1 – Desempenho de poedeiras alimen-
tadas com rações contendo APC e/ou 
Prebiótico. 

Variáveis T11 T22 T33 T44 T55 T66 CV% 

Produção de 91,8 91,7 91,2 90,8 90,9 90,4 2,65 

ovos               

(%/ave.dia)               

Peso 59,8 60,1 60,2 60,4 60,5 60,7 2,15 

do ovo(g)               

Peso da  14,1 14 14,1 14,1 14,1 14,2 2,71 

gema (g)               

Peso do  40,1 40,6 40,7 40,7 41,1 41,1 2,85 

albúmen (g)               

Peso da  5,5 5,5 5,4 5,6 5,4 5,5 4,89 

casca (g)               

Massa de  54,8 55,1 54,8 54,8 55 55,2 3,12 

ovo                

(g/ave/dia)               

CA por  1,55 1,55 1,55 1,56 1,55 1,55 3,15 

massa de                

ovo (g/g)               

CA por dúzia  1,09 1,09 1,1 1,1 1,1 1 2,72 

(kg/dia)               
1sem MOS e sem APC; 2sem MOS e com APC); 3sem APC e com 400g/t de 
MOS; 4sem APC e com 200g/t do MOS; 5com APC e com 400g/t do MOS; 
6com APC e com 200g/t do MOS. 

 

CONCLUSÃO 
Os usos do prebiótico MOS e do APC 
Avilamicina, não influenciam o consumo de 
ração e a produtividade de poedeiras semi-
pesadas. 
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