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RESUMO 

Objetivou-se neste estudo determinar a energia metabolizável de rações para 
frangos de corte contendo níveis crescentes do resíduo do extrato de própolis verde 
sobre a energia metabolizável e parâmetros hematológicos. Utilizaram-se 24 frangos 
de corte da linhagem COBB, com 14 a 24 dias de idade, alojados em baterias 
metálicas, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com quatro 
tratamentos e cinco repetições de duas aves por unidade experimental. Foi utilizada 
a metodologia de coleta total de excretas, sendo que as mesmas eram coletas duas 
vezes ao dia, armazenadas em plásticos, e condicionadas em freezer até o final do 
experimento. Os tratamentos foram: T1 – sem resíduo de própolis verde; T2 - 1% de 
resíduo de própolis verde; T3 - 2% de resíduo de própolis verde; T4 - 3% de resíduo 
de própolis verde. Para avaliação da composição química das excretas, foram 
determinados os valores de energia metabolizável aparente (EMA) e aparente 
corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn). Aos 24 dias de idade foram coletadas 
amostras de sangue para análise do número de eritrócitos, hemoglobina, 
hematócrito, volume corpuscular médio e concentração média de hemoglobina 
corpuscular. Observou-se que a energia metabolizável aparente (EMA) e aparente 
corrigida para retenção de nitrogênio (EMAn) diminuíram de acordo com o aumento 
na inclusão de própolis na dieta, enquanto que não houve alterações nos 
parâmetros hematológicos. Conclui- se que, o resíduo do extrato de própolis verde 
utilizado na dieta para frangos de corte piora o aproveitamento da energia 
metabolizável da ração, não exercendo influência sobre os parâmetros 
hematológicos. 
PALAVRAS-CHAVE : Avicultura, desempenho, digestibilidade, hemácias 
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EFECT OF ADDITION OF GREEN PROPOLIS IN BROILER CHIC K DIETS ON 

METABOLIZABLE ENERGY UTILIZATION AND HEMATHOLOGICAL  
PARAMETERS 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this study was to determine the metabolizable energy diets for 
broilers with increasing levels of residue green propolis extract on the metabolizable 
energy and hematological parameters. We used 24 broilers COBB lineage, with 14-
24 days of age, housed in metal batteries, in a completely randomized design with 
four treatments and five replicates of two birds each. The methodology of total 
collection was used, and the same were collected twice daily, stored in plastic, and 
conditioned in a freezer until the end of the experiment. The treatments were: T1 - 
without propolis residue; T2 - 1% propolis residue; T3 - 2% propolis residue; T4 - 3% 
propolis residue. To evaluate the chemical composition of excreta were determined 
apparent metabolizable energy (AME) and nitrogen corrected apparent balance 
(AME). At 24 days of age blood samples were collected for analysis of erythrocytes, 
hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume and mean corpuscular 
hemoglobin concentration. It is apparent metabolizable energy (AME) and corrected 
apparent nitrogen retention (AME) decreased according to the increase in the 
inclusion of propolis in the diet, while there were no changes in hematological 
parameters. It is concluded that the residue of green propolis extract used in the diet 
for broilers worsening the utilization of metabolizable energy of the feed, not 
influencing the hematological parameters. 
KEYWORDS: Poultry, performance, digestibility, erythrocytes  
 

INTRODUÇÃO 
O conhecimento sobre a qualidade nutricional dos alimentos utilizados nas 

dietas para frangos de corte é de grande relevância considerando o emprego da 
nutrição de precisão. Mundialmente, a indústria de frangos de corte é uma das 
atividades que mais se destacam na receptividade de adoção de tecnologias com 
vistas na eficiência de produção de alimentos. 

Informações sobre a qualidade bromatológica dos ingredientes são 
necessárias, todavia, conhecer os ingredientes quimicamente e fisicamente não é o 
suficiente, igualmente relevante é conhecer quanto desse alimento o animal pode 
aproveitar. Nesse contexto, a digestibilidade é um parâmetro de avaliação das 
rações e ingredientes, sendo definida como a diferença na quantidade do nutriente 
consumido e posteriormente eliminado nas fezes (ROSTAGNO et al., 2011). Nos 
padrões de alimentação de aves, são listadas as necessidades nutricionais e 
composição de alimentos, porém, muitas dessas informações são limitadas, em 
razão do grande número de fatores envolvidos na obtenção desses dados 
(BERTECHINI, 2012). 

O uso da própolis na saúde animal é cada vez mais pesquisado devido aos 
bons resultados que vem alcançando. É usada como cicatrizante, anestésico, 
possuindo efeitos antibacterianos, anti-protozoário, antiviral, hepatoprotetora 
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(SFORCIN & BANKOVA, 2011), associada à propriedades antioxidantes, 
anticoccidianas e antinflamatórias (MARTINEZ et al., 2012). A aplicação e utilização 
na alimentação animal poderão contribuir para a diminuição do desperdício e da 
poluição ambiental, o que atualmente, tem sido motivo de preocupação mundial, 
além de fornecer aditivos a baixo custo para reduzir os custos de produção. 

A própolis é uma substância resinosa colhida pelas abelhas melíferas de 
diferentes exsudatos de plantas, tais como secreções de árvores, folhas e flores. 
Esta resina é utilizada pelas abelhas na proteção da colméia contra a proliferação de 
microrganismos, incluindo fungos e bactérias (BELLONI, 2011). Para a obtenção do 
extrato de própolis, adotam-se geralmente dois meios, o mais usado, usa a solução 
hidro alcoólica (CARDOZO et al., 2013), e o produto obtido é o extrato alcoólico, o 
outro meio utiliza o propilenoglicol e a partir dele, obtém-se o extrato glicólico.  

Desta forma, objetivou-se neste trabalho avaliar a energia metabolizável das 
dietas e parâmetros hematológicos de frangos de corte alimentados com diferentes 
níveis de própolis nas rações. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi conduzida nas instalações do setor de avicultura da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC Xanxerê, sendo utilizados 24 
frangos com 14 a 24 dias de idade, da linhagem COBB, de ambos os sexos, criados 
de acordo com as normas, manejos das granjas comerciais e do manual da 
linhagem, totalizando um período experimental de 10 dias, com protocolo ético de 
pesquisa aprovado pela CEUA/UNOESC, sob protocolo 028/2012.  

As aves foram alojadas em baterias metálicas, suspensas, equipadas com 
comedouro, bebedouro tipo nipple e com sistema de coleta total das fezes. As aves 
foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, compreendendo 
quatro tratamentos, constituídos por cinco repetições, com duas aves por unidade 
experimental (Tabela 1). Durante todo o período experimental, foram fornecidas 
água e ração à vontade. 

 
TABELA 1 . Tratamentos utilizados 

Tratamentos Quantidade Adicionada por Kg de 
ração 

g/Kg 

T1 0% resíduo do extrato de Própolis 
Verde 

0 

T2 1% resíduo do extrato de Própolis 
Verde 

10 

T3 2% resíduo do extrato de Própolis 
Verde 

20 

T4 3% resíduo do extrato de Própolis 
Verde 

30 

 
Utilizou-se o método de coleta total das excretas, realizando-se período de 

cinco dias de adaptação para um prévio consumo de ração, a fim de estabelecer as 
condições de equilíbrio dentro do trato digestório da ave. Posteriormente, completou-
se com cinco dias para efetuar as coletas diárias (8:00h e 16:00h) 
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das excretas, armazenadas em embalagens plásticas e condicionadas em freezer 
até o final do experimento. Ao final do período experimental, as excretas foram 
descongeladas, pesadas e homogeneizadas para retirada de amostras, colocadas 
em estufa de circulação forçada a 55ºC para pré-secagem, onde posteriormente 
foram analisadas no Laboratório de Bromatologia da UNOESC Xanxerê, de acordo 
com as técnicas descritas por GOMES & OLIVEIRA (2011). 

O método de coleta total de excretas foi utilizado para a determinação da 
energia metabolizável aparente (EMA) e corrigida para retenção de nitrogênio 
(EMAn). A energia metabolizável aparente (EMA) pode ser definida como a energia 
digestível menos a energia representada pela urina e gases, é a estimativa da 
energia dietética que está disponível para ser metabolizada pelo tecido animal 
(MELLO et al., 2009). 

Ao término do experimento, foi determinada a quantidade de ração consumida 
por unidade experimental durante os cinco dias de coleta. Uma vez obtidos os 
resultados das análises laboratoriais dos alimentos, da ração - referência, das 
rações - teste e das excretas, foram calculados os valores de EMA e de EMAn, por 
meio de equações propostas por (MATTERSON et al.,1965): 

EMA da ração (kcal/kg) =           EB ingerida - EB excretada 

                  MS ingerida 

EMAn da ração (kcal/kg) = EB ingerida - (EB excretada - 8,22 x BN) 

MS ingerida 

EB = energia bruta; 

BN = balanço de nitrogênio (N) = N ingerido - N excretado 

As rações experimentais (Tabela 2), a base de milho e de farelo de soja, 
foram formuladas para atenderem as exigências nutricionais das aves de acordo 
com ROSTAGNO et al. (2011), nas quais o resíduo da própolis verde foram 
adicionados à ração, desde o primeiro dia de consumo, além de serem pesadas a 
cada fornecimento, juntamente com as sobras de ração, para determinação do 
consumo de ração.  

No tocante, a análise hematológica, foram colhidos 3 mL de sangue periférico 
de cada animal por punção da veia braquial, aos 24 dias de idade, utilizando-se 
seringa descartável com capacidade para 5 mL. As amostras foram colocadas em 
tubos de ensaio com tampa de borracha contendo anticoagulante EDTA (ácido 
etileno diaminotetracético) a 10% em água destilada, fazendo-se a transferência de 
parte do sangue para lâmina de vidro (análises morfológicas e contagem diferencial 
de leucócitos). As lâminas foram examinadas ao microscópio de luz Olympus (BX51/ 
BX52), utilizando-se ocular 10x acoplada a uma objetiva de imersão de 100x, com 
aumento final de 1.000 vezes. 

A contagem dos eritrócitos foi realizada por método eletrônico. A dosagem de 
hemoglobina foi realizada pelo método espectrofotométrico, de seguinte sequência: 
preparar o reagente de cor, adicionando-se o conteúdo de um frasco (10 mL) a 990 
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ml de água destilada, misturar em frasco de cor âmbar e conservar entre 15 e 25°C. 
Após, foi feita dosagem do padrão em triplicata tomando três tubos de ensaio, 
colocar 5 mL do reagente de cor de uso e 0,02 mL do padrão, ambos pipetados, 
misturados e esperar cinco minutos, determinando-se as absorbâncias dos padrões 
no espectrofotômetro em 540nm, acertando o zero com água destilada e tirar a 
média dos resultados encontrados. Calcular o fator de calibração dividindo 10 pela 
média do padrão encontrada. Colocar em tubo de ensaio 5 mL do reagente de cor 
de uso e 0,02 mL de sangue total (teste); homogeneizar e esperar 6 minutos; 
determinar a absorbância do teste em 540nm. A determinação da hemoglobina é 
obtida através dos seguintes cálculos: divide-se o valor da absorbância do teste 
encontrada pela absorbância média do padrão e multiplica-se o valor encontrado por 
10, ou pelo método do fator, isto é, multiplica-se a absorbância do teste encontrada 
pelo fator de calibração. O resultado é expresso em hemoglobina (g/dl), de acordo 
com técnica descrita por FORTES (2004). 

O hematócrito foi contabilizado pelo método do microhematócrito, utilizando 
tubo capilar de 75x1,0mm, com centrifugação a 1200 rpm durante cinco minutos em 
centrífuga para microhematócrito, realizando posteriormente leitura no cartão 
próprio, expressando o resultado em porcentagem, de acordo com técnica descrita 
por MATOS & MATOS (1995). O volume globular médio (VGM), a qual expressa o 
valor médio do volume individual do eritrócito, foi determinado através da fórmula: 
VGM = VG x 10/nº de eritrócitos, com seu resultado expresso em micros cúbicos 
(µ3). A concentração de hemoglobina globular média (CHCM) expressa em 
porcentagem o volume ocupado pela hemoglobina, medindo a relação entre o peso 
da hemoglobina e o volume do eritrócito, sendo calculado pela fórmula CHCM = Hb 
x 100/ VGM, com o resultado sendo expresso em g/100dl. 

Os dados experimentais foram submetidos à análise de regressão linear e 
quadrática, através do software estatístico R. 

 

TABELA 2 . Composição alimentar e nutricional da ração 
Ingrediente Kg/1000kg de ração 

Milho¹ 548,95 
Farelo de Soja (46%) 380 
Óleo de Soja 30 
Fosfato Bicálcico 18,3 
Calcário 9,0 
Sal 4,9 
DL-Metionina (99%) 2,4 
L-Lisina HCl 1,0 
Cloreto Colina (60%) 1,0 
Suplemento vitamínico² 1,2 
Suplemento mineral³ 0,5 
Antioxidante4 0,1 

Valores Calculados Valor Nutricional  
Energia Met. kcal/kg 3000 
Proteína bruta 219,8 
Lisina dig. 11,63 
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Metionina dig. 5,44 
Met. + Cis. dig. 8,39 
Treonina dig. 7,55 
Triptofanodig. 2,46 
Arginina dig. 14,14 
Valina dig. 9,25 
Cálcio 9,02 
Fósforo disponível 4,51 
Sódio 2,13 
Potássio 8,49 
Cloro 3,77 

¹ A própolis foi adicionada em substituição ao milho em 1%, 2% e 3%. 
²Suplemento Vitamínico contendo por kg do produto: Vit. A - 10.000.000 U.I.; Vit. D3 -2.000.000 U.I.; 
Vit. E - 30.000 U.I.; Vit. B1 - 2,0g; Vit.B2 - 6,0g; Vit.B6 - 4,0g; Vit. B12 -0,015g; Ácido Pantotênico - 
12,0g; Biotina - 0,1g; Vit. K3 - 3,0g; Ácido Fólico - 1,0g; ÁcidoNicotínico - 50,0g; Selênio - 250,0mg; e 
Excipiente q.s.p - 1000g; 
³Suplemento mineral contendo por kg do produto: Ferro - 100,0g; Cobalto - 2,0g; Cobre -20,0g; 
Manganês - 160,0g; Zinco - 100,0g; Iodo - 2,0g; e Excipiente q.s.p - 1000g; 
4Butilhidroxi tolueno 99%. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Energia Metabolizável das rações dos frangos de corte contendo diferentes 
níveis de própolis, no período de 14 a 24 dias de idade está apresentada na Tabela 
3. Quanto maior adição da própolis, verificou-se alteração de forma negativa 
(P<0,05) na energia metabolizável da ração fornecida as aves no período estudado, 
avaliado pela EMA (Matéria Seca), EMAn (Matéria Seca), EMA (Matéria Natural) e 
EMAn (Matéria Natural). 

Nos processos metabólicos e de absorção de nutrientes, é possível que a 
redução dos valores de EMA possa ser resultado da menor capacidade dessas aves 
em metabolizar e reter os nutrientes (DUARTE et al., 2013; EYNG et al., 2014). Além 
disso, a ave ingere menor quantidade de água em razão da redução no consumo de 
alimentos (LELIS et al., 2010) e, sendo assim, pode ter havido concentração dos 
componentes da urina causando a redução nos valores de EMA. 

Conforme DOURADO et al. (2010), o método da coleta total possui algumas 
limitações que podem dificultar as estimativas de metabolizabilidade, incluindo a 
contaminação de excrementos com ração, penas e descamação da mucosa 
intestinal. Sendo assim, as excretas foram coletadas duas vezes ao dia, tendo os 
devidos manejos para evitar possíveis contaminações.  

CORTÉS et al. (2009) iniciaram as coletas com aves de 21 dias, comparando 
coleta com três ou cinco dias de duração, período este podendo variar dependendo 
das condições experimentais. Normalmente são utilizados três, cinco e sete para 
coleta de excretas de aves (MELLO et al., 2009). A utilização de aves jovens não é 
muito usual, não sendo indicada pelo fato que seu sistema digestório não estar 
completamente desenvolvido, ao passo que aves mais velhas possuem maior 
tamanho do trato digestório, maior capacidade de produção enzimática e de 
secreções gástricas. 
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Em geral, os ingredientes vegetais utilizados nas rações de frangos 
apresentam fatores anti-nutricionais, como polissacarídeos não amídicos e fitato, 
que dificultam a absorção de nutrientes e o desempenho de frangos. Segundo 
BARBOSA et al. (2008), as enzimas exógenas, melhoram a digestibilidade dos 
nutrientes, por meio da redução de fatores anti-nutricionais que promovem a quebra 
dos componentes da fibra e aumentam a disponibilidade de nutrientes para a 
digestão. Entretanto, deve-se ressaltar que, muitas vezes, as condições sanitárias e 
de manejo observadas em criações comerciais não são as mesmas das criações 
experimentais, onde as aves encontram-se em condições de mínimo estresse, 
tornando-se difícil verificar algum efeito digestivo quanto ao uso de própolis. 

Assim, pode-se pressupor que, como as rações foram isonutritivas, houve um 
efeito negativo da adição de própolis, possivelmente potencializado pelo aumento da 
quantidade de própolis na dieta e, consequentemente, a desestabilização do 
complexo nutritivo.  

 

TABELA 3 . Energia Metabolizável de rações de frangos de corte contendo 
diferentes níveis de própolis 

 EMA (Matéria 
Seca) 

EMAn 
(Matéria 
Seca) 

EMA (Matéria 
Natural) 

EMAn 
(Matéria 
Natural) 

0% Própolis 2819 2674 2732 2592 
1% Própolis 2658 2515 2509 2375 
2% Própolis 2302 2118 2226 2048 
3% Própolis 2301 2141 2267 2071 

CV (%) 2,34 3,45 2,16 3,16 
Regressão L* L* L* L* 

* Efeito Linear a 0,05 de significância 
 

CORRÊA et al. (2002), afirmam que a ação direta dos microrganismos na 
mucosa intestinal, assim como seus metabólitos ácidos biliares, toxinas e a amônia 
que são produzidas pela ação da urease bacteriana, apresentam um efeito irritativo 
à mucosa intestinal, fazendo com que a mucosa permaneça em um constante 
estado de leve inflamação, ocorrendo uma diminuição da capacidade de absorção 
de nutrientes, resultando em menor desempenho animal. 

A melhora no aproveitamento da energia metabolizável das aves alimentadas 
sem o extrato de própolis na dieta, deve-se à melhora da digestibilidade dos 
carboidratos e da proteína. SANTOS et al. (2003), ao incluirem diferentes níveis de 
massa seca de própolis na dieta de frangos de corte, observaram ausência de 
diferença significativa no consumo de ração, até o nível de 3% de inclusão.  

Conforme RIZZO et al. (2010), a busca no uso de ingredientes alternativos, 
verificaram que aves que receberam dieta com extratos vegetais de orégano, canela 
e óleo-resina de pimenta, não influenciaram a energia metabolizável aparente 
corrigida para balanço de nitrogênio (EMAn) e a digestibilidade da PB. Ainda, dietas 
com extratos vegetais podem favorecer a secreção enzimática e melhorar a 
digestibilidade dos nutrientes por estimularem a produção dos sucos gástricos e 
pancreático.  
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Os resultados das análises hematológicas de frangos de corte recebendo 
diferentes níveis de própolis na dieta estão apresentados na Tabela 4. Os valores 
descritos no presente trabalho estão semelhantes aos resultados de hemogramas 
de frangos citados por NORIEGA (2000). Os valores do grupo sem adição de extrato 
de própolis verde obtidos neste experimento, foram considerados normais e também 
usados como base para comparar com os resultados das aves que receberam a 
adição em sua dieta. 

 
TABELA 4 . Análises hematológicas de frangos de corte recebendo diferentes níveis 

de própolis na dieta 

 Eritrócito Hemoglobina 
(g/dl) 

Hematócrito 
(%) 

VCM1(µ3) CHCM2 
(g/100dl) 

0% Própolis 2,35 18,40 29,66 127 61,98 
1% Própolis 2,76 17,46 31,16 116 56,10 
2% Própolis 3,08 19,10 31,50 102 60,72 
3% Própolis 2,51 18,81 31,00 124 60,69 

CV (%) 12,8 7,73 7,77 11,65 6,76 
Regressão Ns Ns Ns Ns Ns 

1Volume corpuscular médio 
2Concentração média de hemoglobina  corpuscular 
nsnão-significativo 
 

Os valores da concentração da hemoglobina das aves com a dieta contendo a 
própolis não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os grupos. A 
concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e volume corpuscular 
médio (VCM) são utilizados para detectar a presença de anemia e avaliam a 
capacidade que a medula óssea tem de produzir hemácias de tamanho e 
capacidade metabólica normal, assim como o conteúdo de hemoglobina, sendo que 
sua função também é transportar o oxigênio (principalmente) e o gás carbônico (em 
menor quantidade) aos tecidos.  

O valor do índice de VCM apresentou-se normal nas aves grupo experimental 
quando comparado com o grupo sem adição de própolis, não havendo diferença 
estatística. O valor do índice de CHCM apresentou-se semelhante nas aves dos 
diferentes tratamentos testados. A concentração da hemoglobina é importante para 
determinar a capacidade de oxigenação tissular que prevalece nos seres vivos 
(NORIEGA, 2000) e também é importante para classificar um processo anêmico. 
HERNANDEZ (2000) relata que frangos desenvolvem-se muito rápido e apresentam 
restrições do tipo anatômicas e fisiológicas no sistema cardio-respiratório podendo 
ocorrer baixa oxigenação durante o período de crescimento. 

Verificou-se que não haver redução nos valores do hematócrito das aves 
alimentada com própolis, comparando ao grupo sem adição de própolis. Estes 
valores apresentaram-se normais, indicando um parâmetro não anêmico. O 
hematócrito permite avaliar a parte globular em uma amostra de sangue. Baixo 
índice de hematócrito pode ser observado em doenças agudas ou crônicas, 
septicemias e doenças hemorrágicas (CAMPBELL & DEIN, 1984).  
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que a Energia metabolizável aparente (EMA) e aparente corrigida 
pela retenção de nitrogênio (EMAn) foram afetados negativamente pela adição de 
diferentes níveis de resíduo do extrato de própolis verde na dieta, devido ao fato da 
baixa digestibilidade e aproveitamento deste produto pelo trato digestivo dos frangos 
de corte. Os parâmetros hematológicos não sofrem alterações em frangos de corte 
suplementados com própolis na dieta. 
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