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Introdução
A coccidiose é uma doença causada por
protozoários do gênero Eimeria, a qual causa
enterites e diarreia em decorrência da diminuição da
absorção intestinal de nutrientes. A má absorção de
nutrientes no intestino prejudica o desempenho do
crescimento dos frangos, diminuindo o ganho de
peso e comprometendo a qualidade da carcaça.
Para minimizar esse problema, aditivos naturais
estão sendo estudados para substituir os
antibióticos promotores de crescimento. Dentre as
opções está o ácido butírico, que é uma molécula
que acidifica o trato gastrintestinal da ave,
selecionando a microbiota de interesse.

da carcaça, foi retirada uma alíquota para as
análises bromatológicas.

Resultados e Discussão
Não houve efeito dos aditivos sobre as variáveis de
composição da carcaça (Tabela1), demonstrando
que o ácido butírico, e até mesmo o antibiótico, não
alteram a composição da carcaça.
Tabela 1. Composição da carcaça de frangos de
corte alimentados com ácido butírico em alternativa
aos antibióticos promotores de crescimento.
Variáveis1
MS, %
PB, %
EE, %
MM, %

Objetivo
O objetivo deste trabalho foi avaliar o ácido butírico,
livre ou microencapsulado, como aditivo alternativo
aos antibióticos em dietas para frangos de corte
desafiados com Eimeria spp. sobre a composição
da carcaça.

Material e Métodos
Foram utilizados 900 pintos de corte com um dia de
idade, machos, da linhagem Cobb, distribuídos num
delineamento inteiramente casualizado com cinco
tratamentos e seis repetições de 30 aves por boxe.
Os tratamentos foram: ração basal (sem aditivos
promotores de crescimento), ração basal +
antibióticos, ração basal + ácido butírico livre, ração
basal mais ácido butírico microencapsulado, e ração
basal + a mistura de ácido butírico livre +
microencapsulado. Aos 16 dias de idade, os frangos
foram inoculados oralmente com 0,5 mL de solução
contendo espécies de Eimeria spp. Aos 42 dias de
idade foi escolhida, aleatoriamente, uma ave por
boxe para as análises de composição de carcaça.
As aves foram sacrificadas, seguidas de sangria,
escalda e depenação, sendo na sequencia
congeladas a - 20 °C. Com a ajuda de uma serra de
fita, as carcaças foram cortadas em pequenos
pedaços,
os
quais
foram
moídos
e
homogeneizados. De uma amostra representativa
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Controle
32,39
51,92
31,37
6,70

Dietas
Ácido butírico2
EPM
P
Antibióticos
L
M
L+M
33,23 32,46 32,66
32,82
0,24 0,836
54,31 53,09 51,98
52,11
0,78 0,866
34,00 34,31 36,72
37,57
0,89 0,192
6,84 6,64 6,75
6,68
0,16 0,996

1MS,

matéria seca; PB, proteína bruta; EE, extrato etéreo; MM, matéria
mineral. 2L, livre; M, microencapsulado; L+M, mistura de livre e
microencapsulado.

Na literatura, observa-se que os ácidos orgânicos
não alteram o rendimento de carcaça de frangos de
corte1. Ainda, constata-se que a deposição de
gordura abdominal e muscular não é alterada com o
uso de doses de ácido butírico similares às deste
trabalho. No entanto, com doses superiores (3.000
ppm), foi possível observar melhora nas variáveis
supracitadas2.

Conclusões
O ácido butírico, livre ou microencapsulado, bem
como o antibiótico, não alteram a composição da
carcaça de frangos de corte.
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