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Introdução 

Uma das etapas de grande relevância na produção dos frangos de corte se dá 

no processo de incubação, como a entrada dos ovos férteis e a transformação biológica 

dos mesmos em pintainhos de um dia. Conforme relatado por DA SILVA et al., (2017) 

a qualidade do ovo incubado é fundamental para a eclosão das aves, onde a má 

qualidade dos ovos incubáveis atua diretamente na baixa qualidade do pintainho. 

O processo de incubação representa cerca de 30% de todo o ciclo do frango de 

corte. Desta forma, a produtividade dos animais está relacionada aos resultados 

obtidos na primeira semana pós-eclosão que dependem diretamente do 

desenvolvimento embrionário durante a incubação dos ovos (MESQUITA, 2011). 

Pesquisas científicas que abordam as fases de incubação e o desenvolvimento 

embrionário dos pintainhos, e que antecedem a vida pós eclosão, são escassas e se 

fazem necessárias para a obtenção de melhores índices zootécnicos dos plantéis 

avícolas (RUFINO et al., 2014). 

A qualidade dos ovos férteis é influenciada por vários fatores como sanidade, 

nutrição, genética e pela idade da matriz. Quanto mais velha, maior o tamanho do ovo 

produzido e menor a absorção de cálcio e a deposição de carbonato de cálcio no útero 

para a formação da casca. Com isso, matrizes velhas produzem ovos com casca fina, 

que vem a trincar com mais facilidade (SCHADECK, 2020) e diminuindo as taxas de 

eclosão. Também, à medida que há o envelhecimento das matrizes, ocorre menor, 

produção de folículos grandes, reduzindo a ovulação e consequentemente 

ocasionando a redução na taxa de postura das aves o que implica diretamente nos 

índices de incubação. 

Já quando as matrizes são novas, há também interferência na composição 

química do ovo, devido à menor quantidade de albúmen, gema e qualidade da casca 

dos ovos, apresentando menor desempenho quando comparada a matrizes mais 

velhas (MARTINI & DE FREITAS, 2019). As matrizes jovens produzem ovos e 

pintainhos mais leves, além de menor eclodibilidade e maior mortalidade embrionária. 

mailto:fariakita@gmail.com
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Os ovos das matrizes jovens têm menor quantidade de poros na casca, as membranas 

e cutículas são mais espessas, o albúmen é viscoso e possui menor fonte de nutrientes, 

fatores esses que contribuem para a formação dos pintainhos menores e com maiores 

riscos de serem não saudáveis (SANTANA et al., 2013). 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da idade 

em semanas de matrizes Cobb sobre os índices de produtividade em um incubatório 

incubatório industrial de grande porte. 

Material e métodos 

Foram determinados os índices de eclodibilidade, fertilidade e mortalidade 

embrionária de 21.691 e 16.474 ovos de matrizes de 39 e 57 semanas de idade, 

respectivamente, ambas das linhagens Cobb, em um incubatório industrial de grande 

porte localizado em Herval Velho - RS, Brasil. 

Após a coleta no matrizeiro, os ovos foram estocados entre 18 e 19°C e 65% de 

umidade durante três dias e selecionados na classificação manual. Após a seleção 

foram colocados nas bandejas de incubação para que foram dispostas nos carrinhos 

de incubação. Antes de serem colocados na incubadora, passaram pelo processo de 

pré-aquecimento, temperatura inicial de 22°C, posteriormente 29°C durante 8 horas, 

com 55% de umidade. Foram então colocados em incubadora de estágio múltiplo, por 

um período de18 dias. Durante este período, a temperatura se manteve a 37,4°C e 

57% de umidade, sendo realizada renovação constante de ar e viragem dos ovos de 

hora em hora a 45° para a direita e esquerda de hora em hora. 

No dia 18 da incubação, houve a transferência dos ovos para o nascedouro, no 

qual permaneceram por três dias sob temperatura de 36,9°C e 56% de umidade inicial, 

sendo est elevada para 70% após a eclosão de 5% dos ovos. 

A retirada dos pintos do nascedouro foi feita quando 5% ainda estava com o 

pescoço úmido. Após este procedimento houve a seleção, sendo descartados aqueles 

com desidratação, umbigo mal cicatrizado, onfalite, vísceras expostas, problemas de 

conformação e os pequenos ou atrasados. Os ovos não eclodidos foram quebrados 

para análise de mortalidade embrionária. 

Os índices de eclodibilidade, mortalidade embrionária e fertilidade foram 

calculados segundo as seguintes equações: E = (Pb + Pa) / Oi x 100; M = [(n / Of)] x 

100; F = (Of/Oi) x 100; Refere-se: E, eclodibilidade, M, mortalidade; F, fertilidade; n, 

número de embriões mortos; Of, ovos férteis; Oi, ovos incubados; Pa, pintos atrasados; 

e Pb, pintos bons. 
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Os dados de incubação e mortalidade foram submetidos ao teste de Chi- 

Quadrado com a finalidade de avaliar as diferentes idades das matrizes de corte. As 

análises não paramétricas de frequência foram realizadas nos dados definidos como 

porcentagens do total de ovos incubados em cada uma das idades. O nível de 

significância utilizado foi de 5%. 

 
Resultados e discussão 

Ao avaliar os índices de produtividade de matrizes Cobb houve efeito 

significativo (p<0.0001) da idade das aves, sendo que matrizes de 39 semanas 

apresentaram uma maior porcentagem de nascidos e menor porcentagem de inférteis 

quando comparado as matrizes de 57 semanas (Tabela 1). 

O percentual de mortalidade durante a incubação demonstrou-se bastante 

similar entre as duas idades, porém quando se avaliou os períodos nos quais ocorreu, 

evidenciou-se diferença entre elas(p<0.0001). Enquanto as aves mais jovens 

produzem embriões de mortalidade superior no período da incubação (0 a 7 dias), o 

contrário ocorre com aves mais velhas, as quais apresentam maior mortalidade em 

períodos mais avançados da incubação (15 a 21 dias). 

 
Tabela 1. Índices de produtividade e período de mortalidade embrionária em ovos 

férteis de matrizes de frangos de corte de 39 e 57 semanas de idade. 

 
 
 

<0.0001 

 
 
 
 

<0.0001 

 
Teste de Chi-quadrado a 5% de probabilidade. d: dias 

 

 
A maior mortalidade no período final de incubação e maior porcentagem de ovos 

inférteis das matrizes com 57 semanas, podem ser explicadas pela piora da qualidade 

da casca de ovos de matrizes mais velhas quando comparada àquelas mais jovens. 

Os ovos de matrizes velhas possuem casca mais fina e mais porosa favorecendo as 

Semanas Inférteis Mortalidade Nascidos P-Valor 

  4.38%   

39 2.08% (451/21691) (950/21691) 93.54(20290/21691)  

 11.46% 5.42% 83.12%  

57 (1888/16474) (893/16474) (13693/16474)  

 Mortalidade 0-7 d Mortalidade 8-14 d Mortalidade 15-21 d  

39 52.26% (497/951) 4.84% (46/951) 42.9% (408/951)  

57 41.09 (309/752) 4.65% (35/752) 54.26% (408/752)  
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trocas gasosas e a perda de água, o que resulta em maior mortalidade embrionária 

devido a desidratação excessiva dos ovos (FRANCO et al., 2019). Assim, é primordial 

se ter um maior controle da umidade durante a incubação, proporcionando um 

ambiente com maior umidade relativa durante o período de incubação (DE CAMARGO 

et al., 2019). 

A alta mortalidade na fase inicial de incubação das matrizes mais jovens pode 

ser explicada devida a menor quantidade e qualidade de albúmen. Conforme relatado 

por ZHU et al., (2020) dentre as principais funções do albúmen estão, proteger a gema 

e o embrião de possíveis patógenos e suprir o futuro pintainho com nutrientes 

necessários para o seu desenvolvimento. 

Neste componente do ovo existem enzimas com propriedades antibacterianas 

que auxiliam nesta proteção embrionária (DE PAULA et al., 2021), estas alterações 

podem interferir na concentração de glicose no sangue do embrião, retardando seu 

desenvolvimento. Desta forma matrizes mais novas que depositam menor quantidade 

de albúmen e gema podem desencadear maior mortalidade no terço inicial de 

incubação, porém não influência na parte final de incubação quando a ave já tem seu 

desenvolvimento embrionário avançado. 

 
Conclusão 

A idade de matrizes Cobb influencia os índices de produtividade obtidos no 

incubatório, matrizes mais jovens possuem maior fertilidade. A mortalidade dos 

embriões no período inicial de sua formação é maior para matrizes mais jovens, em 

contrapartida matrizes de idade mais avançada geram embriões com maior ocorrência 

de mortalidade no período final da incubação. 
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Introdução 

As galinhas possuem comportamentos semelhantes aos encontrados em 

animais considerados inteligentes, pois, apresentam capacidade de perceberem 

intervalos de tempo, realizam interações sociais, possuem emoções, personalidades 

distintas, raciocínio lógico e ainda são capazes de demonstrar autocontrole (MARINO, 

2017). Porém, ao serem submetidas a situações de medo e frustração, as aves 

apresentam comportamentos negativos, que podem ocasionar prejuízos em seu bem- 

estar. 

Os principais comportamentos prejudiciais são a bicagem de penas e o 

canibalismo, pois ocasionam dor, lesões e podem levar as aves a morte. Eles 

representam grandes problemas dentro da avicultura industrial, pois dificultam a 

convivência em sociedade e prejudicam a produtividade (STAAVEREN, 2021). Para 

reduzir os problemas ocasionados pela bicagem de penas e canibalismo, a debicagem 

é amplamente utilizada nos plantéis avícolas. A prática consiste na remoção parcial do 

bico, com o auxílio de equipamentos específicos. O método ainda busca, quando bem 

realizado, diminuir o desperdício de ração, bicagem em ovos e estresse ocasionado 

pela hierarquia 

Apesar dos benefícios, a realização da debicagem pelos métodos convencionais 

com lâmina quente pode ser prejudicial para as aves, já que podem ocasionar dor no 

curto e longo prazo, redução no consumo de ração, hemorragias e mortalidade. 

Pensando em diminuir o sofrimento das aves e proporcionar melhores condições para 

o seu desenvolvimento, a técnica de debicagem por radiação infravermelha vem sendo 

utilizada na avicultura como uma alternativa menos invasiva. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de poedeiras 

leves em fase inicial submetidas a três diferentes protocolos de debicagem. 
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Material e métodos 

O experimento foi realizado nas instalações da Granja Acampamento, localizada 

no município de Regente Feijó – SP. Foram utilizados 120 pintos da linhagem Dekalb 

White com peso médio de 33 gramas, oriundos de matrizes jovens. De acordo com a 

classificação da própria empresa, as matrizes apresentavam idade entre 25 e 29 

semanas. 

As aves foram alojadas em galpão convencional, distribuídas aleatoriamente em 

três tratamentos de cinco repetições cada. Durante o período experimental, a 

densidade foi de 312,5 cm² por ave. Os tratamentos foram: LQ - debicagem com lâmina 

quente (holandesa); RI moderada e RI avançada. O método de LQ foi realizado no 

sétimo dia de vida das aves, com a utilização do debicador Verschuuren® na 

temperatura de 750ºC. O corte foi realizado em “V” com distância de 1 mm da narina. 

A debicagem por RI moderada e avançada foram realizadas no incubatório, no primeiro 

dia de vida das aves, com a utilização do equipamento Poultry Servisse Provessor® da 

Nova Tech Engenharia. A distância da narina foi de 1,8 mm para ambos os métodos, 

com intensidade de luz de 38 nm para o método moderado e 40 para avançado e 

espelho de alumínio para reflexão do laser na parte inferior do bico. 

O fornecimento de água e ração foi ad libitum, com as aves submetidas a um 

programa de 23 horas de luz até a terceira semana e 12 horas da quarta a sexta 

semana de vida. 

O desempenho foi avaliado no período de 1 a 6 semanas de vida das aves por 

meio do consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e viabilidade criatória. 

Os dados foram submetidos a análise de variância e, quando os tratamentos 

apresentaram efeito significativo, foram comparados pelo teste de Tukey à 5% de 

probabilidade. 

 
Resultados e discussão 

As aves submetidas à debicagem por RI avançada apresentaram maior consumo de 

ração e também menor viabilidade em relação às aves debicadas por lâmina quente, não 

havendo diferença significativa entre a debicagem por RI moderada e os demais métodos para 

essas variáveis. Em relação ao peso, a debicagem por RI, tanto moderada como avançada, 

resultou em maior ganho de peso das aves em comparação à lâmina quente. Entretanto, não 

houve efeito significativo dos métodos de debicagem avaliados sobre a conversão alimentar 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Valores médios e desvio padrão do consumo de ração (CR, g), ganho de 
peso (GP, g), conversão alimentar (CA) e viabilidade (VB %) de poedeiras leves no 
período de 1 a 6 semanas submetidas a diferentes protocolos de debicagem. 
  Debicagem   

Variáveis 
LQ1 

RI 
   

 Valor de p 

  Moderada2 Avançada3  

CR 21,08±1,84b 22,07±1,62 ab 24,13±1,46a 0,035 

GP 9,17±0,24b 9,97±0,37a 9,68±0,12a 0,002 

CA 2,30±0,21 2,21±0,12 2,49±0,16 0,053 

VB 97,86±2,55a 96,92±2,04ab 92,82±3,33b 0,026 

1Debicagem por lâmina quente (holandesa); 
2
Infravermelho com intensidade de luz de 38 nm; 

3
Infravermelho com 

intensidade de luz de 40nm. 

 

O maior ganho de peso observado nos grupos submetidos à debicagem por 

infravermelho sugerem que o método, independente da severidade, pode proporcionar 

melhores condições para o desenvolvimento das aves. Dennis e Cheng (2012), relataram que 

aves submetidas a debicagem por RI apresentam maior ganho de peso, pois o formato do bico 

favorece a expressão do comportamento alimentar natural. O ganho de peso nesse período é 

de extrema importância para o desempenho futuro da ave, já que nesse período acontece a 

onda de crescimento responsável pelo desenvolvimento do sistema imune e digestório 

(RIBEIRO e GAMBARO, 2019). 

Em relação ao consumo de ração e mortalidade, os resultados obtidos sugerem que 

houve equivalência entre o método por lâmina quente e a debicagem por radiação 

infravermelha moderada. Considerando que a debicagem com lâmina quente requer manejo 

individual das aves nas granjas, causa estresse e necessita de profissionais capacitados, a 

debicagem por radiação infravermelha moderada realizada ainda no incubatório em 

equipamento específico pode ser uma alternativa promissora. 

Segundo Petrolli et al, (2017) aves debicadas por radiação infravermelha apresentam 

bicos mais longos, que permite melhor apreensão de alimento e consumo de ração. Além disso, 

a queda gradual do bico ocasionado por esse tipo de debicagem permite que as aves se 

adaptem mais facilmente a ingestão de alimento. No método com lâmina quente, essa 

adaptação é mais lenta, o que reduz o consumo de ração e consequentemente impacta sobre 

o ganho de peso (DENNIS e CHENG, 2012). 

Entretanto, apesar do maior consumo de ração observado com a debicagem por 

radiação infravermelha avançada, a maior mortalidade observada nesse grupo implica que, em 

pintainhas oriundas de matrizes jovens, esse método deve ser repensado e novos ajustes 

devem ser implementados, uma vez que essas aves apresentam baixo peso e tamanho 



26  

corporal. A debicagem por RI possui vantagens como ausência de feridas, sangramentos e 

infecções, tratamento sem estresse com realização junto a sexagem, ajuste automatizado e 

preciso. Porém, para que tenha sucesso, é necessário uniformidade no lote, pois a variação de 

tamanho das aves pode ocasionar complicações, já que o ajuste individual do equipamento é 

inviável. Além disso, após o tratamento são necessários altos padrões de manejos, pois o bico 

possui sensibilidade nos primeiros dias de vida da ave (HAIDER, 2012; NIEKERK, 2011). 

Segundo Swenson e Ghe (2014), o tratamento de bico por infravermelho pode resultar na 

redução da resposta sensorial na área tratada até o décimo primeiro dia após a realização. 

 
Conclusão 

A debicagem por radiação infravermelha moderada é uma alternativa para 

substituir a debicagem holandesa, uma vez que proporciona melhor ganho de peso, 

sem causar acréscimos na mortalidade em aves oriundas de matrizes jovens. 
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Introdução 

A gema dos ovos possui ácidos graxos poli-insaturados que elevam a susceptibilidade 

a processos oxidativos causados por espécies reativas ao oxigênio. Durante a 

incubação, a produção desses radicais é intensificada, predispondo a danos que 

comprometem o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução de aves. 

Antioxidantes lipossolúveis fornecidos na dieta materna são facilmente transferidos 

para gema e se acumulam nos tecidos embrionários (Surai, 2016) e os efeitos de 

diferentes fontes de carotenoides e vitaminas tem sido testados na dieta de matrizes 

para reduzir os processos de peroxidação nos reprodutores, ovos e progênie 

(Bonagurio et al, 2020). 

Desta forma, a hipótese de que a VE associada a TFE melhoraria o estado oxidativo 

dos embriões de codornas foi testada. Diante disto, objetivou-se avaliar os efeitos da 

suplementação de vitamina E e do extrato floral de Tagetes erecta (TFE) na dieta de 

reprodutores de codornas japoneses sobre o estado oxidativo e desempenho da 

progênie. 

 
Material e métodos 

Foram utilizadas 480 codornas japonesas distribuídas num delineamento inteiramente 

casualizado, sendo 5 tratamentos (dietas) com 12 repetições (gaiolas) de 8 aves cada 

(6 fêmeas+2 machos). As dietas utilizadas foram: controle (25 mg/kg VE) e 4 doses de 

VE associadas a TFE (25, 100, 175 e 250 mg/kg VE + 3 g/kg de TFE). A VE utilizada 

foi na forma de acetado de tocoferol (500 g/kg de produto; Basf®). Foi utilizado extrato 

floral desidratado de Tajetes erecta de origem comercial, o qual continha 20 g de 

xantofilas/kg de produto (3 g TFE = 60 mg de xantofilas/kg de ração). As dietas foram 

formuladas baseadas em milho e farelo de soja, de acordo com a composição dos 

ingredientes e exigências nutricionais para codornas em fase de postura das tabelas 

brasileiras de aves e suínos (Rostagno et al, 2017). A exigência de VE na dieta basal 

seguiu recomendação do NRC (1994), a qual é 25 mg/kg de ração. 

Os ovos férteis das matrizes foram coletados e incubados em incubadora vertical com 

viragem a automática (Incubadora Petersime®, modelo Labo 13) com 60% de umidade 

e 37,4 ºC, até 14,5 dias e 37,0 °C e 70% umidade na câmara de eclosão (Incubadora 
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Petersime®, modelo Labo 9). Amostras de gema, de saco vitelínico e de fígado foram 

coletadas a peroxidação lipídica foi determinada pela análise de substâncias reativas 

ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), que mensura a produção de malonaldeído (MDA) e o 

estado oxidativo foi avaliado pela análise de inibição (%) do radical DPPH (2,2-difenil- 

1-picril-hidrazil). 

 
Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa Statistical 

Analysis System (SAS®) e consideradas significativas quando P<0,05. Analisaram-se 

por regressão os tratamentos com associação VE+TFE. Testes de contrastes 

ortogonais foram realizados comparando a dieta controle 25VE contra a dieta 

25VE+TFE, C1 = µ2 - µ1, sendo µ2 = 25VE+TFE e µ1 = 25VE; e o contraste entre a 

dieta controle 25VE contra a média unificada das dietas VE+TFE: 

 

, sendo: µ1 = 25VE; µ2 = 25VE+TFE; µ3 = 100VE+TFE; µ4 = 

175VE+TFE e µ5 = 250VE+TFE. 

 
Resultados e discussão 

A peroxidação lipídica (Tabela 1) avaliada na gema, no vitelo e no fígado de embriões 

e pintinhos reduziu linearmente com o fornecimento de doses crescentes de vitamina 

E. No entanto, a peroxidação apresentou um máximo de redução na gema fresca, na 

dosagem de 189 mg VE/kg de ração. Na análise de contrastes, a inclusão de TFE (3 

g/kg) resultou em redução da peroxidação lipídica na gema, não possuindo efeito no 

vitelo e no fígado do embrião/pintinho. 

Nas análises de inibição do radical DPPH (Tabela 2), houve aumento linear na 

percentagem de inibição do DPPH na gema, no fígado e no vitelo de embriões com 11 

e 15 d quando doses de VE foram fornecidas as matrizes, indicando melhora no estado 

oxidativo. Já no vitelo residual do pintinho de 1 d houve aumento quadrático na inibição 

(%) do radical DPPH. Testes de contrastes demonstraram que o TFE isolado não 

melhorou o estado oxidativo da gema, do vitelo e do fígado. A capacidade antioxidante 

do TFE tem sido reportada em trabalhos in vitro (Ingkasupart et al, 2015) e esta 

característica é atribuída aos carotenoides luteína e zeaxantina presentes no extrato. 

O fornecimento de doses acima de 1% de TFE na dieta de poedeiras elevou a 

concentração de luteína na gema (Kim 2014). Doses de 250 mg/kg de luteína se 

mostraram eficientes para reduzir a peroxidação lipídica da gema de ovos de galinhas 
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(Englmaierová et al, 2013) e doses de 40 mg/kg foram capazes de aumentar a atividade 

de SOD no fígado, porém, sem efeito sobre a peroxidação lipídica hepática (Jang et al, 

2014). Apesar disso, até o momento desconhecemos a publicação de estudos que 

avaliaram TFE como fonte de luteína sobre o status antioxidante durante o 

desenvolvimento embrionário aqui relatados, sendo a maioria focados nos efeitos 

sobre o desempenho, qualidade de ovos, pigmentação da gema e da carne. 

 

Tabela 1. Análises das médias da peroxidação lipídica medida pela dosagem de MDA 
(µg/g) na gema, no vitelo de ovos e no fígado de embrião e de pintinhos (n= 5) de 
codornas japonesas alimentadas com diferentes níveis de vitamina E (VE) associada 
ou não a extrato de Tajetes erecta (TFE). 

   Vitelo   Fígado  

 Gema 
fresca 

Embrião 
(11 d) 

Embrião 
(15 d) 

Pintinho 
(1 d) 

Embrião 
(15 d) 

Pintinho 
(1 d) 

Pintinho 
(3 d) 

25VE 1,1 2,83 5,73 5,55 5,38 3,49 3,28 

3TFE+25VE 0,94 2,89 5,73 5,56 5,4 3,37 3,36 

3TFE+100VE 0,66 1,99 4,75 4,94 4,81 3,31 3,34 

3TFE+175VE 0,57 1,87 4,52 3,43 4,74 3,08 2,52 

3TFE+250VE 0,65 1,1 3,83 3,11 4,51 2,81 2,43 

VE+TFE¹ 0,69 1,96 4,71 4,21 4,86 3,14 2,92 

EPM 0,07 0,136 0,263 0,439 0,116 0,131 0,194 

P-Valor        

Linear 0,002 <0,0014 <0,0015 <0,0016 <0,001 <0,0018 <0,0019 

Quadrático <0,0013 0,563 0,325 0,473 0,0267 0,093 0,806 

C² 0,023 0,595 0,991 0,981 0,823 0,206 0,550 
VE: Vitamina E; TFE: Extrato floral de Tagetes erecta; C: Contraste. ¹Média entre as dietas com TFE. ²Contraste 
entre 25VE vs. 25VE+TFE. 

3
Gema: 1,06424 - 0,0053VE + 0,000014VE²; 0,90 

4Vitelo Embrião (11 d): 2,0933 - 0,0072VE; 0,89 
5
Vitelo Embrião (15 d): 5,9773 - 0,0079VE; 0,86 

6Vitelo residual Pintinho (1 d): 5,8806 - 0,0119VE; 0,82 
7
Fígado Embrião (15 d): 5,5542 - 0,0078VE + 0,0000153VE²; 

0,85; 255 VE 
8
Fígado Pintinho (1 d): 3,49977 - 0,0025VE; 0,75 

9Fígado Pintinho (3 d): 3,57690 - 0,0048VE; 0,75 

 

O fornecimento de TFE (3 g/kg) reduziu a peroxidação lipídica na gema, sendo que 189 

mg VE + 3 g/kg TFE demonstrou menor valor de peroxidação lipídica na gema fresca. 

A suplementação sozinha de VE poderia requerer uma dosagem maior para atingir 

mínimos valores de MDA, já que o TFE também demonstrou sobre o estado 

antioxidante. Apesar disto, durante o desenvolvimento embrionário o uso de 3 g/kg de 

TFE não foi suficiente para promover melhoras no estado oxidativo e proteger o 

embrião durante o intenso metabolismo oxidativo que ocorre durante a incubação, o 

qual é intensificado nas etapas finais de incubação, quando o embrião para da 

respiração corioalantóide para pulmonar (Panda e Cherian, 2014). Diante disto, sugere- 

se que doses acima de 3 g/kg de TFE (ou 60 mg/kg de xantofilas) sejam testadas para 
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avaliar o uso deste como fonte de antioxidante em ovos férteis para o período de 

desenvolvimento embrionário. 

Tabela 2. Análises das médias de estado oxidativo mensurada pela inibição do radical 
DPPH (%) na gema, no vitelo e no fígado de embrião e de pintinhos (n= 5) de codornas 
japonesas alimentadas com diferentes níveis de vitamina E (VE) associada ou não a 
extrato de Tajetes erecta (TFE). 
  Vitelo   Fígado  

 Gema 
fresca 

Embrião 
(11 d) 

Embrião 
(15 d) 

Pintinho 
(1 d) 

Pintinho 
(1 d) 

Pintinho 
(3 d) 

25VE 13,91 18,17 16,78 38,67 50,23 32,64 

3TFE+25VE 15,83 18,65 17,32 40,02 50,55 31,14 

3TFE+100VE 20,84 26,32 34,24 59,21 68,5 34,19 

3TFE+175VE 29,14 31,37 41,66 82,33 76,66 37,53 

3TFE+250VE 33,06 33,01 64,64 80,74 89,63 38,69 

Média VE+TFE¹ 24,71 27,35 39,63 65,00 70,11 35,38 

EPM 2,22 1,91 2,83 3,43 2,58 2,18 

Linear <0,0013 <0,0014 <0,0015 <0,0016 <0,0017 <0,0018 

Quadrático 0,641 0,002 0,153 <0,001 0,127 0,377 

C² 0,189 0,699 0,766 0,543 0,856 0,346 
VE: Vitamina E; TFE: Extrato floral de Tagetes erecta; L: Linear; Q: Quadrático; C: Contraste. 
¹Média entre as dietas com TFE. ²Contraste de 25VE vs. 25VE+TFE. 

3
Gema: 13,7155 + 0,080VE; R

2
: 0,88. 

4
Vitelo 

Embrião (11 d): 15,3416 + 0,1374VE - 0,00026VE²; R
2
: 0,91; 264 VE. 

5
Vitelo Embrião (15 d): 11,9700 + 0,2012VE; 

R
2
: 0,94. 

6
Vitelo Pintinho (1 d): 28,2976 + 0,4453VE - 0,00092VE²; R

2
: 0,95; 241 VE. 

7
Fígado Pintinho (1 d): 48,0057 

+ 0,1688VE; R
2
: 0,95. 

8
Fígado Pintinho (3 d): 30,6226 + 0,0346VE; R

2
: 0,69 

 
 

No presente estudo, doses crescentes de VE na dieta materna de codornas promoveu 

melhora no estado oxidativo (DPPH) no conteúdo do saco vitelínico e no fígado de 

pintinhos e embriões, reduzindo a peroxidação lipídica das aves durante o 

desenvolvimento embrionário. Isto sugere que doses superiores a 250 mg VE+TFE 

podem ser fornecidas na dieta de matrizes de codornas para incrementar as reservas 

antioxidantes no vitelo e proteger o embrião dos processos oxidativos durante o 

desenvolvimento embrionário nos primeiros dias pós eclosão. 

 
Conclusão 

Conclui-se que a TFE foi eficiente como antioxidante em ovos frescos e que a 

suplementação de VE na dieta de matrizes de codornas eleva as defesas antioxidantes 

e reduziu a peroxidação lipídica no vitelo e nos tecidos hepáticos de embriões e 

pintainhos recém eclodidos, sendo indicado o uso de doses acima do normalmente 

recomendado para matrizes de codornas quando o objetivo for a produção de ovos 

férteis. 



31  

Referências Bibliográficas 

Bonagurio LP; Cruz FK; Kaneko IN; Matumoto-Pintro PT; Murakami AE; Santos TC. 
Dietary supplementation with canthaxanthin and 25-hydroxycholecalciferol has 
beneficial effects on bone and oxidative metabolism in European quail breeders. Poultry 
Science. 2020. 
Englmaierová M; Skřivan M; Bubancová I. A comparison of lutein; spray-dried Chlorella; 
and synthetic carotenoids effects on yolk colour; oxidative stability; and reproductive 
performance of laying hens. Czech Journal of Animal Science. 2013. 
Ingkasupart P; Manochai B; Song WT; Hong JH. Antioxidant activities and lutein content 
of 11 marigold cultivars (Tagetes spp.) grown in Thailand. Food Science Technology. 
2015. 
Jang I; Ko Y; Kang S; Kim S; Song M; Cho K; Ham J; Sohn S. Effects of dietary lutein 
sources on lutein-enriched egg production and hepatic antioxidant system in laying 
hens. Journal of Poultry Science. 2014 
Kim EJ. The dietary effects of marigold extracts on egg production; egg quality and the 
production of lutein fortified chicken eggs. Korean Journal of Poultry Science. 2014. 
Panda AK; Cherian G. Role of Vitamin E in Counteracting Oxidative Stress in Poultry. 
Journal of Poultry Science. 2014. 
Rostagno HS; Albino LFT; Hannas MI; Donzele JL; Sakomura NK; Perazzo FG; Saraiva 
A; Teixeira ML; Rodrigues PB; Oliveira RF; Barreto SLT; Brito CO. Brazilian tables for 
poultry and swine: composition of foods and nutritional requirements; Fourth ed. Viçosa; 
Minas Gerais; Brazil; 2017. 
Surai PF; Fisinin VI; Karadas F. Antioxidant systems in chick embryo development. Part 
1. Vitamin E; carotenoids and selenium. Animal Nutrition. 2016. 



32  

COMPARAÇÃO DE VACINAS DE IMUNOCOMPLEXO CONTRA A DOENÇA 
DE GUMBORO (cepa V877 e W2512) 

 
 

AJ LIMA NETO¹*, VHC LIMA2, EC MUNIZ¹, GBC SALLES¹, AL KRAIESKI¹, DV 
NASCIMENTO JUNIOR¹ 

1
 Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda – São Paulo/Brasil 

2
 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP – Jaboticabal/Brasil 

 
 

Introdução 

O uso de vacinas na indústria avícola é ferramenta essencial para proteção da saúde 

das aves e, portanto, uma das garantias para obtenção do esperado retorno financeiro 

ao final dos lotes de produção. A doença de Gumboro, ou doença infecciosa da Bursa 

(DIB) caracteriza-se por ser uma enfermidade altamente contagiosa com efeitos 

imunossupressores que impôs grandes prejuízos ao setor avícola durante anos, mas 

que atualmente pode ser prevenida pelo emprego de protocolos vacinais. A 

possibilidade de imunizar as aves no primeiro dia de vida, ou até mesmo ainda no 

estágio embrionário, por meio da vacinação subcutânea ou in ovo, possibilitou uma 

proteção precoce frente aos desafios de campo. Dentre as alternativas para o combate 

desta enfermidade, temos as vacinas de imunocomplexo, desenvolvidas pela mixagem 

de uma estirpe vacinal viva atenuada e anticorpos específicos para o vírus da doença 

infecciosa da bursa (IBDV). A principal diferença entre as vacinas de imunocomplexo 

disponíveis no mercado atualmente está no comportamento da estirpe vacinal 

escolhida para a formulação do produto. A finalidade deste estudo foi comparar os 

resultados zootécnicos obtidos pelo uso de duas vacinas de imunocomplexo em lotes 

de frangos de corte. 

 
Material e métodos 

O protocolo desse estudo envolveu dois lotes de aves vacinadas com vacinas vivas 

atenuadas do tipo imunocomplexo. Todas as aves eram da mesma linhagem - Ross ®, 

criadas em uma integração de frangos de corte comercial do Ceará, entre fevereiro e 

abril de 2020. Os animais do estudo foram agrupados separadamente da seguinte 

forma: 238.452 aves alojadas em 15 galpões, foram classificadas como lote A e 

receberam no incubatório a vacina com a cepa W2512. Outras 286.446 aves alojadas 

em 18 galpões, foram imunizadas com a cepa V877 e classificadas como lote B. Os 

animais do estudo foram agrupados separadamente durante todo o período 

experimental, em lotes mistos com nutrição, ambiência e orientações de manejos 



33  

semelhantes. O objetivo foi avaliar os principais índices zootécnicos: fator de eficiência 

produtiva (FEP), viabilidade, ganho de peso diário (GPD), peso médio (PM) e idade 

média (IM) ao abate e, principalmente conversão alimentar (CA), para as diferentes 

vacinas, índices estes calculados ao final dos lotes após o abate das aves. 

 
Resultados e discussão 

A idade média do lote A foi de 44,66 dias, com peso médio de abate de 2,969 Kg, o 

que conferiu um ganho de peso diário (GPD) de 66,48 g. Já o lote B, a idade média 

ficou em 44,41 dias, com peso médio de abate de 2,864 Kg e ganho de peso diário de 

64,49 g. Apesar da densidade maior de aves nos galpões do lote B (14,18 aves/m²), a 

mortalidade apresentou-se menor, 3,66%, em comparação ao lote A (13,38 aves/m²), 

onde a mortalidade foi de 5,57%. Este é um dos fatores que impactam diretamente a 

conversão alimentar, já que a ração consumida pelas aves que morreram é 

contabilizada ao final do lote e não é convertida em quilos de frango produzidos, 

conforme descrito por MENDES & PATRÍCIO, 2004. Na Tabela 1, podemos observar 

a performance geral de ambos os lotes, comparando os principais índices calculados. 

 
Tabela 1. Resultados dos parâmetros zootécnicos obtidos nos lotes de frangos nos 

diferentes tratamentos. 

Parâmetro 

zootécnico 

Lote A 

(W2512) 

Lote B 

(V877) 

CAc (kg) 1,680 1,664 

CA (kg) 1,757 1,711 

GPD (g) 66,48 64,49 

Viabilidade (%) 94,43 96,34 

FEP 357,30 363,12 

CAc (conversão alimentar corrigida); CA (conversão alimentar); GPD (ganho de peso diário); FEP 
(fator de eficiência produtiva). 

 

Sabe-se que diferentes lotes podem apresentar diferentes pesos médios (PM) no ato 

de retirada das aves. Como o peso das aves influencia o cálculo da conversão 

alimentar (CA), recomenda-se utilizar a conversão alimentar corrigida (CAc) para um 

determinado peso padrão (PP). Uma vez que que o peso padrão foi determinado pela 

empresa (2,700 Kg), a conversão alimentar corrigida foi obtida por meio do seguinte 

cálculo: CAc = CA – (PM – PP) / 3,5 (EMBRAPA, 2017). Adotou-se 3,5 como a 
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constante da fórmula, considerando, portanto, que lotes mistos apresentam uma 

variação de cerca de 2,8 pontos na conversão para cada 100 gramas de ganho de 

peso, ou seja, um ponto para cada 35 gramas. 

Nota-se uma melhor conversão alimentar no lote B, vacinado com a cepa V877, em 

comparação ao lote A (cepa W2512). Considerando o valor da conversão alimentar 

corrigida (CAc), para que haja equidade no paralelo estabelecido, a diferença foi de 16 

gramas a favor do segundo tratamento, o que representou uma economia de ração em 

torno de 12.645,00 kg. 

O valor de FEP, obtido através do seguinte cálculo FEP = GPD (kg) x viabilidade (%) / 

CA x 100, é um importante indicador de mensuração do desempenho produtivo de um 

lote de frangos de corte e tem sido utilizado por diversas empresas como parâmetro 

para remuneração de seus produtores. Neste estudo, assim como a CA, ele também 

se apresentou melhor no tratamento B (363,12), o que incute uma melhor performance 

frente ao tratamento A (357,30). 

 
Conclusão 

Com base nos resultados apresentados neste estudo, conclui-se que numericamente 

houve diferença na conversão alimentar, na viabilidade e no fator de eficiência 

produtiva (FEP) obtidos entre vacinas de imunocomplexo com as estirpes V877 e 

W2512. A conversão alimentar, especificamente, foi melhor nos lotes vacinados com a 

cepa V877. Portanto, compreendendo que o peso da ração atualmente na composição 

do custo de produção é algo em torno de 70 a 80% do valor final, é fundamental que 

utilize-se programas de vacinação que possibilitem às aves condições sanitárias ideais 

de expressar seu máximo potencial zootécnico. 
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Introdução 

A produtividade dos frangos de corte depende de uma série de variáveis; entre elas, o 

ambiente de criação é um fator significativo para o bem-estar e a produtividade 

adequados. O comportamento é a primeira resposta da ave a um ambiente adverso 

capaz de fornecer um indicador de bem-estar em tempo real. Pesquisas que melhorem 

a qualidade do ambiente são primordiais e analisar os dados gerados de maneira 

rápida e precisa é essencial. 

Nesse sentido, a mineração de dados torna-se uma aliada para a tomada de decisão 

(MOROTA et al, 2018). A mineração de padrões sequenciais surge como ferramenta 

para detectar frequências recorrentes em um banco de dados de comportamento 

(BRANCO et al, 2020). Assim, o objetivo do presente estudo é identificar e caracterizar 

o padrão de comportamento sequencial de frangos de corte em ambiente de criação 

termoneutro e estresse térmico na fase final de criação. 

 
Material e métodos 

O experimento consistiu na criação de 18 frangos de corte Hubbard® machos em 

câmera climática. Aves em idade de 35 e 42 dias foram expostas a estresse térmico 

contínuo por 72 horas. O estresse foi de 8°C acima da temperatura de 

termoneutralidade para a idade avaliada. Na idade de 35 dias a temperatura 

termoneutra foi de 19°C e a de estresse térmico de 27°C; para a idade de 42 dias a 

temperatura preconizada foi de 18°C e 26°C, para termoneutralidade e estresse 

térmico por calor, respectivamente. 

Para avaliação do comportamento das aves foi realizado gravação contínua, 

totalizando 16 horas diárias de gravação. O conjunto de dados final foi composto por 

comportamentos básicos com base em estudos anteriores relacionados ao 

comportamento e bem-estar de frangos de corte. Foram considerados os seguintes 

comportamentos: Comer; Beber; Ciscar; Deitar; Andar; Correr; Limpar penas; Banho 

de cama; Deitar lateralmente. As imagens foram analisadas segundo a metodologia 
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proposta por Schiassi et al, (2015), equivalente a 10 minutos contínuos a cada hora. 

Os comportamentos foram registrados em uma sequência contínua para análise 

posterior. 

Foi analisado os dados de comportamentos registrados dos frangos de corte em 

termoneutralidade (TNZ) e estresse térmico com os valores médios calculados (48 N 

para cada comportamento), usando ANOVA e teste de Tukey. Em seguida, utilizamos 

o algoritmo GSP (Generalized Sequential Patterns) proposto por Agrawal e Srikant 

(1995) para descrever a sequência comportamental das aves utilizando o suporte de 

40% para descrever os principais padrões sequencias de comportamento. 

 
Resultados e discussão 

O comportamento "Deitar lateralmente" foi significativo durante as idades estudadas 

sugerindo alta incidência na condição de estresse comparado com a termoneutralidade 

(Tabela 1). Em análise ao padrão sequencial, a sequência {Deitar, Deitar lateralmente} 

(Tabela 2) se caracteriza como situação de desconforto térmico, a ave utiliza tal 

comportamento para favorecer a troca térmica de calor por condução (BARBOSA 

FILHO, 2007). 

 
Tabela 1. Média das frequências de comportamento observadas de frangos de corte 

sob estresse térmico e termoneutralidade. 

Comportamento Observado 

Idade Condição 

térmica 

   Limpar 

penas 

Deitar 

lateral 

 Banho de 

cama 
 Deitar Comer Andar Beber 

35 

dias 

Calor 18.0±5.6a 7.7±3.0a 11.5±6.8a 3.8±1.8a 2.31±1.7a 4.0±2.4a 0.2±0.7a 

TNZ 16.1±4.9a 6.6±2.9a 11.8±8.0a 3.7±2.3a 0.3±0.9b 2.8±2.3b 0.04±0.2a 

 p-value 0.082 0.061 0.828 0.770 0.0001 0.009 0.171 

42 

dias 

Calor 18.8±5.2a 7.0±2.8a 11.0±6.3a 4.3±2.1a 1.5±1.2a 4.4±2.7a 0.2±0.9a 

TNZ 19±5.6a 8.0±2.8a 10.7±7.5a 3.4±1.8b 0.7±0.9a 3.5±2.5a 0.0±0.3 a 

 p-value 0.925 0.082 0.827 0.036 0.0001 0.076 0.303 

As médias que não compartilham a mesma letra (a, b) diferem pelo teste de Tukey (95% de confiança). 

 

 

O comportamento de "Beber" foi significativo na 5ª semana de idade (Tabela 1), quando 

os frangos expostos ao estresse aumentaram o consumo de água do que aqueles em 

temperatura termoneutra; tal comportamento acontece em resposta homeostática à 

perda de água por evaporação (CHOWDHURY et al, 2012). Por outro lado, os 

comportamentos de atividade e alimentação foram mais característicos em situações 
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de conforto térmico, como as sequências comportamentais {Deitar, Andar, Comer}, 

{Deitar, Andar, Beber, Andar, Deitar} e {Deitar, Andar, Beber} (Tabela 2). Ao contrário 

do estresse térmico, onde as aves estavam mais prostradas, mostrado uma sequência 

comportamental mais curta, conforme o padrão {Deitar, Comer} (Tabela 2). Este 

cenário indica que as aves diminuem as atividades locomotoras quando sob estresse 

térmico (MARIA et al, 2004), o que não é ideal em ponto de vista do bem-estar. 

 
Tabela 2. Principais padrões de comportamento sequencial para condições 

termoneutras e estresse térmico. 

Idade Temperatura termoneutra Estresse por calor 
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dias 

{Deitar, Comer} (n=4) 

{Deitar, Limpar penas} (n=8) 

{Deitar, Comer, Deitar} (n=4) 

{Deitar, Andar, Beber} (n=6) 

{Deitar, Andar, Comer} (n=4) 

{Comer, Deitar} (n=6) 

{Comer, Andar, Deitar, Andar, Comer} 

(n=4) 

 
 

{Comer, Deitar} (n=7) 

{Deitar, Comer, Deitar} (n=6) 

{Deitar, Limpar penas} (n=4) 

{Deitar, Comer, Andar, Deitar} 

(n=4) 
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dias 

 

 
{Deitar, Limpar penas} (n=9) 

{Deitar, Comer, Deitar} (n=8) 

{Comer, Andar, Deitar} (n=4) 

{Deitar, Comer} (n=5) 

{Comer, Deitar} (n=7) 

{Deitar, Limpar penas, Deitar 

lateralmente} n=(4) 

{Deitar, Andar, Comer, Deitar} 

(n=4) 

{Deitar, Limpar penas} (n=7) 

{Deitar, Deitar lateralmente} (n=4) 

{Deitar, Comer, Deitar} (n=5) 

N= número de frangos de corte realizando o comportamento descrito para o suporte de 40%. 

 

 
Embora o comportamento de “Limpar penas” seja considerado um comportamento de 

conforto (LI et al, 2020) e que aparece em ambas idades e tratamentos, com uma 

sequência primária de {Deitar, Limpar penas} (Tabela 2); esse comportamento 

apresentou frequência significativa na 6ª semana, indicando valores maiores na 

condição de estresse térmico (Tabela 1). Tal comportamento ocorre em situações 

estressantes, servindo como mecanismo de alívio do estresse (HENSON et al, 2012), 

como a sequência observada durante o estresse {Deitar, Limpar penas, Deitar 
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lateralmente}. 

Os comportamentos que não diferiram entre os tratamentos podem ser explicados pelo 

fato de a ave não ter ultrapassado os limites críticos que limitam o mecanismo de 

homeotermia, conseguindo garantir o desempenho desejado. 

Frangos de corte fora da zona termoneutra tendem a mudar seu comportamento e 

influenciar negativamente no desempenho. Por isso, um diagnóstico rápido e precoce 

do problema no lote é fundamental (KRISTENSEN e CORNOU, 2011), podendo ser 

feito por meio de monitoramento da atividade e comportamento dos frangos de corte. 

O comportamento das aves é um indicador do nível de bem-estar, sendo que, quanto 

maior o repertório de comportamentos realizados, maior é a indicação de que as aves 

estão em condições de conforto. 

 
Conclusão 

Fomos capazes de prever padrões de comportamento nas diferentes temperaturas 

avaliadas a partir das sequências comportamentais. Sequências de comportamentos 

mais longas foram observadas em condições de termoneutralidade, indicando que o 

bem-estar dos frangos está otimizado. As aves em estresse térmico ficaram mais 

prostradas, com sequências comportamentais mais curtas. Ao contrário da 

termoneutralidade, em que foram observadas sequências mais longas que indicam 

uma tendência a aumentar os comportamentos (alimentação e atividades 

locomotoras), o que garantem melhor bem-estar das aves. 
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Introdução 

A avicultura de corte brasileira vem se desenvolvendo em um cenário competitivo, 

ocupando o primeiro lugar como maior exportador mundial (6,1 milhões de toneladas) 

e segundo lugar como maior produtor mundial com 13,8 milhões de toneladas (ABPA, 

2021). Para que esses resultados ultrapassem as expectativas, tem se buscado o 

progresso por meio de pesquisas nas diversas áreas relacionas ao frango de corte 

como nutrição, sanidade, manejo e ambiência. Dentre os diversos fatores que 

influenciam a produção de frangos de corte, os fatores ambientais (temperatura, 

umidade relativa, renovação de ar, iluminância e radiação) assumem relevante 

importância no processo de criação dos animais, pois são capazes de comprometer a 

função vital mais importante das aves, que é a homeotermia. Assim, a ambiência 

adequadamente controlada possibilita que os animais atinjam a sua produtividade 

ótima, em que a energia do alimento não é desviada para compensar desvios térmicos 

em relação ao intervalo de termoneutralidade para eliminar ou manter o seu calor 

(LOURENÇONI et al., 2019, COELHO et al., 2019). Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a ambiência fornecida às aves em três diferentes níveis de 

tecnificação dos aviários. 

 
Material e métodos 

O presente trabalho foi realizado em 9 aviários comerciais localizados na região de 

Campinas-SP. Os dados ambientais no interior e exterior do aviário e as concentrações 

de gases foram registrados quando as aves da linhagem Ross® com aproximadamente 

42 dias de idade, às 14h00min no período do verão. Os aviários avaliados 

apresentavam diferentes níveis de tecnificação: i) Tec1: Aviários com sistema de 

ventilação positiva com controle climático através da abertura e fechamento da cortina, 

acionamento de ventiladores e nebulização; ii) Tec2: aviários com sistema de 

ventilação negativo do tipo túnel com controle climático através de exaustores, cortinas 

na cor interna preta ou azul na face interna e prata na face externa, e entradas de ar 

com painel evaporativo; e iii)Tec3: aviários com sistema de ventilação negativo do tipo 
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túnel com controle climático através de exaustores, isolamento lateral por paredes de 

alvenaria e material isolante, e entradas de ar com painel evaporativo. O 

monitoramento do ambiente térmico foi realizado registrando dados de temperatura de 

bulbo seco (Tbs, °C), umidade relativa (UR, %) e velocidade do ar (Var, m s-1). 

Enquanto o monitoramento da qualidade do ar foi realizado registrando dados de 

concentração de dióxido de amônia (NH3, ppm) e concentração de dióxido de carbono 

(CO2, ppm). Os dados de Tbs, UR e CO2 foram registrados pelo equipamento AZ- 

77535, AKSO®; Var pelo equipamento anemômetro de fio quente AK833, AKSO® e a 

concentração de amônia foi mensurada pelo medidor instantâneo de concentração de 

gases SP2nd, SENKO®. A avaliação da ambiência térmica e aérea foi realizada 

mensurando os dados em 20 pontos equidistantes (4 corredores no sentido longitudinal 

do aviário e 5 pontos por corredor) no interior dos aviários, na altura das aves. A análise 

descritiva foi realizada nos dados ambientais e aéreos por meio do software estatístico 

MINITAB®. Nesta fase, foi observada a distribuição dos dados por meio dos valores da 

média, mediana, coeficiente de variação, desvio padrão, mínimo e máximo. 

 
Resultados e discussão 

Os dados ambientais dos aviários e a estatística descritiva dos mesmos com tipologia 

correspondente à tecnificação 1 (TEC1), à tecnificação 2 (TEC2) e à tecnificação 3 

(TEC3) estão apresentados na Tabelas 1. 

 

Tabela 1. Variáveis ambientais e aéreas para os aviários com diferentes níveis 
tecnificação e estatística descritiva. 

Tbs [°C] 

  TEC1   TEC2   TEC3  

Tipologia Conv1 Conv2 Conv3 STC1 STC2 STC 3 STP1 STP2 STP3 

Média 26,98 27,31 28,31 27,96 27,77 28,33 28,37 28,3 28,1 

Mediana 27 27,2 28,3 27,9 27,6 28,5 28,5 28,1 27,5 

Mín 26,7 27 27,6 27,5 26,9 27,1 27,4 27,8 27,1 

Máx 27,1 27,7 29,7 28,5 29,2 29,5 29,1 29 29,6 

DP 0,14 0,25 0,78 0,32 0,75 0,94 0,54 0,63 1 

CV 0,52 0,91 2,76 1,16 2,71 3,3 1,91 2,21 3,56 

     UR [%]     

  TEC1   TEC2   TEC3  

Tipologia Conv1 Conv2 Conv3 STC1 STC2 STC3 STP1 STP2 STP3 

Média 56,4 53,96 54,34 53,81 70,62 67,93 54,87 51,93 60,6 

Mediana 56,1 54 53,9 54,3 71,7 67,6 54,9 52 60,6 

Mín 54,9 51,6 51,8 52,3 65,6 62,5 51,9 51,5 47,6 
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Máx 58,4 55,6 56,4 55,5 74,8 71,9 57 52,3 68,9 

DP 1,06 1,29 1,59 1,25 3,16 3,19 1,61 0,4 6,48 

CV 1,88 2,4 2,94 2,33 4,48 4,69 2,94 0,78 10,69 

Var [m.s-1] 

  TEC1   TEC2   TEC3  

Tipologia Conv1 Conv2 Conv3 STC1 STC2 STC3 STP1 STP2 STP3 

Média 0,45 1,13 0,89 0,72 2,28 2,41 2,06 2,73 2,18 

Mediana 0,38 0,6 0,62 0,63 2,17 2,72 2,19 3,65 2,25 

Mín 0,18 0,14 0,31 0,45 0,81 1,26 0,5 0,78 0,7 

Máx 0,8 2,82 2,7 1,28 3,75 3,22 3,68 3,75 3,03 

DP 0,244 1,04 0,71 0,26 1,02 0,66 1,19 1,69 0,65 

CV 54,19 92,35 80,58 35,65 44,89 27,41 58,17 61,86 29,75 

CO2 [ppm] 

  TEC1   TEC2   TEC3  

Tipologia Conv1 Conv2 Conv3 STC1 STC2 STC3 STP1 STP2 STP3 

Média 476,22 458,67 482,44 477,11 570,78 649,11 550 553 606,89 

Mediana 469 458 481 483 572 630 577 526 597 

Mín 401 406 442 410 519 568 443 501 547 

Máx 547 512 572 569 613 745 592 632 690 

DP 50,55 33,64 43,76 50,82 30,45 70,2 57,23 69,55 47,53 

CV 10,61 7,33 9,07 10,65 5,33 10,81 10,41 12,58 7,83 

NH3 [ppm] 

  TEC1   TEC2   TEC3  

Tipologia Conv1 Conv2 Conv3 STC1 STC2 STC3 STP1 STP2 STP3 

Média 2,56 0,78 0,89 2,33 2,78 2,56 0,44 0,33 3,67 

Mediana 3 0 0 2 3 3 0 0 4 

Mín 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Máx 5 3 3 5 4 5 2 1 5 

DP 2 1,2 1,17 2 1,3 1,42 0,73 0,58 1 

CV 78,53 154,52 131,25 85,71 46,86 55,72 163,46 173,2 27,27 
Mín = valor mínimo; Máx = valor máximo; DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação; Tbs = 
temperatura de bulbo seco, ºC; UR = umidade relativa, %; Var = velocidade do ar, m s-1; CO2 = 
concentração de dióxido de carbono, ppm; NH3 = concentração de amônia, ppm; Conv1/Conv2/Conv3: 
aviário com nível de tecnificação convencional; STC1/STC2/STC3: aviário com sistema de ventilação 
tipo túnel e fechamento lateral com cortinas (Blue Dark e Dark House); STP1/STP2/STP3: aviário com 
sistema de ventilação tipo túnel e fechamento lateral com parede (Solid Wall). 

 
Considerando as três tipologias consideradas, a Tbs se manteve acima de 22°C, 

temperatura preconizada pela literatura (NICHOLSON et al., 2004). Em relação à UR, 

recomenda-se que na fase de alojamento inicial para a linhagem em questão esteja 

entre 50 e 60% e, de forma geral, a UR deve estar abaixo de 70% para que sejam 

evitados problemas relacionados à umidade excessiva da cama e respiração das aves 

(AVIAGEN, 2018). Para este parâmetro, os valores de UR mantiveram-se na faixa 

recomentada independentemente da tipologia. 

Nos aviários com sistema de ventilação tipo túnel, a Var manteve-se em torno de 2 m.s- 



43  

1. Tal Var promove um resfriamento do ar de aproximadamente 4°C (AVIAGEN, 2018), 

ou seja, a temperatura efetiva nestas tipologias estava mais próxima ao que se 

recomenda para promoção de conforto térmico às aves. No entanto, é importante 

lembrar que, além desses dados, um indicador importante para verificar se as aves 

estão em conforto é observar sua distribuição e comportamento no aviário. 

Em relação à ambiência aérea, os valores preconizados pela AVIAGEN (2018) devem 

ser inferiores a 3000 ppm para CO2 e, para amônia, devem ser inferiores a 10 ppm, o 

que foram observadas em todas as tomadas de dados, para as três tipologias 

diferentes. 

 
Conclusão 

Em relação à ambiência aérea, independentemente da tipologia avaliada, os valores 

encontrados mantiveram-se abaixo dos limites adequados à linhagem. Em relação à 

ambiência térmica, os aviários de tipologia TEC2 e TEC3 possibilitam que a Var seja 

maior, contribuindo para que a temperatura efetiva seja menor, colaborando para que 

a situação de conforto seja atingida. 
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Introdução 

A avicultura é gerida em segmentos como a fábrica de rações, produção do frango 

de corte, incubatório e produção de ovos férteis, sendo esta última um ponto crucial no 

desenvolvimento de estratégias de produção na cadeia avícola. Este ramo do 

agronegócio é uma das áreas que mais acumulam informações e dados produtivos, as 

quais são pouco exploradas pelos meios científicos. 

As informações obtidas destes bancos de dados, através de algoritmos de 

inteligência artificial, podem ter grandes significados e gerar padrões úteis para a 

tomada de decisão de gestores. A análise das variáveis e conhecimentos extraídos de 

uma realidade do campo pode permitir entender as estratégias mais vantajosas para a 

empresa, aumentando a lucratividade e proporcionando melhorias nos processos. 

O objetivo do trabalho foi determinar padrões que permitam a tomada de decisão de 

gestores do agronegócio sobre a automação de ninhos para aves matrizes produtoras 

de ovos férteis, correlacionando com dados de eclosão. 

 
Material e métodos 

O estudo foi realizado com banco de dados produtivos oriundos de dois núcleos 

de aves reprodutoras localizados no norte do Paraná. As aves de ambos os núcleos 

eram provenientes do mesmo lote de recria, Cobb®, transferidas com 23 semanas de 

idade, totalizando 57.000 aves. Os núcleos estavam à 50 km de distância. 

Foram coletados dados produtivos de 26 a 56 semanas de idade das aves, 

sendo mortalidade embrionária (inicial, intermediária, final), pintainhos de segunda, 

infertilidade, dias de estoque, contaminação fúngica e bacteriana, ovos trincados e 

virados, eventos sanitários e estação do ano. Estas informações foram analisadas 

através do software Weka® 3.5.6., pela técnica de mineração de dados comparando o 

efeito tipo de ninho (automático e manual). 
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Resultados e discussão 

Na Tabela 1 é possível observar que o modelo com maior precisão foi aquele 

analisado sem os dados de embriodiagnóstico e a melhor compreensão com a seleção 

de atributos pelo algoritmo CFS utilizando informações de infertilidade e eventos 

sanitários. 

 
Tabela 1. Comparação dos desempenhos das abordagens de modelagem com 
diferentes critérios de seleção de atributos para a classificação entre ninhos 
automáticos e ninhos manuais. 
 S/ 

seleção1 
CFS2 

S/ 

embrio.3 

S/ 

gerais4 

Precisão do modelo 56,9% 54,54% 57,54% 51,95% 

Valor estatístico Kappa 0,139 0,09 0,149 0,036 

Precisão da classe ninho manual 0,568 0,722 0,641 0,532 

Precisão da classe ninho automático 0,571 0,528 0,557 0,515 

Compreensão Média Ótima Boa Média 

1
 Sem seleção de variáveis; 

2
 CFS, seleção pelo algoritmo mantendo apenas as variáveis inférteis e 

evento sanitários; 
3
 Retirada das variáveis de embriodiagnóstico; 

4
 retirada das variáveis de estação do 

ano, eventos sanitários e lote. 

 

O melhor desempenho do modelo foi de seleção pelo especialista com a retirada 

dos dados de embriodiagnóstico, melhorando a precisão para 57,54%, e ampliando o 

valor estatístico Kappa (0,149) com um modelo de compreensão boa (Figura 1). O 

segundo melhor modelo foi o de seleção de atributos pelo algoritmo CFS que, apesar 

de uma precisão de 54,54%, inferior à abordagem sem seleção, apresentou a melhor 

classificação dos ninhos manuais (0,722) e ótima compreensão do modelo (Figura 1). 

O terceiro melhor modelo foi o que avaliou todos os atributos, tendo precisão de 56,9% 

e compreensão média. Já o modelo com menor precisão encontrado foi o que retirou 

da avaliação a estação do ano, evento sanitário e idade. 
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Figura 1. Árvore de classificação de matrizes criadas em sistemas de ninhos 
automáticos e manuais em função dos dados de desempenho de incubação e 
condições do lote. 

 

 
 
 

Figura 2. Resultado em árvore de fatores. 
 
 

 
 

 
Em ambos os modelos (Figuras 1 e 2) a variável evento sanitário foi capaz de 

classificar a maioria dos eventos do lote em ninho manual. Um evento sanitário consiste 

na ocorrência de doença pela qual o lote foi acometido e medicado, neste caso, as 

aves do ninho manual foram acometidas por Pneumovírus Aviário. Klein et al (2019) 

em análise de dados de incubação com o método de mineração de dados encontraram 

variações de infertilidade dos ovos de propriedades com diferentes status sanitários. O 

acometimento de lotes de matrizes com Pneumovírus Aviário afeta frequentemente a 

produção dos ovos, causando lesões inflamatórias na região do ovário, degeneração 

dos folículos ovarianos mais desenvolvidos e dos óvulos maduros, podendo também 

causar peritonite. A alteração de casca de ovos é muito marcante durante o desafio 

desta doença, aumentando os índices de ovos trincados e despigmentados, e 
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diminuindo a eclodibilidade (ARNS et al, 2000; BITTENCOURT e CRITTER, 2005). 

Também pode ser observado na Figura 1 que as variáveis estação do ano 

(segundo nível), inférteis, idade e trincados (terceiro nível) apresentam relação lógica 

e com conhecimento interessante. A relação entre estação do ano e índice de ovos 

trincados pode ser explicada pela interferência de ondas de calor no metabolismo das 

aves. Estudos realizados por Vale et al (2010) demonstram que quanto mais pesada a 

ave mais susceptível ao estresse térmico, aumentando a mortalidade e os efeitos 

negativos das altas temperaturas. Matrizes pesadas submetidas a temperaturas fora 

de sua zona de conforto térmico têm seus níveis de corticosterona e heterofilos 

alterados, aumento da liberação de lactato desidrogenase e estresse oxidativo 

(SANTOS et al, 2017). Portanto, exposições prolongadas a altas temperaturas causam 

severos desequilíbrios fisiológicos e bioquímicos, causando redução de produtividade, 

distúrbios reprodutivos e mortalidade de fêmeas em produção (ZHANG et al, 2012). 

Além disso, pode ser observado que as estações do ano com temperaturas mais 

amenas tiveram relação com a infertilidade. Alguns autores estudaram motilidades 

espermáticas de galos de diferentes linhagens e todos encontraram melhores 

resultados durante a primavera e piores índices no inverno e no verão (SAEID e AL- 

SOUDI, 1975; VO et al, 1980). 

 
Conclusão 

Analisar os dados reais de empresas mostrou-se uma ferramenta útil, pois 

possibilita entender as oportunidades de melhorias e as vantagens de investimentos 

de grandes valores econômicos. No entanto, oreduzido número de lotes avaliados, a 

ocorrência de evento sanitário e a possibilidade de casualidade entre eventos como 

declínio da fertilidade e as mudanças da estação do ano, podem explicar o baixo 

desempenho dos modelos. Portanto,se faz necessário uma avaliação com maior 

amostragem de lotes e aves e para que se possa apresentar resultados mais precisos 

e representativos. 
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Introdução 

A coturnicultura vem se destacando no Brasil, como uma atividade da avicultura 

industrial. Considerada um alimento nutritivo a carne de codornas pode ser utilizada 

em inúmeros pratos culinários, apresentando aspectos organolépticos diferentes ao 

frango como principal a cor da carne, sendo mais escura comparada ao frango, no 

entanto podendo ser preparada similarmente ao frango de corte (SILVA et al., 2017). 

A raspa de mandioca é constituída pela raiz integral do cultivo, com polpa e casca, 

e é obtida após a lavagem, trituração e desidratação, a composição química nutricional 

não possui valores padronizados devido a diversos fatores que vão desde a variedade 

utilizada até as tecnologias empregadas na obtenção deste alimento (FÉLIX, 2021). 

Outra espécie vegetal com uso potencial na alimentação de aves e que já é 

considerada como uma das árvores mais úteis para o ser humano é a Moringa oleífera 

praticamente quase todo o corpo da planta pode ser utilizada para diversos fins, suas 

folhas são usadas como forragem para animais, chegando a ter 27% de proteína na 

matéria seca. 

 
Material e métodos 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (3 x 2) com três níveis 

de inclusão de raspa de mandioca desidratada (0%; 10%; 20%), combinado com e sem 

suplementação de moringa (0% e 3,5%). Cada tratamento com cinco repetições, 10 

aves por unidade experimental, somando 300 codornas de corte (europeias). 

O experimento foi conduzido no Campus Universitário de Pontes e Lacerda no 

Setor de Avicultura e nas instalações dos Laboratórios de Análise de Alimentos e 

Nutrição Animal (LAANA) e de Tecnologia de Produtos de Origem Animal (TPOA) 

pertencentes à Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, localizada na 

região sudoeste de Mato Grosso nas seguintes coordenadas geograficas 15º 19’ 05” 

de latitude Sul e 59º 13’ 26” de longitude Oeste, a uma altitude de 295 metros e sendo 

região de fronteira com a Bolívia. O clima da região do Vale do Alto Guaporé - MT é 
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classificado como Tropical Continental, alternadamente úmido e seco do tipo AW 

segundo Koppen. No setor de avicultura havia um termômetro fixo no qual era 

mensurada a temperatura diária. 

 
Alimentação dos grupos experimentais 

Os tratamentos consistiram de três níveis de inclusão de raspa de mandioca 

integral desidratada (RMID) nos níveis de 0; 10; e 20%, combinado sem e com (3,5%) 

suplementação de folhas de moringa desidratada (FMD), perfazendo seis tratamentos 

que foram respectivamente denominados de dietas: dieta controle (T1= dieta ausente 

de RMID e FMD); dieta composta com 10% de raspa de mandioca integral desidratada 

(T2= RMID10%); dieta composta com 20% de raspa de mandioca integral (T3= 

RMID20%); dieta composta com 3,5% de folhas de moringa desidratada (T4= 

FMD3,5%); dieta composta com 10% de RMID mais dieta composta com 3,5% de FMD 

(T5= RMID10%+FMD3,5%); dieta composta com 20% de raspa de mandioca integral 

desidratada mais dieta composta com 3,5% de folhas de moringa desidratada (T6= 

RMID20%+FMD3,5%), formuladas segundo com Rostagno et al. (2017) 

 
Resultados e discussão 

Os dados de peso vivo, rendimento de carcaça e partes (coxa e peito) e qualidade 

de carne (pH da carne de peito) de codornas europeias abatidas com 42 dias de idade 

estão apresentados na Tabela 1. Foi constatado efeito significativo estatístico (P< 0,05) 

para o peso vivo, rendimento de coxa e peito, entretanto, não houve efeito significativo 

para rendimento de carcaça e pH da carne de peito. 

O peso vivo aos 42 dias de idade de codornas alimentadas com a ração controle, 

ausência de raspa de mandioca integral desidratada e folhas de moringa desidratada 

(T1= controle) observou maior peso vivo (P< 0,05) quando comparados com as aves 

que receberam as demais dietas. Codornas alimentadas com ração composta de 10 % 

de raspa de mandioca integral desidratada sem moringa (RMID10%) e com 3,5 % de 

moringa (RMID10%+FMD3,5%), apresentaram segundo e terceiro maior peso vivo, 

respectivamente. Dietas com 3,5 % de moringa (RMID0% + FMD3,5%) e dietas com 

20 % de inclusão de raspa de mandioca integral desidratada com 3,5 % de moringa 

(RMID20%+FMD3,5%), apresentaram o menor peso vivo das aves ao abate. 

Para o parâmetro rendimento de coxa aos 42 dias de idade de codornas europeias 

(corte) alimentadas com a ração controle, ausência de raspa de mandioca integral 
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desidratada e folhas de moringa desidratada (T1= controle) e dietas com 10 % de raspa 

de mandioca integral desidratada sem moringa (RMID10%) e com 3,5 % de moringa 

(RM10%+M3,5%) observaram maior rendimento de coxa (P< 0,05) em relação as aves 

alimentadas com as demais dietas. Aves alimentadas dietas com 20 % de raspa de 

mandioca integral desidratada com 3,5% de moringa (RMID20%+FMD3,5%), 

apresentaram pior rendimento de coxa durante o abate aos 42 dias de idade. Codornas 

alimentadas com as demais dietas (RMID10%; RMID20%; RMID20%+FMD3,5%), 

apresentaram o segundo melhor rendimento de coxa. 

Codornas alimentadas com ração controle e dieta composta de 10% de raspa de 

mandioca integral desidratada com 3,5% de moringa (RMID10%+FMD3,5%), 

demonstraram maior rendimento de peito aos 42 dias de idade (P< 0,05), ao 

comparadas com as aves que receberam as demais dietas. Aves alimentadas com 

ração composta com 20% de inclusão de raspa de mandioca integral desidratada sem 

moringa (RMID20%) apresentaram o segundo maior rendimento de peito e diferiu (P< 

0,05) das aves alimentadas de rações com 3,5% de moringa (RMID0%+FMD3,5%) e 

dietas com 20% de inclusão de raspa de mandioca integral desidratada com 3,5% de 

moringa (RMID20%+FMD3,5%). 

 

Tabela 1 – Peso vivo, rendimento de carcaça e partes (coxa e peito), pH da carne de 
peito de codornas de corte alimentados com rações contendo diferentes níveis de 
tratamento de inclusão da raspa da mandioca desidratada e moringa aos 42 dias de 
idade. 

Tratamento PV 
(g) 

RC 
(%) 

COXA 
(%) 

PEITO 
(%) 

pH da carne 
de peito 

Controle 264A 63,03 28,57A 35,70A 6,37 

RMID10% 242B 66,12 24,99B 31,25BC 6,59 

RMID20% 183E 65,57 25,00B 33,32B 5,98 

RMID0%+FMD3,5% 199D 65,33 23,08B 30,77C 6,55 

RMID10%+FMD3,5% 213C 65,73 28,57A 35,71A 6,57 
RMID20%+FMD3,5% 198D 65,66 20,15C 30,77C 6,73 

Média 217 65,24 25,06 32,92 6,46 
CV 0,653 0,99 4,79 3,96 11,69 

Fonte: Elaborado pelo autor. Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas 

significativas (p<0,05). Controle = ração controle; RMID10% = ração com 100g/kg de RMID (raspa de 

mandioca integral desidratada); RMID20% = ração com 200g/ kg de RMID; RMID0%+FMD3,5% = ração 

com 3,5% (kg) de folha de moringa desidratada (FMD); RMID10%+FMD3,5% = ração com 100g/ kg de 

RMID e 3,5% (kg) de folha de moringa desidratada. PV= peso vivo; RC= rendimento de carcaça. 

 

Felix et al. (2021) avaliaram diferentes níveis (0, 6, 12 e 18 %) de inclusão da 

raspa de mandioca em dietas de codornas de corte sobre o desempenho, rendimento 
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de carcaça e qualidade da carne. Observaram que as dietas não alteram o rendimento 

de carcaça e cortes, entretanto, houve alteração na pigmentação da carne e 

demonstrou a necessidade de colocar pigmentantes na ração com níveis de utilização 

de 18% de raspa de mandioca. 

A utilização da raspa integral desidratada da mandioca ao combinar com a folhas 

da moringa desidratada mostrou melhor sinergismo em dietas para as codornas de 

corte. Dietas compostas com 10 % de raspa de mandioca integral desidratada com 

3,5% de folhas de moringa desidratada (FMD) (T5=RMID10%+FMD3,5%), demonstrou 

valores plausíveis para rendimento de peito que é a parte mais nobre e rentável das 

aves comerciais, além de melhorar o rendimento de coxa, sem aumentar a 

percentagem de vísceras e gordura abdominal (indesejado) e também não alterou o 

pH da carne. Ressalta-se que o uso da dieta RM10%+FMD3,5% para codornas de 

corte melhorou (p< 0,05) o rendimento de asas em relação a dieta controle e para o 

rendimento de dorso não apresentou diferenças (p> 0,05) em relação a dieta controle. 

Há muito relatos a respeito das folhas de moringa como excelente suplemento 

e benéficas para dieta de aves, pois são ricas em proteínas, entretanto, mais pesquisas 

são necessárias sobre a inclusão da moringa na alimentação de codornas de corte 

para caracterizar seus efeitos nas características de carcaça e partes das aves. 

 

Conclusão 

Inclusão de 10% de raspa de mandioca integral desidratada com 3,5% de folhas 

de moringa Oleifera, pode ser utilizada para codornas de corte no período de um a 42 

dias de idade na melhora do rendimento de coxa e peito sem piorar a qualidade de 

carne de peito. 
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Introdução 

A coturnicultura vem apresentando grandes destaque no mercado agropecuário 

brasileiro, sendo destacada como uma atividade da avicultura industrial (MORAES, 

2016). Em geral a dieta de codornas de corte contém alto custo em torno de 70% dos 

custos da produção. Uma das alternativas que pode ser utilizada para diminuir os 

custos de produção da ração consiste na utilização de alimentos alternativos, um dos 

exemplos são os subprodutos da mandioca (MACAMBIRA et al., 2018). 

A Moringa oleífera é uma planta de porte médio, crescimento rápido e folhas de 

pequeno porte. As flores e os frutos da Moringa oleífera são ricos em nutrientes, sendo 

todas as partes da planta aproveitadas para a nutrição animal. As folhas de moringa 

diferem por seu alto teor de proteínas, energia, macronutrientes e micronutrientes. 

Entretanto, a planta apresenta fatores antinutricionais, entre eles taninos, saponinas, 

fitatos e oxalatos, presentes nas folhas (AGUNBIADE et al., 2021). 

 
Material e métodos 

O experimento foi conduzido no Campus Universitário de Pontes e Lacerda no 

Setor de Avicultura e nas instalações dos Laboratórios de Análise de Alimentos e 

Nutrição Animal (LAANA) e de Tecnologia de Produtos de Origem Animal (TPOA) 

pertencentes à Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (FALCAS), 

localizada na região sudoeste de Mato Grosso nas seguintes coordenadas 15º 19’ 05” 

de latitude Sul e 59º 13’ 26” de longitude Oeste, a uma altitude de 295 metros e região 

de fronteira com a Bolívia. O clima da região do Vale do Alto Guaporé - MT é 

classificado como Tropical Continental, alternadamente úmido e seco do tipo AW 

segundo Koppen. No setor de avicultura havia um termômetro fixo no qual era 

mensurada a temperatura diária. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (3 x 2), consistiram de 

três níveis de inclusão de raspa de mandioca integral desidratada (RMID) nos níveis 

de 0; 10; e 20%, combinado sem e com (3,5%) suplementação de folhas de moringa 
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desidratada (FMD), perfazendo seis tratamentos: dieta controle (T1= dieta ausente de 

RMID e FMD); dieta composta com 10% de RMID (T2= RMID10%); dieta composta 

com 20% de RMID (T3= RMID20%); dieta composta com 3,5% de FMD (T4= 

FMD3,5%); dieta composta com 10% de RMID mais dieta composta com 3,5% de FMD 

(T5= RMID10%+FMD3,5%); dieta composta com 20% de RMID mais dieta composta 

com 3,5% de FMD (T6= RMID20%+FMD3,5%) e formuladas de acordo com Rostagno 

(2017). Os resultados foram avaliados no programa estatístico do SAS. 

 
Resultados e discussão 

Durante o período experimental as mensurações máximas de temperatura 

ambiental foram de 23,56 e 36,91 ºC e umidade relativa de 70%. Na Tabela 1, estão 

apresentados os dados de desempenho: ganho em peso; consumo de ração; 

conversão alimentar e viabilidade de codornas de corte alimentadas com diferentes 

níveis de inclusão da raspa da mandioca integral desidratada (RMID) e folhas moringa 

desidratada (FMD), durante o período de um a 42 dias de idade. 

Houve efeito significativo (P< 0,05) para o ganho em peso, consumo de ração e 

conversão alimentar. Aves alimentadas com as seguintes dietas: controle (T1); ração 

com 10% de RMID e 3,5% de FMD dieta do tratamento 5 (T5); ração com 20% de RMID 

e 3,5% de FMD (T6), apresentaram maior consumo de ração e ganho em peso em 

relação as aves alimentadas com ração composta de 20% de RMID (T3). Esses 

resultados refletiram para a melhor conversão alimentar para aves do Tratamento 1, 5 

e 6 em relação às codornas alimentadas com a dieta composta de 20% de RMID (T3). 

Aves que receberam dietas compostas de 10% de RMID (T2) e codornas 

alimentadas com ração composta de 3,5% de FMD (T4), não apresentaram diferenças 

significativas (P< 0,05) em relação as aves dos demais tratamentos para o consumo 

de ração, ganho em peso e conversão alimentar. Não houve efeito significativo (P> 

0,05) das dietas para a viabilidade das aves. 
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Tabela 1 – Desempenho (ganho em peso; consumo de ração; conversão alimentar e 
viabilidade) de codornas de corte alimentados com rações contendo diferentes níveis 
de tratamento de inclusão da raspa da mandioca desidratada e moringa durante o 
período de um a 42 dias de idade. 

Tratamento Ganho em 

peso 

(g/ave/dia) 

Consumo de 

ração (g/ave 

dia) 

Conversão 

alimentar 

Viabilidade 

(%) 

Dieta controle (T1) 6,09A 18,44A 3,03B 0 

RMID 10% (T2) 5,92AB 18,39AB 3,10AB 0 

RMID 20% (T3) 5,82B 18,36B 3,15A 0 

FMD 3,5% (T4) 5,95AB 18,40AB 3,09AB 0 

RMID10%+FMD3,5% (T5) 6,02A 18,42A 3,06B 0 

RMID20%+FMD3,5% (T6) 6,01A 18,41A 3,06B 0 

Média 4,93 19,09 3,91 0 

CV 1,39 0,37 1,84 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas 

significativas (p<0,05). RMID 10%= ração com 10% de RMID (raspa de mandioca integral desidratada); 

RMID 20% = ração com 20% de RMID; FMD 3,5%= ração com 3,5% de folha de moringa desidratada 

(FMD); RMID10%+FMD3,5%= ração com 10% de RMID e 3,5% de FMD; RMID20%+FMD3,5%= ração 

com 20% de RMID e 3,5% de FMD. 

 

 
Felix et al. (2021) avaliaram a inclusão de raspa de mandioca (0, 6, 12 e 18%). 

Observaram que a inclusão de até 18% de raspa de mandioca não alterou a conversão 

alimentar. Porém, a coloração da carne foi afetada em níveis de inclusão de 18% de 

raspa de mandioca, sendo necessário o uso de pigmentantes na ração, visto que a 

coloração da carne influencia no mercado consumidor. 

No presente experimento, dietas compostas com mandioca e ou moringa 

houve a necessidade de elevar os níveis óleo vegetal da ração para corrigir os teores 

de energia, provavelmente tal situação se comportou favoravelmente para dietas do 

tratamento 5 e 6. O tratamento 5, dieta composta com 10% de raspa de mandioca 

integral desidratada mais dieta composta com 3,5% de folhas de moringa desidratada 

(T5= RMID10%+FMD3,5%) e T6, dieta composta com 20% de raspa de mandioca 

integral desidratada mais dieta composta com 3,5% de folhas de moringa desidratada 

(T6= RMID20%+FMD3,5%). 

Calixto et al. (2020) em estudos relatou que os lipídios agem como veículo 

alimentar para as vitaminas lipossolúveis, consequentemente importantes constituintes 
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para as dietas, visto que possuem elevados valores energéticos, aumenta a 

palatabilidade, além de promover a redução da pulverulência da ração 

Ressalta-se, que o uso de dietas com inclusão de mandioca e folhas de 

moringa pode ser uma alternativa para produtores que tem à disposição estes 

alimentos na propriedade. 

 
Conclusão 

Indica-se a inclusão de até 20% RMID consorciada com 3,5% de FMD em dietas 

de codornas de corte. 
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Introdução 

Em função da demanda variável de mercado por pintinhos de 1 dia, seguimentos da 

indústria avícola como incubatórios, realizam o armazenamento de ovos férteis por um 

período que pode durar alguns dias ou várias semanas. Porém, períodos de 

armazenamento mais prolongados que 3 dias podem afetar a eclodibilidade (Meijerhof 

et al., 1994). Em codornas, a eclodibilidadede dos ovos pode reduzir em 2-3% após 4 

dias de armazenamento mesmo em condições ideais (Imai et al., 1986). 

Nesse contexto, diferentes métodos de pré-aquecimento de ovos férteis durante o 

armazenamento antes da incubação têm sido estudados em aves de produção para 

reduzir os efeitos negativos provenientes do período de armazenamento prolongado 

(Damaziak et al., 2018). Diante disto, objetivou-se avaliar os efeitos de períodos curtos 

de pré-aquecimento durante o armazenamento de ovos férteis, sobre a mortalidade 

embrionária e eclodibilidade de ovos férteis de codornas japonesas. 

 
Material e métodos 

O estudo foi conduzido com ovos de codornas japonesas proveniente de um grupo de 

reprodutores distribuídos em gaiolas com 6 fêmeas e 2 machos. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 7 tratamentos com 200 ovos 

cada. Os tratamentos consistiram de um tratamento controle com 12 horas de 

armazenamento e sem aquecimento e 3 períodos de armazenamento com 3,5; 6,5 e 

9,5 dias em que metade dos ovos passaram pelo pré-aquecimento e metade não. Os 

ovos coletados foram selecionados por qualidade (foram descartados ovos muito 

pequenos, quebrados ou trincados e casca mole), pesados e armazenados segundo 

os tratamentos em sala refrigerada com temperatura de 20°C dispostos na bandeja de 

incubação. 

Para cada período de armazenamento analisados (3,5; 6,5 e 9,5 dias), metade dos 

ovos passaram por protocolo de pré-aquecimento. Nesses, as bandejas de ovos foram 

transferidas para a incubadora automática a uma temperatura de 37,5°C e umidade 

relativa de 60% por 4 horas. Os ovos foram então resfriados em temperatura ambiente 
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até atingirem a temperatura de ±24°C e retornaram à sala de armazenamento com 

20°C até a incubação. 

Os ovos de todos os tratamentos (armazenados com e sem pré-aquecimento e 

controle) foram então incubados em incubadora automática a 60% de umidade e 37,5º, 

com viragem automática. Decorridas 348 horas de incubação, os ovos foram 

transferidos para o nascedouro com uma temperatura de 37,0°C e umidade de 70%, 

por mais 56 horas. 

Ao final do processo de incubação, no dia da eclosão, os ovos eclodidos e não 

eclodidos foram analisados para determinar a taxa de eclosão e de férteis, fertilidade, 

mortalidade total, inicial e tardia. Os ovos não eclodidos foram abertos e por meio do 

embriodiagnóstico foram analisados o período da mortalidade sendo dividido em inicial 

+ média: 0-11 d e tardia: 12 d até eclosão + ovos de casca bicadas não eclodidos. 

Análise estatística 

Os dados obtidos foram analisados por meio do PROC GENMOD no programa 

Statistical Analysis Sistem (SAS®) com 5% de significância. Cada ovo foi considerado 

uma unidade experimental e os dados de desempenho de incubação foram analisados 

por distribuição binomial e função de ligação LOGIT (y = exp (β)/1 + exp (β)). 

 
Resultados e discussão 

A análise do desempenho de incubação está representada na Tabela 1. O período de 

armazenamento dos ovos antes da incubação teve efeito significativo para a 

probabilidade de eclosão total e de férteis e de mortalidade total (P<0,05). Já para a 

mortalidade classificada em inicial+média e tardia+casca não houve efeito dos 

tratamentos. O pré-aquecimento não influenciou as variáveis de desempenho de 

incubação. 

Os ovos de codornas japonesas que foram armazenados por apenas 0,5 dia 

apresentaram a maior eclosão total e de ovos férteis, sendo essa taxa representada 

por 90%. Já os ovos armazenados por 9,5 dias, sem a técnica do aquecimento por 4 

horas, apresentaram diferença, tendo a taxa de eclosão total de 74%. 

Os ovos submetidos ao armazenamento de 9,5 dias com 4 horas de pré-aquecimento 

e armazenados por 3,5 e 6,5 dias, os quais possuíam 0h ou 4h de pré-aquecimento 

não apresentaram diferença entre si, tendo a taxa de eclosão total em torno de 80%. 

As menores taxas de eclosão foram obtidas nos lotes de ovos armazenados por 9,5 

dias e que foram submetidos a 0h ou 4h de pré-aquecimento, sendo os valores obtidos 
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de 74 e 76 %, respectivamente. 

Resultados semelhantes foram evidenciados em um estudo desenvolvido por Petek e 

Dikman (2004). Segundo os autores, a maior taxa de eclodibilidade total foi obtida de 

um lote de ovos férteis de codornas japonesas que não foi armazenado (72,3%). Em 

contrapartida, os ovos férteis armazenados por mais de 9 dias, essa taxa caiu 

drasticamente. 

 

Tabela 1. Dados médios observados e estimados (valores entre parênteses) das 
variáveis de desempenho de incubação de ovos férteis de codornas japonesas 
submetidos a diferentes dias de armazenamento e aquecimento 

 

Aquec 
¹ 

Ar 
m² 

Eclodibilidad 
e total % 

Eclodibilidad 
e férteis % 

Mortalidad 
e Total % 

Mortalidad 
e Inicial % 

Mortalidad 
e Final % 

0 0,5 
90,00 

(89,99)a 

92,3 7,5 
46,66 53,33 

(92,30)a (7,69)b 

0 3,5 
83,07 

(83,07)b 

85,26 14,35 
35,71 64,28 

(85,26)b (14,73)a 

0 6,5 
81,67 

(81,66)b 

84,48 15 
62,29 37,03 

(84,48)bc (15,51)a 

0 9,5 
74,00 

(74,00)c 

77,62 21,33 
(22,37)a 

46,87 53,12 
(77,62)c 

4 3,5 
83,88 

(83,88)b 

86,28 13,33 
45,83 54,16 

(86,28)ab (13,71)a 

4 6,5 
80,8 82,84 14,85 

61,53 50 
(80,80)b (82,83)bc (15,38)a 

4 9,5 
76,67 79,31 20 

56,66 43,33 
(76,66)b (79,30)bc (20,69)a 

Equação LOGIT (y = exp (β)/1 + exp (β)).    

¹Aquec= Aquecimento 

²Arm= Armazenamento 

Letras iguais não deu diferença na mesma coluna, letras diferentes diferem entre si, por distribuição 

binominal. 

 

Por meio dos resultados referentes a eclodibilidade de férteis, foi possível verificar que 

a maior taxa foi evidenciada quando os ovos foram armazenados por 0,5 dias com 0h 

de pré-aquecimento, sendo representada por 92,3%. Em contrapartida, os ovos 

armazenados por 3,5; 6,5 dias sem pré-aquecimento e 6,5; 9,5 dias com pré- 

aquecimento não apresentaram diferença entre si, tendo a taxa de eclosão total em 

torno de 84%. Os ovos armazenados por 3,5 dias com 4h de pré-aquecimento 

apresentaram diferença e obtiveram percentual (86,28%), assim como os ovos 

armazenados com 9,5 dias e que não foram pré-aquecidos apresentando um 
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percentual de 77,62%. 

Com relação aos resultados de eclodibilidade total e de férteis de os ovos armazenados 

por 9,5 dias com 4h de pré-aquecimento, apresentaram maiores taxas quando 

comparados aos ovos armazenados pelo mesmo período de tempo, mas que não 

foram submetidos ao pré-aquecimento. 

Em reprodutores de codorna japonesas foram observados que os ovos que foram 

submetidos ao pré-aquecimento durante o período de armazenamento, obtiveram as 

melhores taxas de eclosão total (82,6%), em comparação ao grupo de ovos que foi 

armazenando, porém não foram submetidos ao processo de pré-aquecimento (79,7%) 

(Petek e Dikman, 2004). Para os ovos que não passaram por longos períodos de 

armazenamento o aquecimento não influenciou as taxas de eclosão, resultados que 

corroboram com Reijrink et al. (2009), que afirma que aquecimento em ovos quando o 

tempo de armazenamento é curto, não afeta a eclodibilidade. 

Em relação aos dados referentes a mortalidade total, ovos armazenados por 0,5 dias 

e com 0h de pré-aquecimento obtiveram o menor percentual (7,69%) e para os demais 

períodos de armazenamento de 3,5; 6,5; 9,5 dias com 0 ou 4h de pré-aquecimento, 

essa taxa foi mais elevada e não há diferença significativa entre os tratamentos, 

resultado semelhante encontrado por Seker et al. 2006, em que não houve diferenças 

significativas na mortalidade embrionária precoce entre grupos de tratamentos. 

 
Conclusão 

Conclui-se que a utilização da técnica de pré-aquecimento não influência na taxa de 

eclosão dos ovos férteis de codornas japonesas submetidos ao pré-aquecimento por 4 

horas durante o armazenamento de até 9,5 dias. 
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Introdução 

Os ácidos graxos (AG) possuem diversas funções no organismo, sendo divididos em 

essenciais e não essenciais. Os ácidos linoleicos (ômega-6) e linolênicos (ômega-3) 

são AG essenciais e, portanto, as aves não conseguem sintetizar no organismo. Estes 

AG são importantes para desenvolvimento embrionário, uma vez que o embrião utiliza 

o conteúdo do vitelo, e para o crescimento do animal, tanto na fase inicial quanto na 

fase adulta (Cherian e Sim, 1993). 

A composição lipídica da gema pode ser modificada utilizando-se ingredientes na dieta 

das matrizes que possuam níveis adequados de AG poli-insaturados (PUFAS) de 

cadeia longa das séries n-3 e n-6. Desta forma a constituição química do lipídio 

presente na gema do ovo está intimamente relacionada aos nutrientes da dieta da 

fêmea. A manipulação desses ácidos na alimentação das aves é a principal ferramenta 

para melhorar o perfil de AG na gema do ovo, garantindo a transferência de n-3 e n-6 

da gema para os tecidos embrionários e para a progênie, além de melhorar as variáveis 

de incubação (Khatibjoo et al, 2018). Desta forma, objetivou-se avaliar os efeitos de 

diferentes relações de n-6:n-3 sobre o desempenho de incubação e a qualidade de 

pintinho de reprodutores de codornas japonesas. 

 
Material e métodos 

Foram utilizadas 360 codornas japonesas, com 15 semanas de idade. O alimento e a 

água foram fornecidos ad libitum e o programa de luz adotado foi de 17 horas de luz 

(natural + artificial) durante todo o período experimental. O período experimental teve 

duração de 84 dias divididos, em 3 ciclos de 28 dias. 

O delineamento utilizado foi DIC, com 5 tratamentos (dietas) e 12 repetições (gaiolas) 

de 6 aves cada (4 fêmeas+2 machos), sendo cada gaiola uma unidade experimental. 

As dietas experimentais utilizadas tiveram uma relação de óleos vegetais (LA:LNA) 

ricos em linoleico (óleo de soja) e ácido linolênico (óleo de linhaça), sendo elas: Ração 

Basal (RB) relação 13,75:1; RB + relação de 10,69:1; RB + relação de 7,63:1; RB + 

relação de 4,57:1; RB + relação de 1,48:1. As dietas foram formuladas (à base de milho 

e farelo de soja) para atender as exigências nutricionais de codornas em período de 
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postura, de acordo com as tabelas brasileiras (Rostagno et al, 2017). 

 
 

Desempenho de incubação 

 
Após 8 semanas de consumo da dieta, os ovos foram coletados durante 4 dias, 

identificados e armazenados em sala refrigerada (20oC) e em seguida alocados em 

incubadora vertical (Petersime, modelo Labo 13) a 37,4oC e 60% de umidade, com 

viragem automática. Decorridas 348h de incubação (14,5 dias), os ovos foram 

transferidos para a câmara de eclosão (Petersime, modelo Labo 9), a 37oC e 70% de 

umidade, na câmara de eclosão os ovos ficaram por mais 3 dias até a eclosão. 

Após a eclosão, os ovos eclodidos e não eclodidos foram contabilizados para análises 

das variáveis de eclodibilidade total e de férteis, fertilidade, mortalidade total, inicial e 

tardia. Ao final, os ovos que não eclodiram foram abertos e determinados a 

percentagem de fertilidade total e mortalidade. A mortalidade foi dividida em total que 

foi analisada por meio do embriodiagnóstico e por período (inicial + média: 0-11 d e 

tardia: 12 d até eclosão + ovos de casca bicadas não eclodidos). 

 
Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa Statistical 

Analysis System (SAS®) e consideradas significativas quando P ˂0,05. Os dados foram 

submetidos à análise de regressão, por intermédio do procedimento GLM, ao nível de 

significância de 5%. A probabilidade de fertilidade e eclodibilidade foram analisadas em 

procedimentos GENMOD do SAS, com distribuição binomial e função de logaritmo, 

sendo LOGIT=Exp(β)/1 + Exp(β). 

 
Resultados e discussão 

Os efeitos das relações de LA:LNA sobre as variáveis de desempenho de incubação 

estão representados na Tabela 1. Para os dados de eclodibilidade, foi observado efeito 

quadrático das relações para a eclodibilidade total e de férteis. 

Para as análises de mortalidade total o resultado é o inverso da eclosão dos ovos férteis 

e, portanto, também teve efeito quadrático dos tratamentos. Os resultados em geral 

para desempenho de incubação demonstraram efeitos para a eclodibilidade e 

mortalidade, com melhores taxas encontradas no ponto ótimo para a relação de 9,29. 
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Tabela 1. Dados médios observados e estimados (valores entre parênteses) das 
variáveis de desempenho da incubação de ovos de codornas japonesas alimentadas 
com diferentes relações de LA:LNA (n=12 gaiolas). 

Variáveis 

(%) 

  LA:LNA   P-Valor 

1,48 4,57 7,63 10,69 13,75 L Q 

Fertilidade 
92,56 

(94,54) 

96,92 

(94,54) 

94,24 

(94,54) 

96,40 

(94,54) 

92,37 

(94,54) 
0,864 0,118 

 

Infertilidade 
7,34 

(5,45) 

3,08 

(5,45) 

5,76 

(5,45) 

3,60 

(5,45) 

7,63 

(5,45) 

 

0,864 
 

0,118 

Eclodibilidade 

total 

71,90 

(72,96) 

86,15 

(82,72) 

82,01 

(86,16) 

87,77 

(85,61) 

80,15 

(80,75) 

 

0,106 
 

0,011 

Eclodibilidade 

férteis 

77,68 

(78,43) 

88,89 

(86,62) 

87,02 

(89,66) 

91,04 

(89,77) 

86,78 

(87,05) 

 

0,047 
 

0,046 

Mortalidade 

total 

22,32 

(21,56) 

11,12 

(13,37) 

12,98 

(10,34) 

8,96 

(10,22) 

13,22 

(12,94) 

 

0,047 
 

0,046 

Mortalidade 

inicial 

10,71 

(10,71) 

5,56 

(6,70) 

3,82 

(5,19) 

2,99 

(3,99) 

4,96 

(3,07) 

 

0,526 
 

0,303 

Mortalidade 

tardia 

11,61 

(8,01) 

5,56 

(8,01) 

9,16 

(8,01) 

5,97 

(8,01) 

8,26 

(8,01) 

 

0,526 
 

0,303 

Variáveis   Valor de β1  Max/min 

Eclodibilidade Total 
= 0,6079 + 0,2842 LA:LNA– 

0,0163 LA:LNA2 
8,71 

 

Eclodibilidade Férteis 
= 0,9139+ 0,2770 LA:LNA – 

0,0149 LA:LNA2 
9,29 

 

Mortalidade Total 
= -0,9139 - 0,2770LA:LNA + 

0,0149 LA:LNA2 
9,29 

 

1
Probabilidade = 100 × (Exp

(β)
/(1+Exp

(β)
) L – Regressão linear, Q – Regressão quadrática. 

 

Nos tratamentos que utilizaram apenas uma das fontes de óleo na dieta foram 

observadas as menores taxas de eclosão. Isso se dá porque a relação entre n-6 e n-3 

não está adequada no organismo animal e os efeitos podem ser observados no 

metabolismo em geral. O LNA rico em n-3 é fonte no embrião em desenvolvimento para 

a síntese de EPA e de DHA. Essas substâncias são fundamentais para o bom 

funcionamento do sistema nervoso central, imunológico e metabolismo lipídico dos 

embriões (Cherian e Sim, 1993), resultando em pintinhos mais saudáveis com melhor 

eclodibilidade. 

Alguns autores relatam diferentes resultados em reprodutores de codornas japonesas 

para eclosão de ovos férteis. Khatibjoo et al. (2018) citaram valores que variaram de 



65  

87,77 a 91,19 para eclosão e para a mortalidade precoce 4,71 a 2,04 e a tardia de 2,39 

a 1,66%. Ainda em reprodutores de codornas, a eclodibilidade aumentou de 3,2 e 

6,17% ao utilizarem óleos de linhaça ou peixe com proporções n-6:n-3 de 0,22:1 e 

0,08:1 (Al-Darji et al, 2010). Já em matrizes de frango de corte, o trabalho de Radwan 

et al (2012) descreve que a relação de 10:1 foi a que apresentou a mais baixa 

eclodibilidade 76,67%, enquanto as relações 4:1 e 6:1 apresentaram os melhores 

resultados 86,22 e 86,08%, respectivamente. 

Para a mortalidade total ocorreu efeito quadrático decrescente, isso pode ter ocorrido 

pelo aumento de EPA que possui quantidade maior de ligações duplas, possibilitando 

maior oxidação nos ovos, afetando a sobrevivência do embrião (Castro–Tamayo et al, 

2019). A causa da maior mortalidade no tratamento utilizando óleo de linhaça pode ser 

pelo alto nível de PUFA encontrados na sua composição que podem ter aumentado os 

radicais livres gerados. 

Conclusão 

Conclui-se que proporções de óleo de soja e linhaça afetam a eclodibilidade com 

melhores resultados na relação n-6:n-3 de 9,29. Baseado nos resultados de 

eclodibilidade o uso de óleo de linhaça na dieta de reprodutores é indicada em relações 

de n-6:n-3 entre 4 e 10:1 para produção de ovos férteis em codornas japonesas. 
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Introdução 

Na reprodução de aves, a produção de espermatozoides e a fertilidade são variáveis 

importantes para se obter sucesso na produção e estes podem ser influenciados pela 

alimentação, tanto no período de crescimento quanto de produção (Rodenas et al, 

2005). Os lipídeos possuem grande efeito biológico nos espermatozoides pela sua 

função energética e por constituírem as membranas fisiológicas. Dentre esses, os 

fosfolipídios são os principais componentes lipídicos dos espermatozoides e formados 

por grandes quantidades de ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs). Sendo assim a 

composição de lipídios e de ácido graxos dos espermatozoides é usado como um fator 

determinante para obtenção das taxas de fertilidade (Martin Rillo et al, 1996). 

Dentre as PUFAs, pode-se destacar os da família do ômega 3 e 6, que são 

considerados essenciais por não serem sintetizados no organismo das aves e, 

portanto, obtidos através da dieta. Assim, uma das formas de melhorar a fertilidade e 

a qualidade dos espermatozoides em aves é utilizar ácidos graxos na dieta, sendo 

assim necessário uma boa relação entre eles para que não ocorra um desbalanço, 

afetando a reprodução. Com isso, objetivou- se avaliar diferentes relações n-6:n-3 

sobre o número de espermatozoides na membrana perivitelínica do ovo ao longo dos 

dias. 

 
Material e métodos 

Para avaliar a interação da dieta e do sexo da ave sobre o número de espermatozoides 

no disco germinativo do ovo, 180 codornas (n=90 F; n=90 M) de 20 semanas de idade 

foram distribuídas em DIC, com arranjo fatorial, sendo 5 dietas e 3 efeitos de sexo, com 

6 repetições (casais) por tratamento. As dietas experimentais utilizadas tiveram uma 

relação (LA:LNA) de óleos vegetais ricos em linoleico (óleo de soja) e ácido linolênico 

(óleo de linhaça), sendo elas: Ração Basal (RB) relação 13,75:1; RB + relação de 

10,69:1; RB + relação de 7,63:1; RB + relação de 4,57:1; e, RB + relação de 1,48:1. As 

dietas foram formuladas (à base de milho e farelo de soja) para atender as exigências 

nutricionais de codornas em período de postura, de acordo com as tabelas brasileiras 

(Rostagno et al, 2017). As dietas experimentais foram às citadas anteriormente e as 
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coletas foram realizadas após 20 dias de consumo das dietas. A dieta controle foi 

calculada para atender as exigências nutricionais de codornas de postura e 

corresponde a relação de 13,75. 

Foram observadas três situações para avaliar o efeito da dieta sobre o sexo, sendo 

elas: 1. Machos e fêmeas recebendo as dietas experimentais (n=6); 2. Somente as 

fêmeas recebendo dieta experimental e os machos dieta controle (n=6) e 3. Somente 

os machos recebendo dieta experimental e a fêmea dieta controle (n=6). As fêmeas 

foram separadas do macho por um período de 20 dias, para garantir que não houvesse 

células espermáticas vivas no oviduto, após esse período, os dois permaneceram na 

mesma gaiola por um período de 24h, após esse tempo foram separados novamente. 

Após a separação os ovos foram coletados e identificados diariamente por 13 dias 

consecutivos, armazenados a 4oC e analisados. 

A avaliação da interação espermatozoide-ovo foi feita pela contagem de pontos de 

hidrólise na membrana perivitelínica do ovo (PHMP) segundo metodologia de Bakst et 

al. (2014). A membrana perivitelínica sobre o disco germinativo foi isolada, lavada 

(NaCl 1%), disposta em laminas histológicas, fixada em formol 10% e corada com ácido 

periódico de Schiff (PAS). Após seca, as laminas foram analisadas em microscópio 

ótico de luz e todos os PHMP encontrados em uma área de 25,79 mm2 foram contados. 

 
Analise Estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa Statistical 

Analysis System (SAS®) e consideradas significativas quando P ˂0,05. Para o número 

de pontos de hidrólises sobre disco germinativo foi analisado com distribuição de 

Poisson e função Log, sendo Exp(β). O número PHMP em função do dia após a cópula 

foi analisado com distribuição Gamma, e função de ligação inversa, sendo 

Gamma=1/β. 

 
Resultados e discussão 

A interação entre os espermatozoides e o ovo foi estudada pela contagem de PHMP 

em uma área sobre o disco germinativo. Onde o número de PHMP os machos tiveram 

os menores números em geral, sendo os resultados diferentes quando só machos 

receberam as dietas quando comparados quando só as fêmeas receberam (p=0,0187) 

ou quando ambos os sexos receberam (p=0,0001). De modo geral, houve efeito em 

função do dia após a cópula e em função do tratamento em ambas as variáveis. 
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Para os resultados de contagem de PHMP (Fig. 2), quando de machos e fêmeas 

recebendo a ração com relação 1,48 tiveram acima de 30 PHMP até o dia 5, sendo 

assim apresentaram maior quantidade de espermatozoides chegando ao óvulo quando 

comparadas com os outros tratamentos, que só se mantiveram com essa quantidade 

até os dias 3-4 após a cópula 

Quando apenas os machos receberam a ração até o dia 5 os números se mantiveram 

acima de 20, em todas as relações. Quando apenas as fêmeas receberam a dieta 

experimental a quantidade de PHMP se manteve acima de 20 até o dia 6, quando 

utilizando a relação 1,48 mostrando que o óleo de linhaça ajudou a conservar e com 

isso estocar por mais dias os espermatozoides. 

 
 

Figura 1. Gráfico dos efeitos das relações sobre o número de PHMP em ovos férteis 
de reprodutores de codornas Japonesas. Gráfico do efeito dos tratamentos sobre o 
número de PHMP quando ambos machos e fêmeas, ou somente as fêmeas ou 
somente os machos receberam as dietas experimentais. 
Probabilidade de fertilidade = 100 × (exp

(β)
/1+exp

(β)
) 

Machos e fêmeas com dietas experimentais β = 6,1881 -0,5151 LA:LNA +0,0471 LA:LNA
2
 -0,0012 

LA:LNA
3
 - 0,2537 dia -0,0244 dia

2
 +0,0024 LA:LNA dia 

Somente Fêmeas: β = 5,298 -0,4324 LA:LNA +0,059 LA:LNA
2
 -0,00237 LA:LNA

3
 - 0,0587 dia -0,04142 

dia
2
 

Somente Machos: β = 6,4968 -0,732 LA:LNA +0,0848 LA:LNA
2
 -0,0027 LA:LNA

3
 -0,3012 dia -0,0202 

dia
2
 -0,0072 LA:LNA dia 

 

De modo geral, foi observado que quando fornecido as dietas experimentais para os 

animais, a relação que apresentou a maior quantidade de buracos sobre o disco 

germinativo foi de 1,48 com mais de 200 buracos no primeiro dia, superioridade essa 

que se manteve por alguns dias. Esse efeito pode ser resultado da melhora dos 

espermatozoides ou do ambiente do genital feminino, aumentando a qualidade dos 

espermatozoides e a taxa de sobrevivência deste. 

Além disso, a composição de PUFA das membranas celulares dos espermatozoides e 

oócitos são importantes durante a fertilização, interferindo na fluidez e permeabilidade 
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dos espermatozoides (Aitken e Beker, 1995) e a adição da linhaça pode ter influenciado 

essa composição nas células reprodutivas. Wishart (1997) encontrou para peru e galos 

que em cada PHMP possuem uma quantidade aproximadamente 1000 de 

espermatozoides, e no presente estudo foi observado próximo de 200 buracos, 

resultando em aproximadamente 200.000 espermatozoides no primeiro dia após a 

cópula. 

Um dos métodos para avaliar a eficiência da cópula em aves é analisar a interação 

entre o espermatozoide e a membrana perivitelínica do ovo, na região do disco 

germinativo, através do número de pontos de hidrólises (buracos), para se obter 

informações sobre qualidade do sêmen e capacidade de armazenamento de sêmen 

pela fêmea, podendo ser utilizado como parâmetro de duração de fertilidade (Hazary 

et al, 2000). 

Estudos anteriores apontam que ao utilizar óleo de linhaça na dieta, obtiveram sucesso 

em aumentar as quantidades de n-3 nos espermatozoides de frangos e modificando o 

tamanho dos testículos (Cerolini et al, 2003). Desta forma, os n-3 podem interferir nesse 

tamanho testicular, e pode ter ocorrido no presente trabalho, já que ocorreu aumento 

no número de espermatozoide das aves alimentadas com dietas ricas em n-3. 

 
Conclusão 

Conclui-se que o número de pontos de hidrólise na membrana perivitelínica do ovo 

aumentam com o fornecimento das relações 1,48 e 13,75, sendo estes efeitos maiores 

quando fêmeas recebem as dietas. 
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Introdução 

A produção brasileira de frangos de corte apresenta-se como uma das mais 

desenvolvidas atividades avícolas mediante investimentos em nutrição, 

biosseguridade, manejo, genética e programas de qualidade que visam à preservação 

ambiental e o bem-estar dos animais (ABPA, 2016). Esse enfoque no bem-estar animal 

tornou-se uma questão imprescindível na cadeia produtiva, com interesse por parte dos 

consumidores. 

Nesta linha, pesquisadores e indústria estudam e implementam substratos no sistema 

confinado conhecidos como recursos de enriquecimento ambiental, estes despertam 

interesse e estimulam a expressão do comportamento natural do animal, refletindo em 

maior interação social, atividade motora aos animais, propiciando aos mesmos maior 

proximidade de um ambiente natural em comparação ao ambiente quando em cativeiro 

(BELZ et al. 2003). 

Nos últimos anos, diversos recursos foram desenvolvidos, implementados e avaliados 

como enriquecimento ambiental, entre os mais estudados encontram-se: fardos de 

feno; substratos para banhos de areia; poleiros; objetos para bicar; e plataformas 

elevadas (RIBER et al., 2018). Todavia, há poucos estudos que avaliam os impactos 

da utilização destes recursos na produtividade de frangos de corte, assim objetivou-se 

com este estudo avaliar a influência de fardos de feno, plataformas com degraus e 

projetores de luz a laser como recursos de enriquecimento ambiental na produtividade 

de frangos de corte. 

 
Material e métodos 

Foram utilizados 2400 aves, machos, adquiridos com um dia de idade, provenientes de 

um incubatório comercial. O experimento foi realizado em aviário climatizado em 

sistema parcialmente automatizado com ventilação em pressão negativa, com 

utilização de cinco exaustores e dois painéis evaporativos de celulose, e utilização de 
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cama de maravalha nova. As rações foram formuladas à base de milho e farelo de soja 

seguindo as exigências nutricionais, sendo dividida em três fase de criação, sendo 

inicial (1-21 dias), crescimento (22-35 dias) e final (36-42 dias), para desempenho 

médio superior (adaptado de ROSTAGNO et al. 2017). A ração e água foram fornecidas 

ad libitum. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e quatro repetições: Tratamento 1: aves alojadas em ambiente sem 

enriquecimento ambiental (C); Tratamento 2: aves alojadas em ambiente enriquecido 

com fardos de feno (SB); Tratamento 3: aves alojadas em ambiente enriquecido com 

plataformas com degraus (SP); e Tratamento 4: aves alojadas em ambiente 

enriquecido com projetores de luz à laser (LS), sendo 150 aves por unidade 

experimental. 

Desempenho 

Para a avaliação de desempenho foram consideradas as características consumo e 

sobra de ração, ganho de peso, conversão alimentar e viabilidade. Para estes cálculos, 

todas as aves foram pesadas ao alojamento e aos 21, 35 e 42 dias de idade. A 

quantidade de ração fornecida para as aves e as sobras foram anotadas para cálculo 

de consumo e conversão alimentar. A mortalidade foi anotada diariamente e os refugos 

foram identificados para separação da mortalidade normal. A conversão alimentar 

calculada foi a real, considerando-se o peso e data das mortalidades. 

Rendimento de carcaça e partes 

Após a pesagem aos 42 dias, 5% das aves dos tratamentos foram tomadas 

aleatoriamente para o abate e submetidas a nove horas de jejum. Todas as aves foram 

pesadas vivas e a metodologia utilizada para o abate foi semelhante àquela utilizada 

comercialmente. Após o abate, as carcaças sem pés, cabeça e pescoço foram pesadas 

para cálculo de rendimento de carcaça (porcentagem em relação ao peso vivo). 

Posteriormente as partes de carcaça foram pesadas para avaliação de rendimento de 

peito com pele e osso, asas, pernas, dorso, carne de peito, pernas desossadas e 

gordura abdominal. Os rendimentos das partes de carcaça foram calculados com base 

no peso da carcaça. 

 
 

 
Avaliação estatística 

Após a realização do experimento, os dados foram analisados por ANOVA e 
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comparados pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. (SAS, 2001). 

 
 

Resultados 

Os valores referentes ao desempenho dos frangos de corte aos 21, 35 e 42 dias estão 

apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Desempenho de frangos de corte criados com diferentes recursos de 
enriquecimento ambiental aos 21, 35 e 42 dias 

21 dias 

Variáveis 
Tratamentos 

Valor P CV% 
C SB LS SP 

Peso (g) 978 995 1011 1004 0,4833 3,10 

Consumo 
(g/ave/dia) 

56,56 57,11 57,65 57,91 0,5832 2,54 

GP 
(g/ave/dia) 

43,82 44,41 45,31 45,30 0,4117 3,19 

CA 1,29 1,29 1,27 1,28 0,6796 1,84 

35 dias 

Peso (g) 2284 2263 2315 2245 0,7658 4,31 

Consumo 
(g/ave/dia) 

96,47 96,88 97,75 97,85 0,8598 2,77 

GP 
(g/ave/dia) 

62,89 62,26 64,33 62,29 0,8111 5,44 

CA 1,54 1,55 1,52 1,57 0,5556 3,45 

42 dias 

Peso (g) 3083 3071 3167 3029 0,6187 4,79 

Consumo 
(g/ave/dia) 

119,33 117,59 121,11 119,36 0,7147 3,55 

GP 
(g/ave/dia) 

71,40 70,64 73,65 70,21 0,6695 5,88 

CA 1,67 1,67 1,64 1,70 0,5621 3,50 

Mortalidade 
% 

2,18 3,36 2,18 2,18 0,3193 4,16 

Refugos % 2,52 2,01 2,85 2,52 0,8014 4,84 

VB % 95,30 94,63 94,97 95,30 0,8891 1,48 

Médias seguidas por ‘a e b’ nas linhas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). C = Controle, SB 
= Fardos de feno, LS = Projetores de luz a laser e SP = Plataformas. CV (%) = Coeficiente de variação. 
CA = Conversão Alimentar. GP = Ganho de peso. 

 
 

 
Não houve diferença em nenhum parâmetro produtivo nas fases de criação (P>0,05), 

o que indica que a implementação destes recursos de enriquecimento não influencia 



74  

no desempenho das aves. Os resultados corroboram com os achados de outros 

estudos que avaliaram o uso de outras fontes de enriquecimento (BAILIE et al. 2014; 

BAXTER et al. 2018). 

Os valores de rendimento de carcaça e partes dos frangos de corte aos 42 dias estão 

dispostos na Tabela 2. Houve efeito dos tratamentos no rendimento de asas 

(P=0,0385) e dorso (P=0,0309). Não houve diferença no rendimento de carcaça e 

demais cortes comerciais (P>0,05). Os animais criados com acesso as plataformas 

apresentaram melhor rendimento de asas em comparação aos animais do grupo 

controle, porém não houve diferença no rendimento quando comparados com os 

animais criados com fardos de feno e projetores de luz. Possivelmente, os recursos de 

enriquecimento aumentaram a atividade exploratória dos animais (JONG et al. 2018) 

e, quando associado ao movimento de subir nas plataformas desde o primeiro dia 

experimental, os animais exercitaram os músculos das asas o que pode ter levado a 

maior rendimento de asas. 

 
Tabela 2. Rendimentos de carcaça e partes de frangos de corte criados com 

diferentes recursos de enriquecimento ambiental 

Variáveis % 
Tratamentos 

Valor P CV% 
C SB LS SP 

Rendimento 
de carcaça 

75,79 76,10 76,13 75,92 0,8505 2,49 

Asas 10,01 b 10,12 ab 10,08 ab 10,28 a 0,0385 5,69 

Pernas 30,69 30,97 30,73 31,14 0,2955 4,69 

Dorso 17,46 a 17,29 ab 16,73 b 17,06 ab 0,0309 7,35 

Peito 40,78 40,82 41,69 41,03 0,1215 5,05 

Peito Filé 31,87 31,31 32,63 32,70 0,1067 6,46 

Pernas 
Desossadas 

24,70 24,89 24,84 25,29 0,2703 6,13 

Gordura 
Abdominal 

1,43 1,35 1,37 1,29 0,2848 26,11 

Médias seguidas por ‘a e b’ nas linhas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). C = Controle, SB 
= Fardos de feno, LS = Projetores de luz a laser e SP = Plataformas. CV (%) = Coeficiente de variação. 

 

Os animais criados com acesso a projetores de luz apresentaram menor rendimento 

de dorso em comparação aos animais criados em ambiente controle, todavia não houve 

diferença no rendimento quando comparados com os animais criados com os outros 

recursos de enriquecimento. Possivelmente, este valor foi influenciado pelo rendimento 



75  

de asas. Estes resultados são interessantes, pois as asas apresentam maiores valores 

comerciais em comparação ao dorso. Outros autores não encontraram diferença 

quando enriqueceram o ambiente (BENCH et al. 2017), todavia é importante avaliar 

qual recurso de enriquecimento foi utilizado e qual a influência no comportamento 

exploratório dos animais. 

Conclusões 

O uso de fardos de feno, plataformas com degraus e projetores de luz à laser como 

recursos de enriquecimento ambiental não influencia nos parâmetros de desempenho 

e rendimento de carcaça de frangos. Animais criados com acesso a plataformas com 

degraus apresentam maior rendimento de asas e animais criados com fardos de feno 

apresentam menor rendimento de dorso quando comparados aos animais criados em 

ambiente controle. 
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Introdução 

A cama onde as aves ficam dispostas durante todo o período de criação é um 

componente importante desse ambiente, sendo que o frango de corte passa mais de 

80% do seu tempo deitado sobre a cama (WEEKS et al., 2000). O substrato utilizado 

como cama exerce a função principal de evitar o contato direto das aves com o piso 

diminuindo variações de temperatura, além de absorver água, excreta, alimento e 

penas (TOLEDO et al., 2019). As características naturais do material e suas alterações 

durante o ciclo de criação são levadas em consideração na escolha do substrato. 

Diante da alta demanda da maravalha, há uma necessidade de buscar novos 

substratos que substituam esse material. A gramínea desidratada é um material 

descartado após o corte de grama na área urbana. Inserir esse material na cama de 

frango seria uma alternativa de diminuir o uso de maravalha ou casca de arroz e ainda 

contribuir para um destino adequado do resíduo de gramínea. 

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de 

diferentes tipos de materiais de cama com inclusão de gramínea desidratada sobre o 

as características físico-químicas dos materiais utilizados. 

 
Material e métodos 

Todos os procedimentos adotados foram aprovados pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da UFGD (Protocolo nº 07/2019). O presente estudo foi 

realizado em um aviário experimental da cidade de Dourados, no estado de Mato 

Grosso do Sul, Brasil. 

Foram utilizados 1080 pintainhos de corte de um dia de idade, machos, da 

linhagem Cobb 500®, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, em 

arranjo fatorial 3x2: três níveis de gramínea desidratada (0, 25 e 50%) e dois materiais 

de cama (casca de arroz e maravalha), com seis repetições, totalizando 36 boxes, com 

30 aves cada. A densidade utilizada foi de 14 aves/m2. 

As coletas para análise de cama foram realizadas no período da manhã com 

0, 1, 14, 28 e 42 dias de experimentação. 
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As análises de temperatura interna da cama foram realizadas in loco. com um 

termômetro digital do tipo espeto introduzido na metade da profundidade da cama. Para 

mensurar o pH, foi utilizado 10 g de amostra de cama e 90 ml de água destilada, 

repousada por 30 minutos, conforme metodologia adaptada de Teixeira et al. (2017). 

Na determinação da matéria seca utilizou-se a metodologia descrita por Silva e Queiroz 

(2006). 

Os dados foram observados quanto à normalidade dos resíduos e 

homogeneidade das variâncias. Posteriormente foram submetidos à análise de 

variância através do procedimento MIXED do SAS (SAS 9.3). Foram realizados os 

desdobramentos dos efeitos das interações entre os efeitos principais (substrato e 

níveis de inclusão de gramínea desidratada) sendo avaliados através de regressões 

utilizando polinomios ortogonais e comparações de médias pelo teste de Tukey. As 

variáveis, pH de cama e matéria seca foram submetidos a análise de variância através 

do procedimento MIXED do SAS (SAS 9.3) com o uso do comando REPEATED na 

qual os dias de avaliação foram considerados medidas repetidas no tempo. Em todas 

as análises realizadas o nível de significância utilizado foi de 5%. 

 
Resultados e discussão 

Na variável temperatura interna, não houve efeito dos níveis de inclusão de 

gramínea desidratada nos diferentes substratos analisados. Houve apenas efeito 

isolado do tipo de substrato, sendo que a cama de casca de arroz apresentou maior 

temperatura interna do que a de maravalha (P=0,0383) (Tabela 1). Houve efeito do 

tempo na temperatura interna, apresentando comportamento linear crescente 

(P<0,0001) (y = 0,158x + 28,106; R² = 0,7698). 

Houve interação entre tempo, material utilizado (casca de arroz e maravalha) 

e inclusão de gramínea desidratada no pH da cama (Tabela 2). Para casca de arroz e 

maravalha houve efeito quadrático negativo para todas as inclusões de gramínea 

(Tabela 2). 

 
 
 
 
 

Tabela 1. Médias de temperatura interna (ºC) de diferentes substratos de cama de 
frango de corte com inclusões de gramínea desidratada. 
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Substrato 
   Níveis de Inclusão  Média EPM 
 0 25 50   

Casca de arroz  30,8 31,2 31 31,0 a  

Maravalha  30,4 31,1 30,8 30,7 b 0,181 

Média  30,6 31,2 31 30,9  

Valor de P 

Substrato (S) 
Níveis de 

Inclusão (N) 
Tempo (T) S*N S*T N*T S*N*T 

0,0383 0,8006 <0,0001 0,4369 0,2154 0,7776 0,8062 

EPM: Erro padrão da média 
*Os valores médios na mesma coluna seguidos por diferentes letras minúscula diferem 
significativamente (P<0,05). 

 

Tabela 2. Médias do pH e matéria seca (%) de diferentes substratos de cama de frango 
de corte com inclusões de gramínea desidratada. Probabilidades dos efeitos simples e 
interações entre substrato, inclusão de gramínea desidratada e tempo. 

 
Substrato 

  Níveis de Inclusão  Média EPM 

0 25 50   

 Casca de arroz 6,935 6,908 6,915 6,919  

pH Maravalha 6,112 6,437 6,641 6,397 0,051 
 Média 6,523 6,673 6,778 6,659  

Valores de P 

Substrato (S) 
Níveis de 

Inclusão (N) 
Tempo (T) S*N S*T N*T S*N*T 

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
       

 Casca de arroz 70,678 64,735 64,000 66,471  

Matéria Seca Maravalha 65,976 67,008 64,100 65,695 1,265 
 Média 68,327 65,872 64,050 65,891  

Valores de P 

Substrato (S) 
Níveis de 

Inclusão (N) 
Tempo (T) S*N S*T N*T S*N*T 

0,2545 <0,0001 <0,0001 0,0522 0,1273 0,0027 0,3568 
       

Variável 
Níveis de 
Inclusão 

Equações 
 

P R2 

pH 
(casca de arroz) 

0% y = -0,0001x² +0,007x +6,720 0,0006 0,7223 
25% y = -0,0002x² +0,013+ 6,584 <0,0381 0,8181 
50% y = -0,0007x² +0,042x+6,581 0,0263 0,6826 

pH 
(maravalha) 

0% y = -0,002x²+0,134x+4,820 <0,0001 0,9712 
25% y = -0,0008x²+0,0717x+5,681 0,0011 0,8757 
50% y = -0,001x²0,0825x+5,913 0,0091 0,9036 

 0% y = 0,008x²-1,199x+83,858 0,0009 0,8830 
Matéria Seca 25% y = 0,017x²-1,1731x+85,677 0,0399 0,8994 

 50% y = 0,018x²-1,806+84,375 0,0488 0,9161 
EPM:Erro padrão da média; *Os valores médios na mesma linha seguidos por diferentes letras 
maiúsculas diferem significativamente (P<0,05); **Os valores médios na mesma coluna seguidos por 
diferentes letras minúsculas diferem significativamente (P<0,05), 
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Na umidade dos materiais de cama, houve interação do tempo e dos níveis de 

inclusão de gramínea desidratada (Tabela 2) independente do substrato utilizado, 

apresentando efeito quadrático positivo para as inclusões 0 (y= 0,008x²- 

1,199x+83,858; R2= 0,8830; P=0,0009), 25% (y=0,017x²-1,1731x+85,677; R2=0,8994; 

P=0,0399) e 50% de gramínea (y=0,018x²-1,806+84,375; R2=0,9161; P=0,0488). 

Com o aumento da umidade, os poros dos substratos são preenchidos de água 

ocorrendo um aumento da pressão e favorecendo a condutividade térmica, permitindo 

que o calor seja conduzido mais facilmente (AGNEW E LEONARD, 2003). 

Quando analisado o comportamento do pH das camas com maravalha ao longo 

do tempo, podemos observar que a maravalha pura possui um pH diferente da 

maravalha com inclusões de gramínea desidratada, o que não foi observado nas camas 

com casca de arroz, apresentando pH muito próximos entre gramínea e casca de arroz. 

A característica estrutural dos materiais e a carga bacteriana podem ter interferido nos 

teores de pH, favorecendo a acidificação do meio. 

Embora o fator determinante para a umidade das camas nesse estudo tenha 

sido a inclusão de gramínea, autores encontraram diferença entre casca de arroz e 

maravalha, sendo que a maravalha absorveu maior umidade da excreta (CARVALHO 

et al, 2011). Essa variação pode ocorrer em virtude da não padronização do material 

de origem da maravalha, apresentando tamanhos de partículas diferentes (MILES et 

al, 2011). 

 
Conclusão 

As características estruturais se alteram conforme o material utilizado e a casca 

de arroz apresenta condições físico-químicas inferiores à da maravalha no que se 

refere a temperatura interna da cama. A inclusão de 50% de gramínea independente 

do substrato retém mais umidade, limitando sua utilização. 
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Introdução 

A dieta fornecida aos animais pode afetar a saúde intestinal por mecanismos 

conhecidos como a disbiose, interferência na permeabilidade e processos inflamatórios 

(Ducatelle et al., 2018). Com o aumento do preço dos grãos, alternativas nutricionais 

vem sendo discutidas para reduzir o custo de produção. Neste sentido, é importante 

que os ingredientes alternativos sejam caracterizados com relação as limitações de uso 

e sua interferência na saúde do animal. 

Os grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS), coproduto da indústria de etanol, 

se destacam por sua composição em termos de proteína, minerais e ácidos graxos 

essenciais. No entanto, este coproduto apresenta de 25 a 30% de polissacarídeos não 

amiláceos (PNA’s), sendo os maiores componentes os arabinoxilanos e celulose 

(Jaworski et al., 2015). Dietas com alta concentração de PNA’s são associadas com 

redução na absorção de nutrientes devido ao aumento da viscosidade da digesta, 

apoptose de células epiteliais e processos inflamatórios em resposta ao desequilíbrio 

da microbiota intestinal (Teirlynck et al., 2009; Knudsen et al., 2014). 

Entretanto, recentemente tem sido relatado que a microbiota de um organismo 

saudável é predominantemente sacarolítica, podendo ser beneficiada pela presença 

dos PNA’s, proporcionando um efeito prebiótico no organismo (Abudabos et al., 2017), 

ficando na dependência do nível de inclusão deste ingrediente na dieta. 

Desta forma, hipotetizou-se que níveis moderados de fibra insolúvel proveniente do 

DDGS possa favorecer os processos fermentativos e a saúde intestinal das aves. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dietética de DDGS sobre 

as respostas imunometabólicas de frangos de corte. 

 
Material e métodos 

Para a realização do experimento foram utilizados 144 pintos de corte de um dia de 

idade, machos, da linhagem Cobb, distribuídos em um delineamento experimental 
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inteiramente casualizado contendo três níveis de inclusão de DDGS – 0; 7 e 14%, com 

oito repetições e seis aves por unidade experimental. As aves foram alojadas em 

gaiolas metabólicas alocadas em câmara climatizada. As rações foram formuladas 

para atender os requerimentos nutricionais propostos por Rostagno et al. (2017). A 

composição nutricional do DDGS foi determinada por meio da técnica de 

espectrofotometria de refletância no infravermelho proximal (NIRS). 

Aos sete, 14 e 28 dias de idade, amostras de tecido do segmento íleo, de uma ave por 

repetição, foram coletadas para expressão gênica sendo mantidas sob temperatura de 

-80ºC. O RNA das amostras foi extraído de acordo com as instruções do fabricante 

(RNeasy kit – Qiagen), sendo posteriormente, diluído com 50 µl de água livre de RNA 

e estocado a -80°C até a realização das análises de PCR em tempo real. A 

quantificação e a qualidade do RNA extraído foi avaliada utilizando um 

espectrofotômetro. Os primers e probes para IL6, IL8, IL10, IL1β, TGFβ, ocludina, 

claudina 1, claudina 4, mucina 2 e 28S rRNA foram obtidos utilizando o programa 

Primer Express Software (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Para 

quantificação por PCR em tempo real foi utilizado o ensaio TaqMan Universal Master 

Mix e uma etapa de reagente Master Mix (Applied Biosystems). A amplificação foi 

realizada utilizando o equipamento 7500 Fast RT-PCR System (Applied Biosystems) 

(Hill et al., 2010) com as seguintes condições: um ciclo a 48°C por 30 minutos e 95°C 

por 20 segundos, seguida de 40 ciclos de 95°C por 3 segundos e 60°C por 30 

segundos. A normalização foi realizada utilizando o gene normalizador 28S rRNA. 

Como procedimento estatístico, a normalidade dos dados experimentais foi 

determinada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os resultados obtidos foram submetidos a 

análise de variância e as medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% por intermédio 

do programa estatístico SAS (2017), versão student. 

 
Resultados e discussão 

A inclusão dietética de DDGS influenciou (P<0,05) a expressão da IL1β, claudina 1, 

TGFβ e Mucina 2 no segmento íleo de frangos de corte, aos 14 dias de idade. As aves 

alimentadas com 7% de DDGS apresentaram maior expressão da IL1β e claudina 1 

em comparação aquelas que receberam dietas contendo 14%, equiparando ao grupo 

controle (0% de DDGS). Em adição, a inclusão de DDGS, independentemente do nível, 

reduziu a expressão das proteínas TGFβ e mucina 2 em relação ao grupo controle. 

Para as idades de 7 e 28 dias não foi observado interferência (P>0,05) do ingrediente 



84  

em estudo (Tabela 1). 

 
 

Tabela 1. Expressão relativa em fold change do mRNA de interleucinas (IL), proteínas 
tight junctions e mucina 2 (Muc2) no íleo de frangos de corte, aos 7, 14 e 28 dias de 
idade, alimentados com dietas contendo diferentes níveis de inclusão de grãos secos 
de destilaria com solúveis (DDGS). 
     7 dias     

DDGS (%) IL10 IL6 IL8 Ocludina IL1β Clau1 Clau4 TGFβ Muc2 

0 0,900 1,027 0,995 1,047 1,540 1,079 1,065 1,017 1,004 

7 1,163 1,121 0,984 1,195 1,262 0,978 1,519 1,358 1,163 

14 1,840 1,124 2,428 0,975 2,739 0,665 0,977 1,453 1,051 

EPM 1,088 0,406 2,168 0,451 2,413 0,492 0,530 0,616 0,358 

P 0,331 0,882 0,435 0,654 0,506 0,337 0,163 0,434 0,712 

     14 dias     

0 0,933 1,150 1,281 1,005 1,075ab 1,016a 0,889 1,024a 1,012a 

7 0,812 1,582 1,289 0,847 1,509a 0,986a 1,965 0,668b 0,756b 

14 0,733 1,393 1,004 0,769 0,712b 0,694b 1,495 0,581b 0,564b 

EPM 0,462 0,574 0,642 0,197 0,554 0,190 1,149 0,264 0,204 

P 0,741 0,389 0,681 0,123 0,049 0,010 0,269 0,020 0,004 

     28 dias     

0 1,275 1,025 1,262 1,023 1,036 1,059 1,065 1,065 1,110 

7 1,213 1,041 1,132 1,119 0,933 0,865 0,854 0,851 1,178 

14 2,231 0,855 1,053 1,006 0,994 0,909 0,548 0,915 0,953 

EPM 1,820 0,379 0,985 0,330 0,480 0,266 0,454 0,306 0,501 

P 0,516 0,605 0,928 0,790 0,928 0,380 0,101 0,422 0,696 
Os dados de expressão relativa estão apresentados como fold-change relacionando a mudança na 
expressão do gene entre as amostras contendo DDGS em relação ao grupo controle (0% de DDGS). 
Clau = claudina. EPM = erro padrão da média. Letras diferentes, na mesma coluna, diferem entre si pelo 
teste de Tukey. 

 

Concentração elevada de PNA’s nas dietas tem sido correlacionada ao 

desencadeamento de infecção sistêmica e um quadro inflamatório nos animais. Estes 

compostos podem promover maior taxa de translocação bacteriana do TGI para o 

sangue devido a perda da integridade intestinal, correlacionando a degradação das 

proteínas tight junctions, que selam os espaços entre as células do intestino (Dal Pont 

et al., 2020). De fato, a inflamação é componente chave da resposta imune, no entanto, 

pode ocasionar consequências indesejáveis, visto que o processo é suportado por 

nutrientes que são desviados de propósitos produtivos. Além disso, a expressão de 

mediadores inflamatórios pode inibir o apetite do animal, reduzindo a disponibilidade 

de nutrientes e favorecendo a retirada destes por processos catabólicos (Broom & 

Kogut, 2018). Apesar destas evidências, estudos tem demonstrado que níveis 

moderados de fibra insolúvel é capaz de proporcionar um efeito prebiótico no 
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organismo, aumentando a complexidade em termos de número de espécies de 

bactérias, influenciando diretamente a saúde intestinal dos animais (Abudabos et al., 

2017). 

Os resultados de expressão gênica observados indicam que a inclusão dietética de 

DDGS não desencadeou uma resposta inflamatória. A expressão da citocina anti 

inflamatória TGFβ pode ser um dos mecanismos para suprimir citocinas pró 

inflamatórias, como a IL1β, indicando que mesmo no nível mais elevado de DDGS não 

houve este efeito. Em geral, dieta contendo alto nível de PNA’s resulta em aumento na 

produção intestinal de mucina, demonstrando que os níveis de DDGS, utilizados neste 

trabalho, não induziram a expressão do gene que codifica esta proteína, evidenciando 

que a fibra não foi um fator abrasivo. É importante salientar que a ausência de um 

quadro inflamatório não necessariamente implica em melhor performance dos animais, 

podendo ocorrer limitações fisiológicas, visto a falta de enzimas endógenas capazes 

de degradar o componente fibra e o trânsito intestinal que pode afetar a capacidade de 

fermentação bacteriana. 

 
Conclusão 

Os resultados de expressão gênica indicam que a adição de até 14% de grãos secos 

de destilaria com solúveis não desencadeou resposta inflamatória em frangos de corte. 

Estudos são necessários para relacionar estes níveis de inclusão com a performance 

e a microbiota intestinal dos animais. 

 
Referências Bibliográficas 

Abudabos AM; Al-Atiyat RM; Albatshan HA; Aljassim R; Aljumaah MR; Alkhulaifi MM; 
Stanley DM. Effects of concentration of corn distillers dried grains with solubles and 
enzyme supplementation on cecal microbiota and performance in broiler chickens. 
Applied Microbial and Cell Phisiology. 2017. 

Broom LJ; Kogut MH. Non-Invited Review Inflammation: friend or foe for animal 
production? Poultry Science. 2018. 

Dal Pont GC; Farnell M; Farnell Y; Kogut MH. Dietary factors as triggers of low-grade 
chronic intestinal inflammation in poultry. Microorganisms. 2020. 

Ducatelle R; Goosens E; Meyer FD; Eeckhaut V; Antonissen G.; Haesebrouck F; Van 
Immerseel F. Biomarkers for monitoring intestinal health in poultry: present status 
and future perspectives. Veterinary Research. 2018. 

Hill DA; Hoffmann C; Abt MC; Du Y; Kobuley D; Kirn TJ; Bushman FD; Artis D. 
Metagenomic analyses reveal antibiotic-induced temporal and spatial changes in 
intestinal microbiota with associated alterations in immune cell homeostasis. Mucosal 
Immunology. 2010. 

Jaworski NW; Laerke HN; Bach Knudsen KE; Stein HH. Carbohydrate composition and 



86  

in vitro digestibility of dry matter and nonstarch polysaccharides in corn, sorghum, 
and wheat and coproducts from these grains. Journal of Animal Science. 2015. 

Knudsen KEB. Fiber and nonstarch polysaccharide content and variation in common 
crops used in broiler diets. Poultry Science. 2014. 

Rostagno HS; Albino LFT; Hannas MI; Donzele JL; Sakomura NK; Perazzo FG; Saraiva 
A; Teixeira ML; Rodrigues PB; de Oliveira RF; Barreto SLT; Brito CO. Tabelas 
brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. 
Universidade Federal de Viçosa. 2017. 

Teirlynck E; Bjerrum L; Eeckhaut V; Huygebaert G; Pasmans F; Haesebrouck F; Dewulf 
J; Ducatelle R; Van Immerseel F. The cereal type in feed influences gut wall 
morphology and intestinal immune cell infiltration in broiler chickens. British Journal 
of Nutrition. 2009. 



87  

COLORAÇÃO DA CARNE DE FRANGOS SUPLEMENTADOS COM 
SELÊNIO NA DIETA FINAL 

 

VI VIEIRA 1, LM ALMEIDA 1, VG SCHRAMM 1, A OBA 2, SG OLIVEIRA 1, A 
MAIORKA 1

 

 
1
Universidade Federal do Paraná, Departamento de Zootecnia, Curitiba – PR, Brasil; 

2
Universidade 

Estadual de Londrina, Departamento de Zootecnia, Londrina – PR, Brasil 
 

Introdução 

Selênio pode ser suplementado na dieta de frangos oriundo de uma fonte orgânica 

ou inorgânica. Quando na forma de selenometionina (orgânico), a biodisponibilidade 

pode ser maior do que 90% enquanto o selenito de sódio (inorgânico) chega a 50% 

(Fairweather-Tait et al., 2010). 

A literatura usual para formulação de rações é divergente quanto aos valores de 

suplementação de selênio para frangos de corte, geralmente se consideram valores 

mínimos para que os animais se desenvolvam sem desencadear distúrbios 

metabólicos. Outras pesquisas com níveis de suplementação superior aos manuais de 

exigência, investigam os efeitos das doses e fontes de selênio nos parâmetros 

produtivos (Briens et al., 2014; Couloigner et al., 2015). 

Para Fletcher (2002), a aparência e a textura da carne de frango são os dois 

principais fatores no momento da escolha do consumidor. Esses princípios podem ser 

influenciados por diversas fontes, como por exemplo, linhagem, sexo, idade ao abate, 

peso comercial da carcaça e composição da dieta (Wood & Enser, 1997; Bianchi et al., 

2006; Petracci & Cavani, 2012). 

O objetivo do estudo é investigar se o período de suplementação com fontes e 

doses de selênio pode interferir na coloração da carne de frangos. 

 
Material e métodos 

Inicialmente, todos os procedimentos realizados nesse trabalho foram aprovados pelo 

comitê de ética do uso e animais da Universidade Federal do Paraná (UFPR), setor de 

Ciências Agrárias (protocolo 009/2015). O experimento foi conduzido no aviário 

experimental da UFPR na cidade de Curitiba, estado do Paraná, Brasil (25º25’40” S e 

49º16’23” W). 

Foram utilizados 120 frangos de corte machos, linhagem Cobb 500, provenientes de 

incubatório comercial com 1 dia de idade. Os animais foram distribuídos em 30 boxes 

experimentais com área de 2,06m2 (15 aves/boxe) sob cama de maravalha e equipados 

com bebedouros do tipo nipple e comedouro tubular. 
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Até 42 dias de idades os animais foram criados sob condições de manejo 

tradicional, com água e alimento à vontade. As dietas (inicial, crescimento e final) foram 

formuladas conforme as exigências descritas por Rostagno (2011), em todas as fases 

utilizou-se suplemento vitamínico-mineral contendo 0,200 mg de selênio por kg de 

ração na forma de selenito de sódio. 

Período experimental – 42 a 54 dias de idade 

Durante 12 dias as aves receberam dietas formuladas a base de milho e farelo de 

soja com suplemento vitamínico-mineral específico sem vitamina E e selênio, 

permitindo a inclusão das doses e fontes estabelecidas no presente estudo. 

O delineamento adotado foi inteiramente ao acaso seguindo um esquema de 

parcelas subdividas no tempo. Os tratamentos variaram conforme a dose e a fonte de 

selênio, sendo 0,300 mg de selenito de sódio por kg de ração (0.3NaSe), 0,200 mg de 

hidroxi-selenometionina por kg de ração (0.2HSM) e 100 mg de selenito de sódio + 100 

mg de hidroxi-selenometionina por kg de ração (0.1NaSe+0.1HSM). Cada ave foi 

considerada uma unidade experimental em cada idade ao abate aos 45, 48, 51 e 54 

dias. 

Coleta de amostras 

Ao completar 45, 48, 51 e 54 dias de idade, 10 aves foram selecionadas em 

cada tratamento de forma aleatória e submetidas a jejum alimentar de 6 horas antes 

do abate. Cada ave foi identificada e transportada para o local de abate onde foi pesada 

e submetida aos procedimentos de eutanásia por insensibilização elétrica, sangria, 

escalda, depena e evisceração manual. Após os procedimentos de limpeza, as 

carcaças foram resfriadas por imersão em solução de água e gelo a 4°C durante 60 

minutos. Após, foram seccionadas após o resfriamento e o músculo Pectoralis major 

foi coletado, identificado, embalado e armazenado a 4°C para as análises dos 

parâmetros de qualidade de carne após 24 horas do abate. 

Mensuração da coloração 

A coloração da carne foi determinada com o colorímetro portátil (Chroma CR-10, 

Konica Minolta Sensing, Tokyo, Japan) que indica os valores de luminosidade (L), 

componente vermelho (a*) e componente amarelo (b*) conforme o sistema CIELAB. 

Foram feitas 3 medições na parte dorsal do músculo Pectoralis major em áreas livres 

de possíveis danos que pudessem afetar a leitura dos valores. 

 
Análise estatística 
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Os dados foram analisados em delineamento inteiramente ao acaso em 

esquema de parcelas subdivididas no tempo, com 3 tratamentos e 10 repetições de 15 

aves cada em 4 idades de abate. Após análise de variância as médias foram 

comparadas pelo teste Student-Newman-Keuls (SNK) e quando significativo o efeito 

da idade das aves ao abate foi decomposto em contrastes ortogonais lineares e 

quadráticos. Todas as análises foram feitas utilizando o software R Studio (R 

Development Core Team, 2020). 

 
Resultados e discussão 

Os resultados da coloração da carne de frangos suplementados com selênio e e 

abatidos com diferentes idades, estão apresentados na Tabela 1. 

Não foi observada interação entre as fontes de selênio e a idade das aves ao 

abate para as variáveis de coloração (L, a* e b*). Para a variável L, foi observado efeito 

significativo para as fontes de selênio (P=0,048), porém o mesmo não ocorreu para a 

idade de abate (P=0,443). Os valores de L diminuíram quando se usou a fonte 

combinada de selênio (0.1NaSe+0.1HSM), no estudo de Miezeliene et al. (2011) os 

autores observaram que ao usar selenito de sódio isolado ou combinado com 

selenometionina, os valores de L foram significativamente mais baixos quando as aves 

receberam a dieta com fonte combinada (56,51 vs. 78,3). 

A idade influenciou a* (P=0,041) e b* (P=0,002). Pela análise de desdobramento dos 

contrastes ortogonais a* apresentou tendência de comportamento quadrático 

(P=0,002) e b* comportamento linear (P=0,026) em relação ao efeito da idade no abate. 

Ou seja, as aves abatidas com 51 dias apresentaram valores mais elevados para as 

duas variáveis quando comparado as demais idades de abate. 

Os dados obtidos para a* e b* corroboram com os de Yang et al., (2012) ao 

avaliarem o efeito de selenometionina e selenito de sódio não foi constatado efeito da 

fonte para b*. Quanto ao efeito a idade, os valores de a* e b* mais altos na carne aos 

51 dias podem ser confrontados com os de Bianchi et al., (2006) que obtiveram 

resultados semelhantes com carne de aves mais pesados e com idade entre 43 e 68 

dias. 
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Tabela 1. Coloração (L, a*, b*) da carne de frangos suplementados com fontes e de 
selênio e abatidos em diferentes idades. 

Fonte de Se (S) Idade de abate (D) L a* b* 

0.3NaSe 45 52,11 0,34 11,43 
 48 53,08 0,08 11,08 

 51 53,2 -0,1 12,27 

 54 51,33 -0,2 11,52 

0.2HSM 45 52,09 -0,28 10,87 
 48 53,33 0,19 11,85 

 51 53,82 -0,02 12,15 

 54 52,63 -0,18 11,15 

0.1NaSe+0.1HSM 45 51,82 -0,2 11,13 

 48 51,39 0,11 10,53 

 51 51,75 0,49 12,01 

 54 52,17 -0,34 12,09 

 SEM 0,201 0,963 0,118 

 p-valor S*D 0,774 0,737 0,082 

Fonte de Se (S) 0.3NaSe 52,68ab -0,14 11,58 
 0.2HSM 52,97a -0,07 11,5 

 0.1NaSe+0.1HSM 51,78b 0,02 11,44 
 p-valor S 0,048 0,487 0,919 

Idade ao abate (D) 45 52,01 -0,27ab 11,14b 
 48 52,6 0,12b 11,15b 

 51 52,92 0,13ab 12,14a 
 54 52,38 -0,23a 11,59ab 

 p-valor D 0,443 0,041 0,002 

p-valor contrastes linear 0,414 0,817 0,026 

 quadrática 0,151 0,002 0,223 
SEM – erro padrão da média; Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste SNK a 5% de 
nível de significância. 

 

Conclusão 

Nas condições em que o estudo foi conduzido, os valores L, a*, b* foram mais 

elevados para aves abatidas tardiamente (51 dias). As fontes de selênio influenciaram 

somente a luminosidade e as demais variáveis foram afetadas de forma significativa 

pela idade de abate. 
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Introdução 

Apesar dos benefícios e do valor agregado quando se utiliza dosagens de 

selênio além dos valores recomendados pela exigência do animal, o seu custo na forma 

orgânica, que chega ter biodisponibilidade ao animal de até 90% (Fairweather-Tait et 

al., 2010), é um limitante devido ao alto custo. 

A aparência e textura da carne são os principais fatores que afetam a escolha do 

consumidor (Fletcher, 2002). Capacidade de retenção de água é um atributo que indica 

a habilidade que a carne tem em reter sua própria água quando submetida a uma 

pressão e está diretamente ligada ao pH da carne pós abate, esse por sua vez não 

deve estar abaixo de 5,4 para que as proteínas musculares não se desnaturem 

(Brewer, 2004). 

O objetivo do estudo é investigar se o período de suplementação com fontes e 

doses de selênio pode interferir em atributos de qualidade da carne de frangos. 

 
Material e métodos 

O experimento foi conduzido no aviário experimental da UFPR na cidade de Curitiba, 

estado do Paraná, Brasil (25º25’40” S e 49º16’23” W), sob aprovação do comitê de 

ética do setor de ciências agrárias (protocolo 009/2015). 

Foram utilizados 120 frangos de corte machos, linhagem Cobb 500, provenientes de 

incubatório comercial com 1 dia de idade, alojados em boxes experimentais, sob cama 

de maravalha e equipados com bebedouros do tipo nipple e comedouro tubular. 

Até 42 dias de idades os animais foram criados sob condições de manejo 

tradicional, com água e alimento à vontade. As dietas (inicial, crescimento e final) foram 

formuladas conforme as exigências descritas por Rostagno (2011), em todas as fases 

utilizou-se suplemento vitamínico-mineral contendo 0,200 mg de selenito de sódio. De 

42 a 54 dias de idade, as aves receberam dietas formuladas a base de milho e farelo 

de soja com suplemento vitamínico-mineral específico sem vitamina E e selênio, 

permitindo a inclusão das doses e fontes estabelecidas no presente estudo. 

Coleta de amostras 
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Ao completar 45, 48, 51 e 54 dias de idade, 10 aves foram selecionadas em 

cada tratamento de forma aleatória e submetidas a jejum alimentar de 6 horas antes 

do abate. Cada ave foi submetida aos procedimentos de eutanásia por insensibilização 

elétrica, sangria, escalda, depena e evisceração manual. Após os procedimentos de 

limpeza, as carcaças foram resfriadas por imersão em solução de água e gelo a 4°C 

durante 60 minutos. Após, foram seccionadas após o resfriamento e o músculo 

Pectoralis major foi coletado, identificado, embalado e armazenado a 4°C para as 

análises dos parâmetros de qualidade de carne após 24 horas do abate. 

Mensuração do pH 24 horas pós abate (pH24h) 

Após 24 horas do abate, foram realizadas medições do pH da carne com o uso 

de potenciômetro (Testo 205 pHmeter, Testo SE & Co., São Paulo, Brasil) inserido na 

porção cranial do músculo Pectoralis major conforme a metodologia de Boulianne M. e 

King A. J. (1995). 

Mensuração de perdas por cocção (PPC) 

Para estimar PPC, a metodologia foi descrita por Cason et al. (1997), e os 

cálculos foram feitos com a fórmula PPC (%) = 100 – [(peso final*100) /peso inicial]. 

Mensuração de capacidade de retenção de água (CRA) 

Para mensurar CRA, amostras duplicadas com peso de 2.0±0.10g da porção 

cranial do peito foram coletadas e pesadas conforme a metodologia de Hamm (1961). 

Com os resultados obtidos, CRA foi estimada com a fórmula CRA (%) = 100 – [(peso 

inicial – peso final/peso inicial) *100]. 

Análise estatística 

Os dados foram analisados em delineamento inteiramente ao acaso em 

esquema de parcelas subdivididas no tempo, com 3 tratamentos (0.3NaSe – 0,300mg 

de selenito de sódio; 0.2HSM – 0,200mg de hidroxi-selenometionina e 

0.1NaSe+0,1HSM – 100 mg de selenito de sódio + 100 mg de hidroxi-selenometionina) 

e 10 repetições de 15 aves cada em 4 idades de abate (45, 48, 51 e 54 dias). Após 

análise de variância as médias foram comparadas pelo teste Student-Newman-Keuls 

(SNK) e quando significativo o efeito da idade das aves ao abate foi decomposto em 

contrastes ortogonais lineares e quadráticos. 

Resultados e discussão 

Os resultados dos atributos de qualidade de carne estão representados na 

Tabela 1. As variáveis investigadas no estudo tiveram efeito significativo para a idade 

das aves ao abate. Somente pH24h apresentou interação entre as fontes de selênio e a 
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idade. PPC apresentou efeito significativo tanto para as fontes de selênio (P=0,007) 

quanto para a idade ao abate (P=0,000). Quanto ao desdobramento dos contrastes 

ortogonais quando a idade ao abate fosse significativa, as variáveis pH24h e CRA 

apresentaram comportamento linear e quadrático, PPC teve comportamento 

quadrático. 

Tabela 1. A da carne de frangos suplementados com fontes e de selênio e abatidos 
em diferentes idades. 

Fonte de Se (S) Idade de abate (D) pH24h PPC (%) CRA (%) 

0.3NaSe 45 5,91b 25,69 66,62 
 48 5,95b 30,37 70,84 
 51 6,12a 26,41 73,45 
 54 6,01b 26,63 70,09 

0.2HSM 45 5,95b 23,65 68,34 
 48 5,93b 28,41 71,73 
 51 6,07a 24,88 70,57 
 54 6,00ab 26,99 70,20 

0.1NaSe+0.1HSM 45 5,87b 27,25 67,85 
 48 6,06a 29,33 67,47 
 51 6,10a 28,68 72,51 
 54 6,09a 29,88 67,72 

 SEM 0,012 0,349 0,435 
 p-valor S*D 0,048 0,451 0,237 

Fonte de Se (S) 0.3NaSe 6,00 27,28ab 68,89 
 0.2HSM 5,99 25,98b 70,21 
 0.1NaSe+0.1HSM 6,03 28,79a 70.25 
 p-valor S 0,120 0,007 0,309 

Idade ao abate (D) 45 5,91c 25,53c 67,60b 
 48 5,98bc 29,37a 70,01ab 
 51 6,10a 26,66bc 72,18a 
 54 6,03ab 27,83ab 69,34ab 
 p-valor D <0,000 0,000 0,002 

p-valor contrastes linear 0,000 0,155 0,043 
 quadrática 0,001 0,045 0,002 

SEM – erro padrão da média; Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste SNK a 5% de 
nível de significância. 

 
Os valores de pH24h entre os dias 45, 48 e 51 aumentaram de forma linear e 

diminuíram aos 54 dias. Schneider et al. (2012) ao avaliarem a carne de animais 

abatidos aos 42, 45, 49 e 56 dias de idade, o estudo constatou que o valor de pH 

aumentou até o dia 49. Os altos valores de pH após 24 horas do abate podem ser 

explicados como efeito da seleção genética para ganho de peso, estudos indicam que 
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ocorre um efeito cumulativo no metabolismo do animal o que leva a ter um estoque de 

glicogênio muscular menor no momento do abate, portanto, uma menor propensão de 

conversão do mesmo em ácido lático (Le Bihan-Duval et al., 1999; Berri et al., 2005). 

A partir de 45 dias, os valores de CRA foram mais elevados e diminuíram 

apenas aos 54 dias ao abate. Os resultados obtidos no presente estudo, corroboram 

com os de Park et al., (2020) que ao avaliarem 4 idades de abate (28, 30, 32 e 34 dias), 

notaram que as aves abatidas entre 28 e 32 dias a CRA aumentou e aos 34 dias 

diminuiu. Por outro lado, para Baéza et al. (2012) obtiveram o efeito observado de CRA 

na forma de drip loss, foi que houve uma correlação negativa significativa com a idade 

de abate. 

A carne de peito das aves que receberam somente a fonte orgânica (0.2HSM) 

obtiveram o menor valor de PPC, resultados semelhantes foram encontrados por 

Bakhshalinejad et al. (2019) na carne de peito de frangos com 42 dias de idade, que 

foram suplementados com DL-selenometionina. 

 
Conclusão 

As fontes de selênio influenciaram somente PPC, as demais variáveis foram 

afetadas de forma significativa pela idade de abate. Houve interação entre os fatores 

somente para o pH24h. 
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Introdução 

A soja (Glycine max L.) é considerada um dos principais commodities mundiais, em 

que grãos e o óleo são destinados a alimentação humana e o farelo para nutrição 

animal. O Brasil é o maior produtor, com produção estimada de 124,8 milhões de 

toneladas na safra de 2019/2020 um acréscimo de 4,3% em relação à safra anterior. A 

qualidade da soja é um aspecto favorável tanto para a indústria brasileira consumidora, 

quanto para países que importam o grão em grande escala. De acordo com a (U.S. 

SOYBEAN EXPORT COUNCIL, 2021) o teor médio de proteína encontrada no farelo 

de soja brasileiro é maior em relação aos farelos da Argentina e Estados Unidos, com 

48,27%, 46,63% e 47,35% respectivamente durante o ano de 2020. Inúmeros fatores 

influenciam a produtividade da sojicultura e a qualidade dos grãos, entre eles a 

genética, ataque de pragas, fatores ambientais, época de plantio, colheita e 

armazenamento, o que pode ocasionar o aparecimento de sementes com altos índices 

de deterioração. Ao chegar aos armazéns amostras dos grãos são retiradas das cargas 

para verificar a umidade. A classificação física, para comercialização, desses grãos é 

realizada de acordo com a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura (IN/MAPA 

nº 11/2007) que classifica a soja em “fora do tipo” de acordo com a percentagem acima 

de 8% do total de avarias (queimados, ardidos, mofados, fermentados, germinados, 

danificados, imaturos e chochos) para o grupo II (soja destinada a outros usos) e acima 

desse percentual de tolerância o produtor é penalizado com descontos progressivos na 

carga. Uma vez que não há um grande número de trabalhos que relatem seus efeitos 

sobre o desempenho animal, além de ser uma alternativa de comercialização aos 

produtores, objetivou-se avaliar os efeitos do farelo de soja avariado no desempenho 

em frangos de corte de 1 a 21 dias. 
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Material e métodos 

O experimento foi realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Para a 

montagem do experimento um total de 720 pintinhos machos da linhagem Cobb® foram 

pesados individualmente (peso médio = 44g) e distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado com cinco tratamentos, oito repetições com 18 aves cada. 

Os tratamentos consistiram de uma dieta controle (farelo padrão obtido de grãos com 

até 8% de grãos avariados) e quatro dietas experimentais substituindo o farelo da dieta 

controle por 4, 8, 12 e 16% de farelo obtido a partir de grãos com 80% de avarias, 

sendo o fermentado a principal avaria. Os respectivos farelos foram analisados por 

NIRS e a composição química do farelo de soja com até 8% de avaria foi considerado 

na formulação da ração basal para atender as exigências dos frangos de corte de 

acordo com (ROSTAGNO et.al., 2017) para as fases de pré-inicial (1 a 7 dias) e inicial 

(8 a 21 dias). Os frangos e as sobras de rações foram pesados ao final da fase de 21 

dias para determinação do ganho de peso médio e consumo de ração. A mortalidade 

foi registrada diariamente e usada para correção do consumo médio de ração e 

conversão alimentar. Todos os procedimentos estatísticos foram realizados no 

software SAS (Statistical Analysis System, versão 9.0). Após as premissas de 

distribuição normal dos resíduos studentizados (teste de Shapiro Wilk) e 

homogeneidade das variâncias (teste de Levene), realizou-se a análise de variância. 

Os dados foram submetidos a análise de regressão em função dos teores de grãos 

avariados. A significância estatística foi estabelecida ao nível de 5% de probabilidade 

em todas as variáveis. 

 
Resultados e discussão 

Poucos trabalhos foram publicados sobre a qualidade do farelo de soja, a partir de 

danos nos grãos diretamente do campo na nutrição animal, um dos pioneiros foram 

(Card e Nalbandov, 1944) na descrição de que frangos alimentados com farelo de soja 

obtido de 10% e 40% de soja danificada não reduziram o consumo de ração e ganho 

de peso desde a eclosão até 6 semanas de idade. Na tabela 1 são apresentados os 

resultados de desempenho onde verificou-se que não houve diferença no consumo de 

ração das aves. Todavia, o ganho de peso e a conversão alimentar foram influenciados 

pelos níveis de farelo de soja obtido a partir de grãos avariados estudados, com 

aumento linear no ganho de peso dos frangos e melhora na conversão alimentar. 
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Tabela 1. Consumo de ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA) de 

frangos de corte, de 1 a 21 dias, alimentados com farelo de soja avariado. 

Item1 % de grãos avariados de soja   Regressão 

 0 4 8 12 16 SEM1 Linear Quadrática 

CR (kg) 1,341 1,322 1,339 1,374 1,328 0,008 0,474 0,742 

GP(kg) 0,958 0,941 0,975 0,999 0,983 0,006 0,0052 0,949 

CA(kg/kg) 1,401 1,406 1,373 1,376 1,352 0,006 0,0033 0.689 

1
SEM= erro padrão da média 

2
Y=0,948+0,003x, R

2
=0,579; 

3
Y= 1,406-0,003x R

2
=0,838 

 
Neste estudo, o farelo de soja proveniente de grãos avariados apresentou discreta 

variação na composição química quando comparado ao farelo padrão, com níveis 

maiores de proteína (0,54%) e energia metabolizável (0,75%). Assim, infere-se que a 

fermentação observada no lote de soja com 80% de avarias, promoveu maior ganho 

de peso e melhor conversão alimentar de frangos alimentados com níveis mais 

elevados de grãos avariados. De acordo com (LEE et al., 2010; ZHANG et al., 2017), 

a soja fermentada e/ou germinada, a partir de condições controladas em laboratório, 

podem aumentar o conteúdo em proteína bruta, pequenos peptídeos e aminoácidos, 

além de reduzir a atividade dos inibidores de tripsina. Esta pode ser uma das 

explicações para melhoria no desempenho, crescimento e ganho de peso dos frangos. 

 
Conclusão 

O farelo de soja proveniente de grãos com elevados teores de avaria, no caso 80%, e 

sua substituição até níveis de 16% na composição da ração pode ser utilizado na 

alimentação de frangos de corte sem que haja prejuízo no desempenho dos animais. 
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Introdução 

Os coprodutos da soja, a exemplo do farelo, é a principal fonte de proteína de origem 

vegetal utilizada na formulação de rações para aves, assim, faz-se necessário avaliar 

a qualidade dos grãos de soja utilizados nas dietas. De acordo com os critérios 

estabelecidos pela Instrução Normativa n° 11, de maio de 2007, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que determina o padrão oficial de 

classificação, os grãos que apresentam percentuais de avarias (queimados, ardidos, 

mofados, fermentados, germinados, danificados, imaturos e chochos). Quando a soja 

não atender em um ou mais aspectos as especificações de qualidade previstas na 

referida Instrução Normativa e, a depender do percentual de defeito e uso proposto 

será classificada como fora do tipo, podendo ser rebeneficiada para enquadramento 

em tipo ou comercializada como se apresenta, desde que identificada como tal 

(BRASIL, 2007). Todavia, independente do tratamento adotado, o valor pago ao 

produtor pelos grãos classificados como fora do tipo é reduzido como forma de 

penalização, visto que, em tese, o produto não teria os mesmos atributos de qualidade 

intrínseca que o considerado padrão. Além disso, a hipótese é de que a qualidade 

nutricional dos grãos avariados pode ser diferente daqueles considerados padrão, em 

função de possíveis alterações na composição química do farelo de soja obtido ou até 

em termos de presença de toxinas. Porém, avarias não são sinônimos de maior 

contaminação microbiológica ou a garantia de presença de compostos nocivos à saúde 

animal. Assim, o estudo foi realizado para avaliar os efeitos da utilização do farelo de 

soja proveniente de grãos avariados com diferentes níveis de substituição ao farelo de 

soja padrão na alimentação de frangos de 22 a 42 dias de idade. 

 
 
 

 
Material e métodos 
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O presente estudo foi desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá. 

Um total de 720 pintinhos de um dia de idade da linhagem Cobb® foram adquiridos de 

um incubatório comercial, para a montagem do experimento os pintinhos foram 

pesados individualmente e distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com 

cinco tratamentos, oito repetições com 18 aves cada. 

Foi obtido um lote de grãos de soja, com 80% de grãos avariados (conforme 

classificação da legislação brasileira), sobretudo de fermentados, para processamento 

do respectivo farelo e outro lote de farelo comercial obtido a partir de grãos 

considerados padrão. Antes das dietas experimentais serem formuladas, a composição 

química do farelo de soja padrão, foi analisado por NIRS e os conteúdos de energia 

metabolizável, proteína bruta, cálcio, fósforo disponível e aminoácidos digestíveis de 

cada um dos ingredientes foram considerados para as formulações das dietas. Com 

base nas informações obtidas foi formulada uma dieta controle (Tratamento 1), de 

acordo com as exigências nutricionais dos frangos, estabelecidas por (ROSTAGNO et 

al., 2017) para a fase de crescimento (22-33 dias) e final (34-42 dias). Os demais 

tratamentos foram obtidos pela substituição parcial do farelo proveniente de soja 

padrão pelo farelo de soja com 80% de avarias, de forma a se obter rações formuladas 

com os seguintes teores extras de avarias: 0, 4, 8, 12 e 16%. Os frangos e as sobras 

de rações foram pesados ao final da fase de 42 dias para determinação do 

desempenho médio da parcela. A mortalidade foi registrada diariamente e usada para 

correção do consumo médio de ração e conversão alimentar. Todos os procedimentos 

estatísticos foram realizados no software SAS (Statistical Analysis System, versão 9.0). 

Após as premissas de distribuição normal dos resíduos studentizados (teste de Shapiro 

Wilk) e homogeneidade das variâncias (teste de Levene), os dados foram submetidos 

a análise de variância para verificação dos efeitos significativos entre os tratamentos. 

A significância estatística foi estabelecida ao nível de 5% de probabilidade em todas as 

variáveis. 

 
Resultados e discussão 

Na tabela 1 são apresentados os resultados de desempenho, onde não foram 

observadas diferenças significativas para consumo de ração, ganho de peso e 

conversão alimentar aos 42 dias de idade. O lote de soja utilizado no experimento 

apresentou uma maior proporção de grãos fermentados e ardidos em comparação as 

outras avarias. De acordo com os autores (HONG; LEE; KIM, 2004) o processo de 
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fermentação pode aumentar a disponibilidade de nutrientes, com maior oferta de 

aminoácidos e redução dos inibidores de tripsina, já para (WANG et al., 2019) há 

também uma maior população de bactérias benéficas na fermentação (como as ácido 

láticas), que, até certo ponto, pode inibir a proliferação de bactérias nocivas ao trato 

gastrointestinal, podendo melhorar dessa forma o aproveitamento dos nutrientes pelos 

animais. 

 

Tabela 1. Consumo de ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA) de 
frangos de corte, de 22 a 42 dias, alimentados com dietas formuladas com farelo de 
soja obtido de lotes de grãos com diferentes concentrações de avarias. 

Item1 % de grãos avariados de soja     

 0 4 8 12 16 SEM1 p-valor 

CR (kg) 3,763 3,868 3,758 3,773 3,83 0,0006 0,970 
GP(kg) 2,029 2,022 1,991 1,938 1,983 0,0003 0,488 

CA(kg/kg) 1,855 1,913 1,888 1,947 1,932 0,0001 0,063 

1
SEM= Erro padrão da média 

 

Apesar do processo de fermentação a campo ser diferente dos realizados pelos autores 

citados (em laboratório) as respostas de desempenho observadas no estudo são 

semelhantes para o tratamento com farelo de soja padrão e aqueles com níveis 

maiores de avarias, podendo ser inferidos os mesmos achados dos referidos autores 

e por não ter havido comprometimento no ganho de peso, consumo de ração e 

conversão alimentar. 

 
Conclusão 

A substituição de até 16% do farelo padrão por um farelo de soja com 80% de grãos 

avariados pode ser utilizado na alimentação de frangos de corte de 22 a 42 dias de 

idade, visto que não compromete o desempenho das aves. 

 

Referências Bibliográficas 

Brasil. (2007). Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução 
Normativa#11. Disponível em: 
<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=cons 
ultarLegislacaoFederal> Acessado em: 17/03/2021. 

Hong, KJ; Lee, CH; Kim SW. Aspergillus oryzae GB-107 Fermentation Improves 
Nutritional Quality of Food Soybeans and Feed Soybean Meals. Journal of 
Medicinal Food. 2004. 

Rostagno HS; Albino LFT; Hannas MI; Donzele JL; Sakomura NK; Perazzo FG; Saraiva 
A; Teixeira ML; Rodrigues PB; Oliveira RF; Barreto SL; Brito CO. Tabelas 
brasileiras para aves e suínos. Composição de alimentos e exigências nutricionais. 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=cons


104  

2017. 
Wang P; Zhou Q; Feng J; He J; Lou Y; Zhu J. Effect of dietary fermented soybean meal 

on growth, intestinal morphology and microbiota in juvenile large yellow croaker, 
Larimichthys crocea. Aquaculture Research. 2019. 



105  

VALORES DE ENERGIA METABOLIZAVEL E DIGESTIBILIDADE DE 

DIFERENTES FONTES LIPÍDICAS NA DIETA DE CODORNAS JAPONESAS 
JK VALENTIM¹*, MFC BURBARELLI¹, RG GARCIA¹, J ZANELLA¹, FC SERPA¹, BS 

EBERHART¹, RTR PIETRAMALE¹ 

¹Universidade Federal da Grande Dourados, Departamento de Zootecnia, Dourados – 

MS, Brasil; 

*Autor correspondente: kaique.tim@hotmail.com 

Introdução 

A criação de codornas com finalidade de postura está se configurando como 

uma importante atividade produtiva do agronegócio brasileiro. A quantidade energética 

das rações é um ponto decisivo sobre o consumo de ração, o ganho de peso e a 

conversão alimentar, influenciando diretamente o custo de produção (JAHANIAN & 

EDRISS, 2015). Apesar da energia ser tratada na formulação de ração como um 

nutriente, a mesma, na verdade, não se distingue como um nutriente. A energia 

representa a soma das propriedades de todos os nutrientes, caracterizando-se pelo 

valor total da energia liberada pelos nutrientes durante a oxidação metabólica no 

organismo animal (ALAGAWANY et al., 2011). 

O nível de energia é comumente utilizado como parâmetro inicial durante as 

formulações de rações, servindo de referência para estabelecer os níveis dos 

nutrientes. Isso porque a energia dos ingredientes está envolvida nos diversos 

processos metabólicos e atrelada à ingestão de alimentos (REDA et al., 2020). Assim, 

a utilização dos valores de energia metabolizável dos ingredientes contempla todas as 

perdas metabólicas durante a digestão, com exceção do incremento calórico, 

representando uma forma muito mais precisa e fidedigna de expressar a quantidade 

de energia que está contida nos alimentos, a qual considera o aproveitamento biológico 

da ave (VIEIRA et al., 2020). 

Estes dados são necessários e que sejam periodicamente revisados, visto a 

frequente mudança genética e fisiológica dos animais de produção. Portanto, objetiva- 

se neste estudo, determinar os valores energéticos e a digestibilidade do óleo de soja, 

óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola e da gordura de aves na alimentação de 

codornas japonesas em fase de produção. 

 
 

Material e métodos 

mailto:kaique.tim@hotmail.com
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O experimento foi desenvolvido no Setor de Avicultura e Coturnicultura do 

Departamento Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal da Grande Dourados. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da UFGD. Foram 

utilizados 6 tratamentos, em um delineamento inteiramente casualizado, com 10 

repetições por tratamento, e 7 codornas por unidade experimental, totalizando 420 aves 

na fase de pico de postura. As dietas-teste foram obtidas pela substituição de 10% da 

ração basal pela fonte lipídica, onde segundo Sakomura & Rostagno (2007), para esse 

tipo de ensaio de digestibilidade o melhor nível é 10%. As dietas experimentais 

consistiram de: T1 – ração basal, T2 – ração basal + 10% de inclusão de óleo de soja, 

T3 – ração basal + 10% de inclusão de óleo de milho, T4 – ração basal + 10% de óleo 

de canola, T5 – ração basal + 10% de óleo de girassol e T6 – 10% de gordura de aves. 

Os óleos vegetais foram utilizados na forma refinada e a gordura de aves de forma 

bruta. 

As rações experimentais foram fornecidas à vontade, três vezes ao dia, em 

comedouro de chapa metálica galvanizada, tipo calha, percorrendo toda a extensão 

das gaiolas, o comedouro foi dividido de acordo com cada tratamento e repetição. A 

água também foi fornecida à vontade em bebedouro tipo nipple. Foram fornecidas 16 

horas de luz diárias durante todo o período experimental. Este fornecimento de luz foi 

controlado por um relógio automático (timer). 

Por ser um óleo que apresenta digestibilidade e valores de energia metabolizável 

bastante conhecidos, e também possui padrão de qualidade bastante regular, a 

determinação da energia metabolizável do óleo de soja neste experimento serviu 

também como um indicador da qualidade experimental do presente trabalho. A 

avaliação das fontes lipídicas foi realizada por meio do método de coleta total de 

excretas quando as aves atingiram 9 semanas de vida. O ensaio metabólico iniciou-se 

após 10 dias para adaptação às dietas experimentais e cinco dias para de coleta de 

excretas. Todas as gaiolas foram equipadas com uma bandeja previamente preparada 

para o recolhimento das excretas, que ocorrereu duas vezes por dia, às 08h00 e às 

17h00. 

As excretas foram acondicionadas em sacos plásticos, identificadas por 

repetição e armazenadas em freezer a – 16°C. Ao final do período experimental foi 

determinada a quantidade de ração consumida, bem como a quantidade total de 

excretas produzidas, que foram descongeladas e homogeneizadas. Foram 

determinados os teores de umidade e nitrogênio das excretas e das rações, segundo 
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metodologia descrita por Silva e Queiroz (2002). A energia bruta das dietas, das fontes 

lipídicas e das excretas foi obtida através de bomba calorimétrica (IKA® modelo PARR 

6200). O valor de EMA e EMAn foi calculado utilizando as equações propostas por 

Matterson et al. (1965). 

O cálculo do coeficiente de metabolizabilidade (CM) para a coleta total de 

excretas foi feito de acordo com a seguinte equação: CM (%) = Quantidade de nutriente 

da ração - Quantidade de nutriente da excreta / Quantidade de nutriente da ração x 

100. A análise dos dados foi realizada com o auxílio do pacote estatístico SAS (2012), 

com critério de 5% de significância. Os resultados foram submetidos às análises de 

homogeneidade de variâncias e de normalidade dos resíduos (PROC UNIVARIATE). 

Os valores de EMA e EMAn das diferentes fontes lipídicas foram submetidos à análise 

de variância (PROC MIXED). Quando necessário, as médias dos tratamentos foram 

comparadas pelo teste de Tukey. 

 
Resultados e discussão 

Não houve diferença significativa (p>0,05) entre as diferentes fontes lipídicas 

para EMAn (kcal/kg) e CM (%), conforme a tabela 1. 

 
Tabela 1. Os valores energéticos de diferentes fontes lipídicas na alimentação de 
codornas japonesas em fase de produção. 

 

Fontes Lipídicas 

Variáveis  
Soja 

 
Milho 

 
Canola 

Girasso 
l 

 
Gordura aves 

EPM P 

MS(%) 99,76 99,75 99,67 99,18 99,38 - - 
 9363,0 9379,0 9412,0     

EB(kcal/kg) 0 0 0 9374,00 9328,00 - - 

EMAn(kcal/kg 9802,0 9463,0 9680,0   285,30  

) 0 0 0 9801,00 9247,00 0 0,9373 

CM(%) 104,69 100,90 102,85 104,56 99,14 2,808 0,7425 

EMAn: kcal/kg, valores expressos na matéria natural. Médias seguidas de letras distintas 
diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. EPM: erro padrão da média. 

Os valores da MS das fontes lipídicas apresentaram valores semelhantes aos 

encontrados na literatura (Compêndio Brasileiro de Nutrição Animal (2004); Rostagno 

et al. (2005); Silva et al. (2009); Rostagno et al. (2011)), estando entre 99,18% á 

99,79%. Os valores de EB (kcal/kg) também foram semelhantes, variando de 9,33 a 

9,41 kcal/kg. 

A EB (kcal/kg) encontrada para o óleo de soja (9,36 kcal/kg) foi menor aos 

achados de Rostagno et al. (2011), que encontraram valores de EB para o óleo de soja 
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de 9.851 (kcal/kg), Junqueira et al. (2005), com 9.866 kcal/kg e Silva et al. (2009), com 

9.851 kcal/kg. 

O valor encontrado de EMAn (kcal / kg) de óleo de soja, milho, canola, girassol, 

gordura de aves foi 9802,00, 9463,00, 9680,00, 9801,00, 9247,00 (kcal / kg), 

respectivamente, enquanto CM (%) foi 104,69, 100,90, 102,85, 104,56, 99,14 (%). A 

gordura de aves foi a fonte que apresentou menor valor de EMAn (9247,00 kcal/ kg), 

porém sem diferenças significativas (p>0,05). 

Araújo (2017) trabalhando com a inclusão de óleo de peixe para galinhas 

poedeiras, encontrou menores valores de EMAn (kcal /kg) quando comparados as 

fontes lipídicas de origem vegetal, e justificam esse fato, pela alta quantidade de ácidos 

graxos saturados em fontes de origem animal, dificultando a sua digestibilidade. Fato 

este que justifica o CM (%) da gordura de aves ter ficado abaixo de 100%, mesmo não 

havendo diferenças significativas entre as fontes (p>0,05). Os coeficientes de 

metabolizabilidade das fontes de origem vegetal foram semelhantes, estando acima de 

100%. Isso já era esperado visto que a EMAn apresentou-se maior que a EB, dados 

que também foram verificados por Araújo (2017). 

A definição precisa da quantidade de energia dos alimentos, principalmente de 

fontes lipídicas que são grandes fornecedoras de energia, é um assunto fundamental 

para atender adequadamente as exigências nutricionais das aves (YANG et al., 2020). 

A fonte de óleo pode alterar a taxa de passagem, melhorando a digestibilidade de 

outros nutrientes, e disponibilizando mais energia para o animal. 

Trabalhos como o proposto na presente pesquisa, que avaliam o aproveitamento 

metabólico dos alimentos, são necessários e periodicamente exigidos, além do fato 

que com exceção do óleo de soja, essas fontes lipídicas não estão presentes na última 

publicação das Tabelas Brasileiras de Composição de Alimentos e Exigências 

Nutricionais para Aves e Suínos (2017) carecendo a respeito de informações com base 

científica na área de coturnicultura. 

Conclusão 

A inclusão de diferentes fontes pode ser indicada na nutrição de codornas 

japonesas por não afetar a digestibilidade dos nutrientes e apresentar valores de EMAn 

semelhantes (kcal / kg). O valor encontrado de EMAn (kcal / kg) de óleo de soja, milho, 

canola, girassol, gordura de aves foi 9802,00, 9463,00, 9680,00, 9801,00, 9247,00 (kcal 

/ kg), respectivamente, enquanto CM (%) foi 104,69, 100,90, 102,85, 104,56, 99,14 (%). 
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Introdução 
 

Para seu crescimento adequado e rentável, as aves tem necessidade de 

minerais, principalmente o fósforo e o cálcio, que tem seus requerimentos maiores do 

que outros minerais, por serem necessários não apenas para a ótima taxa de 

crescimento, mas também para a mineralização óssea (COSTA et al., 2009). Aves com 

deficiência de cálcio apresentam diminuição no crescimento, e maior fragilidade 

óssea durante a fase de desenvolvimento, por isso a necessidade de suplementação. 

Esse periodo de intensa formação óssea se dá nos primeiros dias de vida da ave, 

fator primordial para garantir o suporte esquelético adequado para o crescimento do 

animal. Em dietas de aves e suinos é indispensavel a suplementação de cálcio, uma 

vez que os teores deste mineral nos alimentos de origem vegetal são encontrados em 

níveis insuficientes baixos para atingir as exigências nutricionais das especies (TUNÇ 

& CUFADAR, 2015). 

Os minerais utilizados na alimentação animal podem ser de origem inorgânica 

(rochas) ou orgânica (farinha de ossos, conchas e algas), sendo as fontes de cálcio 

oriundas de rochas, como o calcário e o fosfato bicálcico as mais utilizadas na 

alimentação animal por terem menor custo e maior disponibilidade (MELO e MOURA, 

2009). Porém, as fontes inorgânicas de cálcio são recursos minerais não renováveis e 

sua extração promove grande impacto ambiental. As fontes de cálcio tradicionalmente 

utilizadas em dietas para aves são o calcário calcítico e dolomítico, fosfato 

monocálcico, monobicálcico, bicálcico e tricálcico. (ROSTAGNO et al., 2011). Neste 

contexto, as fontes orgânicas podem suprir a necessidade de cálcio na dieta das aves 

devido a biodisponibilidade mais efetiva dos nutrientes o cálcio proveniente dessa fonte 

possui fácil absorção, sem apresentar antagonismo iônico. 

Uma das alternativas é a farinha de algas é obtida a partir do esqueleto da alga 

marinha Lithothamnium calcareum, fonte rica de carbonato de cálcio e que também 

contém em sua estrutura magnésio e mais de 20 oligoelementos, como o ferro, 

manganês, níquel, cobre, zinco, (DIAS, 2000). Diante o exposto, objetivou-se avaliar 

mailto:felipe.c.serpa@gmail.com
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a substituição de fonte de cálcio inorgânico (carbonato de cálcio) por orgânico (duas 

diferentes algas calcárias) na dieta de codornas japonesas na fase de recria e sua 

influência sobre o desempenho produtivo. 

 
Material e métodos 

O ensaio foi realizado no setor de coturnicultura da Universidade Federal da 

Grande Dourados, utilizando 300 codornas japonesas da linhagem Fujikura, com 21 

dias, distribuídas em delineamento experimental inteiramente casualizado, com 3 

tratamentos com 10 repetições e 10 codornas em cada. Os tratamentos foram : T1= 

controle (0% de inclusão), T2= 0,50% da dieta de inclusão da alga calcária 1; T3= 

0,50% de inclusão da dieta de alga calcária 2, ambas em relação a substituição ao 

calcário calcítico. 

As aves foram alimentadas com as dietas formuladas para a fase de recria dos 

21 aos 42 dias. As rações utilizadas foram isonutritivas seguindo a recomendação do 

NRC (1994), sendo fornecidas à vontade, três vezes ao dia, em comedouro de chapa 

metálica galvanizada, tipo calha, percorrendo toda a extensão das gaiolas, o 

comedouro foi dividido de acordo com cada tratamento e repetição. A água também 

foi fornecida à vontade em bebedouro tipo nipple. O programa de iluminação foi de 24 

horas de luz artificial (mesmas lâmpadas utilizadas como fonte de aquecimento) até o 

15º dia de vida das aves, e posteriormente até os 42 dias de idade foi utilizado 

fotoperíodo natural para que as aves não entrassem em maturidade sexual 

precocemente. 

Foram monitoradas as temperaturas e a UR uma vez ao dia, às 8, por meio de 

termômetros de máxima e mínima e de bulbo seco e úmido, posicionados no centro do 

galpão, à altura do dorso das aves. Foi avaliado o ganho em peso g/ave/dia (GP), o 

consumo de ração g/ave/dia (CR), e a conversão alimentar (CA). Conforme 

metodologia descrita: 

• GP: O ganho de peso médio por ave/dia foi determinado a partir das pesagens 

realizadas aos 21, 28, 35 e 42 dias de idade, sempre na parte da manhã. 

• CR: o consumo médio de ração foi determinado dividindo-se a diferença entre a ração 

fornecida durante a fase e a sobra de ração pesada ao final da mesma, pelo número 

de aves da parcela. A pesagem das sobras também foi feita em balança, as médias 

foram totalizadas para resultar no consumo médio de ração por ave. 

• CA: a conversão alimentar foi calculada dividindo-se o consumo médio de ração pelo 

ganho médio de peso das aves das parcelas estudadas. 
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Os dados foram verificados quanto a normalidade dos resíduos utilizando-se o teste de 

Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias com uso do teste de Levene. 

Posteriormente, foram submetidos a análise de variância através do procedimento 

MIXED do SAS (SAS 9.3). E aplicado o teste de tukey ao nível de 5% de significância. 

 

Resultados e discussão 
Analisando os resultados de desempenho zootécnico de codornas japonesas na 

fase de recria (21 a 42 dias), verificou-se que não houve diferenças significativas 

(p>0,05) entre os tratamentos que utilizaram alga calcária e o calcário calcítico cálcitíco, 

conforme a tabela 1. 

 
 

Os dados da presente pesquisa corroboram com Carlos et al. (2011) visto que 

estes não encontraram diferença significativa (p<0,05) no consumo de ração de frangos 

alimentados com alga Lithothamnium, porém observou pior valor de conversão 
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alimentar da dieta composta por alga Lithothamnium com o fato do declínio do ganho 

de peso e a ausência de diferenças significativas relacionadas ao consumo de ração. 

O peso médio das aves com 42 dias não apresentou diferenças significativas 

entre as aves alimentadas com calcário calcítico e as alimentadas com fontes calcárias 

provenientes de algas (p>0,05). A falta de resultados significativos está relacionada a 

capacidade das aves em absorver o cálcio de forma semelhante entre as fontes 

ofertadas, visto que, quanto mais jovem a ave, melhor sua capacidade de assimilação 

nutricional. 

O cálcio é o macromineral mais ativo metabolicamente e atua na regulação da 

contração muscular, na transmissão de impulsos nervosos, na coagulação sanguínea, 

na ativação de sistemas enzimáticos e adesão celular, na reprodução e na formação 

do ovo (VIEIRA et al., 2012). Novas fontes de cálcio que não sejam derivadas de rochas 

são de extrema necessidade visando atender a demanda nutricional dos animais de 

forma sustentável, maximizando o desempenho animal e diminuindo os custos 

produtivos (MELO & MOURA, 2009). 

Segundo Araujo et al., (2008), não só a biodisponibilidade é superior, mas os 

minerais na forma orgânica são prontamente transportados para os tecidos, onde 

permanecem armazenados por períodos mais longos que os inorgânicos. O cálcio é o 

mineral mais abundante do corpo da ave. Do total absorvido, 99% 84 está presente nos 

ossos (BERTECHINI, 2012). 

Reis et al. (2012) ao substituírem 50% do calcário calcítico pela farinha de casca 

de ovo na ração de codornas não observaram diferença no desempenho das aves, 

contudo ao utilizarem o nível de 100% na substituição, verificaram menores valores 

para taxa de postura, como relatado no presente trabalho. Cufadar et al. (2014) e Tunç 

& Cufudar (2015) ao trabalharem com poedeiras de linhagens leves, Super Nick-White 

e 620 H&N Brown Nick, respectivamente, utilizando calcário calcítico, farinha de casca 

de ostra e farinha de casca de ovo, não observaram diferença significativa (P>0,05) 

para a qualidade dos ovos, o que corrobora com a presente pesquisa. 

A importância do cálcio para poedeiras está relacionada à sua participação na 

na formação e manutenção da matriz óssea e na formação da casca do ovo e no 

metabolismo, a utilização correta dos níveis de cálcio da dieta de aves de acordo com 

a exigencia na fase de recria é essencial para o bom desempenho da ave na fase de 

postura. 

Conclusão 
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A substituição de 0,50% da dieta de inclusão da alga calcária em substituição ao 

calcário calcítico pode ser utilizada na dieta de codornas em fase de recria sem 

prejudicar o desempenho animal. 
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Introdução 

As saponinas são um amplo grupo de compostos derivados de plantas que possuem 

capacidade de exercer inúmeras funções biológicas em animais (Cheeke, 2000). Estes 

efeitos estão associados a estruturas moleculares únicas que contêm porções solúveis 

em água e solúveis em gordura, conferindo a estas moléculas, características 

semelhantes a detergentes (Francis et al, 2002). Em plantas, essas propriedades 

auxiliam a prevenir a invasão de patógenos e a impedir o ataque de insetos. Já em 

animais, o estudo das saponinas tem se intensificado nos últimos anos devido ao seu 

potencial de atuação como agentes antiparasitários e anti-infecciosos e por sua 

capacidade de melhorar o crescimento animal (Francis et al, 2002). 

Certas plantas são especialmente ricas em saponinas; a Quillaja saponaria, uma árvore 

de origem chilena e a Yucca schidigera, originária de regiões áridas do sudoeste 

americano, são plantas que são fontes importantes de saponinas utilizadas 

comercialmente. Suas propriedades farmacológicas são conhecidas por afetar o 

colesterol sérico, modificar a produção de amônia e influenciar a integridade das 

membranas biológicas (Augustin et al, 2011). Apresentam ação anticoccidiana, 

melhorando a digestibilidade de nutrientes e o desempenho de frangos de corte em 

condições de desafio sanitário ou em aves submetidas a diferentes programas vacinais 

(Bafundo et al, 2021a; 2021b). 

Poucos estudos com a combinação Quillaja e Yucca (QY) já foram publicados com 

frangos de corte; por isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da 

suplementação da combinação de Quillaja saponaria e Yucca schidigera em rações 

para frangos de corte sobre o desempenho produtivo, rendimento de carcaça, 

digestibilidade de nutrientes e energia, bem como a permeabilidade e a morfometria 

intestinal de frangos até os 43 dias de idade. 

 
 

Material e métodos 
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Um total de 800 pintos de corte machos (Cobb 500), com 1 dia de idade e vacinados 

contra a doença de Marek foram adquiridos de um incubatório local e distribuídos por 

peso corporal em aviário climatizado. O experimento consistiu de 4 tratamentos e 8 

repetições de 25 aves cada, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado. 

Um programa de alimentação de 4 fases foi utilizado de acordo com as exigências da 

linhagem e os frangos tiveram acesso à água e ração farelada à vontade. 

Os tratamentos consistiram em: ração controle sem suplementação de QY; ração 

controle suplementada com QY de 1 a 42 dias; ração controle suplementada com QY 

de 28 a 42 dias, e ração controle suplementada com QY de 35 a 42 dias. A ração 

controle, à base de milho e soja em programa convencional contendo promotor 

(viginiamicina) e anticoccidiano (salinomicina) até os 35 dias. O aditivo foi 

suplementado (250 g/ton), à partir de um produto da combinação de Quillaja e Yucca 

(Magni-Phi, Phibro Animal Health Corp., New Jersey, EUA). O produto consistiu de um 

material 100% vegetal, moído e derivado de árvores Quillaja saponaria e plantas Yucca 

schidigera, sendo a Quillaja o componente principal. Nenhum excipiente ou 

transportador é usado no produto. Assim, as saponinas inalteradas e não extraídas da 

Quillaja, suplementadas com as saponinas naturalmente contidas no Yucca, 

constituem os ingredientes ativos do produto (Bafundo et al, 2020). 

O desempenho produtivo dos frangos foi avaliado semanalmente e por períodos de 1 

a 42 dias de idade, onde se determinou ganho de peso (GP), consumo de ração (CR) 

e conversão alimentar (CA). Aos 43 dias de idade, 4 frangos por unidade experimental 

foram enviados para abatedouro comercial de aves para avaliação do peso e 

rendimento de carcaça e cortes comerciais. O sangue de uma ave por box também foi 

coletado para determinação de albumina, glicose, triglicerídeos e colesterol séricos nas 

aves aos 43 dias. 

Aos 43 dias de idade, o conteúdo ileal de 4 aves por unidade experimental foi coletado 

para a determinação da energia digestível ileal (EDI) e digestibilidade aparente ileal da 

matéria seca (MS), proteína bruta (PB), e energia (Stefanello et al, 2019). Também foi 

realizada a coleta da porção média de tecido do jejuno, que foi armazenado em solução 

tampão. Posteriormente, foram feitos blocos, que foram cortados para a confecção de 

lâminas histológicas coradas com hematoxilina e eosina. Foram realizadas medidas de 

altura de vilosidades intestinais, profundidade de criptas e relação vilos:cripta. 

A permeabilidade intestinal foi conduzida aos 43 dias, fornecendo às aves 2,2 mg/kg 

de peso vivo de isotiocianato de fluoresceína-dextran (FITC-d). Um frango por unidade 
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experimental recebeu oralmente 1 mL de água deionizada + FITC-d e após 1h, o 

sangue foi coletado para determinar a concentração de FITC-d no soro (Stefanello et 

al, 2020). 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o procedimento GLM do 

programa estatístico SAS (SAS Institute, 2009). Quando significativas, as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5%. 

 
Resultados e discussão 

Na Tabela 1, são apresentados os resultados cumulativos de desempenho produtivo 

dos frangos de corte alimentados com rações não suplementadas ou suplementadas 

com QY. Ganho de peso e CR dos frangos não foram influenciados pelas rações 

experimentais (P>0,05). Entretanto, frangos que receberam rações suplementadas 

com QY de 1 a 42 dias de idade tiveram menor CA de 1 a 28 d, 22 a 42 d e 1 a 42 d, 

quando comparados com os frangos que receberam a ração controle sem aditivos 

(P<0,05). 

 
Tabela 1. Desempenho produtivo de frangos de corte alimentados com rações 

suplementadas com combinação Quillaja saponaria e Yucca schidigera (QY). 

Item 
1 a 28 d 28 a 42 d 1 a 42 d 

GP, g CA GP, g CA GP, g CA 

Controle 1737 1,389a 1441 1,763a 3178 1,558a 

Controle + QY (1 

a 42 d) 
1757 1,338b 1492 1,657b 3250 1,485b 

Controle + QY 

(28 a 42 d) 
1732 1,387a 1493 1,693ab 3225 1,527b 

Controle + QY 

(35 a 42 d) 
1734 1,386a 1489 1,721ab 3220 1,540a 

EPM 7,07 0,006 12,59 0,014 13,51 0,008 

Valor de P 0,5817 0,0051 0,4209 0,0403 0,3168 0,0095 

GP = ganho de peso; CA = conversão alimentar; EPM = erro padrão da média. 

As dietas experimentais não influenciaram o peso e rendimento de carcaça e dos cortes 

comerciais peito, coxa, sobrecoxa e asas (P>0,05). Também não houve efeito 

significativo da suplementação de QY sobre as concentrações séricas de albumina, 

colesterol, glicose e triglicerídeos aos 43 dias de idade. 

A permeabilidade intestinal avaliada aos 43 dias de idade foi maior nos frangos que 
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receberam a ração controle QY (0,268 μg/mL), comparados com os demais 

tratamentos que foram os suplementados com QY (P<0,05). Sabendo-se que o FITC- 

d é uma molécula de alto peso molecular que só é detectada no sangue quando a 

mucosa intestinal está danificada, uma maior permeabilidade pode indicar situação de 

pior condição de saúde no intestino das aves. 

Frangos de corte alimentados com ração suplementada com QY de 28 a 42 d tiveram 

maior digestibilidade da MS, PB e energia (P<0,05) comparados às aves que 

receberam ração controle (Tabela 2). A altura das vilosidades intestinais e a relação 

vilos:cripta aumentaram com o fornecimento de QY. Estes resultados estão de acordo 

com estudo de Bafundo et al, 2021b, em que a suplementação com QY exerceu 

benefícios positivos no trato intestinal de frangos de corte saudáveis e desafiados. Além 

da maior altura das vilosidades ileais, os resultados indicaram que a combinação QY 

melhorou a digestibilidade dos nutrientes, que foram associados com a melhoria do 

desempenho dos frangos. 

 
Tabela 2. Desempenho produtivo de frangos de corte alimentados com rações 

suplementadas com combinação Quillaja saponaria e Yucca schidigera (QY). 

Item 
MS, % PB, % Energia, % 

Altura 

vilos, µm 

Cripta, 

µm 

Relação 

vilos:cripta 

Controle 69,8b 85,8b 73,6b 1392b 156a 9,8b 

Controle + QY 

(1 a 42 d) 

72,3a 87,0ab 76,1ab 1549a 140b 11,8a 

Controle + QY 

(28 a 42 d) 

73,7a 87,9a 77,3a 1544a 144b 11,6a 

Controle + QY 

(35 a 42 d) 

71,4ab 88,0a 75,6ab 1539a 154a 10,5b 

EPM 0,47 0,31 0,45 9,48 1,65 0,14 

Valor de P 0,0200 0,0357 0,0268 0,0001 0,0008 0,0001 

MS = matéria seca; PB = proteína bruta; EPM = erro padrão da média. 

 

 
Conclusão 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que a suplementação de 

rações com a combinação Quillaja e Yucca trouxe benefícios positivos no trato 

intestinal de frangos de corte saudáveis. Foi observada maior altura das vilosidades do 

jejuno, menor permeabilidade intestinal e maior digestibilidade da matéria seca, 



119  

proteína e energia quando os frangos receberam aditivo contendo Quillaja e Yucca, e 

estes melhores resultados podem estar associados à melhor conversão alimentar 

observada nos frangos. 
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Introdução 

Na safra de 2019/20 o Brasil produziu 124,845 milhões de toneladas de soja, e se 

consagrou novamente como maior produtor mundial (EMBRAPA, 2021). A soja 

representa mais da metade do total de grãos de leguminosas produzidos no mundo e, 

nos últimos 30 anos, tornou-se a principal fonte de proteína vegetal em virtude do seu 

valor nutritivo (RODRIGUES et al., 2002). Neste sentido, podemos destacar a 

importância da participação da soja, na forma de farelo, como ingrediente essencial na 

formulação de rações. No Brasil, a classificação da soja é regulamentada pela IN Nº 

11/2007 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

O comprometimento da qualidade do grão seja no processo produtivo a campo, ou no 

armazenamento, resulta em avarias nos grãos, que podem ser classificados como: 

ardidos, mofados, fermentados, danificados, imaturos, chochos e esverdeados, a 

legislação determina que o limite máximo de tolerância para comercialização deste 

grão, sem a necessidade de rebeneficiamento ou descontos ao produtor, seja de 8%. 

Entretanto, pouco tem sido estudado sobre a qualidade nutricional dos grãos avariados 

e seus coprodutos, já que as avarias poderiam potencializar a presença de micotoxinas, 

peróxidos, aldeídos e cetonas ou, em tese, reduzir seu valor nutricional por degradação 

metabólica (RAMOS, 2019) ou outros fatores. Dentre os parâmetros qualitativos, para 

o correto balanceamento das rações, é fundamental conhecer o valor de energia 

metabolizável e os coeficientes de digestibilidade de proteína bruta, matéria seca e 

energia. Conhecer os valores de energia metabolizável de um dado alimento para cada 

categoria e espécie, otimiza a utilização do alimento e sua contribuição no desempenho 

das aves (SILVA et al., 2009). 

Objetivou-se avaliar os coeficientes de digestibilidade das rações com diferentes níveis 

de inclusão de farelo proveniente de grãos de soja avariados na alimentação de frangos 

de corte. 

mailto:o.juniorcs@hotmail.com
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Material e métodos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com animais 

(protocolo nº 23108.193858/2017-62). O experimento foi conduzido no setor de 

Avicultura do IFMT– Campus São Vicente, e as análises de composição das rações e 

excretas foram realizadas no laboratório de nutrição animal. Foram utilizados 160 

pintos da linhagem Cobb 500®, machos, com um dia de idade, distribuidos em cinco 

tratamentos com quatro repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. 

O ensaio foi conduzido em gaiolas metabólicas, equipadas com bebedouros e 

comedouros do tipo calha e bandejas para coletas das excretas. As aves foram 

pesadas, e através do peso médio, realizou-se a divisão das parcelas garantindo que 

cada uma recebesse o mesmo número de aves por faixa de peso, aumentando a 

homogeneidade. As dietas testadas foram obtidas de acordo com o método proposto 

por Sibbald e Slinger (1963), sendo a inclusão de porcentagem do alimento estudado 

em substituição da ração referência a base de milho e farelo de soja padrão. A inclusão 

do farelo de soja avariado na dieta foi na proporção de 0% (controle); 8%; 16%; 24%; 

32%, respectivamente. O farelo utililzado na susbstituição do farelo padrão foi obtido a 

partir de um lote de grãos de soja, com 98,7% de avarias (conforme classificação da 

legislação brasileira), sendo 81,8% de grãos ardidos e 16,90 de fermentados, o qual foi 

processado para obtenção do farelo “avariado”. 

O método utilizado para determinar a metabolizabilidade dos alimentos foi o de coleta 

total de excretas. As aves receberam as dietas experimentais já a partir do 1º dia, do 

18º ao 21º dia foram realizados a coleta total de excretas. A metabolizabilidade foi 

determinada, pelo alimento ingerido relacionado a excreta produzida por parcela. O 

consumo de ração foi quantificado pela diferença da ração fornecida pela sobra ao final 

do período. Para coleta total de excretas, cada gaiola metabólica possuía uma bandeja, 

forrada com saco plástico. As excretas foram coletadas duas vezes ao dia (7:00 e às 

17:00), retirando rações, penas e material de descamação dos pés. Em seguida as 

amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e congeladas até o final do período 

experimental a -10º C. Ao final do período as amostras de cada unidade experimental 

foram descongeladas a temperatura ambiente, pesadas, homogeneizadas e retiradas 

300 g alíquotas, em seguida secadas em estufa de ventilação forçada (55º C por 72h) 

e moídas para determinação de matéria seca, nitrogênio, e energia bruta. Além disso, 

foram realizadas análises com as rações experimentais para realização do cálculo de 

metabolizabilidade. Após a obtenção dos dados laboratoriais das rações e excretas, 
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junto com os valores de consumo de ração e produção total de excretas, calculou-se 

os valores de energia metabolizável aparente (EMA) e energia metabolizável aparente 

corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn). 

As equações utilizadas foram: 

Energia Metabolizável Aparente (EMA): 
(𝐸𝐵𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 − 𝐸𝐵𝐸𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎) 

𝐸𝑀𝐴 𝑅𝑎çã𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
 

𝑀𝑆𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

Energia Metabolizável Aparente Corrigida (EMAn): 
(𝐸𝑀𝐴𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 − 𝐸𝑀𝐴𝐸𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 + 8,22 ∗ 𝐵𝑁) 

𝐸𝑀𝐴𝑛 𝑅𝑎çã𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
 

𝑀𝑆𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 
𝐵𝑁 = 𝑁𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 − 𝑁𝐸𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 

 

Coeficientes de Digestibilidade: 
(𝑃𝐵𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 − 𝑃𝐵𝐸𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 ∗ 100) 

Coeficiente de Digestibilidade Proteína Bruta (CDPB): = 
 
 

Coeficiente de Digestibilidade Matéria Seca (CDMS): : = 

 
 

𝑃𝐵𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

(MS ingerida – MS excretada ∗ 100) 
 

 

𝑀𝑆𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 
 

Coeficiente de Digestibilidade Energia Metabolizável (CDEM) ∷ 
(EM ingerida – EM excretada ∗ 100) 

= 
𝐸𝑀𝐼𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se software SAS® (versão 9.0) os 
dados foram submetidos a análise variância em funções dos níveis de grãos avariados. 

Resultados e discussão 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados encontrados para as variáveis 

analisadas. Neste ensaio, não foram observados efeitos significativos (p>0,05) nas 

variáveis estudadas. 

Tabela 1 . Valores de Energia Metabolizável Aparente (EMA), Energia Metabolizável Aparente Corrigida pelo 

Balanço de Nitrogênio (EMAn), Coeficiente de Digestibilidade de Proteina Bruta, Matéria Seca e Energia 
Metabolizável, expressos na matéria natural. 

TRATAMENTO 
EMA 

(Kcal/Kg) 
EMAn 

(Kcal/Kg) 
CDAPB (%) CDAMS (%) CDAEM (%) 

0% 3385,49 3129,95 77,41 69,59 73,33 

8% 3125,27 2878,33 73,59 66,93 69,85 

16% 3361,16 3112,37 76,18 72,30 74,83 

24% 3517,72 3291,11 75,44 75,57 77,88 

32% 2982,48 2766,25 65,97 62,99 66,17 

Média 3274,42 3035,60 73,72 69,48 72,41 
CV (%) 5,71 5,76 5,36 6,37 5,73 

Valor de P 0,1825 0,2731 0,0661 0,1109 0,1099 

EMA= Energia Metabolizável Aparente; EMAn= Energia MetabolizávelAparente Corrigida pelo Balanço De 

Nitrogênio; CDAPB= Coeficiente de Digestibilidade Aparente de Proteína Bruta; CDAMS= Coeficiente de 

Digestibilidade Aparente de Matéria Seca; CDAEM= Coeficiente de Digestibilidade Aparente de Energia 

Metabolizável; CV= Coeficiente de Variação. 

 
 

No presente estudo foi observado que a inclusão de farelo proveniente de grãos de 
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soja avariados não alterou os coeficientes de digestibilidade da proteína bruta, matéria 

seca e energia metabolizável da ração. Saver & Ozimek (1985), citados por Parsons 

(1991), relatam vários fatores que afetam os coeficientes de digestibilidade dos 

alimentos, dentre os mais comuns as condições do grão, o processamento, a presença 

de compostos antinutricionais, as composições química e física da proteína e o nível 

de fibra. 

De acordo com Café et al. (2000) o tipo de processamento é o principal fator que afeta 

a digestibilidade dos nutrientes da soja. Ribeiro (2018) afirma que a desnaturação das 

proteínas pelos processos fermentativos ou um processamento incorreto altera sua 

estrutura e compromete sua funcionalidade biológica, influenciando na digestibilidade, 

disponibilidade de aminoácidos e atividade enzimática devido a alteração em sua 

conformação. 

Assim, pode-se inferir que foi realizado um correto processamento no grão de soja 

avariado, visto que os coeficientes avaliados neste ensaio não apresentaram alteração 

em relação ao farelo padrão, o que indica que o teor de avaria do grão não 

comprometeu a qualidade do farelo. 

Da mesma forma, além do correto processamento, ficou demonstrado que níveis 

elevados de avarias, as mais comuns encontradas nos lotes de soja (grãos 

fermentados e ardidos) também não interferiram na qualidade do farelo e 

consequentemente não influenciaram nos coeficientes de digestibilidade da proteína 

bruta, matéria seca e energia metabolizável da ração. 

 
Conclusão 

Conclui-se que a adição de farelo proveniente de grãos de soja avariados não influência 

o coeficiente de metabolizabilidade da ração para frangos de corte. 
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Introdução 
A coturnicultura é um segmento da avicultura brasileira que cria, melhora e 

fomenta a produção de codornas. Esse segmento é uma opção para a exploração 

avícola, pois é uma cultura com manejo simplificado (BITTENCOURT et al., 2019). 

Conforme Silva et al., (2019) vários benefícios são verificados quando se utiliza uma 

porcentagem correta de óleos ou gordura nas rações para os animais de produção. 

Essa ingestão é fundamental, não apenas para suprir as necessidades energéticas, 

mas também para atender as exigências em ácidos graxos essenciais, transporte para 

as vitaminas lipossolúveis, melhoria da palatabilidade da ração entre outros (BARON 

et al., 2020). Atualmente o mercado tem algumas dificuldades na produção de óleos 

devido à alta demanda. Portanto hoje se busca por produtos alternativos para essa 

produção, como o uso de óleo dendê, milho, girassol entre outros (ROLL et al., 2018). 

As características químicas nos lipídios que exercem influência na 

digestibilidade das moléculas pelas aves, são: comprimento da cadeia carbônica, 

número de duplas ligações, a configuração das duplas ligações (cis ou trans), posição 

do ácido graxo na molécula de glicerol e a relação de ácidos graxos insaturados e 

saturados (BAVARESCO et al., 2019) essa diferenciação também interfere na 

característica da carcaça dos animais que se alimentam destes nutrientes. 

Neste aspecto de diferenciação química dos lipídios, uma vertente de grande 

importância é com relação a digestibilidade deste nutriente no organismo animal, que 

se mostra diferente entre as categorias animais, principalmente entre as aves de 

postura, que possuem uma exigência alimentar e nutritiva destes compostos. 

Assim, existe um grande esforço no enriquecimento de produtos de origem 

animal usando diferentes fontes de ácidos graxos como a linhaça, canola e óleos de 

peixes, haja vista que os PUFAs n-3 apresentam diversos efeitos benéficos para a 

saúde animal e para deposição de ácidos graxos nos tecidos (SANTOS et al., 2019). 

mailto:joycezanella@hotmail.com
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Com isso, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade da carne de codornas 

japonesas (Coturnix coturnix japônica) alimentadas com diferentes fontes lipídicas na 

dieta na fase de recria. 

Material e métodos 
O presente estudo foi realizado no setor de coturnicultura nas instalações 

experimentais da Faculdade de Ciências Agrárias, na Universidade Federal Da Grande 

Dourados (FCA/UFGD), Dourados -MS. O projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de ética em pesquisa da UFGD. 

Para o experimento foram utilizadas 400 codornas japonesas com idade de 21 

dias de idade, criadas em gaiolas experimentais, distribuídas em delineamento 

inteiramente casualizado com 5 tratamentos e dez repetições, com 8 aves por unidade 

experimental, os tratamentos foram: ração controle (RC) com 2,5% de óleo de soja, RC 

com 2,5 % de óleo de milho, RC com 2,5% de óleo algodão, RC com 2,5% de óleo de 

girassol e RC com 2,5% de óleo de canola. As aves foram alimentadas com as dietas 

formuladas para a fase de recria dos 21 aos 42 dias. As rações utilizadas foram 

isonutritivas seguindo a recomendação do NRC (1994). 

O programa de iluminação foi de 24 horas de luz artificial (mesmas lâmpadas 

utilizadas como fonte de aquecimento) até o 15º dia de vida das aves, e posteriormente 

até os 42 dias de idade foi utilizado fotoperíodo natural para que as aves não entrassem 

em maturidade sexual precocemente. Aos 42 dias uma ave de cada repetição foi 

selecionada dentro do intervalo de ± 10% do peso médio, foi então pesada e 

identificada, totalizando 50 aves selecionadas para o abate e coleta de dados. 

As codornas selecionadas tinham seu peso vivo variando de 146±3,11g, sendo 

então sacrificadas por deslocamento cervical seguida de secção das veias jugulares e 

artérias carótidas e sangradas por três minutos. A escaldagem das carcaças foi feita 

por imersão em tanque de água com temperatura a 60 °C durante 30 segundos, 

seguida da depenagem manual das carcaças. O resfriamento das carcaças foi feito via 

água e com duração de 12 minutos no pré chiller à temperatura de 10 a 18°C e chiller 

com duração de 18 minutos com temperatura de zero a 2°C. 

Para a avaliação da qualidade da carne, os músculos do peito (pectoralis major) 

das aves abatidas foram retirados, mantidos em câmara fria, por 24 horas a 4 ± 1ºC. 

Após, levadas ao laboratório para as aferições. Os parâmetros avaliados foram: o 

pH24h, a luminosidade (L*), o teor de vermelho/verde (a*) e o teor de amarelo/azul (b*). 

A determinação do pH24h foi realizada utilizando-se eletrodo de penetração de corpo 
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de vidro em quatro pontos diferentes do músculo do peito, sendo dois na parte superior 

e dois na parte inferior. O aparelho utilizado foi um potenciômetro (Oakton, pH 300, 

série 35618) com compensação automática de temperatura. 

Para a análise da luminosidade (L*), do teor de vermelho/verde (a*) e do teor de 

amarelo/azul (b*), foi utilizado colorímetro portátil (Minolta Chroma Meter, Modelo CR- 

400), onde se realizou a leitura dos parâmetros do sistema CIElab, com fonte iluminante 

D65, calibrado em porcelana branca padrão com Y=93,7, x=0,3160 e y=0,3323, no 

músculo do peito, pectoralis major. Foi considerado como valor final a média de 3 

leituras obtidas em diferentes pontos do músculo livres de lesões, na região ventral, 

dois na parte cranial e dois na parte central, estando o músculo sobre uma superfície 

opaca. 

Os dados foram verificados quanto a normalidade dos resíduos utilizando-se o teste de 

Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias com uso do teste de Levene. 

Posteriormente, foram submetidos a análise de variância através do procedimento 

MIXED do SAS (SAS 9.3). E aplicado o teste de tukey ao nível de 5% de significância. 

Resultados e discussão 
Não houve diferenças significativas para as variáveis de qualidade de carne, conforme 

a Tabela 1. 

Tabela 01: Qualidade da carne de codornas alimentadas com diferentes fontes lipidicas 

na dieta em fase de recria. 

Variáveis 
  Fontes lípidicas  

                                                                           EPM 
P- 

valor Soja Milho Algodão Girassol Canola 

L 47,87 47,52 48,14 47,80 46,72 0,393 0,8330 

A 8,92 8,94 8,50 8,72 9,19 0,247 0,9348 

B 3,01 2,69 3,13 1,03 2,71 0,217 0,2817 

pH 24h 5,63 5,68 5,66 5,75 5,74 0,015 0,0655 

EPM: Erro padrão da média. 

 

A cor é considerada um dos mais importantes parâmetros de qualidade para os 

produtos cárneos. Segundo Qião et al ., (2001) os consumidores analisam no primeiro 

momento a cor do produto, e caso não seja a cor esperada, podem rejeita-lo. 

De acordo com Contreras et al., (2008), o pH da carne é um dos principais fatores que 

afeta sua coloração, além disso, afeta a estrutura física da carne, suas propriedades 

de reflectância da luz, bem como sua capacidade de retenção de água, maciez, perda 
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de peso por cozimento, suculência e estabilidade microbiológica. 

Alguns autores relatam quando o lipídio é adicionado à dieta das aves pode haver 

diferença em seu aproveitamento dependendo do tipo de óleo (insaturado ou saturado) 

(SILVA et al., 2018; VALENTIM et al., 2020), devido a serem fontes de origens 

diferentes, como animal e vegetal, porém o presente estudo utilizou apenas fontes 

vegetais, com características semelhantes, fato este que pode justificar não ter tido 

maiores efeitos (p>0,05) entre os tratamentos. 

Os valores encontrados estão de acordo com os preconizados pela literatura, indicando 

não haver interferência ambiental nestes quesitos, portanto, a utilização das diferentes 

fontes lípidicas pode ser utilizada pois não prejudica a qualidade da carne. 

 
Conclusão 

As fontes lipídicas de origem das sementes de algodão, canola, girassol, soja, milho, 

podem ser utilizadas como ingredientes energéticos na recria de codornas poedeiras 

sem afetar a qualidade da carne. 
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Introdução 

O milho é considerado um dos principais ingredientes que compõe a alimentação das 

aves, e devido ao elevado percentual de inclusão nas dietas, influência de forma 

significativa a qualidade final da ração (Carvalho et al., 2004). Tendo em vista a 

importância da participação do milho como ingrediente essencial na formulação de 

rações, deve-se preocupar com as práticas realizadas desde o plantio até a 

armazenagem dos grãos, visto que estas podem alterar as características físicas e 

químicas do grão, o que impacta negativamente na qualidade nutricional dos mesmos. 

A Instrução Normativa N°60 de 23 de dezembro de 2011 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento estabelece que o milho grão destinado a comercialização 

interna é enquadrado em grupos, classes e tipos, de acordo com sua consistência, cor, 

umidade e porcentagem de grãos avariados. Lotes de milho com elevado níveis de 

avarias são desvalorizados ou rejeitados pela indústria beneficiadora (MAPA, 2011). 

Entretanto, há poucos estudos que demonstram se há alteração da qualidade 

nutricional desses grãos, especialmente os fermentados, e seus impactos no 

desempenho quando fornecidos aos animais. 

A fermentação é um processo dinâmico que envolve microrganismos, substratos e 

condições ambientais para converter substratos complexos em compostos mais 

simples (Niba et al., 2009). Estudos têm apontado que a fermentação proporciona um 

aumento no teor de proteína bruta, redução dos fatores antinutricionais e de compostos 

tóxicos presentes nos ingredientes da ração, além de melhorar o valor nutritivo dos 

alimentos (Xu et al. 2012; Khempaka et al., 2014). Além disso, o milho fermentado por 

ação de leveduras apresenta um menor pH, alta concentração de ácidos orgânicos, o 

que é benéfico à saúde intestinal das aves, visto que reduz o desenvolvimento de 

bactérias patogênicas no trato gastrointestinal, refletindo em um maior desempenho 

das aves (Sugiharto; Ranjitkar, 2019). 

Assim, objetivou-se avaliar o impacto do teor de grãos de milho avariado, acima de 

90% fermentado, na alimentação de frangos de corte de 1 a 21 dias de idade. 
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Material e métodos 

O estudo foi conduzido na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá-MT. 

Um total de 756 pintos machos da linhagem Cobb® de um dia de idade foram 

distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, composto por 6 tratamentos e 

7 repetições de 18 aves. O programa de luz adotado foi de 18 horas de luz 

(natural+artificial) e 6 horas de escuro. 

Para o experimento foram obtidos dois lotes de milho, um considerado padrão e outro 

com 95,74% de milho fermentado (conforme classificação da legislação brasileira 

apresentados na tabela 1). Foram realizadas análises da composição do milho para 

posterior formulação das dietas experimentais. O tratamento 1 (controle) foi obtido a 

partir do milho padrão e de acordo com as recomendações de Rostagno et al. (2017) 

para a fase de 1 a 21 dias de idade. Os demais tratamentos foram compostos pela 

substituição do milho padrão pelo milho com 95,74% de grãos fermentados para 

obtenção dos seguintes tratamentos, teores de avarias: 20, 40, 60, 80 e 100%. 

Os frangos e as sobras de rações foram pesados, ao final da fase de 21 dias, para 

obtenção do desempenho médio da parcela. A mortalidade foi registrada diariamente 

e usada para correção do consumo médio de ração e conversão alimentar. Todos os 

procedimentos estatísticos foram realizados no software SAS (Statistica lAnalysis 

System, versão 9.0) e após as premissas de distribuição normal dos resíduos 

studentizados e homogeneidade, os dados foram submetidos a análise variância e 

regressão em funções dos níveis de grãos avariados. 

 

Tabela 1. Classificação do milho grão 
 

Avarias Milho Padrão Milho Avariado 

Densidade (kg/m3) 839 788 
Umidade (%) 12,4 11,82 
Ardidos(%) 0 0 
Gessados(%) 0 0 
Chochos e imaturos(%) 0,53 0 
Fermentados(%) 2,96 95,74 
Germinados(%) 0 0 
Mofados(%) 0 0 
Quebrados(%) 0,77 0,14 
Impurezas/ matérias estranhas(%) 0,12 0,33 
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Resultados e discussão 

Na tabela 2 são apresentados os dados de desempenho dos frangos. Foi observado 

um aumento linear crescente significativo no consumo de ração das aves à medida que 

aumentou os níveis de milho fermentado na dieta. Este resultado é semelhante ao 

encontrado por Hammod (2019) que ao fornecer milho fermentado por leveduras (S. 

cerevisiae) em rações de frangos de corte de 01 a 21 dias de idade, observou aumento 

no consumo de ração e peso vivo das aves. Segundo o autor, o aumento do consumo 

das aves pode estar relacionado com a melhora da palatabilidade das rações contendo 

milho fermentado por leveduras, visto que estas são fonte de ácido glutâmico, um 

potente estimulador da ingestão. 

Associado ao aumento do consumo de ração das aves deste trabalho, obteve-se 

aumento linear no ganho de peso e melhora na conversão alimentar, ou seja, melhor 

desempenho zootécnico. Isto pode ter ocorrido em função da atuação dos 

microrganismos que durante o processo fermentativo do milho pode ter disponibilizado 

maior quantidade de amido e proteínas no trato gastrointestinal das aves. Resultados 

similares foram observados por Oke et al. (2007) que ao fornecerem dietas contendo 

10% de espiga de milho moída fermentada por 20 dias também verificaram um maior 

ganho de peso diário de frangos de corte de 01 a 35 dias de idade. Estes autores, 

também associam o maior ganho de peso das aves a fermentação microbiana, visto 

que este promove a conversão da fibra em carboidratos solúveis. 

Assim, pode-se inferir que a adição de milho fermentado na dieta, pode melhorar o 

desempenho das aves. 

 
Tabela 2. Peso, ganho de peso (GP), consumo de ração (CR) e conversão alimentar 

(CA) de 1 a 21 dias de idade de frangos de corte alimentados com milho avariado. 

Item 
 % de grãos de milho avariados  
                                                                            Média 

CV 

(%)1 

Regressão 
   

0 20 40 60 80 100 Linear 

CR (kg) 1,002 0,998 0,975 1,115 1,168 1,134 1,065 3,50 0,00014 

GP (kg) 0,719 0,722 0,742 0,877 0,875 0,891 0,805 3,55 0,00013 

CA (kg/kg) 1,395 1,383 1,315 1,271 1,335 1,272 1,328 3,17 0,00015 

Peso (kg) 0,768 0,771 0,791 0,926 0,924 0,941 0,854 3,34 0,00012 
1
 CV= coeficiente de variação; 

2
Y=0,750+0,0208X, R

2
= 0,85; 

3
Y=0,701+0,0208X, R

2
=0,85; 

4
Y=0,972+0,0186X, 

R
2
=0,71; 

5
 Y=1,385-0,0114X, R

2
=0,65 
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Conclusão 

Conclui-se que a inclusão de até 100% de grãos de milho avariados, sobretudo 

fermentados (95,74%) proporcionou melhores resultados para o desempenho 

zootécnico de frangos de corte 01 a 21 dias de idade. Novos estudos deverão ser feitos 

para ampliar o conhecimento sobre os achados neste trabalho. 
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Introdução 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a produção 

de carne de frango no Brasil totalizou 13,92 milhões de toneladas em 2020, o que 

consolidou o país como o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo. Entre 

vários aspectos importantes na produção avícola, a nutrição é o que mais se destaca, 

pois representa em torno de 70% dos custos de produção. Desta forma, os 

pesquisadores estão em busca de alternativas de alimentos para, além de reduzir os 

custos da dieta, beneficiar a nutrição dos animais (ARAUJO et al., 2007). 

Os grãos secos de destilaria com solúveis (Distillers Dried Grains with Solubles – 

DDGS), um resíduo proveniente da produção de etanol a partir dos grãos de milho 

(SILVA, 2016) pode ser uma alternativa por corresponder aproximadamente a um terço 

do milho e ser considerado como uma fonte regular de energia e proteína (JUNIOR e 

GIANFELICE, 2008). O DDGs apresenta certa similaridade na quantidade de nutrientes 

do milho e da soja, porém os teores de fibra bruta, FDA, FDN, extrato etéreo e fósforo 

são maiores, além de possuir um custo consideravelmente menor, o que o caracteriza 

como um alimento alternativo com grande potencialidade para substituição dos 

mesmos (STUANI et al., 2016). Esse coproduto também apresenta grande quantidade 

de polissacarídeos não amiláceos (PNA) que não são digeridos de forma eficiente pelas 

aves e podem atrapalhar no transporte e absorção dos nutrientes (SILVA, 2016). A 

fração lipídica do DDGs é composta em grande parte por ácidos graxos poliinsaturados 

(MIN et al., 2015). 

De acordo como LOAR E CORZO (2011), a inclusão de até 8% de DDGS na dieta 

inicial de frangos de corte não apresentaram efeitos prejudiciais sobre o desempenho. 

Por outro lado, de 9 a 35 dias de idade, estudos relatam que o uso de até 12% de 

DDGS incluído na ração não interfere na taxa de crescimento e conversão alimentar 

das aves (MARIAN et al., 2013). O objetivo do trabalho foi avaliar a inclusão do DDGS 

sobre o desempenho zootécnico, viscosidade intestinal e perfil bioquímico sanguíneo 

dos frangos de corte. 

Material e métodos 
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O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura da Fazenda Experimental de 

Iguatemi, da Universidade Estadual de Maringá – UEM. Foram utilizados 1200 pintos 

de corte machos, de um dia de idade, da linhagem Cobb, distribuídos em um 

delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (0, 6, 12, 

18 e 24% de DDGs) e 12 repetições com 20 aves por unidade experimental. 

As dietas experimentais foram à base de milho e farelo de soja, suplementadas com 

aminoácidos sintéticos para suprir às exigências das aves e utilizando-se os valores de 

composição química dos alimentos e as exigências nutricionais para frangos de corte 

machos, de desempenho médio, de acordo com ROSTAGNO et al. (2017). A 

composição química do DDGs obtida após análise laboratorial foi considerada na 

formulação das dietas em substituição ao milho e farelo de soja. 

Foram realizadas pesagens das aves e das rações aos 21 e 42 dias determinar as 

variáveis de ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. Para 

determinação da viscosidade, aos 21 e 42 dias, duas aves por unidade experimental 

foram insensibilizadas e abatidas por deslocamento cervical para colheita da digesta 

intestinal que foi analisada com auxílio de um reômetro rotativo Haake Mars 

(BEDFORD et al, 1991). 

Foram colhidas amostras de sangue da veia jugular, aos 21 e 42 dias de idade, de uma 

ave por unidade experimental para determinar a concentração sérica de cálcio, fósforo, 

colesterol, triglicerídeos e glicose mediante processo enzimático-colorimétrico (Gold 

Analisa®, Belo Horizonte, MG). 

Os dados obtidos foram analisados utilizando o software do programa estatístico SAS 

(SAS INSTITUTE, 2009) por meio de uma análise de variância e regressão. Para 

comparação das médias observadas entre a dieta controle e os níveis de DDGS foram 

submetidas ao teste de Dunnett a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e discussão 
Foi observado efeito linear decrescente (p<0,05) sobre o ganho de peso e o consumo 

de ração de frangos de corte, nas fases inicial e de crescimento, com o aumento dos 

níveis de inclusão de DDGs na dieta, sendo que em níveis acima de 18% e 24%, 

respectivamente para fase inicial e de crescimento, apresentaram menores ganho de 

peso e consumo de ração em relação ao controle (p<0,05). Para a conversão alimentar 

não foi observado efeito (p>0,05) com a inclusão dos níveis de DDGs, porém o pior 

resultado foi para o nível de 24% de DDGS em relação ao controle, nas duas fases 

(Tabela 1). LUMPKINS et al. 2004 observaram queda no desempenho a partir de 18% 
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de inclusão para fase de 1 a 7 dias e de 12% a 15% para as demais fases, pois, por 

possuir 23% de polissacarídeos não amiláceos (PNA) o DDGs pode causar queda no 

desempenho das aves, ou seja, o elevado teor fibroso está relacionado aos efeitos 

negativos sobre a digestibilidade dos nutrientes, sendo capaz de promover redução da 

energia metabolizável da dieta, piorando assim a conversão alimentar. 

 

Tabela 1. Desempenho dos frangos de corte alimentados com dietas contendo DDGS, 

de 1 a 21 e 21 a 42 dias de idade. 

DDGS (%) Ganho de peso (g) Consumo de ração (g) Conversão alimentar (g/g) 
  1 a 21 dias  

0 940,486 1263,308 1,343 
6 943,653 1271,097 1,349 

12 918,508 1252,792 1,365 
18 888,313* 1214,053* 1,368 
24 871,637* 1204,858* 1,383* 

EPM 10,179 8,969 0,012 
CV (%) 3,78 2,45 3,22 

P valor <0,0001 0,0001 0,093 

Regressão L1 L2 NS 
  21 a 42 dias  

0 1948,725 3415,651 1,753 
6 1947,702 3488,479 1,792 

12 1901,029 3453,847 1,819 
18 1905,436 3415,943 1,795 
24 1756,978* 3303,651* 1,881* 

EPM 22,9 27,976 0,014 
CV (%) 4,18 2,71 2,72 

P valor 0,0088 0,0015 0,225 

Regressão L3 L4 NS 
*Médias diferem pelo Teste de Dunnett (P<0,05). EPM= Erro padrão da média; CV= Coeficiente de 
variação; L= Regressão Linear (P<0,05); 
1
GP (1-21d) = 973,9925936-6,1464455x (R

2
= 0,65); 

2
CR (1-21d) = 1293,298370-6,398471x (R

2
= 

0,78);
3
GP (21-42d) = 1999,824493-9,26377x (R

2
= 0,72); 

4
CR (21-42d) = 3460,395158-10,94104x (R

2
= 

0,80); 

 

Em relação a viscosidade intestinal, foi observado efeito linear crescente (p<0,05) (Y= 

2,109636 + 0,042194x R2 = 0,69) conforme os níveis de DDGS foram incluídos nas 

dietas aos 21 dias de idade, onde o nível 24% de DDGS apresentou maior viscosidade 

em relação ao tratamento controle. Aos 42 dias não foi observado efeito (p>0,05) para 

a viscosidade intestinal. De acordo com GARCIA et al. 2003, na fase inicial, as aves 

ainda não apresentam o trato gastrointestinal totalmente desenvolvido e possuem 

baixa secreção enzimática dificultando a degradação de componentes principalmente 

dos polissacarídeos não amiláceos e que estes, ao se encontrarem em local hidratado 

possibilitam o aumento da viscosidade. 
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Aos 42 dias de idade foi observado efeito quadrático (p<0,05) nos níveis séricos de 

Cálcio e Triglicérides e efeito linear crescente (p<0,05) para os níveis séricos de 

Fósforo conforme o aumento dos níveis de DDGs nas dietas (Tabela 2). ABD EL-HACK 

et al. (2016) apresentaram resultados semelhantes para aves de postura alimentadas 

com níveis de 0, 5, 10 e 15% de DDGs na dieta. De acordo com SALIM et al. (2010), o 

DDGs possui elevada concentração de fósforo, provavelmente este fato pode ter 

elevado a concentração de fósforo sanguíneo, diminuindo a relação Ca:P (2:1). 

 
Tabela 2. Perfil bioquímico sérico (mg/dL) de frangos de corte alimentados com dietas 
contendo níveis crescentes de DDGS, aos 21 e 42 dias de idade. 

% DDGS 
 0 6 12 18 24 CV EPM REG P-valor 

21 dias 

Cálcio 11,08 10,83 10,95 10,66 10,60 7,03 0,22 NS 0,6606 

Fósforo 6,88 6,91 7,37 6,95 7,39 7,62 0,14 NS 0,3554 

Triglicérides 105,75 109,57 104,83 101,90 105,88 7,91 2,66 NS 0,8733 

Colesterol 101,07 98,67 97,00 96,64 94,00 6,10 1,69 NS 0,3079 

Glicose 221,83 219,75 227,08 221,69 226,56 4,97 2,99 NS 0,8706 

42 dias 

Cálcio 7,24 6,99 6,02 6,91 7,44 9,64 0,18 Q1 <0,0001 

Fósforo 5,01 5,45 6,06 6,17 6,21 9,64 0,15 L2 <0,0001 

Triglicérides 87,67 82,85 73,39 75,86 77,38 6,46 1,36 Q3 <0,0001 

Colesterol 94,78 96,53 96,00 91,18 98,00 6,42 1,75 NS 0,3344 

Glicose 187,50 193,43 194,31 190,55 199,83 5,86 3,05 NS 0,5579 
* Significativo pelo teste de Dunnett (p<0,05). CV = Coeficiente de variação; NS = Não significativo; Q = Quadrático. 
1Y = 7,366 – 0,162x + 0,007x

2
 (R

2
 = 0,30) Ponto de mínimo = 11,57% 

2Y = 5,130 – 0,054x (R
2
 = 0,41) 

3Y = 88,735 – 1,667x + 0,050x
2
 (R

2
 = 0,44) Ponto de mínimo = 16,67% 

 
Conclusão 

Considerando a conversão alimentar, o DDGs pode ser incluso nas dietas de frangos 

de corte em até 18%, na fase inicial e de crescimento, sem comprometer os parâmetros 

bioquímicos séricos e a viscosidade intestinal. 
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Introdução 

O uso de subtâncias antioxidantes na alimentação das aves reprodutoras, como o 

selênio (Se) e a vitamina C (vitC), possui o intuito de melhorar e estabilizar radicais 

livres resultantes do metabolismo em geral. O Se é um micronutriente essencial para o 

crescimento e manutenção das aves, com funções como: regulação da atividade da 

glutationa peroxidase, dos hormônios da tireoide e prostaglandinas e suportar funções 

reprodutivas. Esse micromineral afeta os mecanismos de defesa antioxidante do corpo 

enzimáticos e não-enzimáticos (Surai et al, 2019). O Se é encontrado nas formas 

orgânica (levedura enriquecidas) e inorgânica (seleneto de hidrogênio, selenito e 

selenato) (Burk, 2003), sendo as formas orgânicas do Se mais efetivas na modulação 

do sistema antioxidante em aves (Surai et al, 2019). 

Já o termo vitamina C, diz respeito aos compostos que exibem atividade de L-ácido 

ascórbico. A vitamina C é um antioxidante hidrossolúvel, devido ao alto poder redutor, 

de modo que, remove os radicais superóxido, hidroxila e oxigênio antes que atinjam os 

lipídeos celulares e iniciem a peroxidação, além de preservar os níveis de vitamina E e 

de β-caroteno durante o estresse oxidativo (Araújo et al, 2010). Embora as aves 

apresentem síntese renal de vitamina C, essa síntese pode não ser suficiente para 

atender as necessidades das aves quando expostas ao estresse excessivo (Silva e 

Costa, 2009). 

Apesar de vários trabalhos com susbstâncias antioxidantes em aves, em codornas 

reprodutoras poucos resultados são encontrados. Desta forma, objetivou-se avaliar os 

efeitos de levedura enriquecida com selênio e vitamina C em dietas de matrizes de 

codornas japonesas sobre a contagem do número de buracos causados pelos 

espermatozoides sobre o disco germinativo em ovos de codornas japonesas. 

 
Material e métodos 

O projeto possui aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) núermo 8841300920. Grupos reprodutores 

de codornas japonesas com 14 semanas em pico de produção, foram selecionados por 
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peso e produção de ovos. As aves foram alojadas em galpão de postura e 

acondicionadas em gaiolas metálicas de ferro galvanizado (25 x 39 cm). Os 

bebedouros utilizados foram do tipo nipple e comedouros do tipo calha. As dietas foram 

formuladas baseadas em milho e farelo de soja, de acordo com a composição dos 

ingredientes e exigências nutricionais para codornas em fase de postura. 

O delineamento experimental foi interamente casualizado com 5 tratamentos e 10 

repetições (casais). Os tratamentos consistiram em ração controle (0,25 mg/kg de 

selênio como selenito de sódio); ração controle + 0,3 mg/kg de levedura enriquecida 

com selênio (Sellplex); ração controle + 0,6 mg/kg de levedura enriquecida com selênio 

(Sellplex); ração controle + 0,2 mg/kg de levedura enriquecida selênio+vitaminaC 

(Economase); e, ração controle + 0,4 mg/kg de levedura enriquecida selênio+vitaminaC 

(Economase). 

O desempenho reprodutivo foi avaliado em 10 casais por tratamento em que somente 

as fêmeas receberam as dietas experimentais e os machos receberam a ração 

controle. Após 20 dias de consumo de ração adlibitum e de machos e fêmeas isolados, 

cada macho ficou por 24 horas na gaiola da fêmea correspondente para acasalamento. 

A partir deste período, as fêmeas foram isoladas novamente e os ovos foram colhidos 

por 12 dias consecutivos e armazenados a 4ºC para análise da interação 

espermatozoide-ovo. 

 
Análise da membrana perivitelínica 

Os ovos coletados foram analisados para interação espermatozóide-ovo. Para tanto, a 

membrana perivitelínica sobre o disco germinativo foi isolada, lavada em solução de 

NaCl 1%, disposta em lamina histológica, fixada em formol 10% e coradas com PAS 

(ácido periódico de Schiff). As lâminas foram então lavadas e secas a temperatura 

ambiente e analisadas em microscópio ótico de luz. Todos os pontos de hidrólises 

causados pelos espermatozoides (buracos) foram contados em uma área de 15,62 

mm2 na objetiva de 04x em cada membrana (ovo/dia após a cópula/fêmea). 

 
Análise estatística 

Os dados foram analisados pelo PROC GEN MOD do programa Statistical Analysis 

System (SAS 9,4), utilizando distribuição distribuição de Poisson e função de ligação 

Log (y = exp β). O efeito dos tratamentos e do dia após a cópula e sua interação foram 

analisados sobre o número total de buracos de hidrólise na membrana perivitelínica e 
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considerados significativos com nível de 5%. 

 
 

Resultados e discussão 

Houve efeito dos tratamentos e dos dias após a cópula, bem como interação entre 

estes sobre o númerto total de buracos contados sobre a membrana perivitelínica do 

disco germinativo dos ovos de reprodutores de codornas japonesas. Observou-se que, 

as curvas de número de buracos nos tratamentos com maior concentração de selênio, 

associada ou não a vitamina C obtiveram as maiores quantidades de buracos ao longo 

do tempo. No primeiro dia após a cópula, foi observado o maior número de buracos de 

hidrólise e este número reduziu ao longos dos dias. 

Em todos os tratamentos com levedura enriquecida por selênio a curva de redução de 

buracos foi superior ao do tratamento controle. No primeiro ovo após o periodo de 

cópula, a maior quantidade de buracos foi observada no tratamento com 0,6 mg de 

selênio levedura, chegando a ultrapasar 300 buracos na área analisada, muito superior 

ao tratamento controle, por exemplo, com menos de 130 buracos. Estes resultados 

demonstram que, as codornas que foram submetidas a dieta experimental com 0,6mg 

de levedura enriquecida com selênio obtiveram mais espermatozódes em seu oviduto 

ao ser comparadas com as outras dietas experimentais. o uso de selênio levedura em 

reprodutores permitiu que os espermatozoides sobrevivessem dentro do oviduto das 

fêmeas e um maior número destes atingiram o infundíbulo no momento da fecundação. 

O selênio possui efeito de melhorar a fertilidade em codornas japonesas. Athar et al., 

(2008) descreveu esse efeito quando comparou fontes orgânicas e inorgânicas de 

selênio. 

As enzimas da família da glutationa peroxidase (GSH-Px) são Se-dependente e estas 

enzimas participal da primeira linha de defesa no sistema antioxidante celular, 

responsáveis pela detoxificação dos radicais livres na mitocondria (Surai et al., 2017). 

No sistema genital, a GSH-Px é encontrada nas glandulas armazenadoras de 

espermatozoides que se encontram na mucosa da junção útero-vagina e as aves 

produzem um complexo sistema de defesa contra a peroxidação da membrana dos 

espermatozoides (Breque et al., 2006). 
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Figura 1. Gráfico dos efeitos dos tratamentos e dos dias após a cópula sobre o número de buracos 
presente na membrana vitelínica sobre a área do círculo germinativo em codornas japonesas quando 
somente as fêmeas receberam as dietas experimentais. Detalhe da membrana perivitelínica corada com 
PAS para identificar os pontos de hidrólises (buracos) causados pelos espermatozoides – pontos 
brancos. 
Valores de beta: 
Controle = EXP 5,158-0,4177dia+0,0358dia²-0,0056dia³ 
Sellplex 0,3 =EXP 6,1058-0,8326dia+0,13dia²-0,0103dia³ 
Sellplex 0,6 =EXP 6,7852-1,2198dia+0,1832dia²-0,0103dia³ 
Ecomase 0,2 =EXP 6,2045-1,0871dia+0,1995dia²-0,0152dia³ 
Ecomase 0,4 =EXP 5,4242dia+0,1778dia²-0,0115dia³ 

 

Os resultados superiores no número de buracos encontrados na membrana de ovos 

de fêmeas que receberam mais Se ou Se+vitaminaC na dieta, sugerem que nessas 

codornas o sistema antioxidante na mucosa da vagina, provavelmente, protegeu os 

espermatozoides, causando maior sobrevivência destes nas glândulas 

armazenadoras. 
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Conclusão 
A suplementação de levedura enriquecida com 0,6 mg de selênio, associada ou não a 

vitamina C, aumenta a quantidade de espermatozoides que atingem o ovo e perfuram a 

membrana perivitelínica em reprodutores de codornas japonesas. 
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Introdução 

Na indústria avícola a utilização de antibióticos como promotores de crescimento 

tem sido uma alternativa para reduzir efeitos negativos no desenvolvimento intestinal 

(LINZMEIER et al., 2009). Recentemente, aditivos vêm sendo estudados como uma 

opção em substituição à terapia química. Os prebióticos podem ser utilizados como 

alternativa para essa substituição (REIS; VIEITES, 2019). Estes são definidos como 

ingredientes alimentares não digeríveis, que são substratos de crescimento, 

especificamente direcionados para bactérias potencialmente benéficas já existentes no 

ceco e no cólon, promovendo uma melhora da barreira epitelial intestinal (SAAD, 2006). 

Melhorias na morfologia intestinal levam a efeitos positivos na utilização de alimentos, 

e criam uma barreira protetora contra doenças entéricas, uma vez que uma integridade 

epitelial adequada diminui o risco de invasão de patógenos (SILVA; NÖRNBERG, 

2003). O objetivo principal do projeto foi verificar o efeito da inclusão de lignina na 

morfologia intestinal de galinhas de postura criadas no sistema convencional de 

gaiolas. 

 
Material e métodos 

O experimento contou com 384 aves da linhagem H&N Nick Chick. O período 

experimental foi subdividido em quatro ciclos de 21 dias, totalizando 84 dias 

experimentais, quando as aves estavam entre 59 semanas a 71 semanas de vida. Os 

tratamentos foram: T1 – sem inclusão de lignina; T2, T3 e T4 com inclusão de 0,5%, 

1,0% e 1,5% de lignina, respectivamente, contendo 12 repetições por tratamento com 

oito aves cada. Foi coletado o intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) para a 

realização da análise histológica. Os cortes histológicos foram avaliados em três 

regiões diferentes de cada corte para mensuração da altura de vilo, profundidade de 

cripta e relação vilo/cripta (OLIVEIRA et al., 2000). Os dados referentes aos parâmetros 

da morfologia intestinal foram analisados quanto a normalidade dos resíduos e a 

homogeneidade das variáveis e então submetidos a análise de variância a 5%. Quando 
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significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey por meio do programa 

estatístico Statistical analysis System (SAS 9.3). 

 
Resultados 

Na Tabela 1 estão os dados de qualidade de intestino de galinhas alimentadas 

com lignina. Sabe-se que o duodeno é a porção responsável pela maior parte da 

digestão e absorção dos nutrientes; o jejuno é responsável, principalmente pela 

absorção de óleos e gorduras e de vitaminas lipossolúveis e o íleo é a porção 

responsável pela maior parte da absorção de água, minerais e vitaminas hidrossolúveis 

(MARTINS, 2019). Assim, a melhora na altura das vilosidades destas porções é de 

grande importância para melhoria no desempenho das aves. A cripta é responsável 

pela formação de novas células intestinais, quando a profundidade de cripta é muito 

elevada e, consequentemente, a relação vilo/cripta é menor, entende-se que algum 

agente estressor está promovendo morte de células intestinais ativas e, por isso, é 

necessária uma renovação maior FURLAN; MACARI; LUQUETTI, 2004; BELLONI et 

al.,2012). 

 
Tabela 1. Qualidade de intestino de galinhas poedeiras suplementadas 

com diferentes níveis de lignina. 
 

Comprimento Profundidade Cripta Relação Vilo/Cripta 
Tratamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

 
Os resultados encontrados neste experimento foram muito interessantes, uma 

vez que a administração de lignina melhorou (p<0,05) a qualidade intestinal para a 

maior parte das porções intestinais avaliadas, sobretudo para o Tratamento 2 (0,5% de 

inclusão). No entanto, para o duodeno, que é a porção responsável pela maior parte 

da absorção de nutrientes, a inclusão de 1,5% de lignina (T4) não foi interessante, já 

que as aves deste tratamento apresentaram menor altura de vilosidades e maior 

profundidade de cripta, o que resultou em menor relação vilo/cripta. Talvez, este nível 

 Duodeno Jejuno Íleo Duodeno Jejuno Íleo Duodeno Jejuno Íleo 

Inicial 1781,8 B 1332,0 C 839,4 C 254,6 B 153,0 B 119,9 B 6,9 B 8,7 AB 7,0 B 

T1 (0%) 1749,7 B 1333,7 C 839,2 C 253,5 B 153,1 B 117,0 B 6,9 B 8,7 AB 7,2 B 

T2 (0,5%) 1926,0 A 1513,2 A 966,7 A 268,5 A 162,2 AB 125,8 A 7,2 A 9,3 A 7,7 A 

T3 (1,0%) 1902,1 A 1505,0 A 855,9 C 266,7 A 161,2 AB 116,0 B 7,2 A 9,3 A 7,4 AB 

T4 (1,5%) 1681,6 C 1379,2 B 884,7 B 274,2 A 209,9 A 118,7 B 6,1 C 6,6 B 7,5 AB 

CV (%) 4,1 3,62 2,55 6,13 5,67 3,31 3,87 4,23 5,01 

Valor de P 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 
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de inclusão seja um agente agressor para as células intestinais de galinhas poedeiras. 

 
 

Conclusões 

O valor de 0,5% de inclusão de lignina em dietas de galinhas poedeiras 

demonstrou os melhores resultados para comprimento, profundidade de cripta e 

relação vilo/cripta. O valor de 1,5% de inclusão não é recomendado, pois obteve 

resultados insatisfatórios com relação as mesmas variáveis. 
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Introdução 

Na indústria avícola a utilização de antibióticos como promotores de crescimento 

tem sido uma alternativa para reduzir efeitos negativos no desenvolvimento intestinal 

(LINZMEIER et al., 2009). Recentemente, aditivos vêm sendo estudados como uma 

opção em substituição à terapia química. Os prebióticos podem ser utilizados como 

alternativa para essa substituição (REIS; VIEITES, 2019). Estes são definidos como 

ingredientes alimentares não digeríveis, que são substratos de crescimento, 

especificamente direcionados para bactérias potencialmente benéficas já existentes no 

ceco e no cólon, promovendo uma melhora da barreira epitelial intestinal (SAAD, 2006). 

Melhorias na morfologia intestinal levam a efeitos positivos na utilização de alimentos, 

e criam uma barreira protetora contra doenças entéricas, uma vez que uma integridade 

epitelial adequada diminui o risco de invasão de patógenos (SILVA; NÖRNBERG, 

2003). O objetivo principal do projeto foi verificar o efeito da inclusão de lignina na 

morfologia intestinal de galinhas de postura criadas no sistema convencional de 

gaiolas. 

Material e métodos 

O experimento contou com 384 aves da linhagem H&N Nick Chick. O período 

experimental foi subdividido em quatro ciclos de 21 dias, totalizando 84 dias 

experimentais, quando as aves estavam entre 59 semanas a 71 semanas de vida. Os 

tratamentos foram: T1 – sem inclusão de lignina; T2, T3 e T4 com inclusão de 0,5%, 

1,0% e 1,5% de lignina, respectivamente, contendo 12 repetições por tratamento com 

oito aves cada. Foi coletado o intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) para a 

realização da análise histológica. Os cortes histológicos foram avaliados em três 

regiões diferentes de cada corte para mensuração da altura de vilo, profundidade de 

cripta e relação vilo/cripta (OLIVEIRA et al., 2000). Os dados referentes aos parâmetros 

da morfologia intestinal foram analisados quanto a normalidade dos resíduos e a 

homogeneidade das variáveis e então submetidos a análise de variância a 5%. Quando 

significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey por meio do programa 
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estatístico Statistical analysis System (SAS 9.3). 

 
 

Resultados 

Na Tabela 1 estão os dados de qualidade de intestino de galinhas alimentadas 

com lignina. Sabe-se que o duodeno é a porção responsável pela maior parte da 

digestão e absorção dos nutrientes; o jejuno é responsável, principalmente pela 

absorção de óleos e gorduras e de vitaminas lipossolúveis e o íleo é a porção 

responsável pela maior parte da absorção de água, minerais e vitaminas hidrossolúveis 

(MARTINS, 2019). Assim, a melhora na altura das vilosidades destas porções é de 

grande importância para melhoria no desempenho das aves. A cripta é responsável 

pela formação de novas células intestinais, quando a profundidade de cripta é muito 

elevada e, consequentemente, a relação vilo/cripta é menor, entende-se que algum 

agente estressor está promovendo morte de células intestinais ativas e, por isso, é 

necessária uma renovação maior FURLAN; MACARI; LUQUETTI, 2004; BELLONI et 

al.,2012). 

Tabela 1. Qualidade de intestino de galinhas poedeiras suplementadas com 
  diferentes níveis de lignina.  

 
Tratamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Os resultados encontrados neste experimento foram muito interessantes, uma 

vez que a administração de lignina melhorou (p<0,05) a qualidade intestinal para a 

maior parte das porções intestinais avaliadas, sobretudo para o Tratamento 2 (0,5% de 

inclusão). No entanto, para o duodeno, que é a porção responsável pela maior parte 

da absorção de nutrientes, a inclusão de 1,5% de lignina (T4) não foi interessante, já 

que as aves deste tratamento apresentaram menor altura de vilosidades e maior 

profundidade de cripta, o que resultou em menor relação vilo/cripta. Talvez, este nível 

de inclusão seja um agente agressor para as células intestinais de galinhas poedeiras. 

Comprimento Profundidade Cripta Relação Vilo/Cript 
 

Duodeno Jejuno Íleo Duodeno Jejuno Íleo Duodeno 

Inicial 1781,8 B 1332,0 C 839,4 C 254,6 B 153,0 B 119,9 B  

T1 (0%) 

T2 (0,5%) 

T3 (1,0%) 

1749,7 B 

1926,0 A 

1902,1 A 

1333,7 C 

1513,2 A 

1505,0 A 

839,2 C 

966,7 A 

855,9 C 

253,5 B 

268,5 A 

153,1 B   

T4 (1,5%) 1681,6 C 1379,2 B 8  

CV (%) 4,1   

Valor de P    
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Conclusões 

O valor de 0,5% de inclusão de lignina em dietas de galinhas poedeiras 

demonstrou os melhores resultados para comprimento, profundidade de cripta e 

relação vilo/cripta. O valor de 1,5% de inclusão não é recomendado, pois obteve 

resultados insatisfatórios com relação as mesmas variáveis. 
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Introdução 

Estudos genômicos do conteúdo intestinal permitem conhecer a composição da 

microbiota, a identificação de novos microrganismos, mesmo aqueles não cultiváveis, 

e sua relação com doenças e ambiente (1). A compreensão do microbioma intestinal 

das aves pode auxiliar no desenvolvimento de ferramentas que aumentem a produção 

de frangos de corte e permitam a exclusão de antibióticos na dieta. Ao substituir 

antibióticos melhoradores de desempenho (AMD), o aditivo fitogênico em rações 

contribui na mudança da microbiota intestinal das aves. FARMATAN™BELCO (Tanin 

Sevnica, Eslovênia) é aditivo zootécnico, composto de extrato natural da castanheira 

(Castanea sativa Mill), ácidos orgânicos (ácido butírico e ácido lático) e óleos 

essenciais (2). Esses componentes encapsulados proporcionam amplo espectro de 

reações químicas bioativas que equilibram a microbiota intestinal e promovem maior 

digestibilidade e absorção dos nutrientes. Com isso, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a influência de FARMATAN™BELCO nas rações sobre a composição da 

microbiota intestinal de frangos de corte. 

Material e Métodos 

O ensaio de desempenho foi conduzido em 44 boxes do Centro de Pesquisa 

BITA (Guatapará – Brasil). Os procedimentos utilizados neste trabalho foram 

aprovados pela CEUA, sob o protocolo n° 002021/18 (FCAV/UNESP). Foram 

utilizados 1540 pintos de corte de um dia de idade, machos Cobb Slow. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos (T1: 

Controle Positivo (CP): Dieta com fitase e com AMD 500g/ton; T2: Controle Negativo 

(CN): Dieta com fitase e sem AMD; T3: CN + 250g/ton FARMATAN™BELCO (FB); 

T4: CN + 500g/ton FB, com 11 repetições e 35 aves cada. Aos 24 e 42 dias de idade 

foram coletados 2,5g de excretas frescas em microtubos de cinco 

repetições/tratamento. Em seguida foi realizado um pool para cada tratamento, 

congelado e enviado para sequenciamento NGS (Next Generation Sequencing), 

financiado pela OPTA. A técnica de sequenciamento do gene 16S rRNA tem sido o 

marcador genético mais utilizado devido a sua presença na maioria das bactérias. 

mailto:ellen@bita.vet.br
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Foram avaliadas 1.144 bactérias, porém foram apresentadas as mais prevalentes 

(Tab. 1). 

Tabela 1 Porcentagem das famílias de bactérias mais prevalentes nas 

excretas de frangos de corte. 

Resultados e Discussão 

As bactérias mais prevalentes nas excretas das aves eram pertencentes às 

famílias Lactobacillaceae, Streptococcaceae, Ruminococcaceae, Lachnospiraceae, e 

seguidas das famílias Enterococcaceae, Erysipelotrichaceae, Akkermansiaceae e 

pelo grupo de famílias não classificadas (Tab. 1). A suplementação de 500g/ton FB 

(T4) estimulou o equilíbrio da comunidade microbiana produtora de metabólitos 

associados à mucosa, como a Lachnospiraceae e a Ruminococcaceae, bactérias que 

produzem ácidos graxos de cadeia curta durante o processo de fermentação dos 

substratos não digestíveis da dieta. Estas bactérias estão associadas à produção de 

ácido butírico, importante para crescimento microbiano e das células epiteliais do 

hospedeiro (1). Lactobacillaceae e Streptococcaceae são bactérias produtoras de 

ácido láctico. Membros da Ruminococcaceae e Akkermansia podem atuar na 

biohidrogenação e estimular a produção e a degradação de mucina, necessárias para 

manter a integridade da barreira intestinal (1). Os cecos abrigam as maiores 

densidades de células microbianas (até 1011 células g-1), com o maior tempo de 

permanência (12-20h) de digestão no trato gastrintestinal, além de realizar a 

reciclagem de ureia, regulação da água e fermentações de carboidratos, contribuindo 

para a saúde e nutrição intestinal (3). No Gráfico 1, está ilustrado o agrupamento de 

bactérias nas excretas em função dos macros substratos e suas afinidades: 

carboidratos (CHO), proteínas (N) e indefinidos e suas porcentagens para cada 

tratamento. 
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Gráfico 1. Agrupamento de bactérias em função dos substratos: carboidratos (CHO), 

proteínas (N) e indefinidos. 

 
 

Observa-se que o T4 apresentou um equilíbrio maior de bactérias que degradam 

CHO e N. O sistema no qual as bactérias convertem substratos em produtos que são 

convertidos por outras bactérias é chamado de alimentação cruzada (4). Este é um 

mecanismo importante, mostrando a necessidade de uma comunidade bacteriana 

diversa, a fim de degradar substratos. Em caso de disbiose, ocorre uma mudança 

desfavorável na composição da microbiota levando a deficiências em certas etapas 

cruciais, produzindo mudanças nos metabólitos bacterianos produzidos no intestino 

(4). Além da metagenômica, foram avaliados o desempenho e a digestibilidade das 

rações com o FB (5) e observou-se que o T4 promoveu aumento (P<0,05) nos 

coeficientes de digestibilidade (CD) do amido, do cálcio, do fósforo, da proteína e da 

energia bruta, comparado ao tratamento positivo (T1). Pode-se concluir com esse 

presente estudo de metagenômica, que a melhora no CD se deve à restauração do 

equilíbrio da comunidade microbiana do intestino dos frangos, proporcionando saúde 

intestinal, redução de bactérias patogênicas intestinais e melhora na digestibilidade 

dos alimentos. 

 
Conclusão 

A suplementação de 500g/ton Farmatan BELCO® (T4) estimula o crescimento 

da comunidade microbiana benéfica associada à mucosa intestinal, e como, 

consequência melhora a digestibilidade dos alimentos. O microbioma cecal das aves 

de corte, apesar de vasto, nesse estudo foi composto majoritariamente por bactérias 

pertencentes às famílias Lactobacillaceae, Streptococcaceae, Ruminococcaceae e 

Lachnospiraceae. 
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Introdução 

 
Em machos, a infertilidade tem sido associada a fertilidade dos espermatozoides bem 

como a diminuição da viabilidade dos mesmos, que podem ser provocadas pela 

produção em excesso de espécies reativas de oxigênio (ERO), o que permite o 

aumento da capacidade antioxidante celular e levando ao estresse oxidativo, 

resultando em um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e o grau de proteção 

dos mecanismos antioxidantes. (HSU et al., 1998). Quando há maturação do 

espermatozoide, essa ação permite a perda do citoplasma, parte dos mecanismos 

endógenos de reparo e as defesas enzimáticas. No entanto, o próprio espermatozóide 

é protegido do ataque oxidativo, por meio de moléculas antioxidantes como o selênio 

e a vitamina C. DONNELY et al., (1999). 

 

Os antioxidantes são substâncias usadas com frequência na producão avícola com 

objetivo de retardar a velocidade da oxidação por meio dos efeitos deletérios dos 

radicais livres conservando assim, a integridade da célula. DUARTE et al., (2006). 

Existem alguns antioxidantes que podem ser sintetizados pelo próprio organismo do 

animal, no entanto, precisam de alguns precursores, como é o caso do selênio. Já a 

vitamina C, que também atua como antioxidante, tem sido usada assim como o selênio 

com intuito de proteger as células da ação dos radicais livres, removendo os radicais 

antes mesmos que eles possam atingir os tecidos celulares. As aves de forma geral, 

são capazes de sintetizar a vitamina C nos rins, sendo as codornas capazes de 

transferi-lá até o ovo. MOURA et al., (2002). 

Embora exista diversos estudos com susbstâncias antioxidantes em aves, em machos 

reprodutores poucos resultados ainda são encontrados. Desta forma, objetivou-se 

avaliar os efeitos de levedura enriquecida com selênio e vitamina C em dietas dos 

machos de codornas japonesas sobre a contagem do número de buracos causados 

pelos espermatozoides sobre o disco germinativo em ovos de codornas japonesas. 

 
Material e métodos 
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O projeto possui aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) número 8841300920. Foi utilizado grupos 

reprodutores de codornas japonesas com 14 semanas em pico de produção. Os 

animais foram alojados em galpão de postura e acondicionadas em gaiolas metálicas 

de ferro galvanizado (25 x 39 cm). Os bebedouros utilizados foram do tipo nipple e 

comedouros do tipo calha. As dietas foram formuladas baseadas em milho e farelo de 

soja, de acordo com a composição dos ingredientes e exigências nutricionais para 

codornas em fase de postura. 

O delineamento experimental foi interamente casualizado com 5 tratamentos e 10 

repetições (casais). Os tratamentos consistiram em ração controle (0,25 mg/kg de 

selênio como selenito de sódio); ração controle + 0,3 mg/kg de levedura enriquecida 

com selênio (Sellplex); ração controle + 0,6 mg/kg de levedura enriquecida com selênio 

(Sellplex); ração controle + 0,2 mg/kg de levedura enriquecida selênio+vitaminaC 

(Economase); e, ração controle + 0,4 mg/kg de levedura enriquecida selênio+vitaminaC 

(Economase). 

O desempenho reprodutivo foi avaliado em 10 casais por tratamento em que somente 

os machos receberam as dietas experimentais e as fêmeas receberam a ração 

controle. Após 20 dias de consumo de ração adlibitum e de machos e fêmeas isolados, 

cada macho ficou por 24 horas na gaiola da fêmea correspondente para acasalamento. 

A partir deste período, as fêmeas foram isoladas novamente e os ovos foram colhidos 

por 12 dias consecutivos e armazenados a 4ºC para análise da interação 

espermatozoide-ovo. 

Análise da membrana perivitelínica 

Os ovos coletados foram analisados para interação espermatozóide-ovo. Para tanto, a 

membrana perivitelínica sobre o disco germinativo foi isolada, lavada em solução de 

NaCl 1%, disposta em lamina histológica, fixada em formol 10% e coradas com PAS 

(ácido periódico de Schiff). As lâminas foram então lavadas e secas a temperatura 

ambiente e analisadas em microscópio ótico de luz. Todos os pontos de hidrólises 

causados pelos espermatozoides (buracos) foram contados em uma área de 15,62 

mm2 na objetiva de 04x em cada membrana (ovo/dia após a cópula/fêmea). 

Análise estatística 

Os dados foram analisados pelo PROC GEN MOD do programa Statistical Analysis 

System (SAS 9,4), utilizando distribuição distribuição de Poisson e função de ligação 

Log (y = exp β). O efeito dos tratamentos e do dia após a cópula e sua interação foram 
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analisados sobre o número total de buracos de hidrólise na membrana perivitelínica e 

considerados significativos com nível de 5%. 

Resultados e discussão 

Houve efeito dos tratamentos e dos dias após a cópula, bem como interação entre 

estes sobre o númerto total de buracos contados sobre a membrana perivitelínica do 

disco germinativo dos ovos de reprodutores de codornas japonesas. Observou-se que, 

as curvas de número de buracos nos tratamentos com maior concentração de selênio, 

associada ou não a vitamina C obtiveram as maiores quantidades de buracos ao longo 

do tempo. No primeiro dia após a cópula, foi observado o maior número de buracos de 

hidrólise e este número reduziu ao longos dos dias. 

Em todos os tratamentos com levedura enriquecida por selênio a curva de redução de 

buracos foi superior ao do tratamento controle. No primeiro ovo após o periodo de 

cópula, a maior quantidade de buracos foi observada no tratamento com 0,6 mg de 

selênio levedura, chegando a ultrapasar 180 buracos na área analisada, muito superior 

ao tratamento controle, por exemplo, com menos de 60 buracos. 

Estes resultados demonstram que, os machos que foram submetidos a dieta 

experimental com 0,6mg de levedura enriquecida com selênio obtiveram mais 

espermatozódes em seu oviduto ao ser comparadas com as outras dietas 

experimentais. o uso de selênio levedura em reprodutores permitiu que os 

espermatozoides sobrevivessem dentro do oviduto das fêmeas e um maior número 

destes atingiram o infundíbulo no momento da fecundação. 

O selênio possui efeito de melhorar a fertilidade em codornas japonesas. Athar et al., 

(2008) descreveu esse efeito quando comparou fontes orgânicas e inorgânicas de 

selênio. 

As enzimas da família da glutationa peroxidase (GSH-Px) são Se-dependente e estas 

enzimas participam da primeira linha de defesa no sistema antioxidante celular, 

responsáveis pela detoxificação dos radicais livres na mitocondria (Surai et al., 2017). 

No sistema genital, a GSH-Px é encontrada nas glândulas armazenadoras de 

espermatozoides que se encontram na mucosa da junção útero-vagina e as aves 

produzem um complexo sistema de defesa contra a peroxidação da membrana dos 

espermatozoides (Breque et al., 2006). 
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Figura 1. Gráfico dos efeitos dos tratamentos e dos dias após a cópula sobre o número de buracos 
presente na membrana vitelínica sobre a área do círculo germinativo em codornas japonesas quando 
somente os machos receberam as dietas experimentais. Detalhe da membrana perivitelínica corada com 
PAS para identificar os pontos de hidrólises (buracos) causados pelos espermatozoides – pontos 
brancos. 

 
Valores de beta: 
Controle= EXP 4,1783 -0,8303dia+0,1478dia²-0,0103dia³+0,5553dia-0,084dia² 
Sellplex0,3= EXP 5,3854-0,8303dia+0,1478dia²-0,0103dia³+0,0858dia-0,0261dia² 
Sellplex 0,6= EXP 5,9271-0,8303dia+0,1478dia²-0,0103dia³-0,04dia+0,007dia² 
Ecomase 0,2 =EXP 5,09707-0,8303dia+0,1478dia²-0,0103dia³+0,2056dia-0,0262dia² 
Ecomase 0,4 =EXP 5,707-0,8303dia+0,1478dia²-0,0103dia³ 

 

Os resultados superiores no número de buracos encontrados na membrana de ovos 

de fêmeas que receberam mais Se ou Se+vitaminaC na dieta, sugerem que nessas 
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codornas o sistema antioxidante na mucosa da vagina, provavelmente, protegeu os 

espermatozoides, causando maior sobrevivência destes nas glândulas 

armazenadoras. 

 
Conclusão 

A suplementação de levedura enriquecida com 0,6 mg de selênio, associada ou não a 

vitamina C, aumenta a quantidade de espermatozoides que atingem o ovo e perfuram a 

membrana perivitelínica em reprodutores de codornas japonesas, ou seja, o uso dessas 

dietas permitiu uma produção de espermatozoides mais fortes que sobreviveram mais no 

oviduto da fêmea. 
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Introdução 

Entre as dificuldades encontradas na produção das codornas podemos citar à 

qualidade dos ovos, mais notadamente a qualidade da casca, que sofre influência pela 

idade da ave, nutrição e estresse térmico (SILVA et al., 2018). É possível avaliar este 

parâmetro mensurando a espessura, peso e porcentagem de casca com métodos 

específicos ou visuais (LEMOS et al., 2017). 

A qualidade da casca também tem uma relação direta com o armazenamento, 

sendo que os ovos mantidos em temperatura ambiente apresentam perda de CO2 e 

água para o meio, reduzindo o peso do ovo (HENRIQUES et al., 2018). 

Com o objetivo de reduzir estas perdas dos ovos devido à qualidade e 

integridade da casca, surge a utilização da farinha de alga calcária, que é considerado 

um mineral orgânico, fonte de cálcio e magnésio que atua como substituto ao calcário 

calcítico. As algas marinhas calcárias apresentam elevado índice de elementos 

minerais do meio marinho, além de alta quantidade de substâncias nutritivas (ARAÚJO 

et al., 2020). 

O objetivo do trabalho foi avaliar a influencia da inclusão de farinha calcária na 

dieta de codornas japonesas sob a qualidade dos ovos em diferentes períodos de 

armazenamento. 

 
Material e métodos 

O experimento foi realizado no setor de coturnicultura da Faculdade de 

Ciências Agrárias de Universidade Federal da Grande Dourados (FCA/UFGD), 

Dourados – MS. Os procedimentos e manejo dos animais foram realizados sob 

aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Centro Universitário 

da Grande Dourados (Unigran/Dourados), sob o protocolo CEUA 052/18. 

Foram utilizadas 140 codornas japonesas (Coturnix coturnix japônica) com 

200 dias de idade e peso médio de 120g. As aves foram adaptadas a dieta experimental 

durante 7 dias para então dar início ao ensaio experimental, que foi dividido em dois 
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períodos de 28 dias cada. Tais aves encontravam-se com uma taxa média de postura 

de 85%. 

Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado composto por um 

fatorial 4x4, sendo 4 dietas com diferentes níveis de inclusão de alga calcária (0%, 

10%, 20% e 30%) e 4 períodos de armazenamento dos ovos (0, 7, 14 e 21 dias) com 

dez repetições, utilizando três ovos de cada repetição para análise de qualidade. 

As rações utilizadas no experimento foram formuladas de acordo com as 

exigências de ROSTAGNO et al. (2011). Os ovos foram armazenados conforme o seu 

tratamento para subsequentemente realizar as análises de qualidade dos ovos e obter 

os seguintes dados de qualidade: gravidade específica dos ovos (g/cm³), colorimetria 

(L, a*, b*) e unidade Haugh. Para gravidade específica utilizou-se baldes com diferentes 

concentrações salinas e as densidades foram medidas com o auxílio de um densímetro 

variando de 1,065 a 1,100 conforme metodologia de CASTELLÓ et al. (1989). A 

coloração da gema foi realizada por meio de um calorímetro portátil modelo (Minolta 

CR 410), avaliando-se os parâmetros luminosidade (L*), vermelho (a*) e amarelo (b*) 

em três diferentes pontos da superfície da gema. Para mensurar a Unidade Haugh 

utilizou-se a equação matemática UH=100 log {H+7,57-1,7* W0,37}, onde a variável H = 

altura do albúmen denso (mm) e W = peso do ovo (g) (STADELMAN e COTTERIL, 

1986). 

Os dados foram submetidos à análise de variância para verificar se houve 

efeito de interação entre os fatores alga calcária (regressão) e tempo de 

armazenamento (Tukey) e seus efeitos isolados ao nível de 5%. 

 
Resultados e discussão 

Houve diminuição da gravidade especifica e da Unidade Haugh, conforme os 

períodos avaliados (p<0,05). Não houve efeito da interação e dos níveis de alga 

calcária de forma isolada sob estas variáveis (Tabela 1). 

Com relação a colorimetria houve efeito do tempo de armazenamento sob os 

parâmetros L* e b* (p<0,05), onde houve diminuição destas medidas à medida que se 

aumentou o tempo de estocagem dos ovos (Tabela 1). 

 
 
 

 
Tabela 1. Gravidade específica (GE), Unidade Haugh (UH) e coloração de gema (L*, 
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a*, b*) de ovos de codornas japonesas alimentadas com níveis de inclusões de alga 

calcária e armazenados sob diferentes períodos. 
 

Níveis de inclusão de alga calcária Probabilidade 
 

Variáveis 
Tempo 

(dias) (T) 

  (%)(N)     
Média 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

EPM: Erro padrão médio. Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferenciam entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de significância. 

 

Os valores de gravidade específica na presente pesquisa foram reduzindo com 

o passar do tempo, resultados semelhantes foram obtidos por SANTOS et al. (2009) e 

FREITAS et al. (2011) ao demonstrarem que ocorre a perda de água dos ovos depois 

da postura, e o resultado da evaporação provoca um aumento progressivo da câmara 

de ar e consequentemente, a diminuição da gravidade específica do ovo. Além disso, 

essa redução pode estar relacionada à perda de peso dos ovos e do albúmen durante 

o armazenamento. 

A cor da gema é um atributo proveniente da presença de carotenóides 

(carotenos e xantofila), presentes na dieta (VALENTIM et al., 2020), consequentemente 

quanto maior o consumo de alimentos ricos em pigmentastes leva a uma coloração 

mais intensa da gema. De acordo com MORALECO et al. (2019) a cor da gema 

EPM  
N 

 
T 

 
N*T 

 

0,04 

 

0,9134 

 

<0,0001 

 

0,9146 

    

 

0,588 

 

0,214 

 

<0,0001 

 

0,324 

    

 

1,566 

 

0,248 

 

0,0023 

 

0,1201 

    

 

0,127 

 

0,255 

 

0,298 

 

0,393 

    

 

1,372 

 

0,589 

 

0,0008 

 

0,2393 

 

 0 10 20 30  

0 1,078 1,078 1,079 1,079 1,078 A 

GE 
7
 1,068 1,069 1,068 1,067 1,068 A 

14 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 B 

21 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 B 

Média 1,066 1,066 1,066 1,067  

0 88,703 91,245 81,456 87,073 89,280 A 

UH 
7
 86,823 91,111 88,945 91,019 89,475 A 

14 83,741 80,769 76,259 79,803 80,143 B 

21 83,741 81,456 82,423 81,337 80,143 B 

Média 88,143 86,145 84,432 84,808  

0 55,025 56,188 58,717 59,024 54,39 A 

L* 
7
 54,221 54,695 43,16 50,143 54,84 A 

14 54,222 54,07 49,532 56,442 48,43 B 

21 54,092 54,407 42,321 59,858 46,36B 

Média 57,238 50,555 53,566 52,67  

0 -1,92 -1,888 -0,988 -0,955 -1,808 

a* 
7
 -1,591 -1,585 -1,103 -1,975 -1,918 

14 -1,861 -1,842 -1,251 -1,927 -1,229 

21 -1.860 -2.359 -1.573 -2.836 -1.923 

Média -1,438 -1,563 -1,72 -2,157  

0 41,845 42,623 49,2 52,712 40,72 A 

b* 
7
 40,403 38,468 35,134 42,33 40,45 A 

14 40,443 41,156 40,617 46,555 39,47 B 

21 40,623 41,156 32,943 45,313 36.72 B 

Média 46,493 39,084 42,193 39,613  
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modificou quando os ovos são armazenados em temperatura ambiente, corroborando 

com a presente pesquisa. Com o passar do tempo de estocagem a água presente no 

albúmen é transferida para a gema, fazendo com que os pigmentos carotenóides se 

diluam no meio, diminuindo o reflexo da cor. 

SOUZA et al. (2015) concluiu em seu estudo que a inclusão de níveis 

crescentes de cálcio na ração foi eficiente na manutenção da qualidade interna de ovos 

de codornas japonesas após o armazenamento em temperatura ambiente por 14 dias, 

o que não foi verificado na presente pesquisa. 

 
Conclusão 

A inclusão de alga calcária na dieta de codornas japonesas não interfere nos 

parâmetros de qualidade de ovos como gravidade específica, Unidade Haugh e 

colorimetria da gema. Além disso, não influencia na conservação dos ovos até 21 dias 

de armazenamento. 
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Introdução 
A criação de codornas para produção de ovos, tem se tornado cada vez mais, uma 

atividade de interesse econômico no Brasil. Na prática, é imprescindível que o 

nutricionista utilize óleo vegetal e/ou gordura animal para atingir o nível adequado de 

energia nas dietas avícolas. Os óleos e as gorduras não somente colaboram com a 

energia da dieta (VILLANUEVA-LOPEZ et al., 2020) mas representam uma gama de 

ingredientes que contribuem com consideráveis parcelas de nutrientes muito 

importantes para um equilíbrio nutricional adequado, fornecendo os substratos 

necessários para o bom funcionamento do organismo (REDA et al., 2020). 

Atualmente, o mercado tem algumas dificuldades na produção de óleos devido à alta 

demanda, portanto há a busca por produtos alternativos, como óleos de dendê, milho, 

girassol entre outros (ROLL et al., 2018). 

Os lipídios são quimicamente formados pela associação entre uma, duas ou três 

moléculas de ácidos graxos, os quais são classificados em saturados quando possuem 

apenas ligações simples entre carbonos; e insaturados quando possuem uma ou mais 

ligações duplas em sua cadeia (NELSON & COX et al.,2014). 

Tais diferenças são principalmente relacionadas a sua origem, vegetal ou animal, e 

isso determina seu grau de digestibilidade no organismo animal. Diante do exposto, o 

objetivo com a presente pesquisa foi avaliar a inclusão de diferentes fontes lipídicas na 

dieta de codornas japonesas em fase de postura sobre o desempenho produtivo. 

 
Material e métodos 

O experimento foi desenvolvido no Setor de Avicultura e Coturnicultura do 

Departamento Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal da Grande Dourados, 

com duração de 84 dias divididos em 3 períodos de 28 dias cada. O projeto foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da UFGD (protocolo 16/2020). 

O experimento foi realizado em delineamento experimental inteiramente casualizado 

com 5 tratamentos (Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol e 

mailto:felipe.c.serpa@gmail.com
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gordura de aves) com 10 repetições em cada e 7 codornas japonesas (Coturnix coturnix 

japonica) no pico de postura, por unidade experimental, totalizando 350 aves. As dietas 

foram formuladas a base de milho e farelo de soja (Tabela 1), seguindo as 

recomendações de Rostagno et al., (2017), e a inclusão das fontes lipidicas foi baseada 

em função dos resultados de ensaio metabolico realizado de acordo com Sakomura & 

Rostagno (2007). Os resultados do ensaio metabólico para energia metabolizável 

aparente encontrados para os óleos (EMAn kcal / kg) de soja, milho, canola, girassol, 

gordura de aves foram 9802,00, 9463,00, 9680,00, 9801,00, 9247,00 (kcal / kg), 

respectivamente. 

Tabela 1. Composição percentual e calculada das dietas experimentais na fase de produção 
Fontes lipídicas 

Ingredientes Soja Milho Canola Girassol Gordura de 
aves 

Milho moído 56,2910 56,2910 56,2910 56,2910 56,2910 
Soja farelo 45% 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707 
Inerte 1,059 0,963 1,023 0,816 0,888 
Fonte lipídica 2,674 2,770 2,710 2,917 2,845 
Calcário 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 

Fosfato bicálcico 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 
Sal comum 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343 
DL-metionina 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 
L-lisina 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 
Premix Vitaminico 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
Premix Mineral 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Composição nutricional calculada 
EM (kcal/kg) 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 

Proteína bruta (%) 18,9200 18,9200 18,9200 18,9200 18,9200 

Lisina digestível (%) 1,1490 1,1490 1,1490 1,1490 1,1490 

Metionina+Cist.(%) 0,9421 0,9421 0,9421 0,9421 0,9421 

Triptofano digs. (%) 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 

Treonina digs. (%) 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 
Cálcio (%) 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 

Fósforo disp (%) 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

Sódio (%) 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 
¹Suplemento vitamínico/kg de dieta: Acido Folico (Min.) 145,4 mg; Acido Pantotênico (Min.) 5.931,6 mg; 
Colina (Min.) 121,8 g; Niacina (Min.) 12,9 g; Selênio (Min.) 480,0 mg; Vitamina A (Min.) 5.000.000,0 UI; 
Vitamina B12 (Min.) 6.500,0 mcg; Vitamina B2 (Min.) 2.000,0 mg; Vitamina B6 (Min.) 250,0 mg; Vitamina 
D3 (Min.) 1.850.000,0 UI; Vitamina E (Min.) 4.500,0 UI; Vitamina K3 (Min.) 918,0 mg. 

2
Suplemento 

mineral/kg: Cobre (Min.) 7.000,0 mg; Ferro (Min.) 50,0 g; Iodo (Min.) 1.500,0 mg; Manganês (Min.) 67,5 
g; Zinco (Min.) 45,6 g. 

 

As rações experimentais foram fornecidas à vontade, três vezes ao dia, em comedouro 

de chapa metálica galvanizada, tipo calha, percorrendo toda a extensão das gaiolas.. 

A água também foi fornecida à vontade em bebedouro tipo nipple. 

O manejo diário consistiu em recolher e contabilizar os ovos (foram computados 
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diariamente o número de ovos quebrados, trincados, com casca mole e sem casca), 

fornecer a ração, limpar os aparadores de ovos e realizar leitura das temperaturas 

(máxima e mínima) e umidade relativa do ar (UR). 

Foram fornecidas 16 horas de luz diárias durante todo o período experimental, o qual 

foi controlado por um relógio automático (timer). Ao final de cada período experimental, 

as sobras de ração de cada parcela foram pesadas e descontadas da quantidade de 

ração fornecida a fim de se obter o consumo de ração. No caso de aves mortas durante 

o período, o seu consumo médio foi descontado e corrigido, obtendo-se o consumo 

médio verdadeiro para a unidade experimental. 

A produção média de ovos foi obtida computando-se o número de ovos produzidos, 

incluindo os quebrados, os trincados e os anormais (ovos com casca mole e sem 

casca) sendo expressa em porcentagem sobre a média de aves do período 

(ovo/ave/dia) e, sobre o número de aves alojadas no início do experimento (ovo/ave 

alojada). Para determinação da produção de ovos comercializáveis, em cada período 

de 28 dias, foi descontado o número de ovos quebrados, trincados, com casca mole e 

sem casca da produção total de ovos, sendo então calculada a relação entre os ovos 

íntegros e totais de ovos produzidos durante cada período. 

Todos os ovos íntegros produzidos em cada repetição foram pesados durante os três 

últimos dias de cada período de 28 dias para obtenção do peso médio. O peso médio 

dos ovos foi multiplicado pela produção de ovos/ave/dia, obtendo-se assim a massa 

total de ovos. A conversão alimentar por dúzia de ovos foi calculada pela relação do 

consumo total de ração em kg dividido pela dúzia de ovos produzidos (kg/dz) e a 

conversão alimentar por massa de ovos calculada pelo consumo de ração em 

quilogramas dividido pela massa total de ovos (kg/kg). 

A mortalidade das aves foi monitorada diariamente, para que ao final do período 

experimental seja obtida a taxa de viabilidade das aves, calculada pela diferença do 

número de aves vivas pelo número de aves mortas, sendo o resultado final convertido 

em porcentagem. Os resultados foram submetidos às análises de homogeneidade de 

variâncias e de normalidade dos resíduos (PROC UNIVARIATE), posteriormente 

realizada a análise de variância utilizando-se o PROC MIXED e quando observada 

significância, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. Todas as análises 

consideraram o nível de 5% de significância.. 
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Resultados e discussão 
Houve efeito da inclusão de fontes alternativas de lipídios na dieta de codornas 

japonesas em fase de postura (p<0,05) para as variáveis produção ovos, produção 

comercializáveis, conversão alimentar/dúzia e massa ovos. As demais variáveis não 

apresentaram difenças significativas (p>0,05) (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Desempenho produtivo de codornas japonesas em fase de postura 
alimentadas com diferentes fontes lipídicas na dieta. 

 

 Fontes lipidicas  
P-

 
Variáveis Canol Girass Gordura EPM 

valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem-se estatisticamente ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 
Em relação a produção de ovos a inclusão de óleo de canola apresentou menor 

produção (p<0,05) quando comparado com as demais fontes lípidicas. As fontes 

oriundas das sementes de milho, girassol, soja e a gordura de aves foram semelhantes. 

Estes resultados refutam os achados de Küçükersan et al (2010), que relatam uma 

menor produção de ovos com galinhas alimentadas com óleo de girassol, comparados 

com óleo de soja, peixe e avelã. Santos et al (2009), não encontrou resultados 

significativos de alterações na produção, utilizando óleo de soja e algodão. 

O óleo de canola também apresentou menor produção de ovos comercializáveis, 

conversão alimentar/ dúzia e massa de ovos. Resultados similares foram observados 

por Costa et al. (2008), que alimentaram poedeiras com dietas com óleo de soja e 

linhaça, respectivamente, comparadas a dietas sem óleo, e não verificaram diferenças 

significativas. 

Em contraste, Santos et al., (2009) investigaram a adição de óleos vegetais em dietas 

 Soja Milho a ol aves  

      0,13 0,810 
Consumo/ave/dia 25,55 25,47 25,56 25,86 25,37 5 7 

 94,52A  90,65   0,46 0,010 
Produção ovos B 94,84A B 95,17A 93,95AB 5 0 
Produção   88,71   0,45 0,000 
comercializáveis 93,24A 93,59A B 93,11A 91,88AB 9 8 
Conversão      0,01 0,048 
alimentar/dúzia 1,63A 1,63A 1,71B 1,63A 1,64A 1 4 

 10,59A 10,60A    0,08 0,008 
Massa ovos B B 9,97B 10,83A 10,26AB 9 7 
Conversão      0,02 0,063 
alimentar/massa 2,43 2,41 2,56 2,39 2,48 0 6 

      0,07 0,215 
Peso ovos 11,35 11,27 11,02 11,37 11,01 5 2 

      0,09 0,704 
Viabilidade 99,85 99,85 99,67 99,91 99,53 8 8 
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para poedeiras e verificaram aumento significativo na porcentagem de ovos para aves 

alimentadas com dieta com 2% de óleo de linhaça e óleo de soja, inclusões similares 

as utilizadas no presente estudo. Porém, não houve aumento significativo no consumo 

de ração entre os níveis de inclusão de óleos vegetais. 

De acordo com Reda et al. (2020), quanto maior é o grau de insaturação dos ácidos 

graxos de um lipídio, maior é o potencial de formação de micelas no lúmen intestinal, 

resultando assim, em melhora no processo digestivo e consequentemente elevação 

nos valores energéticos. As alterações na produção de ovos possivelmente se deve a 

utilização energética das rações que são diferentes em virtude da quantidade e do tipo 

de acido graxo de cada fonte seja de origem vegetal ou animal. 

Conclusões 

As fontes lipídicas de origem das sementes de soja, milho, girassol e a gordura de aves 

podem ser utilizadas como ingredientes energéticos na dieta de codornas japonesas 

em fase de produção por não prejudicar o desempenho em fase de postura. 
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Introdução 
A criação de codornas para produção de ovos, tem se tornado cada vez mais, 

uma atividade de interesse econômico no Brasil. Na prática, é imprescindível que o 

nutricionista utilize óleo vegetal e/ou gordura animal para atingir o nível adequado de 

energia nas dietas avícolas. Os óleos e as gorduras não somente colaboram com a 

energia da dieta (VILLANUEVA-LOPEZ et al., 2020) mas representam uma gama de 

ingredientes que contribuem com consideráveis parcelas de nutrientes muito 

importantes para um equilíbrio nutricional adequado, fornecendo os substratos 

necessários para o bom funcionamento do organismo (REDA et al., 2020). 

Atualmente, o mercado tem algumas dificuldades na produção de óleos devido 

à alta demanda, portanto há a busca por produtos alternativos, como óleos de dendê, 

milho, girassol entre outros (ROLL et al., 2018). 

Os lipídios são quimicamente formados pela associação entre uma, duas ou três 

moléculas de ácidos graxos, os quais são classificados em saturados quando possuem 

apenas ligações simples entre carbonos; e insaturados quando possuem uma ou mais 

ligações duplas em sua cadeia (NELSON & COX et al.,2014). 

Tais diferenças são principalmente relacionadas a sua origem, vegetal ou 

animal, e isso determina seu grau de digestibilidade no organismo animal. Diante do 

exposto, o objetivo com a presente pesquisa foi avaliar a inclusão de diferentes fontes 

lipídicas na dieta de codornas japonesas em fase de postura sobre o desempenho 

produtivo. 

 
Material e métodos 

O experimento foi desenvolvido no Setor de Avicultura e Coturnicultura do 

Departamento Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal da Grande Dourados, 

com duração de 84 dias divididos em 3 períodos de 28 dias cada. O projeto foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da UFGD (protocolo 16/2020). 

O experimento foi realizado em delineamento experimental inteiramente 

mailto:felipe.c.serpa@gmail.com
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casualizado com 5 tratamentos (Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de 

girassol e gordura de aves) com 10 repetições em cada e 7 codornas japonesas 

(Coturnix coturnix japonica) no pico de postura, por unidade experimental, totalizando 

350 aves. As dietas foram formuladas a base de milho e farelo de soja (Tabela 1), 

seguindo as recomendações de Rostagno et al., (2017), e a inclusão das fontes 

lipidicas foi baseada em função dos resultados de ensaio metabolico realizado de 

acordo com Sakomura & Rostagno (2007). Os resultados do ensaio metabólico para 

energia metabolizável aparente encontrados para os óleos (EMAn kcal / kg) de soja, 

milho, canola, girassol, gordura de aves foram 9802,00, 9463,00, 9680,00, 9801,00, 

9247,00 (kcal / kg), respectivamente. 

Tabela 1. Composição percentual e calculada das dietas experimentais na fase de produção 
   Fontes lipídicas   

Ingredientes Soja Milho Canola Girassol Gordura de 
aves 

Milho moído 56,2910 56,2910 56,2910 56,2910 56,2910 

Soja farelo 45% 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707 
Inerte 1,059 0,963 1,023 0,816 0,888 
Fonte lipídica 2,674 2,770 2,710 2,917 2,845 
Calcário 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 

Fosfato bicálcico 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 
Sal comum 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343 
DL-metionina 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 
L-lisina 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 
Premix Vitaminico 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
Premix Mineral 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Composição nutricional calculada 
EM (kcal/kg) 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 

Proteína bruta (%) 18,9200 18,9200 18,9200 18,9200 18,9200 

Lisina digestível (%) 1,1490 1,1490 1,1490 1,1490 1,1490 

Metionina+Cist.(%) 0,9421 0,9421 0,9421 0,9421 0,9421 

Triptofano digs. (%) 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 

Treonina digs. (%) 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 

Cálcio (%) 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 

Fósforo disp (%) 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

Sódio (%) 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 
¹Suplemento vitamínico/kg de dieta: Acido Folico (Min.) 145,4 mg; Acido Pantotênico (Min.) 5.931,6 mg; Colina (Min.) 
121,8 g; Niacina (Min.) 12,9 g; Selênio (Min.) 480,0 mg; Vitamina A (Min.) 5.000.000,0 UI; Vitamina B12 (Min.) 
6.500,0 mcg; Vitamina B2 (Min.) 2.000,0 mg; Vitamina B6 (Min.) 250,0 mg; Vitamina D3 (Min.) 1.850.000,0 UI; 
Vitamina E (Min.) 4.500,0 UI; Vitamina K3 (Min.) 918,0 mg. 

2
Suplemento mineral/kg: Cobre (Min.) 7.000,0 mg; Ferro 

(Min.) 50,0 g; Iodo (Min.) 1.500,0 mg; Manganês (Min.) 67,5 g; Zinco (Min.) 45,6 g. 

 
As rações experimentais foram fornecidas à vontade, três vezes ao dia, em 

comedouro de chapa metálica galvanizada, tipo calha, percorrendo toda a extensão 

das gaiolas.. A água também foi fornecida à vontade em bebedouro tipo nipple. O 

manejo diário consistiu em recolher e contabilizar os ovos (foram computados 

diariamente o número de ovos quebrados, trincados, com casca mole e sem casca), 
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fornecer a ração, limpar os aparadores de ovos e realizar leitura das temperaturas 

(máxima e mínima) e umidade relativa do ar (UR). Foram fornecidas 16 horas de luz 

diárias durante todo o período experimental, o qual foi controlado por um relógio 

automático (timer). Ao final de cada período experimental, as sobras de ração de cada 

parcela foram pesadas e descontadas da quantidade de ração fornecida a fim de se 

obter o consumo de ração. No caso de aves mortas durante o período, o seu consumo 

médio foi descontado e corrigido, obtendo-se o consumo médio verdadeiro para a 

unidade experimental. 

A produção média de ovos foi obtida computando-se o número de ovos 

produzidos, incluindo os quebrados, os trincados e os anormais (ovos com casca mole 

e sem casca) sendo expressa em porcentagem sobre a média de aves do período 

(ovo/ave/dia) e, sobre o número de aves alojadas no início do experimento (ovo/ave 

alojada). Para determinação da produção de ovos comercializáveis, em cada período 

de 28 dias, foi descontado o número de ovos quebrados, trincados, com casca mole e 

sem casca da produção total de ovos, sendo então calculada a relação entre os ovos 

íntegros e totais de ovos produzidos durante cada período. 

Todos os ovos íntegros produzidos em cada repetição foram pesados durante 

os três últimos dias de cada período de 28 dias para obtenção do peso médio. O peso 

médio dos ovos foi multiplicado pela produção de ovos/ave/dia, obtendo-se assim a 

massa total de ovos. A conversão alimentar por dúzia de ovos foi calculada pela relação 

do consumo total de ração em kg dividido pela dúzia de ovos produzidos (kg/dz) e a 

conversão alimentar por massa de ovos calculada pelo consumo de ração em 

quilogramas dividido pela massa total de ovos (kg/kg). 

A mortalidade das aves foi monitorada diariamente, para que ao final do período 

experimental seja obtida a taxa de viabilidade das aves, calculada pela diferença do 

número de aves vivas pelo número de aves mortas, sendo o resultado final convertido 

em porcentagem. Os resultados foram submetidos às análises de homogeneidade de 

variâncias e de normalidade dos resíduos (PROC UNIVARIATE), posteriormente 

realizada a análise de variância utilizando-se o PROC MIXED e quando observada 

significância, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. Todas as análises 

consideraram o nível de 5% de significância.. 

 

 
Resultados e discussão 
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Houve efeito da inclusão de fontes alternativas de lipídios na dieta de codornas 

japonesas em fase de postura (p<0,05) para as variáveis produção ovos, produção 

comercializáveis, conversão alimentar/dúzia e massa ovos. As demais variáveis não 

apresentaram difenças significativas (p>0,05) (Tabela 1). 

Tabela 2. Desempenho produtivo de codornas japonesas em fase de postura 
alimentadas com diferentes fontes lipídicas na dieta.  

Variáveis 
Fontes lipidicas 

EPM 
P- 

Canol Girasso Gordura valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem-se estatisticamente ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 

Em relação a produção de ovos a inclusão de óleo de canola apresentou menor 

produção (p<0,05) quando comparado com as demais fontes lípidicas. As fontes 

oriundas das sementes de milho, girassol, soja e a gordura de aves foram semelhantes. 

Estes resultados refutam os achados de Küçükersan et al (2010), que relatam uma 

menor produção de ovos com galinhas alimentadas com óleo de girassol, comparados 

com óleo de soja, peixe e avelã. Santos et al (2009), não encontrou resultados 

significativos de alterações na produção, utilizando óleo de soja e algodão. 

O óleo de canola também apresentou menor produção de ovos comercializáveis, 

conversão alimentar/ dúzia e massa de ovos. Resultados similares foram observados 

por Costa et al. (2008), que alimentaram poedeiras com dietas com óleo de soja e 

linhaça, respectivamente, comparadas a dietas sem óleo, e não verificaram diferenças 

significativas. 

Em contraste, Santos et al., (2009) investigaram a adição de óleos vegetais em dietas 

para poedeiras e verificaram aumento significativo na porcentagem de ovos para aves 

alimentadas com dieta com 2% de óleo de linhaça e óleo de soja, inclusões similares 

 Soja Milho a l aves  

      0,13 0,810 
Consumo/ave/dia 25,55 25,47 25,56 25,86 25,37 5 7 

 94,52A  90,65   0,46 0,010 
Produção ovos B 94,84A B 95,17A 93,95AB 5 0 
Produção   88,71   0,45 0,000 
comercializáveis 93,24A 93,59A B 93,11A 91,88AB 9 8 
Conversão      0,01 0,048 
alimentar/dúzia 1,63A 1,63A 1,71B 1,63A 1,64A 1 4 

 10,59A 10,60A    0,08 0,008 
Massa ovos B B 9,97B 10,83A 10,26AB 9 7 
Conversão      0,02 0,063 
alimentar/massa 2,43 2,41 2,56 2,39 2,48 0 6 

      0,07 0,215 
Peso ovos 11,35 11,27 11,02 11,37 11,01 5 2 

      0,09 0,704 
Viabilidade 99,85 99,85 99,67 99,91 99,53 8 8 
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as utilizadas no presente estudo. Porém, não houve aumento significativo no consumo 

de ração entre os níveis de inclusão de óleos vegetais. 

De acordo com Reda et al. (2020), quanto maior é o grau de insaturação dos ácidos 

graxos de um lipídio, maior é o potencial de formação de micelas no lúmen intestinal, 

resultando assim, em melhora no processo digestivo e consequentemente elevação 

nos valores energéticos. As alterações na produção de ovos possivelmente se deve a 

utilização energética das rações que são diferentes em virtude da quantidade e do tipo 

de acido graxo de cada fonte seja de origem vegetal ou animal. 

Conclusões 

As fontes lipídicas de origem das sementes de soja, milho, girassol e a gordura de aves 

podem ser utilizadas como ingredientes energéticos na dieta de codornas japonesas 

em fase de produção por não prejudicar o desempenho em fase de postura. 
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Introdução 

A produção de codornas apresenta vários momentos resultantes em condições 

estressantes que podem influenciar no desempenho da ave durante as fases de sua 

vida. A nível celular diversos mecanismos são responsáveis por combater os danos 

causados principalmente pelos radicais livres (Surai et al, 2018). A nutrição adequada 

com ênfase na suplementação com minerais, vitaminas e carotenoides é uma forma de 

incrementar a atividade antioxidante no organismo (Galli et al, 2018). 

Dentre os minerais mais utilizados o selênio tem demonstrado efetiva promoção de 

proteção antioxidante no organismo das matrizes e da progênie, quando analisado a 

atividade de enzimas que atuam no sistema antioxidante, como superóxido dismutase 

e glutationa peroxidase (Wan et al, 2019). Os carotenoides também vem ganhando 

importância na defesa antioxidante por serem moléculas altamente lipofílicas, pois 

atuam diminuindo principalmente a oxidação lipídica das membranas (Agarwal et al, 

2012). A atividade antioxidante da vitamina D vem sendo relacionada à prevenção de 

doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e doenças renais em 

humanos, por haver evidências sobre a capacidade de induzir a expressão de 

moléculas envolvidas no sistema de defesa antioxidante como a GSH-Px e a SOD 

(Mokhtari et al, 2017). Diante da importância do sistema antioxidante no organismo das 

aves, objetivou-se avaliar a inclusão de diferentes substâncias que possuem 

capacidade antioxidante na dieta de reprodutores(as) de codornas japonesas sobre o 

desempenho produtivo, qualidade de ovos e atividade antioxidante. 

 
Material e métodos 

 

Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais em 

Experimentação da Universidade Estadual de Maringá (nº 7846161115). O 

experimento consistiu em 3 ciclos de 28 dias cada e trezentos e vinte reprodutores (240 

fêmeas e 80 machos) foram distribuídos em um delineamento inteiramente ao acaso 

com quatro tratamentos: dieta basal: com 0,3 ppm selenito de sódio; SeLev: dieta basal 
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sem selenito de sódio + 0,3 ppm Selênio orgânico Levedura (SeLev); dieta basal + 6 

ppm cantaxantina (Cx); e dieta basal + 2.760 UI de 25-hidroxicolicalciferol (VD3), com 

dez repetições (6 fêmeas e 2 machos). As dietas foram baseadas em milho e farelo de 

soja de acordo com exigências para codornas de postura. 

O desempenho produtivo foi mensurado a cada ciclo através da taxa de postura, 

consumo diário de ração, massa de ovos e conversão alimentar. Com exceção da taxa 

de postura as demais variáveis foram consideradas com lote misto. A qualidade de 

ovos foi determinada pelo peso médio dos ovos, porcentagem da casca, gema e 

albúmen, espessura da casca (µm), gravidade específica (g/L), unidade Haugh, índice 

gema e coloração (Luminosidade, intensidade de vermelho e amarelo). 

Ao final do terceiro ciclo, dez aves por tratamento e por sexo foram abatidas o sangue 

e o tecido hepático foram congelados imediatamente em nitrogênio líquido, 

armazenadas em ultra freezer -80ºC, liofilizadas e armazenadas em freezer -20ºC até 

análises. De cada tratamento foram coletados 5 pools de 4 gemas, que foram liolizados 

e congelados em freezer -80ºC. A peroxidação lipídica foi determinada pela análise de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), que mensura a produção de 

malonaldeído (MDA) e o estado oxidativo foi avaliado pela análise de inibição (%) do 

radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) e ABTS+. Os dados foram submetidos à 

análise estatística utilizando-se o programa Statistical Analysis System (SAS, 1999), 

com nível de 5% de significância. Os dados foram analisados por ANOVA seguida de 

teste de média (Tukey) entre os tratamentos. 

 
Resultados e discussão 

 
Não foram observadas diferenças entre os tratamentos para as variáveis de 

desempenho produtivo e de qualidade de ovos (Tabela 1). Estudos apontam que a 

inclusão dessas substâncias na alimentação de espécies avícolas não alteram as 

variáveis de desempenho produtivo quando comparados com uma dieta controle (Alay 

e Karadas, 2016; Bonagurio et al, 2020; Han et al, 2017) devido a criação das aves em 

condições ideias durante o período experimental 

A coloração da gema foi influenciada pelas dietas. A luminosidade foi igual nos 

tratamentos basal, VD3 e SeLev diferindo apenas do tratamento Cx que apresentou a 

menor média, o resultado desse tratamento foi superior aos demais quando 

observamos a intensidade de a*. Cx, VD3 e SeLev apresentaram resultados superiores 

sobre o tratamento basal em relação a intensidade de b* (Tabela 1). A diferença entre 
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o tratamento com a inclusão de Cx frente os demais para a intensidade de vermelho é 

explicada pela presença da cantaxantina na dieta, que utilizando a base amarela 

formada pelos outros carotenoides é capaz de conferir a gema do ovo uma coloração 

vermelho-alaranjada (Fassani et al, 2019). 

 
Tabela 1. Desempenho produtivo, qualidade interna e externa e coloração de gema de 

ovos de codornas japonesas alimentadas com dietas contendo substâncias 

antioxidantes (n=10) 

Dietas Experimentais 
 Basal SeLev VD3 Cx Média EPM P-valor 

Desempenho produtivo 
CDR (g/ave/dia) 24,41 24,12 23,74 24,62 24,22 0,126 0,073 
CA (kg/kg) 2,153 2,125 2,120 2,141 2,135 0,028 0,974 
CA (kg/dz) 0,464 0,453 0,450 0,455 0,453 0,005 0,815 
MO (g) 8,96 8,95 9,02 8,94 8,95 0,108 0,995 
PO (%) 80,71 81,88 82,18 82,12 81,88 0,887 0,935 
Qualidade de ovo        

Peso (g) 10,76 10,67 10,72 10,62 10,69 0,200 0,835 
Esp casca (mm) 0,205 0,205 0,206 0,208 0,206 0,005 0,093 
IG 0,49 0,49 0,48 0,48 0,485 0,002 0,119 
% Gema 31,60 31,52 31,72 30,75 31,399 0,151 0,146 
% Casca 7,45 7,67 7,50 7,68 7,547 0,036 0,079 
% Albúmen 60,97 61,39 60,95 62,86 61,543 0,289 0,151 
UH 87,04 87,05 86,97 86,83 86,972 0,167 0,981 
GE (g/cm3) 1,060 1,070 1,070 1,070 1,066 0,000 0,094 
Coloração da gema 
Luminosidade 52,98a 52,83a 53,44a 51,94b 0,116 0,116 0,0001 
Intensidade a* -2,03b -1,94b -1,78b 13,02a 1,816 1,035 <0,001 
Intensidade b* 31,97b 32,48a 32,72a 32,01a 32,299 0,135 0,0281 

Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); Cx= 
cantaxantina, VD3= Vitamina D3, SeLev = selênio levedura; EPM= erro padrão médio; 
CDR= consumo de ração, CA= conversão alimentar, MO= massa de ovos, PO= 
porcentagem de postura; IG= índice de gema; UH= Unidade Haugh, GE= gravidade 
específica. 

 
A inclusão de substâncias antioxidantes nas dietas promoveram um aumento na 

capacidade redutora do radical ABTS+ (Tabela 2) frente ao tratamento basal quando 

analisado sua atividade no tecido hepático e soro das aves dos dois sexos. O soro das 

aves provenientes do tratamento com adição de Cx na dieta teve maior capacidade 

antioxidante quando comparada aos demais tratamentos. A capacidade de inibição do 

radical DPPH foi superior nos tratamentos com a inclusão de substâncias antioxidantes 

frente o tratamento basal para as análises no tecido hepático, no soro e na gema. De 

modo geral, a atividade de sequestro de radicais ABTS e DPPH no fígado das fêmeas 
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nos tratamentos com substâncias antioxidantes, seja na forma de Cx e a VD3 isoladas 

ou associadas e com selênio orgânico, apresentaram valores superiores quando 

comparados ao tratamento basal com 0,3 ppm de selênio no formato de selenito de 

sódio. 

 
Tabela 2. Capacidade redutora dos radicais ABTS+ e DPPH na gema de ovo, tecido 

hepático e soro de matrizes de codorna de postura alimentadas com dietas contendo 

substâncias antioxidantes (n=4) 

Dietas experimentais 

Variável Basal SeLev VD3 Cx Média EPM P-valor 

Capacidade de inibição ABTS (%) 
Soro fêmea 62,947b 63,361b 64,325b 66,804a 64,351 0,480 0,0004 
Fígado fêmea 44,679b 47,428a 47,291a 48,622a 47,005 0,453 0,0001 
Fígado macho 42,056b 45,638a 47,612a 45,959a 45,316 0,640 0,0002 
Gema 9,61 10,48 10,71 11,63 10,611 0,434 0,491 
Capacidade de inibição DPPH (%) 
Soro fêmea 31,155b 34,295a 34,751a 35,005a 33,802 0,490 0,0002 
Fígado fêmea 41,692b 46,049a 45,643a 45,035a 44,604 0,540 <0,001 
Fígado macho 42,046b 45,947a 46,251a 45,643a 45,947 0,535 0,0001 
Gema 6,02b 14,03a 11,75ab 10,13b 14,03 1,040 0,0138 

Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); Cx= 
cantaxantina, VD3= Vitamina D3, SeLev = selênio levedura; EPM= erro padrão médio; 

 
A capacidade ou potencial de redução dos radicais DPPH e ABTS+ estão relacionadas 

com compostos capazes de proteger o organismo contra o efeito nocivo de reações 

que causam oxidação excessiva, envolvendo espécies reativas de oxigênio (Wan et al, 

2019). O aumento do valor obtido na análise representa uma maior capacidade 

antioxidante e, portanto, uma maior capacidade antioxidante daquele tecido. Desta 

forma os resutlados aqui descritos sugerem que as aves que receberam Cx, VD3 ou 

SeLev tiveram uma resposta melhor no combate da oxidação. Estes mesmos 

resultados foram descritos por Bonagurio et al. (2020) ao analisar a capacidade 

redutora do DPPH no soro e no fígado de reprodutores de codornas europeias 

alimentadas com diferentes níveis da associação de Cx+VD3. 

 
Conclusão 

A inclusão das substâncias com potencial antioxidante na dieta de reprodutores de 

codornas japonesas criados em condições ideais mostram evidências de melhoras no 

estado antioxidante do tecido hepático e do soro. 
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Introdução 

A produção de radicais livres acontece de forma natural no organismo devido o oxigênio 

escapa do processo de produção de energia e pode se tornar radicais livres que em 

altas concentrações podem danificar todos os tipos de moléculas biológicas, incluindo 

lipídios, proteínas e DNA (Surai e Fisinin, 2016). A dieta é responsável por conferir 

enzimas que promovam essa proteção ao organismo. 

O selênio está envolvido na expressão de pelo menos 25 selenoproteínas que auxiliam 

no mecanismo antioxidante do organismo, comparado com o selênio inorgânico, o 

selênio orgânico tem as vantagens de uma maior biodisponibilidade, diminuindo assim 

a oxidação das membranas, aumentando a imunidade das aves, a qualidade dos ovos 

e da progênie (Wang et al, 2021). A cantaxantina vem mostrando efeito positivo na 

redução da oxidação lipídica no metabolismo de poedeiras, e diminuindo a atividade 

oxidante em seus produtos como tecido e gema (Bonagurio et al, 2020; Surai et al, 

2012), e sua associação com a vitamina D vem sendo estudada e apresentando efeitos 

positivos sobre a diminuição da oxidação em diversas espécies aviárias favorecendo a 

expressão de genes relacionados a proteção antioxidante, a eliminação de radicais em 

tecido hepático e no soro (Bonagurio et al, 2020; Ren et al, 2017; Rosa et al, 2012). 

Dessa forma objetivou-se avaliar a suplementação dessas substâncias frente uma 

ração basal, e seus efeitos no estado oxidativo da gema de ovo, e no tecido hepático 

e soro sanguíneo de matrizes e reprodutores de codornas japonesas. 

 
Material e métodos 

O projeto possui parecer para execução no Comitê de Ética no Uso de Animais em 

Experimentação da Universidade Estadual de Maringá (protocolo nº 7846161115). 

Trezentos e vinte reprodutores (240 fêmeas e 80 machos) foram distribuídos em um 

delineamento experimental inteiramente ao acaso com três tratamentos: Basal: dieta 

com 0,3 ppm selenito de sódio; SeLev: dieta basal sem selenito de sódio + 0,3 ppm Se 

orgânico Levedura (SeLev); dieta basal + 6 ppm cantaxantina + 2.760 UI de 25- 

hidroxicolicalciferol (Cx+VD3) e dez repetições sendo cada uma composta por 6 fêmeas 
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e 2 machos. As dietas foram baseadas em milho e farelo de soja de acordo com 

exigências para codornas de postura. 

Ao fim do experimento, dez aves por tratamento e por sexo foram abatidas e o soro foi 

coletado para análise de proteínas totais, colesterol e triglicérides. O tecido hepático 

dessas aves foi coletado para análises antioxidantes, ainda foram formados 5 pools 

de 4 gemas liofilizadas/tratamento, nestas amostras foram determinadas a 

percentagem de captura do radical DPPH (2,2–difenil–1–picril–hidrazil) e ABTS+ (2,2- 

azinobis (3–etilbenzotiazolina–6–ácido sulfônico). A peroxidação lipídica foi realizada 

pela análise de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), que mensura a 

produção de malonaldeído (MDA). 

Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando-se o programa Statistical 

Analysis System (SAS, 1999), com nível de 5% de significância e foram analisados por 

ANOVA seguida de teste de média (Tukey) entre os tratamentos. 

 

Resultados e discussão 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados do estado oxidativo do tecido hepático de 

machos e fêmeas e da gema do ovo. Quando observado os resultados para capacidade 

de redução do radical ABTS+, o tecido hepatico de fêmeas e machos que receberam 

SeLev ou Cx+VD3 na dieta apresentaram atividade antioxidante superior aos que 

receberam uma ração basal. Na gema de ovo, e no soro sanguineo não foram 

encontradas diferenças significativas. Com exceção da atividade no soro sanguíneo 

dos machos, os resultados da análise de captura do radical DPPH no tecido hepático 

de machos e fêmeas, no soro das matrizes e na gema de ovo os tratamentos com 

antioxidantes também mostraram atividade superior aos do tratamento basal. 

A capacidade ou potencial de redução dos radicais DPPH e ABTS+ estão relacionadas 

com compostos capazes de proteger o organismo contra o efeito nocivo de reações 

que causam oxidação excessiva, envolvendo espécies reativas de oxigênio (Wan et al, 

2019). Nossos resultados evidenciam que a adição de substâncias antioxidantes 

podem auxiliar na diminuição da atividade desses radicais. 

Os resultados encontrados para a peroxídação lipídica na gema do ovo, e no tecido 

hepático das reprodutoras(es) são apresentados na Tabela 2. A concentração de MDA 

na gema de ovo liofilizada o tratamento SeLev e basal apresentaram as menores 

médias (P<0,05). No tecido hepático dos machos o tratamento SeLev diminui a 

concentração do MDA em comparação com Cx+VD3 e o selenito de sódio. 
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Tabela 1. Capacidade redutora dos radicais ABTS+ e DPPH na gema de ovo, tecido 
hepático e soro de matrizes de codorna de postura alimentadas com dietas contendo 
substâncias antioxidantes (n=4) 
 Basal SeLev CX+VD3 Média EPM P-valor 

Capacidade de inibição ABTS (%) 
Soro fêmea 58,534 59,182 59,737 59,152 0,312 0,335 
Fígado fêmea 49,954b 53,305a 53,627a 52,295 0,660 0,009 
Soro macho 46,970 43,480 43,480 44,643 0,796 0,101 
Fígado macho 41,781b 44,765a 45,821a 44,153 0,632 0,006 
Gema 20,55 19,78 20,69 20,334 0,291 0,441 
Capacidade de inibição DPPH (%) 
Soro fêmea 39,412b 42,705a 42,502a 41,540 0,551 0,003 
Fígado fêmea 44,073b 55,268a 54,458a 51,266 1,806 <0,001 
Soro macho 32,472 34,447 34,194 33,704 0,398 0,061 

Fígado macho 44,883b 51,215a 51,165a 49,088 1,052 <0,001 

Gema 18,03b 21,32a 20,66a 20,01 0,522 0,0004 
Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); Cx= cantaxantina, VD3= 
Vitamina D3, SeLev = selênio levedura; EPM= erro padrão médio. 

 

Tabela 2. Análise de peroxidação lipídica determinada pela concentração de MDA/g de 
tecido liofilizado pelo método de TBARS na gema do ovo e tecido hepático de codornas 
japonesas alimentadas com dietas contendo substâncias antioxidantes  

MDA/g Basal SeLev CX+VD3 Média EPM P-valor 

Gema 3,169b 3,061b 3,539a 3,256 0,080 0,006 
Fígado fêmea 15,077b 15,534b 17,103a 15,904 0,351 0,0135 
Fígado macho 13,782ab 13,313b 14,587 a 13,894 0,215 0,016 

Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); Cx= cantaxantina, VD3= 
Vitamina D3, SeLev = selênio levedura; EPM= erro padrão médio. 

 

A peroxidação lipídica é o estresse oxidativo mais importante causado pelos radicais 

livres. O MDA, um importante indicador de peroxidação lipídica, é um dos produtos 

finais da peroxidação de ácidos graxos poliinsaturados das células (Li, et al. 2018). Não 

encontramos diferença para os valores de MDA em gema ou figado liofilizado entre os 

tratamento basal e o de SeLev. Resultados semelhantes foram encontrados por Jing 

et al, (2015) ao comparar diferentes fontes de selênio na dieta de poedeiras, frente uma 

ração sem nenhuma fonte de selênio, os autores encontraram menor concentração de 

MDA em todas as fontes de selênio fornecidas, sugerindo que a suplementação de 

qualquer uma delas para animais criados em condições ideais já seria suficiente para 

uma redução no conteúdo de MDA. 

 
Neste estudo a administração de substâncias antioxidantes diminuiu os valores de 

colesterol e triglicérides nas fêmeas e machos. O uso da associação de Cx+VD3 bem 

como de SeLev parecem exercer um efeito metabolico importante no sangue das aves 
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(Tabela 3). 

 
Tabela 3. Bioquímica sérica de reprodutores e matrizes de codornas alimentadas com 
dietas contendo substâncias antioxidantes (n=10) 

  Tratamentos  
 Basal SeLev Cx+VD3 Média EPM P-valor 

Machos       

Triglicérides (mg/dL) 170,37a 122,87b 129,54b 141,13 25,59 <0,001 
Colesterol (mg/dL) 252,95a 235,41b 242,95b 243,77 11,60 0,0005 
Proteínas totais (g/L) 4,17a 3,68b 3,51b 3,68 0,361 <0,001 

Fêmeas       

Triglicérides (mg/dL) 782,64a 563,42b 543,21b 645,72 22,34 <0,001 
Colesterol (mg/dL) 202,50a 156,250b 182,60a 180,32 5,060 <0,001 
Proteínas totasi (g/L) 4,92a 3,86b 3,73b 4,16 0,108 <0,001 

Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); Cx= cantaxantina, VD3= 
Vitamina D3, SeLev = selênio levedura; EPM= erro padrão médio. 

 

A diminuição do nível de triglicérides no soro de aves alimentadas com antioxidantes 

pode ser resultado da distribuição dos lipídios entre as lipoproteínas (Sigolo et al, 2019). 

As diferenças nos valores de colesterol e triglicérides entre machos e fêmeas, podem 

ser explicadas pelas diferenças metabólicas relacionadas a produção dos ovos. Nas 

fêmeas ocorre um aumento da síntese de triglicérides e de colesterol para incorporação 

de lipídios no oócito. A concentração de proteínas totais também é relacionada a 

produção de ovos visto que ela está associada aos precursores de gema vitelogenina 

e lipoproteínas (Scholtz et al, 2009) 

 

Conclusão 
A inclusão das substâncias com potencial antioxidante na dieta de reprodutores de 

codornas japonesas criados em condições ideais mostram evidências de melhoras no 

estado antioxidante do tecido hepático e do soro. 
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Introdução 
 

A coturnicultura refere-se à criação de codornas, seja para corte ou postura e 

tem aguçado o interesse de produtores e pesquisadores devido a sua funcionalidade 

nas produções com a característica de produção que demanda baixos investimentos 

em seu início ao qual demanda área pequena e mão-de-obra reduzida (VALENTIM et 

al., 2019). 

Mesmo com essas características atrativas, observa-se que ainda se faz 

necessário um maior conhecimento de amplo aspecto sobre as exigências nutricionais 

das aves nas diferentes fases de criação. E diante das vastas opções de ingredientes 

com macro e micro nutrientes á disposição no mercado, a busca pela mineralização 

eficiente com fontes alternativas as comumente utilizadas se faz necessário (LANA et 

al., 2020). Neste aspecto, fontes orgânicas de minerais tem chamado a atenção da 

industria avícola. Dentre os nutrientes, pode-se enfatizar que para a nutrição animal o 

cálcio e fósforo são os minerais imprescindíveis nas dietas, devido não somente serem 

necessários na taxa de crescimento muscular e ósseo, metabolismo, e no caso de 

poedeiras para a formação da casca dos ovos (GOMES et al., 2004). 

Devido esse protagonismo o cálcio e o fósforo devem-se buscar atender essas 

necessidades nutricionais quanto a esses nutrientes com disponibilidade na dieta em 

quantidades e proporções adequadas, levando em conta a idade, raça, categoria ou 

situação fisiológica e o sistema de produção adotado (GOMES et al., 2004). A farinha 

de algas é obtida a partir do esqueleto da alga marinha Lithothamnium calcareum, fonte 

rica de carbonato de cálcio e que também contém em sua estrutura magnésio e mais 

de 20 oligoelementos, como o ferro, manganês, níquel, cobre, zinco, (DIAS, 2000). 

Diante o exposto, objetivou-se avaliar a substituição de fonte de cálcio inorgânico 

(calcário calcitico) por orgânico (duas diferentes algas calcárias) na dieta de codornas 

japonesas na fase de recria e seu efeito no desempenho produtivo. 

mailto:joycezanella@hotmail.com
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Material e métodos 

O presente estudo foi realizado no setor de coturnicultura da Universidade Federal Da 

Grande Dourados (FCA/UFGD), Dourados -MS. Foram utilizadas 300 codornas 

japonesas com idade de 21 dias de idade, distribuídas em delineamento experimental 

inteiramente casualizado, com 3 tratamentos (T1= controle (0% de inclusão), T2= 

0,50% da dieta de inclusão da alga calcária 1; T3= 0,50% de inclusão da dieta de alga 

calcária 2, ambas em relação a substituição ao calcário calcítico, foram utilizadas 10 

repetições de 10 codornas em cada. 

As aves foram alimentadas com as dietas formuladas para a fase de recria dos 

21 aos 42 dias. O programa de iluminação foi de 24 horas de luz artificial (mesmas 

lâmpadas utilizadas como fonte de aquecimento) até o 15º dia de vida das aves, e 

posteriormente até os 42 dias de idade foi utilizado fotoperíodo natural para que as 

aves não entrassem em maturidade sexual precocemente. As rações utilizadas foram 

isonutritivas seguindo a recomendação do NRC (1994), 

As codornas estavam alojadas em gaiolas em baterias dispostas paralelamente, 

em cinco andares e dimensões de 25 cm de largura, 35 cm de comprimento e 20 cm 

de altura, com comedouros tipo calha e bebedouros tipo nipple. As algas calcárias 

foram adquiridas de empresas comerciais, e ofertadas na quantidade indicada pelo 

fornecedor. As temperaturas e umidade relativa (UR) foram monitoradas duas vezes 

ao dia, às 8:00 e às 16:00 horas, por meio de termo higrômetro digital, posicionados no 

centro do galpão, à altura do dorso das aves. 

Para a avaliação do desempenho produtivo das aves, as sobras de ração de 

cada parcela foram pesadas e descontadas da quantidade de ração fornecida a fim de 

se obter o consumo de ração. No caso de aves mortas durante o período, o seu 

consumo médio foi descontado e corrigido, obtendo-se o consumo médio verdadeiro 

para a unidade experimental. Foi avaliado o ganho de peso ave/dia e ganho de peso 

total, pela pesagem semanal individual das parcelas experimentais. Com base no 

consumo de ração e ganho de peso das aves, foi calculado a conversão alimentar (g/g). 

E o peso médio mensurado pela pesagem semanal das parcelas experimentais. 

Os dados foram verificados quanto a normalidade dos resíduos utilizando-se o 

teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias com uso do teste de Levene. 

Posteriormente, foram submetidos a análise de variância através do procedimento 

MIXED do SAS (SAS 9.3). E aplicado o teste de tukey ao nível de 5% de significância. 
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Resultados e discussão 

Não houve diferença entre as fontes de cálcio nas variáveis consumo de ração, peso 

médio, ganho de peso diário, ganho de peso total, conversão alimentar e peso médio 

(P>0,05), conforme a tabela 1. 

Tabela 1. Desempenho de codornas japonesas submetidas a diferentes fontes de calcário na dieta na fase de recria. 
 

Variáveis Fontes de cálcio EPM P 
Calcário Alga 1 Alga 2 

21 A 28 Dias 

Peso médio 21d 80,11 81,50 79,40 0,001 0,2360 

Ganho peso diário 21 a 28d (g) 4,102 4,071 3,965 0,121 0,8972 

Ganho peso 21 a 28d (g) 29,955 28,500 27,760 0,795 0,5451 

Consumo ração dia 21-28d (g) 12,881 12,494 13,270 0,288 0,5642 

Conversão alimentar 21-28d (g/g) 3,037 3,100 3,242 0,091 0,6686 

Peso médio 28d (g) 110,100 111,200 109,200 0,000 0,1586 

29 A 35 Dias 

Ganho peso 28 a 35d (g) 22,889 23,439 23,084 0,350 0,8198 

Ganho peso diário 28 a 35d (g) 3,312 3,338 3,314 0,052 0,9785 

Consumo ração dia 28-35d (g) 18,908 19,052 18,383 0,250 0,5330 

Conversão alimentar 28-35d (g/g) 5,605 5,719 5,641 0,066 0,7935 

Peso médio 35d (g) 131,900 134,600 129,800 0,172 0,1698 

36 A 42 Dias 

Ganho peso diário 35 a 42d (g) 3,208 2,967 3,126 0,100 0,6291 

Ganho peso 35 a 42d (g) 22,460 20,775 21,884 0,706 0,6293 

Consumo ração dia 35-42d (g) 19,639 20,315 20,680 0,441 0,6263 

Conversão alimentar 35-42d (g/g) 6,276 6,107 6,696 0,172 0,3704 

Peso médio 42d (g) 154,300 155,300 151,800 0,001 0,3509 

EPM: Erro padrão da média. 

 
Os dados da presente pesquisa corroboram com Carlos et al. (2011) visto que 

estes não encontraram diferença significativa (p<0,05) no consumo de ração de frangos 

alimentados com alga Lithothamnium, porém observou pior valor de conversão 

alimentar da dieta composta por alga Lithothamnium com o fato do declínio do ganho 

de peso e a ausência de diferenças significativas relacionadas ao consumo de ração. 

A falta de resultados significativos está relacionada a capacidade das aves em 

absorver o cálcio de forma semelhante entre as fontes ofertadas, visto que, quanto 

mais jovem a ave, melhor sua capacidade de assimilação nutricional. 

O cálcio é o macromineral mais ativo metabolicamente e atua na regulação da 

contração muscular, na transmissão de impulsos nervosos, na coagulação sanguínea, 

na ativação de sistemas enzimáticos e adesão celular, na reprodução e na formação 

do ovo (VIEIRA et al., 2012). Novas fontes de cálcio que não sejam derivadas de rochas 

são de extrema necessidade visando atender a demanda nutricional dos animais de 

forma sustentável, maximizando o desempenho animal e diminuindo os custos 

produtivos (MELO & MOURA, 2009). 
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Segundo Araujo et al., (2008), não só a biodisponibilidade é superior, mas os 

minerais na forma orgânica são prontamente transportados para os tecidos, onde 

permanecem armazenados por períodos mais longos que os inorgânicos. O cálcio é o 

mineral mais abundante do corpo da ave. Do total absorvido, 99% 84 está presente nos 

ossos (BERTECHINI, 2012). Reis et al. (2012) ao substituírem 50% do calcário calcítico 

pela farinha de casca de ovo na ração de codornas não observaram diferença no 

desempenho das aves, contudo ao utilizarem o nível de 100% na substituição, 

verificaram menores valores para taxa de postura, como relatado no presente trabalho. 

A importância do cálcio para poedeiras está relacionada à sua participação na 

na formação e manutenção da matriz óssea e na formação da casca do ovo e no 

metabolismo, a utilização correta dos níveis de cálcio da dieta de aves de acordo com 

a exigencia na fase de recria é essencial para o bom desempenho da ave na fase de 

postura. 

Conclusão 

A substituição de 0,50% da dieta de inclusão da alga calcária em substituição ao 

calcário calcítico pode ser utilizada na dieta de codornas em fase de recria sem 

prejudicar o desempenho animal. 
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Introdução 
A coturnicultura refere-se à criação de codornas, seja para corte ou postura e 

tem aguçado o interesse de produtores e pesquisadores devido a sua funcionalidade 

nas produções com a característica de produção que demanda baixos investimentos 

em seu início ao qual demanda área pequena e mão-de-obra reduzida (VALENTIM et 

al., 2019). 

Mesmo com essas características atrativas, observa-se que ainda se faz 

necessário um maior conhecimento de amplo aspecto sobre as exigências nutricionais 

das aves nas diferentes fases de criação. E diante das vastas opções de ingredientes 

com macro e micro nutrientes á disposição no mercado, a busca pela mineralização 

eficiente com fontes alternativas as comumente utilizadas se faz necessário (LANA et 

al., 2020). Neste aspecto, fontes orgânicas de minerais tem chamado a atenção da 

industria avícola. Dentre os nutrientes, pode-se enfatizar que para a nutrição animal o 

cálcio e fósforo são os minerais imprescindíveis nas dietas, devido não somente serem 

necessários na taxa de crescimento muscular e ósseo, metabolismo, e no caso de 

poedeiras para a formação da casca dos ovos (GOMES et al., 2004). 

Devido esse protagonismo o cálcio e o fósforo devem-se buscar atender essas 

necessidades nutricionais quanto a esses nutrientes com disponibilidade na dieta em 

quantidades e proporções adequadas, levando em conta a idade, raça, categoria ou 

situação fisiológica e o sistema de produção adotado (GOMES et al., 2004). A farinha 

de algas é obtida a partir do esqueleto da alga marinha Lithothamnium calcareum, fonte 

rica de carbonato de cálcio e que também contém em sua estrutura magnésio e mais 

de 20 oligoelementos, como o ferro, manganês, níquel, cobre, zinco, (DIAS, 2000). 

Diante o exposto, objetivou-se avaliar a substituição de fonte de cálcio inorgânico 

(calcário calcitico) por orgânico (duas diferentes algas calcárias) na dieta de codornas 

japonesas na fase de recria e seu efeito no desempenho produtivo. 

mailto:joycezanella@hotmail.com
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Material e métodos 
O presente estudo foi realizado no setor de coturnicultura da Universidade 

Federal Da Grande Dourados (FCA/UFGD), Dourados -MS. Foram utilizadas 300 

codornas japonesas com idade de 21 dias de idade, distribuídas em delineamento 

experimental inteiramente casualizado, com 3 tratamentos (T1= controle (0% de 

inclusão), T2= 0,50% da dieta de inclusão da alga calcária 1; T3= 0,50% de inclusão 

da dieta de alga calcária 2, ambas em relação a substituição ao calcário calcítico, foram 

utilizadas 10 repetições de 10 codornas em cada. 

As aves foram alimentadas com as dietas formuladas para a fase de recria dos 

21 aos 42 dias. O programa de iluminação foi de 24 horas de luz artificial (mesmas 

lâmpadas utilizadas como fonte de aquecimento) até o 15º dia de vida das aves, e 

posteriormente até os 42 dias de idade foi utilizado fotoperíodo natural para que as 

aves não entrassem em maturidade sexual precocemente. As rações utilizadas foram 

isonutritivas seguindo a recomendação do NRC (1994), 

As codornas estavam alojadas em gaiolas em baterias dispostas paralelamente, 

em cinco andares e dimensões de 25 cm de largura, 35 cm de comprimento e 20 cm 

de altura, com comedouros tipo calha e bebedouros tipo nipple. As algas calcárias 

foram adquiridas de empresas comerciais, e ofertadas na quantidade indicada pelo 

fornecedor. As temperaturas e umidade relativa (UR) foram monitoradas duas vezes 

ao dia, às 8:00 e às 16:00 horas, por meio de termo higrômetro digital, posicionados no 

centro do galpão, à altura do dorso das aves. 

Para a avaliação do desempenho produtivo das aves, as sobras de ração de 

cada parcela foram pesadas e descontadas da quantidade de ração fornecida a fim de 

se obter o consumo de ração. No caso de aves mortas durante o período, o seu 

consumo médio foi descontado e corrigido, obtendo-se o consumo médio verdadeiro 

para a unidade experimental. Foi avaliado o ganho de peso ave/dia e ganho de peso 

total, pela pesagem semanal individual das parcelas experimentais. Com base no 

consumo de ração e ganho de peso das aves, foi calculado a conversão alimentar (g/g). 

E o peso médio mensurado pela pesagem semanal das parcelas experimentais. 

Os dados foram verificados quanto a normalidade dos resíduos utilizando-se o 

teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias com uso do teste de Levene. 

Posteriormente, foram submetidos a análise de variância através do procedimento 

MIXED do SAS (SAS 9.3). E aplicado o teste de tukey ao nível de 5% de significância. 
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Resultados e discussão 
Não houve diferença entre as fontes de cálcio nas variáveis consumo de ração, peso 

médio, ganho de peso diário, ganho de peso total, conversão alimentar e peso médio 

(P>0,05), conforme a tabela 1. 

Tabela 1. Desempenho de codornas japonesas submetidas a diferentes fontes de 

calcário na dieta na fase de recria. 

Variáveis Fontes de cálcio EPM P 
Calcário Alga 1 Alga 2 

21 A 28 Dias 

Peso médio 21d 80,11 81,50 79,40 0,001 0,2360 

Ganho peso diário 21 a 28d (g) 4,102 4,071 3,965 0,121 0,8972 

Ganho peso 21 a 28d (g) 29,955 28,500 27,760 0,795 0,5451 

Consumo ração dia 21-28d (g) 12,881 12,494 13,270 0,288 0,5642 

Conversão alimentar 21-28d (g/g) 3,037 3,100 3,242 0,091 0,6686 

Peso médio 28d (g) 110,100 111,200 109,200 0,000 0,1586 

29 A 35 Dias 

Ganho peso 28 a 35d (g) 22,889 23,439 23,084 0,350 0,8198 

Ganho peso diário 28 a 35d (g) 3,312 3,338 3,314 0,052 0,9785 

Consumo ração dia 28-35d (g) 18,908 19,052 18,383 0,250 0,5330 

Conversão alimentar 28-35d (g/g) 5,605 5,719 5,641 0,066 0,7935 

Peso médio 35d (g) 131,900 134,600 129,800 0,172 0,1698 

36 A 42 Dias 

Ganho peso diário 35 a 42d (g) 3,208 2,967 3,126 0,100 0,6291 

Ganho peso 35 a 42d (g) 22,460 20,775 21,884 0,706 0,6293 

Consumo ração dia 35-42d (g) 19,639 20,315 20,680 0,441 0,6263 

Conversão alimentar 35-42d (g/g) 6,276 6,107 6,696 0,172 0,3704 

Peso médio 42d (g) 154,300 155,300 151,800 0,001 0,3509 

EPM: Erro padrão da média. 
 

Os dados da presente pesquisa corroboram com Carlos et al. (2011) visto que 

estes não encontraram diferença significativa (p<0,05) no consumo de ração de frangos 

alimentados com alga Lithothamnium, porém observou pior valor de conversão 

alimentar da dieta composta por alga Lithothamnium com o fato do declínio do ganho 

de peso e a ausência de diferenças significativas relacionadas ao consumo de ração. 

A falta de resultados significativos está relacionada a capacidade das aves em 

absorver o cálcio de forma semelhante entre as fontes ofertadas, visto que, quanto 

mais jovem a ave, melhor sua capacidade de assimilação nutricional. 

O cálcio é o macromineral mais ativo metabolicamente e atua na regulação da 

contração muscular, na transmissão de impulsos nervosos, na coagulação sanguínea, 

na ativação de sistemas enzimáticos e adesão celular, na reprodução e na formação 

do ovo (VIEIRA et al., 2012). Novas fontes de cálcio que não sejam derivadas de rochas 

são de extrema necessidade visando atender a demanda nutricional dos animais de 
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forma sustentável, maximizando o desempenho animal e diminuindo os custos 

produtivos (MELO & MOURA, 2009). 

Segundo Araujo et al., (2008), não só a biodisponibilidade é superior, mas os 

minerais na forma orgânica são prontamente transportados para os tecidos, onde 

permanecem armazenados por períodos mais longos que os inorgânicos. O cálcio é o 

mineral mais abundante do corpo da ave. Do total absorvido, 99% 84 está presente nos 

ossos (BERTECHINI, 2012). 

Reis et al. (2012) ao substituírem 50% do calcário calcítico pela farinha de casca 

de ovo na ração de codornas não observaram diferença no desempenho das aves, 

contudo ao utilizarem o nível de 100% na substituição, verificaram menores valores 

para taxa de postura, como relatado no presente trabalho. 

A importância do cálcio para poedeiras está relacionada à sua participação na 

na formação e manutenção da matriz óssea e na formação da casca do ovo e no 

metabolismo, a utilização correta dos níveis de cálcio da dieta de aves de acordo com 

a exigencia na fase de recria é essencial para o bom desempenho da ave na fase de 

postura. 

Conclusão 
A substituição de 0,50% da dieta de inclusão da alga calcária em substituição ao 

calcário calcítico pode ser utilizada na dieta de codornas em fase de recria sem 

prejudicar o desempenho animal. 

 
Referências Bibliográficas 

ARAUJO, JOSÉ ANCHIETA et al. Fontes de minerais para poedeiras. Acta veterinária 
brasílica, v. 2, n. 3, p. 53-60, 2008. 
BERTECHINI, A. G. Nutrição de Monogástricos. Lavras: Editora UFLA – MG, 2012. 
255p. 
CARLOS, A. C.; SAKOMURA, N. K.; PINHEIRO, S. R. F.; TOLEDANO, F.M. M.; 
GIACOMETTI, R.; SILVA, J. W. Uso da alga lithothamnium calcareum como fonte 
alternativa de cálcio nas rações de frangos de corte. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, 
v. 35, n. 4, p. 833-839, 2011. 
DIAS, GILBERTO. Granulados bioclásticos: algas calcárias. Revista Brasileira de 
Geofísica, v. 18, n. 3, p. 307-318, 2000. 
GOMES, P.C.; RUNHO, R.C.; ROSTAGNO, H.S. et al. Exigência de fósforo disponível 
para frangos de corte machos e fêmeas de 22 a 42 e de 43 a 53 dias de Idade. Revista 
Brasileira de Zootecnia, v.33, n.6, p.1734-1746, 2004; 
LANA, Sandra Roseli Valerio et al. UTILIZAÇÃO DE CONCHAS DE SURURU COMO 
FONTE ALTERNATIVA DE CÁLCIO PARA CODORNAS JAPONESAS. Revista 
Ciência Agrícola, v. 18, n. 1, p. 21-27, 2020. 
MELO, T.V.; MOURA, A.M.A. Utilização da farinha de algas calcáreas na alimentação 
animal. Archivos de Zootecnia, v.58, n.1, p.99-107, 2009. 



193  

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient Requirements of Poultry. 9th revised ed. 
Natl. Acad. Sci., Washington, DC.1994. 
REIS, S.R. et al. Substituição do calcário por farinha de casca de ovo na dieta de 
codornas japonesas no período de 40 a 52 semanas de idade. Revista Brasileira de 
Agropecuária Sustentável, Viçosa - MG, v.2, n.1, p. 107 – 112, Julho, 2012. 
TUNÇ, A. F.; CUFADAR, Y. Effect of calcium sources and particle size on performance 
and eggshell quality in laying hens. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and 
Technology, v.3(4), p. 205-209, 2015. 
VALENTIM, Jean Kaique et al. Alimentos alternativos como indutor de muda forçada 
em codornas poedeiras. Revista Acadêmica Ciência Animal, v. 17, p. 1-7, 2019. 
VIEIRA, DANILO VARGAS GONÇALVES et al. Exigências de cálcio e de fósforo 
disponível para codornas japonesas de 26 a 38 semanas de idade. Revista Brasileira 
de Saúde e Produção Animal, v. 13, n. 1, 2012. 



194  

MORFOMETRIA INTESTINAL DE FRANGOS ALIMENTADOS COM DIETAS 
CONTENDO FARELO DE SOJA AVARIADO 

 

FG Souza1, GSS Corrêa1, EM Figueiredo1, WD Guerra2, OJC Silva1, AEP Silva1, M 
Ribeiro1 

 
¹ Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Campus Cuiabá, Faculdade de Agronomia e 

Zootecnia, Programa de Pós- Graduação em Ciência Animal (PPGCA) Cuiabá, Brasil; 
2
Consultor Técnico 

 
Introdução 

O farelo de soja é considerado o principal ingrediente proteico utilizado em formulação 

de rações para aves, visto que apresenta em sua composição um perfil completo de 

aminoácidos, e um bom valor nutricional. Entretanto, durante a produção, 

processamento, armazenamento ou estocagem pode ocorrer a contaminação dos 

grãos por fungos toxigênicos (SABINO, 1996). As micotoxinas são metabólitos 

secundários tóxicos que são produzidas por diversos tipos de fungos. As principais 

micotoxinas podem ser divididas em três grupos: aflatoxinas produzidas por fungos do 

gênero Aspergillus; ocratoxinas, produzidas por algumas espécies dos gêneros 

Aspergillus e Penicillium; e fusariotoxinas, que possuem como principais 

representantes a fumonisina, zearalenona e os tricotecenos, e são produzidas por 

diversas espécies do gênero Fusarium (DIAZ, 2005). Assim, faz-se necessário avaliar 

a qualidade dos grãos de soja, visto que um armazenamento de forma inadequada 

pode comprometer a qualidade físico-química do grão em função da ação de 

patógenos, insetos e processos fermentativos, o que leva a proliferação de fungos, com 

conseqüente redução na qualidade comercial do produto. Além de reduzir a qualidade 

do grão, a presença de fungos pode desencadear problemas fisiológicos nas aves, 

dentre elas, a disbiose, ocasionando infecções entéricas até uma infecção sistémica o 

que pode acarretar prejuízos à saúde intestinal da ave de maneira geral. (MAIORKA, 

2004). De acordo com a IN nº 11/2007 do Ministério da Agricultura são considerados 

grãos avariados os ardidos, queimados, mofados, fermentados, germinados, 

danificados, imaturos e chochos, o que determina que o limite máximo de tolerância 

seja de 8%. Todavia, este limite de tolerância necessita de maior sustentação científica 

no que tange ao real impacto do teor de avarias sobre a qualidade nutricional dos grãos, 

seus coprodutos e suas possíveis implicações na segurança alimentar. 

Para verificar a viabilidade da utilização de grãos avariados de soja na dieta, dentre 

outros aspectos, faz-se necessário a avaliação da integridade intestinal das aves, pois 

um bom desempenho nutricional dos animais de produção está diretamente 
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relacionado com a qualidade do ambiente intestinal (SCAPIDINI, 2015). Diante do 

exposto objetivou-se avaliar diferentes níveis de inclusão de farelo provenientes de 

grãos de soja avariado nas características morfométricas do trato intestinal de frangos 

de corte aos 42 dias de idade. 

 
Material e métodos 

O presente trabalho foi realizado no setor de avicultura do Instituto Federal de Mato 

Grosso, campus São Vicente, localizado no município de Campo Verde. Foram 

utilizados 1050 pintinhos de corte machos de linhagem comercial (Cobb 500), de um 

dia de idade. Os animais foram distribuídos em um delineamento inteiramente 

casualizado composto por cinco tratamentos e oito repetições, e a parcela experimental 

composta por 30 aves. As aves foram alojadas em boxes de piso concretado, sob cama 

de maravalha, sendo cada box equipado com bebedouro pendular e comedouro 

tubular. Água e ração foram fornecidas ad libitum por todo período experimental. Os 

tratamentos consistiram em uma dieta controle utilizando farelo de soja padrão, 

formulada para atender as exigências nutricionais das aves segundo as recomendações 

das Tabelas Brasileiras de Aves e Suínos (Rostagno et al., 2017) e quatro dietas 

experimentais formuladas por meio da substituição da dieta controle por 8, 16, 24 e 

32% de farelos de soja provenientes de grãos avariados. Para a realização do estudo 

foram selecionadas antes de seu processamento duas qualidades de soja: uma soja 

padrão (contendo níveis aceitáveis de grãos avariados) e outra contendo 95,6% de 

grãos avariados. Foi realizada análise micotoxicológica para averiguação da presença 

de fungos nos farelos de soja utilizados no experimento. As amostras de farelo de soja 

foram encaminhadas para o Laboratório de análises micotoxicológicas da Universidade 

Federal de Santa Maria e o resultado da análise é apresentado na Tabela 01. Aos 42 

dias de idade uma ave de cada unidade experimental foi sacrificada, por deslocamento 

cervical para análise de morfometria intestinal. Foram coletados segmentos de 

aproximadamente 3 cm da região mediana do duodeno, jejuno e íleo. Os segmentos 

foram abertos longitudinalmente, estendidos em uma base de papel rígido, lavados em 

água corrente, e fixados em formol para confecção de lâminas histológicas para 

medição de altura de vilosidade, profundidade de cripta e relação vilosidade: cripta. 

Após 48 horas no formol, as amostras intestinais foram clivadas, desidratadas em 

álcool, diafanizadas em xilol, incluídas em parafina, microtomizadas, dispostas em 

lâminas histológicas e coradas em solução de hematoxilina-eosina. Imagens 
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digitalizadas das lâminas foram então analisadas em software editor de imagens 

ImageJ®, software para mensuração da altura de vilosidades e profundidade de 

criptas. Para análise dos resultados, a média aritmética de 10 medidas de vilosidade 

ou criptas foi considerada uma observação. Os parâmetros avaliados foram submetidos 

a análise de variância através do pacote estatístico SAEG (2000) e as médias 

comparadas pelo teste de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 
Tabela 01: Resultado da análise micotoxicológica do farelo de soja padrão e farelo 

avariado 

Limite de 
Quantificação (LQ) 

(µg/Kg) 

 
Farelo de Soja Padrão 

Farelo de Soja 
Avariado 

AFB1 1 1 <LQ 
AFB2 1 <LQ <LQ 
AFG1 1 <LQ <LQ 
AFG2 1 <LQ <LQ 

Desoxinivalenol (DON) 200 <LQ <LQ 
Diacetoxicirpenol (DAS) 100 <LQ <LQ 

Fumonisinas 125 <LQ <LQ 
Toxina T-2 100 <LQ <LQ 

Zearalenona 20 <LQ <LQ 

LQ: Limite de quantificação. 

 
 

Resultados e discussão 

Os dados referentes a morfometria intestinal estão dispostos na Tabela 02. 

Não foram observadas diferenças estatísticas na altura de vilos, profundidade de cripta 

e na relação vilo: cripta dos diferentes segmentos do intestino delgado de frangos 

alimentados com diferentes níveis de inclusão de farelo de soja proveniente de grãos 

avariados. Corroborando este resultado está o fato da ausência de micotoxinas 

(fumonisinas, toxina T-2, Zearalenona) nos farelos de soja que foram utilizados neste 

estudo (Tabela 01). Sabe-se que micotoxinas produzidas por fungos reduzem o 

tamanho e a densidade dos vilos comprometendo a digestão e absorção de nutrientes. 

De acordo com Figueira et al, (2016) um trato intestinal com menor nível de 

contaminação por microrganismos indesejáveis apresenta um maior crescimento das 

vilosidades, maior altura de vilo e consequentemente maior capacidade de absorção 

de nutrientes. 

Em relação à profundidade de cripta, é sabido que um maior valor indica aumento da 

atividade proliferativa das células na tentativa de compensar a perda na altura dos vilos 
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(Pluske et al.,1997). A alteração na profundidade da cripta pode ocorrer como resposta 

do epitélio a alguma injúria da mucosa e visa renovar perdas na altura dos vilos 

(FURLAN et al., 2004). Assim, pode se inferir que a adição de farelo proveniente de 

grãos avariados não ocasionou lesões no epitélio intestinal das aves, possivelmente 

pela ausência de micotoxinas no farelo de soja. 

 
 

Tabela 02:Morfometria intestinal de frangos de corte aos 42 dias de idade alimentados com 
farelo proveniente de grãos de soja com diferentes níveis de avarias. 

  Duodeno   Jejuno   Íleo  

% de 
avarias 

Vilo 

µm 

Cripta 

µm 

Vilo:Cripta Vilo 

µm 

Cripta 

µm 

Vilo:Cripta Vilo 

µm 

Cripta 

µm 

Vilo:Cripta 

0 992,72 285,73 3,474 925,15 334,85 2,762 734,59 304,58 2,412 

8 1190,26 391,53 3,229 950,32 441,48 2,183 694,09 264,67 2,624 

16 1639,08 402,81 4,168 1104,90 330,42 3,354 655,18 245,23 2,725 

24 1445,93 436,38 3,580 1011,84 365,55 3,129 674,81 275,07 2,566 

32 1585,52 364,74 4,400 1233,98 292,94 4,319 751,75 274,90 2,734 

Média 1370,70 376,24 3,770 1045,24 353,05 3,149 702,08 272,89 2,612 

CV 23,72 32,98 27,15 12,58 22,41 28,41 4,20 18,69 16,43 

P-valor 0,4257 0,3915 0,3205 0,2643 0,4536 0,3109 0,0670 0,2815 0,2918 

Médias na coluna não diferem entre os diferentes tratamentos, pelo teste Fisher, ao nível de 

5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação 

 
Conclusão 

Conclui-se que a adição de até 32% de farelo oriundo de grãos de soja avariados (95% 

de avarias) não compromete a morfometria intestinal de frangos de corte. 
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Introdução 

O desempenho de aves reprodutoras é um tema amplamente discutido e estudado nos 

dias atuais, sendo a nutrição essencial, para melhorar o sistema produtivo, taxa de 

postura, qualidade da progênie. Alterações como adição de ácidos graxos essenciais, 

vem sendo utilizados por apresentar benefícios aos índices produtivos (Cherian, 2015). 

Os ácidos graxos poli-insaturados, amplamente conhecidos como ácidos linoleicos 

(LA) e linolênicos (LNA), sendo da família do ômega 6 (n-6) e ômega 3 (n-3) 

respectivamente, diversos estudo que reforçam e atestam à importância desses ácidos 

essenciais, pelas importantes funções que desempenham na fisiologia. No entanto não 

se sabe exatamente qual a melhor relação entre LA:LNA trará mais benefícios a 

produção. Diante de todos os fatos acima o presente trabalho objetivou-se avaliar os 

efeitos da relação de LA: LNA sobre o desempenho produtivo em reprodutores machos 

e fêmeas de codornas japonesas. 

 
Material e métodos 

Foram utilizadas 360 codornas japonesas, com 15 semanas de idade. O alimento e a 

água foram fornecidos ad libitum e o programa de luz adotado foi de 17 horas de luz 

(natural + artificial) durante todo o período experimental. 

O delineamento utilizado foi DIC, com 5 tratamentos (dietas) e 12 repetições (gaiolas) 

de 6 aves cada (4 fêmeas+2 machos), sendo cada gaiola uma unidade experimental. 

As dietas experimentais utilizadas tiveram uma relação de óleos vegetais (LA:LNA) 

ricos em linoleico (óleo de soja) e ácido linolênico (óleo de linhaça), sendo elas: Ração 

Basal (RB) relação 13,75:1; RB + relação de 10,69:1; RB + relação de 7,63:1; RB + 

relação de 4,57:1; RB + relação de 1,48:1. As dietas foram formuladas (à base de milho 

e farelo de soja) para atender as exigências nutricionais de codornas em período de 

postura, de acordo com as tabelas brasileiras (Rostagno et al, 2017). 

Desempenho produtivo 

Após a seleção das aves, elas passaram pelo período de adaptação à dieta por 7 dias, 

o período experimental foi de 84 dias, sendo dividido em 03 ciclos de 28 dias cada. As 

aves foram pesadas no início e ao final do experimento. Em cada ciclo produtivo foram 



200  

avaliados o consumo diário de ração (CDR, g/ave), massa de ovos (MO/g) e conversão 

alimentar (CA, g/g e g/dúzia). Para correção do consumo e conversão alimentar, as 

aves mortas foram pesadas, assim como as sobras de ração, conforme metodologia 

descrita por Sakomura e Rostagno (2016). 

 
Analise Estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa Statistical 

Analysis System (SAS 9.4) e consideradas significativas quando P˂0,05. A análise de 

regressão foi utilizada para determinar a relação LA:LNA ótima, por intermédio do 

procedimento GLM. 

 
Resultados e discussão 

As relações LA:LNA utilizadas não apresentaram efeito (p>0,05) sobre a taxa de 

postura, consumo de ração diário, conversão alimentar (g/g e g/dúzia) e massa de ovos 

(Tabela 1). Durante todo o período experimental (15-27 semanas), a taxa de postura 

se manteve acima de 90% em todos os tratamentos, não sendo influenciada pelas 

dietas. Esses resultados corroboram os resultados observados por Khatibjoo et al. 

(2018), que ao avaliarem relações de 4; 6; 8 e 16:1 de n-6:n-3 para matrizes de frango 

de corte Ross não observaram diferença para a postura de ovos, entre 30 e 32 

semanas. Já com 33 e 35 semanas os autores observaram efeito das relações e da 

idade, com redução na produção de ovos. 

Em matrizes de codornas japonesas, diferentes fontes de óleo fornecidos desde o início 

da postura podem afetar a postura e a massa de ovos. Segundo Al-Daraji et al. (2010) 

a utilização de 3% de óleo de linhaça e peixe para codornas japonesas com 7-20 

semanas de idade resultou em taxas superiores de postura, massa de ovos e 

conversão alimentar que o óleo de milho e girassol. As relações utilizadas por este 

autor foram de 251,23:1 (girassol), 0,21:1 (linhaça), 42,94:1 (milho) e 0,08:1 (peixe) e 

as rações não foram isoenergéticas. Diferente das dietas experimentais neste trabalho, 

em que foi utilizado 1,6% de óleo e todas as dietas foram isoenergéticas, não afetando 

esses parâmetros. 

No presente trabalho não foi observada diferença para o desempenho produtivo nas 

aves com 15-27 semanas, isso pode ter ocorrido devido concentração de óleo utilizado 

ser superior ao do presente trabalho por Al-Daraji et al (2010). 

A conversão alimentar foi semelhante entre os tratamentos avaliados (Tabela 1). Do 
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mesmo modo, trabalhos realizados com galinhas poedeiras e codornas, utilizando óleo 

de soja, linhaça e a mistura dos dois óleos; também não apresentaram diferenças para 

a conversão alimentar (Mendonça, 2013). 

O consumo de ração não foi influenciado pelas relações LA: LNA (Tabela 1), porque 

as rações são isoenergéticas, visto que o consumo é controlado pelo nível energético, 

as rações e as do presente trabalho não possuíam diferenças, não tendo efeitos sobre 

o consumo. Al-Daraji et al (2010) relataram que dietas com 3% de óleos de girassol, de 

linhaça ou de milho na alimentação de reprodutores de codornas, também não 

influenciaram o consumo de ração. 

Apesar de possuir diferenças de energia metabolizável dos óleos, os utilizados no 

presente trabalho para a obtenção das relações de LA:LNA, os valores de EM foram 

os mesmos. Com isso, esses óleos e a mistura deles não afetaram o consumo e nem 

a palatabilidade da ração. Já que valores de inclusão de até 4% de óleo pode afetar a 

palatabilidade da ração (Costa et al, 2008), mas, como foram utilizados valores abaixo, 

esse fator não foi considerado neste trabalho. 

Os óleos vegetais empregados nas rações experimentais possuem em sua 

composição alto teor de PUFAS que, por sua vez, são muito susceptíveis à oxidação. 

Essa oxidação lipídica é a principal causa da perda de qualidade do alimento ou da 

ração, esse processo afeta a cor, sabor, textura, aroma e produz compostos tóxicos, 

ocorrendo a redução do valor nutritivo do alimento (Scott et al, 1982). Provavelmente, 

no presente estudo a ocorrência da oxidação lipídica e dos ácidos graxos na ração foi 

evitada pela utilização de antioxidante na ração e aos cuidados de produção e 

armazenamento durante o experimento. Desta forma, a palatabilidade da ração não foi 

afetada pelas relações LA: LNA utilizadas neste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 1. Desempenho produtivos de reprodutores (as) de codornas japonesas, e 
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qualidade de ovos e coloração de gema de ovos de codornas japonesas alimentadas 
com diferentes relações de LA:LNA (n=12) 

Relações 
LA:LNA 

Postura (%) 
CRD 

(g/ave) 
MO (g) CA (g/g) CA (g/dúzia) 

1,48 90,93 24,3 9,53 2,56 322,29 

4,57 90,29 23,86 9,45 2,54 317,44 

7,63 91,1 23,49 9,52 2,48 311,07 

10,69 91,23 24,3 9,52 2,56 318,97 

13,75 90,84 24,15 9,62 2,52 317,68 

Média 90,88 24,02 9,53 2,53 317,48 

CV (%) 0,4 1,44 0,64 1,32 1,28 

EPM 0,163 0,155 0,027 0,015 1,815 

Valor de P      

Linear 0,706 0,896 0,582 0,64 0,597 

Quadrático 0,937 0,134 0,604 0,548 0,212 
CRD – consumo de ração diário; MO – massa de ovos; CA – conversão alimentar; EPM - Erro padrão 
da média 

 

Conclusão 

A relação de LA:LNA de 1,48 na dieta de reprodutores de codorna japonesa não afetou 

negativamente o desempenho produtivo. Desta forma, podendo ser indicado para 

compor a dieta a relação de 1,48 para reprodutores de codornas. 
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Introdução 

Adventos biotecnológicos com intuito de promover benefícios nas dietas de 

monogástricos, como enzimas exógenas, vêm ganhando cada vez mais espaço na 

indústria avícola. Pois a nutrição destaca-se como um dos principais pontos críticos na 

cadeia de produção animal e tais enzimas possibilitam estratégias nutricionais 

eficientes que são capazes de garantir melhor digestibilidade e aproveitamento de 

nutrientes, menores custos e aumento da eficiência produtiva (FISCHER et al., 2002). 

Na dieta de poedeiras comerciais, a fitase e as xilanases são comumente utilizadas, 

pois são capazes de melhorar a utilização de fósforo, cálcio, aminoácidos e energia 

metabolizável, podendo impactar significativamente diversos parâmetros de produção 

neste setor (VIANA et al., 2009). Diante desse contexto, objetivou-se no presente 

estudo avaliar a influência da associação enzimática entre fitase e xilanase sobre o 

impacto no peso e massa de ovos durante o ciclo completo de produção de poedeiras 

comercias criadas em sistema free range. 

 
Material e métodos 

Foram utilizadas 840 poedeiras comerciais da linhagem Hy-Line Brown, criadas entre 

o período de 19 a 88 semanas de idade, alojadas em sistema free range e distribuídas 

em delineamento experimental em blocos completamente casualizados, sendo quatro 

tratamentos divididos em cinco repetições de 42 aves por repetição e os blocos 

estabelecidos conforme o peso das aves. Os tratamentos diferiram conforme o nível de 

adição enzimática e entre a valorização da matriz nutricional utilizada (convencional e 

supervalorizada) tendo como base os níveis recomendados pelo manual da linhagem 

de cada período, sendo definidos como: Controle positivo (CP): fitase (300 FTU/kg) + 

xilanase (8000 BXU/kg) e valorização convencional da matriz nutricional (EMA, Kcal/kg: 

101,6; Ca %: 0,17; Pd %: 0,15; Na %: 0,04; Lis. Dig %: 0,02); Superdosing convencional 

(SC): fitase (1500 FTU/kg) + xilanase (8000 BXU/kg) e valorização convencional da 

matriz nutricional; Controle negativo (CN): sem adição do complexo enzimático e 
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supervalorização da matriz nutricional (EMA, Kcal/kg: 120; Ca %: 0,22; Pd %: 0,20; Na 

%: 0,05; Lis. Dig %: 0,05); Superdosing e supervalorização (SS): Fitase (1500 FTU/kg) 

+ xilanase (8000 BXU/kg) e supervalorização da matriz nutricional. Os parâmetros 

analisados foram o peso dos ovos (PO) e a Massa de ovos (MO) de aves com 19 a 88 

semanas de idade. 

Análise estatística 

Os dados foram submetidos aos testes de Normalidade (Shapiro - Wilk) e 

Homocedasticidade (Levene). Satisfeitas essas pressuposições, as variáveis foram 

submetidas à análise de variância (ANOVA) para verificar o efeito dos tratamentos e 

posteriormente a analise de regressão para avaliar o efeito dos tratamentos ao longo 

do tempo. Quando significativas, as médias foram submetidas ao teste post-hoc de 

Tukey a 5% de significância. O peso e a massa dos ovos foram considerados como 

variáveis dependentes e, tratamento e tempo (semanas) foram considerados como 

variáveis independentes. 

Resultados e discussão 

Conforme Tabela 1, considerando-se CN como intercepto, foi possível obter as 

seguintes equações: Peso dos ovos (PO) = 30 + 1,7*Idade (semanas) – 0,031*Idade² 

+ 0,00019*idade³ + tratamento (sendo as estimativas das constantes e do erro padrão 

com intervalo de confiança de 95% de cada tratamento: CP = 0,74±0,31; SC = 1,1 ± 

0,31; SS = 0,2 ± 0,31); R² = 0,68 e Massa de ovos (MO) = 14 + 2,6*Idade (semanas) – 

0,047*Idade² + 0,00026*idade³ + tratamento (sendo as estimativas das constantes e do 

erro padrão com intervalo de confiança de 95% de cada tratamento: CP = 2,2±0,41; SC 

= 2,6 ± 0,40; SS = 1,9 ± 0,41); R² = 0,70. 

 
As aves submetidas ao tratamento com adição de superdosagem do complexo 

enzimático e valorização convencional na matriz nutricional das dietas (SC) tiveram o 

PO superior (em média 1g) às aves submetidas a dietas com a matriz nutricional 

supervalorizada (CN), mesmo nos tratamentos com adição de superdosagem do 

complexo enzimático (SS). No entanto, o PO no tratamento SC foi semelhante ao 

tratamento com dosagem mais baixa de fitase com a mesma valorização convencional 

da matriz nutricional da dieta (CP) e este não diferiu dos demais. Ainda, a MO teve um 

aumento médio durante todo o ciclo de produção de 2,23g com a utilização do 

complexo enzimático, independentemente da valorização utilizada na matriz nutricional 

das dietas em relação ao CN. 
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Tabela 1. Efeito da suplementação de fitase e xilanase sobre o peso e massa dos ovos 
de poedeiras comerciais livres de gaiola (24 – 88 semanas de idade). 

Tratamentos Peso do ovo (g) Massa de Ovo (g) 

Intercepto (CN) 30 ± 2.5 b 14 ± 3.2 b 

CP 0.74 ± 0.31 ab 2.2 ± 0.41 a 

SC 1.1 ± 0.31 a 2.6 ± 0.4 a 

SS 0.2 ± 0.31 b 1.9 ± 0.41 a 

Linear (Sem) 1.7 ± 0.16 *** 2.6 ± 0.2 *** 

Quadrática (Sem²) -0.031 ± 0.003 *** -0.047 ± 0.0038 *** 

Polinomial (Sem³) 0.00019 ± 1.8e-05 *** 0.00026 ± 2.3e-05 *** 

R² 0.68  0.7  

P-value <0.0001  <0.0001 
* Médias   na   mesma   coluna   com   diferentes   letras   diferem   significativamente   entre   si   (P   <   0,05). 
***P < 0.0001. 

A queda no desempenho produtivo quando houve redução dos níveis nutricionais na 

dieta (CN) pode ser explicada por Tejedor et al. (2001), o autor afirma que a conversão 

alimentar e o coeficientes de metabolizabilidade dos nutrientes podem ser prejudicados 

em dietas formuladas com níveis de fósforo (disponível) e cálcio muito abaixo das 

exigências, resultando em menor peso e massa dos ovos. 

Taylor et al. (2018) encontraram aumento na MO em aves que ingeriram dietas 

suplementadas com 300 e 1500 FTU/kg de fitase. Com base nos resultados obtidos 

nos parâmetros de desempenho é possível ter uma conclusão semelhante ao autor 

supracitado para todo o ciclo de vida da poedeira, no entanto, a superdose de fitase 

associada à xilanase possibilitou a utilização da supervalorização na matriz nutricional 

sem perda de produção, possibilitando redução da entrada de ingredientes na fórmula, 

podendo reduzir os custos de alimentação. 

O aumento do PO e da MO com a utilização de superdosagem de fitase também pode 

ser explicado por Cowieson et al. 2011, que afirma que altos níveis de fitase liberam 

mais fósforo, energia e aminoácidos disponíveis, aumentam a biodisponibilidade 

mineral (KIES et al. 2006), reduzem os efeitos antinutricionais do fitato e aumentam o 

mio-inositol livre. 

Abreu et al., (2018) também relataram diferenças no PO, de modo que as aves 

submetidas à dietas sem adição de enzimas observou redução no PO e posteriormente 

recuperação do mesmo ao se adicionar 100g/ton do complexo enzimático. Assim como 

Silversides et al. (2006), que observou aumento no PO com o uso da fitase em 

presença da suplementação de xilanase, mas não quando adicionada sozinha, 

sugerindo uma interação entre as duas enzimas. 
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Conclusão 

A superdosagem de fitase associada à xilanase em dietas com valorizações 

convencionais da matriz nutricional pode aumentar o PO de poedeiras comerciais 

criadas em sistema livre de gaiolas (free range). Assim como a superdosagem do 

complexo enzimático associado a dietas com supervalorização nutricional eleva a MO. 
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Introdução 

As enzimas exógenas são adventos biotecnológicos que vem ganhando cada vez mais 

espaço na produção animal, pois estas podem promover diversos benefícios na 

alimentação de aves e outros animais monogástricos. Essas enzimas possibilitam 

também a adoção de estratégias nutricionais que podem contribuir com o melhor 

aproveitamento de nutrientes pelos animais, menores custos de formulação e aumento 

na efetividade de produção dos animais (FISCHER et al., 2002). A fitase e xilanase são 

comuns em dietas de poedeiras comerciais, pois são capazes de melhorar a utilização 

de fósforo (P), cálcio (Ca), aminoácidos e a energia metabolizável, podendo afetar 

diretamente diversos parâmetros de produção neste tipo de criação (VIANA et al., 

2009), como por exemplo a casca dos ovos. Desta maneira, este estudo teve como 

objetivo avaliar a influência da associação enzimática entre fitase e xilanase sobre o 

impacto na espessura e resistência à quebra da casca de ovos durante o ciclo completo 

de produção de poedeiras comercias criadas em sistema free range. 

 
Material e métodos 

Foram utilizadas 840 poedeiras comerciais da linhagem Hy-Line Brown, criadas entre 

o período de 19 a 88 semanas de idade, alojadas em sistema free range e distribuídas 

em delineamento experimental em blocos completamente casualizados, sendo quatro 

tratamentos divididos em cinco repetições de 42 aves por repetição e os blocos 

estabelecidos conforme o peso das aves. Os tratamentos diferiram conforme o nível de 

adição enzimática e entre a valorização da matriz nutricional utilizada (convencional e 

supervalorizada) tendo como base os níveis recomendados pelo manual da linhagem 

de cada período, sendo definidos como: Controle positivo (CP): fitase (300 FTU/kg) + 

xilanase (8000 BXU/kg) e valorização convencional da matriz nutricional (EMA, Kcal/kg: 

101,6; Ca %: 0,17; Pd %: 0,15; Na %: 0,04; Lis. Dig %: 0,02); Superdosing convencional 

(SC): fitase (1500 FTU/kg) + xilanase (8000 BXU/kg) e valorização convencional da 
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matriz nutricional; Controle negativo (CN): sem adição do complexo enzimático e 

supervalorização da matriz nutricional (EMA, Kcal/kg: 120; Ca %: 0,22; Pd %: 0,20; Na 

%: 0,05; Lis. Dig %: 0,05); Superdosing e supervalorização (SS): Fitase (1500 FTU/kg) 

+ xilanase (8000 BXU/kg) e supervalorização da matriz nutricional. Os parâmetros 

analisados foram a espessura da casca (EC) e Resistência a quebra (RQ) de aves com 

19 a 88 semanas de idade. 

 
Análise estatística 

Os dados foram submetidos aos testes de Normalidade (Shapiro - Wilk) e 

Homocedasticidade (Levene). Satisfeitas essas pressuposições, as variáveis foram 

submetidas à análise de variância (ANOVA) para verificar o efeito dos tratamentos e 

posteriormente a analise de regressão para avaliar o efeito dos tratamentos ao longo 

do tempo. Quando significativas, as médias foram submetidas ao teste post-hoc de 

Tukey a 5% de significância. A espessura de casca e a resistência à quebra foram 

consideradas como variáveis dependentes e, tratamento e tempo (semanas) foram 

considerados variáveis independentes. 

 
Resultados e discussão 

Conforme Tabela 1, considerando-se CN como intercepto, foi possível obter as 

seguintes equações: Espessura de casca (EC) = 140 + 13*Idade (semanas) – 

0,18*Idade² + 0,00066*idade³ + tratamento (sendo as estimativas das constantes e do 

erro padrão com intervalo de confiança de 95% de cada tratamento: CP = 5,2 ± 4,8; SC 

= - 0,65 ± 4,8; SS = - 2,4 ± 4,9); R² = 0,68 e Resistência a quebra (RQ) = 5 – 0,11*Idade 

(semanas) – 0,0018*Idade² - 1,1e-05 *idade³ + tratamento (sendo as estimativas das 

constantes e do erro padrão com intervalo de confiança de 95% de cada tratamento: 

CP = -0,036±0,038; SC = -0,042 ± 0,038; SS = -0,036 ± 0,038); R² = 0,70. 

Não houve diferença entre os tratamentos para os parâmetros de EC e RQ. Os dados 

corroboram com Araújo et al. (2008) e Oba et al. (2013), que também não observaram 

efeito da adição dos complexos enzimáticos sobre a EC dos ovos, afirmando que as 

dietas controles atenderam às necessidades específicas das aves nestes parâmetros 

de qualidade. No que se refere ao parâmetro de RQ, Taylor et al. (2018) também não 

encontraram efeito com adição de fitase e xilanases nas dietas de poedeiras comerciais 

Bovans Brown. Os autores afirmam que a falta de resposta às enzimas em seu estudo, 

podem ser decorrentes das maiores quantidades de Ca analisado que o pretendido, 
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promovendo assim Ca suficiente para formação da casca, não necessitando dos 

benefícios da liberação de Ca pelas enzimas. No entanto, estudos anteriores (LIM et 

al. 2003; ENGLMAIEROVÁ et al. 2015) descobriram que a adição de fitase melhorou 

os parâmetros de qualidade do ovo em relação à EC e RQ devido ao aumento da 

disponibilidade de Ca e P. 

Tabela 1. Efeito da suplementação de fitase e xilanase sobre a espessura e resistência 
a quebra da casca de ovos de poedeiras comerciais livres de gaiola (24 – 88 semanas 
de idade). 

Coeficientes Espessura de casca (μm) Resistência à quebra (Kgf) 

Intercepto (CN) 140 ± 36 a 5 ± 0.31 a 

CP 5.2 ± 4.8 a -0.036 ± 0.038 a 

SC -0.65 ± 4.8 a -0.042 ± 0.038 a 

SS 
-2.4 ± 4.9 

a -0.036 ± 0.038 a 

Semana (L) 13 ± 2.3*** -0.11 ± 0.019 *** 

Semana² (Q) -0.18 ± 0.044*** 0.0018 ± 0.00037 *** 

Semana³ (P) 0.00066 ± 0.00026* -1.1e-05 ± 2.2e-06*** 

² 0.68  0.7  

P-value < 0.0001 < 0.0001  

*Médias na mesma coluna com diferentes letras diferem significativamente entre si (P < 0,05). *P<0,05; ***P < 

0.0001. 

Lichovnicova (2007) e Chandramoni & Sinha (1998) verificaram um importante efeito 

na retenção de Ca da dieta, onde níveis menores de Ca são melhores absorvidos pela 

ave (menos excretados), e que a deposição de Ca na casca também pode ser mantida 

às custas de Ca ósseo, resultando em um balanço negativo de Ca corporal. Isso 

também pode explicar os resultados encontrados no presente estudo, em que, no 

tratamento sem suplementação enzimática (CN), a qualidade da casca pode ter sido 

mantida pelo melhor aproveitamento do Ca dietético que estava presente em menores 

concentrações na matriz nutricional da ração e/ou pela utilização do Ca ósseo da 

própria ave. 

 

Conclusão 

A utilização do complexo enzimático fitase/xilanase em dietas de poedeiras comerciais 

criadas em sistema livre de gaiola não tem efeito sobre os parâmetros de EC e RQ. No 

entanto, não foi possível avaliar se a manutenção desses parâmetros foi mantida pelas 

quantidades de Ca e P presentes na dieta serem acima das reais necessidades das 

aves ou se as mesmas conseguiram manter a qualidade da casca em detrimento do 

Ca ósseo. 
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Introdução 

Com o avanço da nutrição animal, as exigências nutricionais de micro 

ingredientes como microminerais e vitaminas por exemplo, se tornaram cada vez mais 

visadas na pesquisa avícola. Um dos microminerais essenciais para aves é o 

Manganês (Mn), ele desempenha diversas funções no organismo, como componente 

e/ou ativador de enzimas essenciais para o metabolismo, atua na reprodução e 

funcionamento do sistema nervoso central (BERTECHINI, 2012), é essencial para o 

desenvolvimento embrionário, crescimento ósseo e metabolismo de carboidratos e 

lipídios (UNDERWOOD, 1977). 

Na literatura são encontradas recomendações de Mn para dieta de frangos de 

corte (LU et al., 2006, 2016; LI et al., 2011; PACHECO et al., 2017) e poedeiras 

(OLGUN e CUFADAR, 2010; XIAO et al., 2014; ZHANG et al., 2017), no entanto, as 

recomendações de Mn para aves reprodutoras pesadas são baseadas em sugestões 

conforme as tabelas brasileiras para aves e suínos e em manuais de linhagem, os quais 

diferem entre si nos níveis recomendados (70 ppm e 120 pmm, respectivamente; 

ROSTAGNO et al., 2017; COBB-VANTRESS, 2018). O National Research Council 

(NRC, 1994) não dispõe de recomendação de Mn para matrizes pesadas. 

Microminerais geralmente são suplementados na dieta de aves com margem de 

segurança para que não haja deficiência, devido ao baixo custo e quantidade requerida 

na dieta. Porém, se observarmos a expressiva produção avícola em escala global, a 

suplementação excessiva de minerais não gera apenas um gasto financeiro 

desnecessário, mas também uso demasiado de recursos naturais não renováveis. 

Além disso, o excesso de manganês nas dietas, pode causar um impacto ambiental, 

pela contaminação do solo e mananciais. A União Europeia por exemplo, já definiu 

regulamentações, estabelecendo o nível máximo (150 ppm) de manganês permitido 

em rações de aves (EFSA, 2016). 

Tendo em vista a importância da exigência de Mn para aves reprodutoras 

pesadas, e a ausência de trabalhos científicos sobre o assunto, o principal objetivo 

deste estudo é fornecer a exigência de Mn para matrizes de frango de corte sem que 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305198#bib39
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305198#bib38
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305198#bib33
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305198#bib51
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305198#bib50
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305198#bib82
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305198#bib84
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haja limitações na produtividade, mas também não exceda a níveis desnecessários na 

dieta, evitando um problema econômico e ambiental. 

 
Material e métodos 

120 fêmeas reprodutoras pesadas Cobb 500 com 22 semanas de idade foram obtidas 

de uma fazenda comercial (Grupo Vibra Agroindustrial S. A, Montenegro, RS, Brasil) e 

alojadas individualmente em gaiolas (0.06m3). 30 machos Cobb 500 foram alojados em 

grupos e utilizados para coleta de sêmen. As aves foram alimentadas com uma dieta 

comercial até 30 semanas de idade. 

 
Dietas experimentais e coleta de dados 

A partir da 36° semana de idade, as galinhas foram pesadas individualmente e 

alocadas em um delineamento experimental em blocos ao acaso, onde o fator bloco foi 

o peso das aves. Durante as semanas 31 a 35, as matrizes receberam uma dieta 

deficiente em Mn (22,2 ± 3,21 mg/kg). As dietas experimentais foram suplementadas 

com sulfato de Mn (MnSO4H2O) em incrementos de 0, 30, 60, 90, 120 e 150 mg/kg, na 

dieta deficiente em Mn obtendo assim as seguintes concentrações analisadas: 22,2 ± 

3,21; 48,5 ± 3,44; 77,9 ± 5,49; 103,1 ± 1,82; 140,0 ± 7,88 e 168,2 ± 3,57 mg Mn/kg. Os 

tratamentos iniciaram na semana 36 e foram fornecidas durante 4 períodos com 28 

dias cada, sendo um arranjo fatorial 6x4 (6 níveis de Mn e 4 períodos experimentais). 

Foram coletados ovos 4 vezes ao dia e classificados como incubáveis ou não 

(quebrados e/ou trincados, defeituosos). Na última semana de cada período os ovos 

coletados foram incubados; a eclodibilidade dos ovos totais e ovos férteis foi avaliada, 

bem como a identificação de mortalidade embrionária nos ovos que não eclodiram. 

Três ovos de cada tratamento e período foram utilizados para microscopia eletrônica 

de varredura para avaliação da casca dos ovos (camada mamilar e paliçada; n=72). 

Os dados foram submetidos a análise de variância usando o PROC MIXED no SAS 

(2013). Estimativas de ponto de máxima para exigência do Mn total na dieta, foram 

feitas usando os modelos polinomial quadrático (PL) e quadrático com broken line 

(QBL; ROBBINS et al., 1979; PESTI et al., 2009). 

 
Resultados e discussão 

Os dados apresentados neste resumo são os mais relevantes referentes ao trabalho 

de NOETZOLD et al. (2020). No presente estudo, as aves alimentadas com o menor 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305198#bib56
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305198#bib52
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nível de Mn (22,2 ppm) apresentaram diversos sinais de deficiência através das 

respostas observadas (Tabela 1, 2; Figura 1). 

Não houve interação entre o nível de Mn na dieta e os períodos de estudo (P>0,05). 

A produção de ovos foi significativamente afetada com os diferentes níveis de Mn na 

dieta. Diversos mecanismos relacionados ao Mn estão envolvidos na produção de 

ovos, como a possível redução da atividade piruvato carboxilase acarretando redução 

da utilização de glicose (BALY et al., 1985). A deficiência de Mn também foi relacionada 

a um efeito negativo na produção de hormônios relacionadas ao eixo hipotálamo- 

hipófise-gonodal (CAO e CHEN, 1987; FENG e FENG,1998) responsável pelo controle 

endócrino na produção de ovos. A exigência de Mn para produção de ovos e produção 

de ovos incubáveis foi de 115,5 e 122,1 ppm e 56,6 e 63,6 ppm usando os modelos PQ 

e QBL, respectivamente (P<0,05). 

 
Tabela 1. Produção de ovos das matrizes pesadas alimentadas com níveis crescentes 

de Mn na dieta. 

 
Mn, ppm 

Total Incubáveis Quebrados Defeituosos  
Total2 

 
Incubáveis2 

 %1  

22,2 58,5b 45,9b 10,4a 1,64a 65b 51b 

48,5 64,0ab 57,6a 4,9b 0,50b 72ab 65a 

77,9 64,1ab 58,4a 4,5b 0,55b 72ab 66a 

103,1 64,9a 60,0a 4,0b 0,45b 73a 67a 

140,0 64,2ab 59,9a 3,5b 0,59b 72ab 67a 

168,2 64,1ab 59,6a 3,2b 0,46b 72ab 67a 

EPM 0,55 0,65 0,29 0,08 0,74 1,05 

Probabilidade 0,0289 0,0001 0,0001 0,0010 0,0429 0,0001 

Médias com letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (P≤0,05). 
1
Porcentagem de produção do total de aves em cada coleta de dados. 

2
Total de ovos no final do experimento, 51 semanas. 

 

A eclodibilidade dos ovos totais e ovos férteis aumentou conforme o crescente 

aumento de Mn na dieta, ao mesmo tempo que a mortalidade embrionária (resultados 

não apresentados) e ovos contaminados diminuiu (P<0,05; Tabela 2). Estes resultados 

na incubação se devem principalmente a melhoria de qualidade da casca dos ovos 

(Figura 1). Comercialmente, o sucesso na incubação está relacionado principalmente 

a integridade da casca e membrana embrionária, evitando contaminação dos ovos por 

patógenos (SWIATKIEWICZ e KORELESKI, 2008; KHABISI et al., 2012). Os valores 
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de exigência máxima para eclodibilidade dos ovos férteis e contaminados foram 

observados com 124,5 e 127,5 ppm e 65,8 e 71,9 ppm pelos modelos PQ e QBL, 

respectivamente (P<0,05). 

 
Tabela 2. Qualidade da casca de ovos advindos de matrizes pesadas alimentadas com 

níveis crescentes de Mn na dieta. 
  Eclodibilidade, % 

   Ovo 
 

Mn, ppm Fertilidade, % s contaminados, % 
  Total Férteis  

22,2 87,3 62,0b 70,8b 7,75a 

48,5 87,6 75,2a 85,9a 3,18ab 

77,9 87,8 75,8a 86,3a 2,92ab 

103,1 88,5 79,6a 89,9a 1,43b 

140,0 89,5 79,8a 89,2a 1,58b 

168,2 88,2 78,6a 89,2a 1,63b 

EPM 0,66 1,15 1,11 0,41 

Probabilidade 0,9320 0,0020 0,0001 0,0039 

Médias com letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (P≤0,05). 
 
 

Figura 1. Imagem transversal da casca dos ovos das matrizes alimentadas com a dieta 
deficiente (22.2 ppm) (A), e dietas com dietas com 103.1 ppm de Mn (B). 

 
A melhora geral na casca dos ovos das matrizes ocorreu concomitante ao aumento 

do nível de Mn na dieta. Além do aumento dos resistência da casca, gravidade 

específica e espessura da casca (P<0,05; dados não apresentados), também foi 

observada melhora na organização estrutural das camadas mamilar e paliçada, bem 
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como na espessura de cada camada (Figura 1). Isto ocorreu pois o Mn é um importante 

ativador das glicosiltranferases, enzimas responsáveis pela formação dos 

proteoglicanos, os quais fazem parte da matriz estrutural da casca e membrana dos 

ovos (XIAO et al., 2014). 

 
Conclusão 

As médias das exigências para produção de ovos e eclodibilidade foram de 93,5 ppm 

(13,6 mg/ave/dia) e 97,6 ppm (14,2 mg/ave/dia), respectivamente, enquanto os valores 

médios para as repostas relacionas a qualidade dos ovos foram de 117,5 ppm (17,1 

mg/ave/dia). A média geral para exigência de Mn nos dois modelos utilizados (PQ e 

QBL) foi de 128,4 e 92,4 ppm de Mn na dieta (18,7 e 13,5 mg/ave/dia, respectivamente). 

Frequentemente, a suplementação micromineral em dietas comerciais de matrizes 

pesadas não leva em conta os microminerais presentes na dieta. A exigência de Mn 

apresentada neste trabalho demonstra que os requerimentos são menores 

comparados aos adicionados comercialmente. 
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Introdução 

O Brasil tem buscado se adaptar as exigências internacionais, atendendo as 

legislações vigentes sobre o uso de antimicrobianos como promotores de crescimento 

na alimentação dos animais. Faz-se necessário então encontrar alternativas 

economicamente viáveis e que atendam às exigências tanto das legislações quanto do 

setor produtivo, para amenizar esses efeitos. Uma nova abordagem para atender esta 

questão é o uso dos probióticos como substituto dos antimicrobianos melhoradores de 

desempenho(ANDREATTI FILHO; SAMPAIO, 1999). 

Material e Métodos 
Para este estudo foram alojados 2120 pintos machos de um dia de idade obtidos de 

um incubatório comercial. Estes foram pesados e distribuídos aleatoriamente em 

quatro tratamentos, com 10 repetições de 53 aves cada (11,78 aves/m²). Os 

tratamentos foram: 1- dieta controle + antimicrobiano melhorador de desempenho 

(Halquinol) (ATB); 2- dieta basal + probiótico comercial contendo 1,6x109 UFC/g 

Bacillus subtilis e 1,6x109 UFC/g Bacillus licheniforms (Probiótico A); 3 – dieta basal + 

probiótico comercial contendo 1,0x109 UFC/g de Bacillus amyloliquefaciens CECT 

5940 (Probiótico B); 4 – ração basal sem antimicrobiano melhorador de desempenho 

e/ou probiótico (NS). Probióticos e antimicrobiano melhorador de desempenho foram 

utilizados de acordo com recomendações dos fabricantes. As dietas iniciais, 

crescimento e final foram a base de milho e farelo de soja de acordo com as 

recomendações para desempenho médio superior (ROSTAGNO et al., 2017), 

fornecida ad libitum. O material utilizado para cama foi casca de arroz. 

 
Desempenho - foram consideradas as características de consumo de ração, ganho de 

peso, conversão alimentar e viabilidade. Todas as aves de cada tratamento foram 

pesadas ao alojamento e aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias, anotando-se a quantidade de 

ração fornecida e mortalidade das aves para cálculo de consumo e conversão alimentar 

e viabilidade do lote. 
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Rendimento de carcaça e partes - ao final dos 42 dias, 10% das aves de cada os 

tratamentos foram pesadas e abatidas de maneira semelhante à comercial. Após abate 

as carcaças sem pés, cabeça e pescoço foram pesadas para cálculo de rendimento de 

carcaça. Posteriormente as partes de carcaça também foram pesadas para avaliação 

de rendimento de peito com pele e osso, peito sem pele e sem osso, asas, coxa e 

sobrecoxa, dorso e gordura abdominal. 

 
Eficiência Econômica Alimentar - obteve-se a partir do consumo de ração (kg), o preço 

do kg da ração em dólares, o ganho de peso (kg) e o preço de venda do quilograma de 

frango vivo em dólares (HOUNDONOUGBO et al., 2009). 

 
Integridade Intestinal – aos 42 dias, coletou-se porções do intestino delgado, 

segmentos do duodeno, jejuno e íleo, de 24 aves de cada tratamento para a avaliação 

da altura e largura de vilosidades, profundidade das criptas e relação vilosidade x cripta. 

 
Resultados e Discussões 

Na Tabela 1 estão descritos os dados desempenho para 1-42 dias. Os resultados de 

ganho de peso e conversão alimentar mostraram-se influenciados pelos tratamentos, 

assim como os índices de eficiência produtiva e eficiência econômica também foram 

influenciados pelos tratamentos. Sempre, com melhores resultados para as aves 

suplementadas com probióticos, outros autores também encontram dados 

semelhantes (ALMEIDA PAZ et al., 2019; MIDILLI et al., 2008). Na Tabela 2 estão os 

dados de rendimento de carcaça (em relação ao peso vivo) e partes da carcaça (em 

relação ao peso da carcaça sem pés, cabeça e pescoço). Percebe-se que não houve 

diferença entre os tratamentos para as características avaliadas, resultados 

semelhantes foram relatados em estudos anteriores com probiótico (M, 2018; MIDILLI 

et al., 2008). A qualidade da mucosa do intestino delgado dos frangos de corte deste 

estudo encontram-se nas Tabelas 3, 4 e 5. A utilização do probiótico A proporcionou 

menores profundidades de criptas em todos os segmentos avaliados (duodeno, jejuno 

e íleo). Sabe-se que quanto maior o turnover das células epiteliais, maior será a 

profundidade das criptas, ou seja, maior a taxa de renovação celular. Normalmente a 

renovação celular ocorre em maior velocidade quando há agressão à mucosa, com 

extrusão de células e necessidade de reposição. Assim, o fato de não ocorrer diferença 

na altura das vilosidades, porém, as criptas serem menores, nos permite inferir que as 
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aves suplementadas com o probiótico A apresentaram intestinos mais saudáveis 

(WANG et al., 2018). Associado a isso, foi possível encontrar vilosidades mais largas 

para estas aves, mostrando que seu intestino não sofreu agressões que induzissem 

maior velocidade de renovação celular. 

 
Tabela 1. Desempenho de frangos de corte, entre 1 e 42 dias, suplementados ou não 

com probióticos à base de bacilos. 

Parâmetros 

Tratamento 
Ganho de 

peso (kg) 

Consumo de 

ração (kg) 

Conversão 

alimentar 

Viabilidade 

(%) 
FEP EEA 

1-42 dias 

ATB 22,772b 4,494 1,621a 97,36 1,67ab 402,56b 

Probiótico A 2,878a 4,502 1,564b 98,11 1,73a 436,23ª 

Probiótico B 2,854a 4,517 1,583b 96,98 1,71a 436,23a 

NS 2,808b 4,518 1,609ab 96,79 1,68ab 408,48ab 

Valor de P 0,042 0,753 0,047 0,768 0,054 0,040 

CV % 3,859 4,081 6,819 3,083 4,231 3,920 

Teste de Tukey (p<0,05), ATB – aves suplementadas com antibiótico promotor de crescimento NS – 
aves não suplementadas; FEP – fator de eficiência produtiva; EEA – Eficiência econômica alimentar. 

 
Tabela 2. Rendimento de carcaça e partes da carcaça de frangos de corte 

suplementados ou não com probióticos à base de bacilos. 

Parâmetros 
 Tratamentos  

Valor P CV% 
ATB Probiótico A Probiótico B NS 

Rend. carcaça 73,27 73,76 73,44 72,92 0,4465 3,57 

Gordura abdominal 1,17 1,22 1,10 1,35 0,1133 34,45 

Asas 10,74 10,77 10,88 10,71 0,5299 7,24 

Coxa e Sobrecoxa 32,86 32,90 33,09 32,17 0,1954 7,46 

Dorso 19,00 18,92 19,09 18,38 0,1133 8,75 

Peito 37,38 37,39 38,05 36,36 0,1685 10,92 

Filé de peito 28,92 28,69 28,46 27,70 0,186 12,09 

Teste de Tukey (p<0,05), ATB – aves suplementadas com antibiótico promotor de crescimento NS – 

aves não suplementadas. 

 

A relação vilo:cripta, principalmente para as porções intestinais referentes à absorção 

de proteínas, carboidratos e lipídios (duodeno e jejuno) também se mostraram mais 

elevadas para as aves suplementadas com o probiótico A, porém este comportamento 

não ocorreu no íleo, onde ocorre principalmente a absorção de água (MIDILLI et al., 

2008; PARK et al., 2020). 
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Tabela 3. Altura de vilosidades e profundidade de criptas de duodeno, jejuno e íleo de 

frangos de corte suplementados ou não com probióticos à base de bacilos. 

Tratamentos Duodeno 
Criptas 

duodenais 
Jejuno 

Criptas 

jejunais 
Íleo 

Criptas 

ileais 

ATB 2339,57 341,62ª 1713,97 223,97a 978,55b 167,89b 

Probiótico A 2311,04 281,62b 1567,73 196,97b 977,15b 151,99b 

Probiótico B 2408,4 342,62ª 1738,99 240,97a 1401,27a 190,89a 

NS 2401,33 331,62a 1636,85 230,97a 1014,03a 194,19a 

Média 2386,39 324,37 1663,16 223,22 1093,24 176,24 

CV% 10,17 7,37 6,73 6,10 0,37 5,86 

Valor de P 1 0,001 1 0,001 0,001 0,003 

Teste de Tukey (p<0,05), ATB – aves suplementadas com antibiótico promotor de crescimento NS – 

aves não suplementadas. 

 
Tabela 4. Largura de vilosidade de duodeno, jejuno e íleo de frangos de corte 

suplementados ou não com probióticos à base de bacilos. 

Tratamentos 
Duodeno Jejuno Íleo 

 Largura de vilos  

ATB 147,33b 201,34d 297,87b 

Probiótico A 198,79a 262,54a 322,15a 

Probiótico B 165,21b 237,23b 301,48b 

NS 152,21b 214,15c 300,07b 

Média 165,89 228,81 305,39 

CV% 12,24 8,78 6,35 

Valor de P 0,021 0,001 0,012 

Teste de Tukey (p<0,05), ATB – aves suplementadas com antibiótico promotor de crescimento NS – 
aves não suplementadas. 

 

Tabela 5. Relação vilo:cripta de duodeno, jejuno e íleo de frangos de corte 

suplementados ou não com probióticos à base de bacilos. 

Tratamento Duodeno Jejuno Íleo 

ATB 6,84c 7,65b 5,83b 

Probiótico A 8,21a 7,96a 6,43b 

Probiótico B 7,03b 7,22b 7,34a 

NS 7,24b 7,08c 5,22b 

Média 7,36 7,45 6,2 

CV% 1,38 1,10 1,06 

Valor de P 0,001 0,001 0,001 

Teste de Tukey (p<0,05), ATB – aves suplementadas com antibiótico promotor de crescimento NS – 
aves não suplementadas. 

 

Conclusão 
A inclusão do probiótico nas dietas de frangos de corte mostrou-se benéfica para a 
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saúde intestinal das aves estudadas, garantindo melhores condições de renovação 

celular e absorção de nutrientes, refletidos na melhor conversão alimentar das aves. 
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Introdução 

A Doença de Gumboro (DG) é uma doença altamente contagiosa que acomete 

principalmente aves jovens, e se apresenta como uma das principais causas de perdas 

econômicas na indústria avícola, principalmente pelos aspectos imunossupressores e 

subclínicos da doença (DEY, et al., 2019). Uma poderosa ferramenta contra a DG é a 

vacinação. Esta ferramenta auxilia no controle quando realizada no momento correto, 

principalmente levando em consideração os efeitos dos anticorpos maternos nas 

primeiras semanas de vida das aves, e como eles interagem com os antígenos vacinais 

(MUNIZ, et al., 2018). 

A vacinação contra a DG é realizada em grande escala nos incubatórios. Dentre as 

principais tecnologias de vacinas podemos citar as vetorizadas, que geralmente 

contém um herpesvirus de perus (HVT) expressando o gene VP2 de Gumboro ao se 

replicar (BUBLOT, et al., 2007); as vacinas de imunocomplexo, que contém a 

combinação do vírus vivo atenuado de Gumboro, à anticorpos específicos (MUNIZ, et 

al., 2018). Uma nova proposta de categoria são vacinas vivas de vírus livre, utilizadas 

no incubatório via in ovo ou subcutânea, onde replicação do vírus vacinal se inicia, 

aproximadamente, 3 semanas após sua aplicação (ASHASH, et al., 2019), categoria 

chamada de “imunocomplexo natural”. 

O objetivo deste trabalho foi comparar as respostas imunes induzidas pelas vacinas 

vetorizadas e as vivas de vírus livre contra a DG, relacionando os achados de biologia 

molecular, histopatologia, sorologia e dados zootécnicos dos lotes. 

 
Materiais e métodos 

O presente estudo foi realizado em uma empresa localizada no Paraná – Brasil, no 

ano de 2020. Foram selecionadas seis granjas de frangos de corte (A, B, C, D, E e F) 

para acompanhamento e avaliação conforme a vacina utilizada nos lotes. Foram 

monitorados doze lotes durante o estudo, divididos em três momentos: Momento 1, 

três lotes (granjas A, B e C) vacinados com uma vacina vetorizada (rHVT+ND+IBD); 

Momento 2, cinco lotes (granjas B, C, D, E e F) vacinados com MB-1 (vacina de 

imunocomplexo natural) e Momento 3, quatro lotes (granjas C, D, E e F) que haviam 
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recebido a vacina MB-1 no Momento 2 e voltaram a ser vacinados com a vacina 

vetorizada (rHVT+ND+IBD). Todas as vacinas foram realizadas ainda no incubatório 

pela via in ovo aos 18 dias de incubação. 

Foram colhidas amostras de Bursa de Fabricius (BF) nas idades de 18, 24, 32 e 42 

dias para análises moleculares e de histopatologia. Para as análises de biologia 

molecular, as amostras foram colhidas com auxílio de FTA card e enviadas ao 

laboratório em pool de 4 órgãos. Para identificação da estirpe viral de Gumboro foi 

utilizada a técnica de Reação em Cadeia da Polimerase/ Polimorfismo de Comprimento 

de Fragmentos de Restrição (PCR/RFLP). As amostras de BF para histopatologia 

foram embebidas em solução de formalina a 10% e enviadas ao laboratório em pool de 

5 órgãos. As lesões de BF foram analisadas de acordo com o preconizado pela 

European Pharmacopoeia para depleção linfoide, onde os escores variam de 0 a 5, 

sendo: 0 sem lesão; 1 (1% a 25% de depleção linfoide); 2 (26% a 50% de depleção 

linfoide); 3 (51% a 75% de depleção linfoide); 4 (76% a 99% de depleção linfoide) e 5 

(100% de depleção linfoide). 

Para as análises sorológicas, foram colhidas 20 amostras de sangue nas mesmas 

idades. As amostras foram submetidas às análises sorológicas para Gumboro através 

da técnica de ELISA indireto utilizando o kit Idexx. Os títulos médios geométricos (GMT) 

de anticorpos e coeficiente de variação (CV) foram compilados para melhor avaliação 

sorológica. A colheita das amostras oscilou em 3 dias na faixa etária das aves para 

melhor adaptação à rotina das granjas. 

Foi feita a avaliação e comparação de ganho de peso diário (GPD), conversão 

alimentar corrigida (CAC) e índice de eficiência de produção (IEP) dos lotes quando 

estavam utilizando MB-1, com relação às médias de pelo menos 4 últimos lotes das 

granjas utilizando a vacina vetorizada. A monitoria da granja A teve de ser interrompida 

durante o estudo e por isso, os dados não foram comparados. 

 
Resultados e discussão 

No momento 1, o resultado de biologia molecular mostra baixo percentual de 

recuperação da estirpe vacinal (8%), o que pode ser esperado quando se usa uma 

vacina vetorizada, pela ausência do vírus vivo replicante de Gumboro e pela baixa 

capacidade de transmissão horizontal do HVT, o que explica o alto percentual de 

amostras negativas (42%) (MUNIZ, et al., 2018). Os achados de histopatologia 

corroboram com os de biologia molecular. A média de depleção linfoide no momento 1 
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foi de escore 2, o que é mais alto do que o esperado para uma vacina vetorizada, em 

que se espera escore menor ou igual a 0,6 na escala Muskett (BUBLOT, et al., 2007), 

medida comparada à realizada neste estudo. Isso pode ser explicado pela presença de 

estirpes virais encontradas na biologia molecular (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Resultados de biologia molecular (PCR/RFLP) e histopatologia (média de 

depleção linfoide) de Bursa de Fabricius nos 3 diferentes momentos 

 

No momento 2, em 90% das amostras houve a recuperação da estirpe vacinal Phibro 

MB (GM11), e em 10% das amostras, obteve-se infecção mista. Nota-se, com esses 

resultados uma alta prevalência da estirpe vacinal colonizando a BF. Taxa de 

recuperação mais alta do que a encontrada por Muniz, et al. (2018), que encontraram 

taxa de recuperação de 21% utilizando vacinas vivas de imunocomplexo contra 

Gumboro. O escore de depleção médio encontrado foi de 2,65 no momento 2, o que 

se aproxima do esperado de uma vacina viva com vírus replicante (BUBLOT, et al., 

2007; MUNIZ, et al., 2018). 

No momento 3, em 38% das amostras, houve a recuperação da estirpe vacinal Phibro 

MB (GM11), em 38% das amostras obteve-se resultado negativo, em 13% houve 

infecção mista, em 6% foi detectado estirpes do GM15 e em 6% foi recuperado a estirpe 

vacinal do GM9. O escore médio de depleção linfoide no momento 3 foi mais baixo, de 

1,25, se aproximando do esperado para uma vacina vetorizada. Neste momento, 

chama atenção o alto percentual de recuperação da estirpe Phibro MB após somente 

1 ciclo de uso da vacina, e a redução do percentual de recuperação das estirpes de 

campo do GM15, que caiu de 25% no momento 1 para 6% no momento 3, podendo 

indicar uma redução da pressão de infecção. 

No momento 1, o início de soroconversão é evidenciado aos 32 dias. Além disso, 

observam-se títulos mais baixos aos 42 dias, o que geralmente é encontrado em lotes 

vacinados com vacina vetorizada (SEDEIK, et al., 2019). No momento 2, a 
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soroconversão é evidenciada aos 24 dias. Isso pode ser justificado devido a 

precocidade na colonização da BF pela estirpe vacinal Phibro MB e indução da 

resposta imune ativa, de forma precoce (ASHASH, et al., 2019). Nota-se também títulos 

mais altos aos 42 dias, o que é esperado quando se utiliza vacinas vivas com vírus 

replicante (SEDEIK, et al., 2019). No momento 3, é possível observar títulos mais 

baixos, o que é mais semelhante ao esperado com o uso de uma vacina vetorizada, 

inclusive aos 42 dias (SEDEIK, et al., 2019). Além disso, os títulos mais baixos no 

momento 3 podem ser indicativos da redução da pressão de infecção, pela redução 

das estirpes de campo, demonstradas pela biologia molecular e histopatologia. Com 

os dados de CV, é possível notar que a vacinação com MB-1 promoveu títulos mais 

uniformes (menor CV) em todas as idades (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2. Resultados de sorologia (ELISA) para Gumboro nos diferentes momentos. 

Considerando os títulos médios geométricos (GMT) e coeficiente de variação (CV) 

 

 
 

Avaliando os dados de ganho de peso diário (GPD), conversão alimentar corrigida 

(CAC) e índice de eficiência de produção (IEP), nota-se que a maioria dos lotes 

vacinados com MB-1 tiveram um resultado numericamente superior à média histórica 

dos lotes (Tabela 1). Para análise dos dados zootécnicos, muitas variáveis devem ser 

levadas em consideração e não somente o programa vacinal contra a DG. Entretanto, 

este resultado sugere que o uso de MB-1, mesmo sendo uma vacina viva, não 

influenciou negativamente no desempenho dos lotes. 

 
 

Tabela 1. Resultados zootécnicos (ganho de peso diário (GPD), conversão alimentar 
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corrigida (CAC) e índice de eficiência de produção (IEP)) de lotes vacinados com MB- 

1 e a média de pelo menos dos 4 últimos lotes das granjas, utilizando a vacina 

vetorizada rHVT+ND+IBD 

 

Variáveis Granja B Granja C Granja D Granja E Granja F 

CAC (Vetorizada rHVT+ND+IBD) 1.730 1.727 1.716 1.832 1.825 

CAC (MB-1) 1.602 1.697 1.719 1.631 1.753 

GPD (Vetorizada rHVT+ND+IBD) 69,61 69,34 68,56 68,42 65,96 

GPD (MB-1) 72,52 72,91 67,45 75,21 69,19 

IEP (Vetorizada rHVT+ND+IBD) 364 366 363 328 330 

IEP (MB-1) 398 384 343 404 343 

 
Conclusão 

MB-1 mostrou grande capacidade de colonização da BF e consequente indução de 

resposta imune ativa precoce (soroconversão), além de manutenção no campo mesmo 

após apenas um ciclo. Pode-se observar também a diminuição da pressão de infecção 

que ocorreu após o uso de MB-1. O uso de MB-1 não comprometeu os resultados 

zootécnicos, que se mostraram, numericamente, superiores na maioria dos lotes 

analisados. 
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Introdução 

Um dos maiores desafios para a avicultura moderna, é equilibrar os custos de produção 

para tornar toda a operação rentável. Nesse contexto, a coccidiose assume um 

protagonismo importante, pois esse protozoário é capaz de causar perdas muito 

significativas no processo, segundo Black et al., 2020a, os custos com profilaxia, 

tratamentos e perdas geradas pelas coccídeas se aproxima dos U$ 14 bilhões anuais. 

Uma das ferramentas mundialmente conhecidas e usadas para controle da coccidiose, 

são os anticoccidianos, essas moléculas podem ser divididas em ionóforos e sintético, 

mais de 80% das drogas usadas para controlar a coccidiose foram introduzidas entre 

1948 e 1980, Kraieski et al., 2021. 

A ocorrência da coccidiose no campo, pode ser resultado da perda de sensibilidade ao 

anticoccidiano usado, ou também no processo da fábrica de ração (seja por baixa 

inclusão do medicamento, erros de mistura e outros). 

Como solução do primeiro caso, a única forma de determinar qual é a droga mais 

efetiva no controle de um coccídeo presente em determinado lugar, é fazendo o 

isolamento desses parasitas intestinais e desenvolvendo provas de sensibilidade 

diante de vários anticoccidianos, que pode ser avaliado através do ganho de peso, 

conversão alimentar (CA), mortalidade, bem como dos escores de lesão pelo método 

de Johson & Reid, 1970, para cada Eimeria alvo. 

O objetivo deste trabalho, foi avaliar a eficácia dos principais anticoccidianos utilizados 

no Brasil, frente a um isolado de Eimeria maxima de campo. 

 
Material e métodos 

Para a realização do AST as fezes contendo Eimerias maxima foram coletadas em uma 

integração de frangos de corte no estado de Minas Gerais - BR que apresentava sinais 

clínicos sugestivos de desafio de coccidiose (E. maxima). Foram coletadas em 8 

galpões aproximadamente 7 kg de fezes no total e ela foram acondicionadas junto com 

solução de dicromato de potássio para manter a integridade dos oocistos. Após a coleta 

das fezes, os oocistos foram purificados e identificados na sua maioria para E. maxima, 
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depois foram esporulados e os inóculos quantificados. O processo de purificação dos 

oocistos foi realizado visando uma maior separação da espécie alvo de Eimeria a ser 

empregada para a realização dos testes seguintes. O AST foi realizado em frangos de 

corte (machos) alojados em gaiolas suspensas e livres de coccídeas. Cada teste AST 

é composto por 4 repetições e 6 aves por tratamento. As aves receberam uma ração 

inicial padrão (não medicada com anticoccidiano) até os 11 dias de idades. Ao 

completarem 12 dias de idade e até o final do experimento, as aves receberam as 

respectivas rações medicadas com diferentes anticoccidianos nos tratamentos/grupos 

pré-determinados no delineamento experimental: T1 – Controle negativo (não 

medicado e não desafiado), T2 – Controle positivo (não medicado e infectado), T3 – 

Lasalocida (90 ppm), T4 – Maduramicina (6 ppm), T5 – Decoquinato (30 ppm), T6 – 

Nicarbazina + Semduramicina (66 ppm), T7 – Monensina (110 ppm), T8 – Salinomicina 

(66 ppm), T9 – Nicarbazina + Narasina (100 ppm) e T10 – Nicarbazina (125 ppm). Aos 

20 dias de idade todas as aves foram pesadas, foi pesado também a sobra de ração 

por gaiola e calculado a conversão alimentar. Nesta mesma data todas as aves foram 

sacrificadas e classificadas conforme escore de lesão para E. maxima. 

 
Resultados e discussão 

Os resultados de conversão alimentar e a média dos escores de lesão estão demonstrados na 

Tabela 1. 

 
 

Tabela 1 – Resultados de médias ± erro padrão de conversão alimentar e escores de 

lesão nos diferentes tratamentos aos 20 dias de idade das aves. 

 
Tratamento 

 
Escores de Lesões de Eimeria maxima 

Conversão Alimentar 
(Kg) 

T01 0,000A ± 0,000 1,251A ± 0,062 

T02 2,475C ± 0,145 1,479D ± 0,050 

T03 1,417B ± 0,289 1,294ABC ± 0,045 

T04 2,208BC ± 0,567 1,449ABCE ± 0,161 

T05 1,792BC ± 0,370 1,266AB ± 0,024 

T06 2,333C ± 0,272 1,416CD ± 0,020 

T07 2,400C ± 0,303 1,452BCD ± 0,128 

T08 2,000BC ± 0,136 1,332ABC ± 0,032 

T09 2,250BC ± 0,289 1,418ABCD ± 0,157 

T10 2,167BC ± 0,136 1,356ABCD ± 0,082 
Análise estatística feita pelo teste de Duncan e Kruskal-Wallis (0,05 de significância) 

 

No grupo controle negativo não foi encontrado aves com escore para Eimeria maxima. No 

grupo controle positivo foram encontramos escores de lesões 2 (52,17% das aves) e 3 (47,87% 
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das aves), totalizando 100% das aves que apresentaram escores de lesão maior ou igual a 2. 

Estes resultados validaram este teste AST. As médias de escores de lesões apresentam 

diferenças significativas entre os tratamentos (teste Kruskal-Wallis). O tratamento T03 foi 

estatisticamente diferente ao T01 e o T02, sendo a melhor opção contra esta E. maxima de 

campo. Os tratamentos T04, T05, T08, T09 e T10 foram estatisticamente iguais entre si, 

demonstrando neste experimento uma proteção parcial. Os demais tratamentos (T06 e T07), 

não apresentaram diferenças estatísticas em relação ao grupo controle positivo (T02), portanto, 

demonstraram piores resultados nos escores de lesão. No parâmetro conversão alimentar 

(CA), o tratamento T05, seguidos pelos tratamentos T03 e T08, apresentaram os melhores 

resultados de conversão alimentar sendo estatisticamente iguais ao T01 (controle negativo) e 

diferentes do T02 (controle positivo). Os demais tratamentos apresentaram piores índices de 

conversão alimentar e não demostraram diferença estatísticas quando comparados ao grupo 

controle positivo (T02). 

 

Conclusão 

Esses resultados corroboram com outros estudos recentes de AST desenvolvidos no 

Brasil, onde fica muito clara que a rotação entre moléculas (sintéticas e ionóforos) de 

diferentes grupos pode maximizar os resultados zootécnicos. 
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Introdução 

O Metapneumovírus aviário (mAPV) pertence ao grupo das doenças respiratórias de 

aves, esse agente tem distribuição mundial, e através de trabalhos epidemiológicos 

recentes desenvolvidos no Brasil, é possível afirmar que ele traz prejuízos importantes 

para as aves, e está distribuído pelos quatro cantos do país, segundo Chacón et al., 

2011. 

Tradicionalmente, os perus são reconhecidos pela sua elevada susceptibilidade a este 

agente infeccioso. Entretanto, a relação deste agente com surtos de síndrome da 

cabeça inchada em matrizes, poedeiras comercias e frangos de corte está sendo cada 

vez mais relatada. Não existe sinais patognomônicos para infecções por mPVA e são 

muitos os agentes que podem causar sintomas e lesões semelhantes (apatia, redução 

de consumo de alimento e água, queda na produção de ovos, hiperemia da conjuntiva 

ocular e edema periorbital) esses danos trazem impactos financeiros importantes, 

Peres, et al., 2006. Além disso, esses quadros clínicos normalmente estão relacionados 

a mais de um agente associado. Desta forma, o diagnóstico laboratorial é fundamental 

para a confirmação de uma suspeita. 

Em geral, o isolamento do mPVA em frangos de corte não é fácil, pois o período de 

replicação deste vírus na ave é curto e normalmente ocorre antes do aparecimento de 

sinais clínicos mais evidentes, Franzo, et al., 2014. Por outro lado, a realização de 

ensaios sorológicos como os testes de ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) 

têm se mostrado como ferramentas muito práticas para o diagnóstico deste e outros 

agentes presentes na avicultura, desde que as amostras sejam colhidas 

adequadamente, ou seja, especificamente para o mPVA podemos prever que vão 

existir muitos falsos negativos no exame de PCR de casos comprovadamente positivos 

na sorologia, essa confusão no diagnóstico deste agente, gera uma falta de foco na 

prevenção mais adequada. 

O objetivo deste trabalho, foi avaliar a soroprevalência do mPVA em plantéis de frangos 

de corte do estado do Paraná. 
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Material e métodos 

Para a realização das amostragens de sangue para análise de ELISA, foram coletados 

em 06 núcleos de produção de frangos de corte, o que representava 12% da 

integração, totalizando 24 amostras no período de maio de 2020 a março de 2021. 

Essas aves não recebiam vacinação para prevenção e controle de mPVA durante toda 

a vida, as granjas estão localizadas no estado do Paraná – BR. 

As coletas foram realizadas 02 dias antes do abate das aves, em cada galpão, foram 

feitas 25 coletas de sangue de forma aleatória, desse modo, foi possível realizar uma 

amostragem significativa e heterogênea de cada local. Em cada ave, foram coletados 

de 3 a 4 ml e imediatamente transferidos para eppendorfs, para logo após, realizar a 

desora, refrigeração e transporte para o laboratório. 

 
Resultados e discussão 

Os resultados da soroprevalência estão demonstrados no Gráfico 01, título médio, 

título mínimo, título máximo e coeficiente de variação estão expressos na Gráfico 2. 

 
Gráfico 01: Soroprevalência de mPVA em frangos de corte 
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Gráfico 02: Média das coletas sorológicas. 

 
No gráfico 01 é possível verificarmos o percentual elevado de amostras positivas para 

mPVA pré-abate (02 dias antes do abate). Esse compilado de amostras é muito 

representativo, pois pouco se fala sobre a prevalência de mPVA em frangos de corte 

no Brasil. 

Em relação aos dados no gráfico 02, através da média de todas as análises foi possível 

identificar títulos máximos oriundos de soroconversão muito acima do esperado, pois 

essas aves não receberam nem um tipo de vacinação para mPVA, certamente, esse 

resultado é reflexo de desafios de campo, não podemos afirmar que as aves foram 

impactadas de forma negativa nos seus indicadores zootécnicos, mas que existe 

circulação viral no campo, os títulos médios corroboram essa informação. Quando 

analisamos o Coeficiente de Variação (CV%), podemos identificar momentos distintos 

do contato viral com as aves e posterior a isso, produção de anticorpos. 

Conclusão 

Esses resultados provam que a o mPVA está presente nos planteis avícolas do estado 

do Paraná - BR. 
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Introdução 

A avicultura moderna impõe desafios sanitários a todo momento, neste contexto a 

Escherichia coli assume um protagonismo importante. Esse agente está presente em 

toda a história da avicultura mundial, embora muito negligenciado. O que vimos nos 

últimos anos, foi ressurgimento desse patógeno na avicultura, isso obviamente tem 

trazido perdas para todo o processo produtivo. 

A colibacilose se caracteriza por uma doença sindrômica de aves onde apresenta em 

sua maioria lesões fibrinosas ao redor dos órgãos viscerais causadas por um grupo de 

E. coli patogênica extraintestinal (ExPEC) conhecida nesse caso, como E. coli 

patogênica aviária (Avian Pathogenic Escherichia coli), APEC. Algumas lesões são 

sempre associadas ao quadro de colibacilose como: aerossaculite, celuite, pericardite, 

perihepatite, onfalite, salpingite, dificuldades respiratórias estão entre as lesões mais 

comumente ligadas a perdas no processo produtivo de aves. Esse impacto econômico 

para indústria global está relacionado principalmente as taxas de mortalidade, 

desempenho prejudicados e elevação de condenação no abatedouro, Kemmett, et al., 

2013. Essa bactéria normalmente é caracterizado como agente oportunista secundário, 

nesse caso, é importante haver um fator primário que dê condições para 

desenvolvimento da colibacilose, como por exemplo, doenças imunossupressoras 

(Gumboro, Marek, Micotoxinas, Anemia Infecciosa) disbacterioses, doenças virais 

respiratórias (Bronquite Infecicosa, Metapneumovírus), fatores ambientais (poeira, 

fumaça, amônia), entre outros. De modo geral, 15 a 20% das E. coli presente no 

intestino das aves são patogênicas (APEC’s). 

O que se viu ao passar dos anos, foi o aumento da capacidade da E. coli causar 

doenças por si só, como agente primário em aves saudáveis, Varga et al., 2018. Esse 

fator não deve ser ignorado, uma vez que a pressão de seleção foi muito alta no 

decorrer dos anos e fez com que essa bactéria evoluísse no meio e fosse capaz de se 

adaptar. Alguns mecanismos são fundamentais para esse processo evolutivo 

acontecer, como o uso intenso de antibióticos. Newman et al., demonstrou trabalho 

publicado em 2018, mostrou que 95% das APEC’s estudas eram capazes de produzir 
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biofilmes, essa característica confere a bactéria uma grande habilidade em permanecer 

no meio por mais tempo. 

O avanço nas técnicas moleculares laboratoriais auxiliaram no entendimento e 

indetificação desta bacteria, e o que se vi foi o aumento significativo dos genes de 

patogecidade presente em amostras e E. coli, esses genes são numerosos e tem como 

finalidade, auxiliar a APEC se tornar extraintestinal e causar algumas lesões, 

resumidamente, esses genes estão associados na adesão bacteriana, invasão, 

produção de toxinas, sobrevivência sérica e aquisição de ferro, e a associação desses 

genes confere a E. coli capacidade de se tornar patogênica e causar doença em aves 

saudáveis. 

As cepas patogênicas possuem uma variedade grande de genes de virulência que 

podem codificar fatores importantes e associados a capacidade da bactéria causar 

colibacilose. Para realizar a classificação de APEC (Avian Pathogenic Escherichia coli) 

e AFEC (Avian Fecal Escherichia coli), são necessários ao menos 5 genes de virulência 

presentes no material genético da bactéria ser caracterizada como APEC. 

De Carli et al., 2015, em seu estudo sobre E. coli, trouxe a frequência dos principais 

genes de patogenicidade na avicultura industrial brasileira, são eles: cvaC, iroN, iss, 

iutA, sitA, tsh, fyuA, irp-2, ompT e hlyF. Cada gene possui uma habilidade diferente e 

auxiliar a bacteria se tornar patogênica. 

O objetivo deste trabalho, foi caracterizar a E. coli patogênica e avaliar sua prevalência 

em frangos de corte no estado do Paraná, Brasil 

 
Materiais e Método 

As amostras foram coletadas em uma integração no estado do Paraná, Brasil, em uma 

integração de frangos de corte. Ao total foram selecionadas 17 propriedades desta 

integração, as amostras de fígado, baço, ceco fora coletadas no abatedouro de forma 

aleatória. Em cada lote oriundo de uma das 17 propriedades, foram coletadas de 5 a 

10 amostras, totalizando 115 amostras no ano de 2020. 

Após realizada a coleta, essas amostras eram acondicionadas, identificadas e 

refrigeradas, na sequência enviadas para o laboratório. No laboratório essas amostras 

passaram pelo processamento para Pesquisa por E. coli, a fim de reisolar 

microorganismos presentes nesses órgãos. Após reisolados, foram encaminhados 

para análise molecular de PCR onde foi realizada a identificação genica através da 

técnica de PCR multiplex, que permite a classificação de cepas em APEC e AFEC. 
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Através desta técnica, era possível identificar os genes plasmidiais iutA, hlyF, iss, iroN 

e o ompT, que através de diversos estudos foram estatisticamente correlacionados com 

altas taxas de patogenicidade e mortalidade aviária. 

 
Resultados e discussão 

Os resultados estão expressos na Figura 1. 

 
 

Figura 1: Incidência de Escherichia coli em frangos de corte. 

 

Para uma amostra ser considerada positiva, era necessário conter no mínimo os 5 

genes, iutA, hlyF, iss, iroN e o ompT. Ao todo, foram 26,08% das amostras positivas 

para APEC. Esses dados são muito relevantes, pois as APEC’s causam perdas 

importantes no processo produtivo, e alguns fatores podem estar relacionados com 

esse número, por exemplo: uso de antibióticos por longos períodos, alta densidade 

populacional de aves, intervalos sanitários curtos entre lotes, falta de imunoprofilaxia, 

entre outros. Estudos mais amplos precisam ser desenvolvidos para entender melhor 

a dinâmica entre a interação ambiente, agente e hospedeiro. 

 
Conclusão 

Com esses resultados, é possível afirmar que a APEC está presente nos plantéis 

avícolas do estado do Paraná, e é necessário olhar com atenção para este patógeno. 
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Introdução 

A avicultura moderna impõe desafios sanitários a todo momento, neste contexto a 

Escherichia coli assume um protagonismo importante. Esse agente está presente em 

toda a história da avicultura mundial, embora muito negligenciado. O que vimos nos 

últimos anos, foi ressurgimento desse patógeno na avicultura, isso obviamente tem 

trazido perdas para todo o processo produtivo. 

A colibacilose se caracteriza por uma doença sindrômica de aves onde apresenta em 

sua maioria lesões fibrinosas ao redor dos órgãos viscerais causadas por um grupo de 

E. coli patogênica extraintestinal (ExPEC) conhecida nesse caso, como E. coli 

patogênica aviária (Avian Pathogenic Escherichia coli), APEC. Algumas lesões são 

sempre associadas ao quadro de colibacilose como: aerossaculite, celuite, pericardite, 

perihepatite, onfalite, salpingite, dificuldades respiratórias estão entre as lesões mais 

comumente ligadas a perdas no processo produtivo de aves. Esse impacto econômico 

para indústria global está relacionado principalmente as taxas de mortalidade, 

desempenho prejudicados e elevação de condenação no abatedouro, Kemmett, et al., 

2013. Essa bactéria normalmente é caracterizado como agente oportunista secundário, 

nesse caso, é importante haver um fator primário que dê condições para 

desenvolvimento da colibacilose, como por exemplo, doenças imunossupressoras 

(Gumboro, Marek, Micotoxinas, Anemia Infecciosa) disbacterioses, doenças virais 

respiratórias (Bronquite Infecicosa, Metapneumovírus), fatores ambientais (poeira, 

fumaça, amônia), entre outros. De modo geral, 15 a 20% das E. coli presente no 

intestino das aves são patogênicas (APEC’s). 

O que se viu ao passar dos anos, foi o aumento da capacidade da E. coli causar 

doenças por si só, como agente primário em aves saudáveis, Varga et al., 2018. Esse 

fator não deve ser ignorado, uma vez que a pressão de seleção foi muito alta no 

decorrer dos anos e fez com que essa bactéria evoluísse no meio e fosse capaz de se 

adaptar. Alguns mecanismos são fundamentais para esse processo evolutivo 

acontecer, como o uso intenso de antibióticos. Newman et al., demonstrou trabalho 

publicado em 2018, mostrou que 95% das APEC’s estudas eram capazes de produzir 



239  

biofilmes, essa característica confere a bactéria uma grande habilidade em permanecer 

no meio por mais tempo. 

O avanço nas técnicas moleculares laboratoriais auxiliaram no entendimento e 

indetificação desta bacteria, e o que se vi foi o aumento significativo dos genes de 

patogecidade presente em amostras e E. coli, esses genes são numerosos e tem como 

finalidade, auxiliar a APEC se tornar extraintestinal e causar algumas lesões, 

resumidamente, esses genes estão associados na adesão bacteriana, invasão, 

produção de toxinas, sobrevivência sérica e aquisição de ferro, e a associação desses 

genes confere a E. coli capacidade de se tornar patogênica e causar doença em aves 

saudáveis. 

As cepas patogênicas possuem uma variedade grande de genes de virulência que 

podem codificar fatores importantes e associados a capacidade da bactéria causar 

colibacilose. Para realizar a classificação de APEC (Avian Pathogenic Escherichia coli) 

e AFEC (Avian Fecal Escherichia coli), são necessários ao menos 5 genes de virulência 

presentes no material genético da bactéria ser caracterizada como APEC. 

De Carli et al., 2015, em seu estudo sobre E. coli, trouxe a frequência dos principais 

genes de patogenicidade na avicultura industrial brasileira, são eles: cvaC, iroN, iss, 

iutA, sitA, tsh, fyuA, irp-2, ompT e hlyF. Cada gene possui uma habilidade diferente e 

auxiliar a bacteria se tornar patogênica. 

O objetivo deste trabalho, foi caracterizar a E. coli patogênica e avaliar sua prevalência 

em frangos de corte no estado do Paraná, Brasil 

 
Materiais e Método 

As amostras foram coletadas em uma integração no estado do Paraná, Brasil, em uma 

integração de frangos de corte. Ao total foram selecionadas 17 propriedades desta 

integração, as amostras de fígado, baço, ceco fora coletadas no abatedouro de forma 

aleatória. Em cada lote oriundo de uma das 17 propriedades, foram coletadas de 5 a 

10 amostras, totalizando 115 amostras no ano de 2020. 

Após realizada a coleta, essas amostras eram acondicionadas, identificadas e 

refrigeradas, na sequência enviadas para o laboratório. No laboratório essas amostras 

passaram pelo processamento para Pesquisa por E. coli, a fim de reisolar 

microorganismos presentes nesses órgãos. Após reisolados, foram encaminhados 

para análise molecular de PCR onde foi realizada a identificação genica através da 

técnica de PCR multiplex, que permite a classificação de cepas em APEC e AFEC. 
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Através desta técnica, era possível identificar os genes plasmidiais iutA, hlyF, iss, iroN 

e o ompT, que através de diversos estudos foram estatisticamente correlacionados com 

altas taxas de patogenicidade e mortalidade aviária. 

 
Resultados e discussão 

Os resultados estão expressos na Figura 1. 

 
 

Figura 1: Incidência de Escherichia coli em frangos de corte. 

 
Para uma amostra ser considerada positiva, era necessário conter no mínimo os 5 

genes, iutA, hlyF, iss, iroN e o ompT. Ao todo, foram 26,08% das amostras positivas 

para APEC. Esses dados são muito relevantes, pois as APEC’s causam perdas 

importantes no processo produtivo, e alguns fatores podem estar relacionados com 

esse número, por exemplo: uso de antibióticos por longos períodos, alta densidade 

populacional de aves, intervalos sanitários curtos entre lotes, falta de imunoprofilaxia, 

entre outros. Estudos mais amplos precisam ser desenvolvidos para entender melhor 

a dinâmica entre a interação ambiente, agente e hospedeiro. 

 
Conclusão 

Com esses resultados, é possível afirmar que a APEC está presente nos plantéis 

avícolas do estado do Paraná, e é necessário olhar com atenção para este patógeno. 
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Introdução 

O controle de enfermidades nos plantéis avícolas é uma ferramenta necessária para 

garantir o elevado nível de sanidade nos diversos segmentos da produção avícola. As 

doenças respiratórias são responsáveis por inúmeros prejuízos à avicultura industrial, 

com destaque para as causadas por vírus, devido ao fato de apresentarem elevadas 

taxas de transmissão (SHANKAR, 2008). Dentre os agentes envolvidos, destaca-se o 

vírus da LTI (VLTI), um Gallid herpesvirus 1, da família Herpesviridae, gênero Iltovirus 

(ICTV, 2019). Em dezembro de 2009, ocorreu um surto de LTI em lotes de poedeiras 

comerciais localizadas no município de Guatapará, no estado de São Paulo. Dentre as 

medidas de controle adotadas, foi introduzida a vacina de cultivo celular (TCO), em 

2011, sendo substituída, em 2013, pelas vacinas recombinantes (HVT-TL e FP-LT). A 

região tem sido monitorada pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), a partir 

de coletas periódicas de amostras para a realização do diagnóstico do VLTI. Os 

objetivos deste estudo foram: detectar o vírus de LTI através da técnica de PCR, a 

partir de amostras de suabe traqueal, provenientes de poedeiras comerciais, 

localizadas na região de Guatapará – SP; realizar a caracterização molecular dos vírus 

identificados, através do sequenciamento tradicional e NGS e correlacionar os 

resultados obtidos com os programas vacinais implementados na região. 

 
Material e Métodos 

No período de dezembro de 2010 a dezembro de 2018, foram coletadas 214 amostras 

de pool de suabes traqueais, provenientes de lotes de granjas de postura comercial 

localizadas na região de Guatapará-SP. O DNA viral foi extraído com a utilização do kit 

comercial Pure Link Genomic DNA (Thermo Fisher, EUA), segundo as instruções do 

fabricante. A reação de PCR convencional utilizou as sequências de iniciadores 

(primers), obtidas a partir da região conservada do gene ICP4 do vírus de LTI, segundo 

descrito anteriormente (CHACON; FERREIRA, 2009), produzindo um fragmento de 
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688 pb. Onze amostras positivas na reação de PCR convencional foram submetidas 

ao sequenciamento parcial do gene ICP4, utilizando-se o kit Big Dye 3.1 (Applied 

Biosystems, EUA), sendo analisados no sequenciador capilar automático 3500 XL 

(Applied Biosystems, EUA). Um painel de amostras foi selecionado para o 

sequenciamento de genoma completo (NGS). As bibliotecas foram preparadas com o 

kit Nextera DNA Flex Library Prep (Illumina, EUA) e sequenciadas com o kit MiSeq 

Reagent, v.3 600, no equipamento MiSeq Illumina (Illumina, EUA), com leituras 

pareadas de 2x300 pb. As sequências obtidas foram submetidas às análises de 

bioinformática e mapeadas com a sequência do VLTI depositada no GenBank (número 

de acesso JN596962). As análises filogenéticas utilizaram o método Maximum 

Likelihooh com bootstrap de 1000 réplicas (sequenciamento por Sanger) e árvores 

RaxML foram construídas através do CIPRES Science Gateway (genoma completo). 

 
Resultados e Discussão 

Dos 214 lotes avaliados, 54 foram positivos na reação de PCR LTI ICP4, 

correspondendo a uma taxa de detecção de 25,2%. A tabela 1 expressa os resultados 

obtidos em cada ano. As amostras utilizadas neste estudo foram coletadas pelo serviço 

oficial (CDA) através de vigilância passiva. Não ocorreram coletas em 2012, 2014 e 

2015, devido ao fato de que houve vigilância passiva nestes anos, com envio de 

amostras para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/SP). Foram 

sequenciadas, através do método de Sanger, 2 amostras (2010), 2 amostras (2011), 1 

amostra (2013), 4 amostras (2017) e 2 amostras (2018). As 11 sequências agruparam- 

se no mesmo ramo de um isolado de Guatapará (KJ028220), obtido em 2005 e de uma 

sequência de Barretos (KJ028221), obtida em 2006. Porém agruparam-se em um ramo 

diferente das sequências relativas às vacinas CEO e TCO. Todas as amostras 

apresentaram 100% de identidade entre si e com uma amostra brasileira (MF678664), 

além das sequências de amostras de Guatapará (KJ028220) e de Barretos (KJ028221), 

classificadas como estirpes de campo virulentas (CHACON, 2008). As sequências 

apresentaram uma identidade de 99,2% com a estirpe vacinal CEO (KP677881) e de 

99,6% com as estirpes TCO (JN580312 e FJ477349). 

 
 
 

 
Tabela 1 – Detecção do VLTI, através da técnica de PCR LTI ICP4, em Guatapará, 
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durante o período de 2010-2018. 
 

Ano N° lotes 
avaliados 

Nº lotes 
positivos 

% Nº lotes 
negativos 

%  

2010 38 23 60,5 15 39,5  

2011 45 9 20 36 80  

2012 CNR NA NA NA NA  

2013 41 5 12,2 36 87,8  

2014 CNR NA NA NA NA  

2015 CNR NA NA NA NA  

2016 1 0 0 1 100  

2017 46 10 21,7 36 78,3  

2018 43 7 16,3 36 83,7  

TOTAL 214 54 25,2 160 74,8  

Legenda: CNR – coleta não realizada; NA – não se aplica. 
 
 

A maior taxa de detecção do VLTI foi em 2010, no período de ocorrência dos surtos na 

região e anteriormente à introdução da vacina TCO. Após a vacinação, em 2011, houve 

uma redução de 20% na positividade, demonstrando a eficiência da vacina viva 

atenuada (TCO) no controle da LTI, associada às medidas de biosseguridade 

implementadas (FARRA, 2014; ISHIZUKA, 2019). Em 2013, a detecção foi de 12,2%, 

coincidindo com a substituição da vacina TCO pelas vacinas recombinantes. Em 2017 

e 2018, as taxas de detecção foram de 21,7 e 16,3%, respectivamente. Foi possível 

realizar a anotação e montagem do genoma completo da amostra 

ILTV/Chicken/Brazil(Guatapara-SP)/IB8098/2010, gerando um total de 4755 leituras, 

comprimento de 152985 pb e cobertura de 99,8% em relação à estirpe de referência 

do VLTI (JN596962). A análise filogenética desta estirpe foi construída com as demais 

sequências de genomas completos do VLTI disponíveis no GenBank, sendo que a 

amostra agrupou em um ramo distinto das estirpes vacinais CEO e TCO. Porém se 

agrupou com a estirpe virulenta de campo russa (MF405079), apresentando uma 

identidade de 99,90% entre ambas. A circulação do VLTI no estado de São Paulo já foi 

descrita anteriormente por diversos autores, tanto em Bastos (BUCHALA, 2008; 

CHACON; FERREIRA, 2009), quanto em Guatapará (LUCIANO et al., 2011; FARRA, 

2014). Estudos de epidemiologia molecular já foram descritos no Brasil para a 

caracterização dos vírus circulantes em áreas endêmicas de LTI, através do 

sequenciamento de genes, tais como ICP4 (CHACON E FERREIRA, 2009; CHACON 

et al., 2015). Com o advento da tecnologia de sequenciamento de genoma completo 

(NGS) foi possível ampliar o conhecimento em relação à caracterização e às variações 

genéticas do VLTI. Esta tecnologia possibilita melhorar a capacidade de vigilância 
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epidemiológica molecular na identificação de novas estirpes do VLTI (GOWTHAMAN 

et al., 2020; SPATZ et al., 2019). 

 
Conclusão 

Os resultados obtidos demonstraram que o VLTI permaneceu presente na região de 

Guatapará, no período em que este estudo foi conduzido, apesar das medidas de 

controle e vacinação adotadas. Houve uma diminuição na circulação do vírus, com um 

pequeno aumento na frequência de detecção do VLTI, durante o período que coincide 

com a utilização apenas das vacinas recombinantes. No presente estudo foi 

sequenciado pela primeira vez no Brasil, um genoma completo do VLTI através da 

técnica de NGS. A caracterização molecular é capaz de ampliar a compreensão da 

virulência de agentes virais e sua circulação no decorrer do tempo e em áreas 

determinadas, gerando informações capazes de subsidiar os programas de controle e 

prevenção de enfermidades na avicultura industrial. 
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Introdução 

Controlar a coccidiose deve estar entre os pilares da sanidade avícola para obter maior 

sucesso na produção. Novos cálculos financeiros sugerem que os custos envolvidos 

com prevenção, tratamento e perdas produtivas devido a coccidiose podem chegar ao 

redor de 14 bilhões de dólares americanos globalmente ao ano (Blake et al., 2020a). 

O uso contínuo de anticoccidianos tem o potencial de levar a alterações genéticas nas 

Eimerias, mas infelizmente ainda não temos métodos moleculares práticos para avaliar 

essas alterações. Por isso, os testes de sensibilidade aos anticoccidianos (AST) 

precisam ser realizados in vivo, o que restringe a escolha de muitas drogas e diferentes 

cepas de Eimeria para o teste (Peek and Landman, 2011). Os parâmetros avaliados 

em ASTs podem variar entre escore de lesão (Johnson and Reid, 1970), multiplicação 

de oocistos por meio de OPG (Lan et al., 2017), parâmetros de desempenho como 

conversão alimentar (CA), ganho de peso (GP) e mortalidade (Chapman, 1998), ou a 

junção de vários parâmetros em fórmulas que geram índices (Arabkhazaeli et al., 2013; 

Lan et al., 2017). 

Saber o nível de sensibilidade das diferentes Eimerias do campo de cada empresa é 

importante para tomar decisões mais assertivas quanto ao manejo rotacional das 

drogas, buscando preservar a eficácia das moléculas existentes e atingir ótimos níveis 

de prevenção da coccidiose e ganhos em produtividade. O objetivo do presente estudo 

foi avaliar a sensibilidade de isolados de E. acervulina provenientes de uma empresa 

Minas Gerais (MG), frente as principais moléculas utilizadas no mercado, por meio do 

teste de sensibilidade aos anticoccidianos. 

 
Material e Métodos 

O isolado de Eimeria acervulina utilizado para a realização do AST foi obtido a partir de 

amostras de fezes de frango de corte coletadas em uma integração no estado de Minas 

Gerais no de 2020. Foram coletadas em 6 propriedades aproximadamente 5 kg de 

fezes no total e as mesmas foram acondicionadas junto com solução de dicromato de 

potássio para manter a integridade dos oocistos. Após a coleta das fezes, os oocistos 
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foram filtrados, quantificados e identificados na sua maioria para E. acervulina para 

formar os inóculos. O processo de filtragem dos oocistos foi realizado visando uma 

maior separação da espécie alvo de Eimeria a ser empregada para a realização dos 

testes seguintes. Antes do AST, um pré-teste foi realizado para determinar a dose 

infectante que mais causava lesão com a menor mortalidade possível (80.000 oocistos 

para esse AST). Em seguida o AST foi realizado em frangos de corte (machos) alojados 

em gaiolas suspensas e livres de coccidias. Foram utilizados um total de 240 frangos, 

divididos em 10 tratamentos de 4 repetições de 6 aves cada. As aves receberam uma 

ração inicial padrão (não medicada com anticoccidiano) até os 11 dias de idades. A 

partir do 12º dia até o final do experimento, as aves receberam as respectivas rações 

medicadas com diferentes anticoccidianos nos tratamentos/grupos pré-determinados 

no delineamento experimental: T1 – Controle negativo (não medicado e não desafiado), 

T2 – Controle positivo (não medicado e infectado), T3 – Lasalocida (90 ppm), T4 – 

Maduramicina (6 ppm), T5 – Decoquinato (30 ppm), T6 – Nicarbazina + Semduramicina 

(66 ppm), T7 – Monensina (110 ppm), T8 – Salinomicina (66 ppm), T9 – Nicarbazina + 

Narasina (100 ppm) e T10 – Nicarbazina (125 ppm). Aos 20 dias de idade todas as 

aves foram pesadas, foi pesada também a sobra de ração por gaiola e calculada a 

conversão alimentar. Nesta mesma data todas as aves foram sacrificadas e 

classificadas conforme escore de lesão para E. acervulina (Johnson and Reid, 1970). 

 
Resultados e Discussão 

Os resultados de conversão alimentar, ganho de peso e a média dos escores de lesão 

obtidos estão na Tabela 1. No grupo controle negativo (T1) nenhuma das aves 

apresentaram lesão característica de E. acervulina. No grupo controle positivo (T2) 

encontramos escores de lesões 2 (12,50% das aves) e 3 (87,50% das aves). 

Quanto aos escores de lesão, a molécula decoquinato foi estatisticamente igual ao 

controle negativo e apresentou menores escores comparado as demais moléculas. Os 

tratamentos T3, T8 e T10 foram estatisticamente iguais entre si e com menores escores 

comparados aos tratamentos restantes. 

O grupo controle negativo (T1) apresentou a melhor CA, seguidos pelos tratamentos 

T5 e T10, os quais foram estatisticamente semelhantes aos tratamentos T3 e T8. Já os 

tratamentos T4, T7 e T9 não demonstraram diferença significativa em relação ao grupo 

controle positivo. 

Em relação ao ganho de peso, podemos observar novamente que o maior foi do grupo 
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controle negativo, seguido pelo T5, o qual foi semelhante ao grupo T3. Os menores 

pesos podem ser observados no grupo controle positivo e também nos grupos T4 e T7. 

 
Tabela 1 – Resultados de escores de lesão, conversão alimentar e ganho de peso nos 
diferentes tratamentos aos 20 dias de idade das aves (média ± erro padrão). 

 

Tratamento 
 

Descrição tratamento 
Escore de 

lesão 

Conversão 
Alimentar 

(kg/kg) 

Ganho de 
peso (g) 

T1 Controle negativo 
0,00A ± 

0,00 
1,246A ± 0,01 801A ± 10 

T2 Controle positivo 
2,87D ± 

0,15 
1,458E ± 0,03 651FG ± 5 

T3 Lasalocida 
2,04B ± 

0,16 
1,319BC ± 

0,05 
726BC ± 

25 

T4 Maduramicina 
2,54C ± 

0,31 
1,424DE ± 

0,05 
663EFG ± 

29 

T5 Decoquinato 
0,29A ± 

0,08 
1,292AB ± 

0,03 
737B ± 9 

T6 Nicarbazina+semiduramicina 
2,47C ± 

0,24 
1,375CD ± 

0,02 
685DE ± 

10 

T7 Monensina 
2,49C ± 

0,23 
1,445E ± 0,05 648G ± 19 

T8 Salinomicina 
2,08B ± 

0,21 
1,318BC ± 

0,04 
702CD ± 

24 

T9 Narasina+Nicarbazina 
2,45C ± 

0,43 
1,418DE ± 

0,03 
677DEF ± 

17 

T10 Nicarbazina 
2,08B ± 

0,09 
1,300AB ± 

0,04 
703CD ± 

13 
 CV (%) 11,80 0,09 2,40 

 Valor de P <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis (P 
< 0,05). 

 

Das moléculas avaliadas em nosso estudo, as do grupo T4 e T7 apresentaram menores 

efeitos sobre GP, CA, e escores de lesão comparado as outras moléculas. Isso não 

quer dizer que essas moléculas perderam totalmente sua eficácia, pois trata-se de um 

resultado observado em uma empresa, o qual pode ser afetado por diferentes 

condições de campo. De modo geral, uma perda parcial de eficácia combinada com 

aquisição de imunidade explica a continuidade da eficácia dos ionóforos no campo 

(Chapman et al., 2010). 

Já as moléculas que apresentaram os maiores efeitos sobre GP, CA, e escores de 

lesão foram as do grupo T5 e T3. Uma hipótese para este achado seria que essas 

drogas estariam “descansadas” pela baixa frequência de uso nos programas de 

anticoccidianos e que houve a restauração da sua sensibilidade. Chapman e Jeffers, 
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2015 observaram esse efeito de restauração de sensibilidade com salinomicina após 5 

lotes criados sob diferentes programas de drogas e uso de vacina. É importante 

ressaltar que em nosso estudo, os oocistos não foram propagados em aves vivas e sim 

filtrados e utilizados diretamente como inóculo, o que minimiza a seleção de oocistos. 

Muitos fatores podem interferir na patogenicidade e perfil de sensibilidade a drogas das 

Eimerias, como região, exposição prévia a outras drogas, e uso da mesma droga por 

muito tempo (Tan et al., 2017). No entanto abordagens utilizadas para detecção de 

resistência ou fatores de virulência em várias bactérias ainda não estão disponíveis 

para Eimeria (Blake et al., 2020b). Por isso, mesmo com fatores limitantes, como custo 

e procedimento lento, experimentos in vivo são a única forma de estimar o perfil de 

sensibilidade das Eimerias aos anticoccidianos (Peek and Landman, 2011). 

Embora combater a resistência aos anticoccidianos seja uma tarefa difícil, programas 

de combinação e rotação de moléculas são abordagens que ajudam prevenir ou 

postergar seu surgimento. Estritamente falando, rotacionar entre um ionóforo 

monovalente e outro pode ser considerado rotação, porém levando em consideração 

que pode existir resistência cruzada dentro de uma mesma classe de ionóforos, a 

relevância desse tipo de rotação poderia ser questionada (Gussem, 2007). A Rotação 

de moléculas, quando utilizada de forma racional ajuda restaurar a eficácia das drogas 

que temos disponíveis, pois promove um período de descanso entre moléculas 

(Chapman and Jeffers, 2015). Outro meio de restaurar a eficácia das drogas é o uso 

de vacinas vivas, pois estas alteram a população de oocistos sobre a cama com cepas 

vacinais sensíveis (Snyder et al., 2020). 

 
Conclusão 

Nosso estudo confirmou e identificou diferentes níveis de sensibilidade dos isolados de 

E. acervulina frente as 8 moléculas utilizadas. Testes de sensibilidade aos 

anticoccidianos em baterias permitem um bom diagnóstico da sensibilidade das 

Eimerias e podem servir como base na tomada de decisão para troca ou continuidade 

de moléculas mais eficazes. Mesmo que algumas moléculas continuem a não perder 

totalmente sua eficácia, a troca frequente, baseada em estudos de sensibilidade, pode 

identificar oportunidades de ganhos de performance e econômicos. 
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Introdução 

A vacinação contra as principais doenças avícolas é um componente essencial 

dos programas de sanidade em todas as granjas. Todos os anos, bilhões de doses de 

vacinas inativadas são administradas em Matrizes e Poedeiras Comerciais. Dentre os 

fatores críticos de sucesso é possível citar o armazenamento das vacinas, o manuseio 

e a necessidade, não atendida, de um processo de vacinação eficiente (ALI, et al., 

2019). 

Até o momento, o processo de vacinação injetável em aves de ciclo longo exige 

que o vacinador lide com todas as aves, o que torna o processo demorado e 

estressante para as aves e para o vacinador. Um dos principais pontos negativos da 

vacinação injetável, é o fato de ser um processo manual, trabalhoso e sujeito a erros 

(MARANGON; BUSANI, 2007). Tornar este processo o mais eficiente possível 

representa um grande desafio pois fatores humanos, como a fadiga por exemplo, 

podem afetar negativamente a precisão da dose injetada, influenciando diretamente na 

produtividade e saúde dos animais. No entanto, evidências que comprovem a influência 

do fator humano no processo de vacinação não é frequente na literatura. 

O constante desenvolvimento tecnológico na indústria avícola tem permitido o 

desenvolvimento de soluções inovadoras para melhorar os resultados de desempenho 

(DE CASTRO JUNIOR, et al., 2021). Uma solução que coloque no mercado avícola um 

dispositivo automático para realizar injeções, com capacidade de coletar dados e 

armazená-los na nuvem, deve garantir que cada ave receberá a dosagem correta, 

minimizará acidentes, reduzirá o cansaço operacional e criará índices de desempenho 

inédita, possibilitando aumentar a eficiência e eficácia do processo de vacinação, bem 

como a saúde geral da população da fazenda. 

pHi-Tech é um sistema de gerenciamento do processo de vacinação que 

possibilita a identificação e resolução de problemas durante o processo de vacinação 

através de alertas emitidos pelo sistema. Além de benefícios operacionais e geração 

de informações referentes ao processo, utilizando um sistema eletromecânico de 
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injeção temos a garantia de acurácia e precisão da dose injetada devido à retirada do 

componente humano como bomba propulsora, sendo este passível de erros por fadiga, 

por exemplo. 

Com isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a resposta imunológica de 

aves comerciais vacinadas com o sistema de vacinação pHi-Tech em comparação ao 

processo de vacinação com seringa manual. 

 
Materiais e métodos 

O presente estudo foi conduzido em uma granja comercial de recria de matrizes 

pesadas, na vacinação de 12 semanas de idade das aves. Foram escolhidos dois 

aviários para participar do teste. As aves do primeiro foram vacinadas utilizando o 

método usual na propriedade (seringa manual), e recebeu o nome de grupo controle. 

Já as aves do segundo aviário foram vacinadas através do sistema de vacinação pHi- 

Tech, e receberam o nome de grupo pHi-Tech. 

Ambos os grupos foram vacinados com o mesmo protocolo vacinal e seguindo 

a rotina normal da propriedade, com duração de um dia, e ao final do evento de 

vacinação foram selecionadas aleatoriamente vinte e cinco aves de cada grupo para 

coleta de sangue e avaliação sorológica e determinação dos títulos iniciais. Após a 

coleta de sangue as aves foram identificadas utilizando anilha plástica e pintadas com 

corante. Outra coleta de sangue foi feita nas mesmas aves após cinco semanas para 

avaliação da soroconversão. Nesta avaliação, os colaboradores não foram informados 

sobre o teste afim de evitar algum viés, principalmente nos resultados do grupo 

controle, conforme apresentado por Perelman et al (2012). 

Foram avaliados títulos de anticorpos para Doença de Newcastle (NDV), 

Pneumovírus (APV), Bronquite Infecciosa das Galinhas (IBV) e Doença de Gumboro 

(IBD). Os títulos foram mensurados através da técnica de ensaio de imunoabsorção 

enzimática (ELISA), tendo como resultado títulos mínimos (Min), médios (GMT) e 

máximos (Max), bem como o coeficiente de variação (CV). As médias (GMT) obtidas 

na sorologia foram comparadas utilizando o teste T com p < 0,05. 

 
Resultados e discussão 

As doze semanas de idade, não foi observada diferença no título de anticorpos 

para as doenças APV, IBD e NDV, o que mostra uniformidade nos títulos iniciais das 

aves, garantindo homogeneidade para o teste em questão (Figura 1). Já as dezessete 
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semanas de idade, nota-se maiores valores de GMT para as aves do grupo vacinado 

com o sistema de vacinação pHi-Tech (p<0,05). 

Os títulos médios elevados observados nas aves vacinadas com o sistema de 

vacinação pHi-Tech em relação aos títulos observados nas aves vacinadas do grupo 

controle são consequência da acurácia e garantia da dose correta injetada, o que não 

aconteceu no grupo controle, que tinha como instrumento de injeção seringas manuais. 

Tais seringas dependem do completo esvaziamento da câmara de vacina através do 

acionamento do êmbolo realizado manualmente por um humano. Sendo assim, pontos 

como fadiga podem levar à um esvaziamento parcial da câmara de vacina, e 

consequentemente injeção de dose parcial, podendo influenciar na soroconversão. 

 
 
 

Figura 1.Títulos médios de anticorpos (GMT) e Coeficientes de Variação das análises 

sorológicas das doênças de Pneumovírus (APV), Gumboro (IBD), Bronquite Infecciosa 

das Galinhas (IBV) e Newcastle(NDV), as 12 semanas (12s) e 17 semanas (17s). 

 
Além dos títulos médios mais elevados no grupo vacinado com o sistema de 

vacinação pHi-Tech, é possível notar queda no coeficiente de variação (Figura 1). Na 

doença de Gumboro, o coeficiente de variação as doze semanas era de 

aproximadamente 35%, e após o evento de vacinação reduziu para 27,3% no grupo 

controle e 13,7% no grupo pHi-Tech. De maneira semelhante, Pneumovírus também 
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apresentava CV de aproximadamente 80% as 12 semanas, havendo redução para 

35,1% e 21,9% para os grupos controle e pHi-Tech respectivamente. Esses resultados 

demonstram a importância da realização de um bom processo de vacinação, que tem 

influência direta na uniformidade dos títulos de anticorpos (SALLE, et al., 1999). 

A redução do CV dos títulos de anticorpos das aves do grupo pHi-Tech em 

relação a redução do CV dos títulos das aves do grupo controle pode ser explicada 

pela utilização de um mecanismo eletromecânico para administração das injeções. 

Este dispositivo conferiu repetibilidade e precisão as doses de vacinas administradas 

nas aves. Sendo assim, as aves vacinadas com o sistema de vacinação pHi-Tech 

apresentaram soroconversão mais uniforme. 

 
Tabela 1. Títulos mínimos (Min), médios (GMT) e máximos (Max) das análises 

sorológicas para Pneumovírus (APV), Gumboro (IBD), Bronquite Infecciosa das 

Galinhas (IBV) e Newcastle (NDV), as 12 semanas e 17 semanas. 

Vacina Grupo Idade Min GMT Max 

IBD pHi-Tech 12 906 4567 8827 

IBD pHi-Tech 17 9421 13754 19391 

IBD Controle 12 1753 4375 7777 

IBD Controle 17 4377 11675 17535 

NDV pHi-Tech 12 116 390 1798 

NDV pHi-Tech 17 599 6743 16596 

NDV Controle 12 109 359 7537 

NDV Controle 17 526 4277 12043 

IBV pHi-Tech 12 1229 5888 19205 

IBV pHi-Tech 17 2151 7451 20990 

IBV Controle 12 407 3259 11439 

IBV Controle 17 1208 4578 17927 

APV pHi-Tech 12 791 3107 13014 

APV pHi-Tech 17 11771 19797 28276 

APV Controle 12 203 2689 15921 
APV Controle 17 5338 16305 30455 

 

 
Os valores de títulos mínimos e máximos também são superiores nas aves do 

grupo pHi-Tech em comparação às aves do grupo controle (Tabela 1). Observando à 

resposta relacionada à vacina de Gumboro para as aves do grupo pHi-Tech os títulos 

mínimos e máximos foram 9421 e 19391 respectivamente, enquanto os mesmos 

valores para o grupo controle foram de 4377 e 17535. Uma possível explicação para a 

diferença de mais de 50% de títulos mínimos entre os grupos pHi-Tech e controle pode 

ser o fator humano presente no grupo controle, passível à erro relacionado a fadiga 

intrínseca ao processo de vacinação. No entanto, estudos futuros devem ser realizados 
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a fim de verificar a influência da fadiga do operador na acurácia da dose injetada, e por 

sua vez, na soroconversão das aves. 

 

Conclusão 

A utilização de um dispositivo eletromecânico para vacinação injetável de aves 

comerciais melhorou a soroconversão das aves, proporcionando tanto aumento de 

títulos de anticorpos como diminuição do coeficiente de variação. 
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Introdução 

De acordo com a ABPA (2021) o Brasil é o maior exportador de carne de frango no 

mundo, representando cerca de 28,16% de todas exportações e o consumo per capita 

nacional é de 45,27 kg/hab (ABPA, 2020). Frente a relevância do setor avícola na 

produção de alimentos torna-se essencial garantir produtos de qualidade e seguros ao 

consumidor. Neste contexto, o controle de patógenos como Salmonella spp. é 

fundamental, haja vista que este micro-organismo é responsável por toxinfecções 

alimentares relacionadas especialmente ao consumo de produtos de origem avícola, 

além de apresentar controle difícil nas granjas e expressiva capacidade de 

contaminação no frigorífico, tornando-se um desafio para a avicultura atual (BORSOI, 

2010). 

No ambiente de frigoríficos a capacidade de formação de biofilme pelos micro- 

organismos é um fator importante, por conferir resistência ao ambiente e a 

desinfetantes utilizados rotineiramente, por facilitar a adesão a superfícies das 

instalações do frigorífico (Silva, 2018). Diante disso, o objetivo deste estudo foi 

pesquisar a capacidade de formação de biofilme por Salmonella spp. isoladas de cecos 

de frangos de corte. 

 
Material e métodos 

Os isolados de Salmonella spp. (n=41) foram incubados em caldo TSB, à 35ºC, 18 a 

24h. Posteriormente, ajustou-se o inóculo na diluição 0,5 da escala de McFarland. 

Desta diluição, foi aplicado 250µL, em triplicata, em cavidades de placa de polietileno 

de 96 poços estéreis e incubado à 35ºC por 18-24h. No dia seguinte o sobrenadante 

foi descartado, a placa lavada três vezes com PBS (pH 7,2). Na sequência 250µL de 

metanol 99% foi aplicado em cada cavidade da placa e incubado a 25ºC por 15 min. 

Após a fixação, o metanol foi descartado e a placa seca a temperatura ambiente. A 

coloração foi realizada a partir do corante cristal violeta (1%) depositando 250µL em 

cada cavidade e aguardando 5 minutos, após o período, descartou-se o sobrenadante 
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e lavou-se cada poço com 250µL de água destilada estéril, previamente a leitura, foi 

descartado a água de cada poço, adicionado 250µL de ácido acético glacial (33%) e 

aguardou-se 15 minutos para aferição de densidade optica, a leitura da absorbância foi 

realizada no espectofotômetro no comprimento de onda de 630 nm (GARCIA et al., 

2017). Para mensuração do ponto de corte (DOc) foi utilizado como parâmetro três 

desvios padrão acima da DO médio do controle negativo. Desta forma, classificou-se 

as amostras em: não produtoras (DO≤DOc), pouco (DOc<OD≤2DOc), moderadamente 

(2DOc<DO≤4DOc) e fortemente produtoras (4DOc<DO). 

 
Resultados e discussão 

Dentre todas as amostras analisadas (n=41), apenas 4,9% (241) não 

produziram biofilme. Enquanto que 53,6% (2241) foram fracamente produtoras, 9,8% 

(441) apresentaram moderada produção e 31,7% (1341) forte produção de biofilme 

(Figura 1) 

 
Figura 1. Formação de biofilme por isolados de Salmonella spp. provenientes de ceco 

de frango de corte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequência de produção de biofilme por Salmonella spp. isoladas de frango de corte, classificadas em 

não produtor (2), fraco (22), moderado (4) e forte (13). 
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(42%) foram fracamente, 1137 foi moderada e nenhuma fortemente formadora de 

biofilme. Apesar da divergência em relação a prevalência, a importância destes micro- 

organismos na saúde pública é igualmente destacada pelos autores. 

Os resultados de Stepanovic et al. (2004) demonstram que 100% das amostras de 

Salmonella spp. estudadas foram produtoras de biofilme semelhante aos dados 

encontrados neste estudo, em que 95,1% foi formador de biofilme. 

A vigilância da capacidade de as bactérias produzirem biofilme é essencial, pois esse 

cenário é replicado no ambiente dos frigoríficos (SPERANZA, CORBO e SINIGAGLIA, 

2010), além de estarem correlacionados a resistência a alguns antibióticos (FARAHANI 

et al. 2018) representando importante ameaça econômica e sanitária (SPERANZA, 

CORBO e SINIGAGLIA, 2010). 

 

Conclusão 
Foi possível observar que os isolados de Salmonella spp. apresentaram capacidade de 

formação de biofilme, com prevalência de amostras com característica de fraca e forte 

produção. Estes resultados são importantes e podem alertar e orientar o emprego de 

práticas para eliminação de biofilme em plantas de abate. 
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Introdução 

 
O Brasil destaca-se na produção mundial de carne de frango, em 2020, a 

produção foi de 13,845 milhões de toneladas (ABPA, 2021). Embora o sistema de 

produção intensivo favoreça a otimização e produtividade, observa-se também que 

facilita a disseminação de patógenos e desafios sanitários. 

Neste cenário a utilização de antimicrobianos permite a manutenção de saúde 

dos plantéis, contudo o uso excessivo ou inadequado favorece a seleção de bactérias 

resistentes (OIE, 2020). Diante disso, o setor tem sido apontado como um dos 

responsáveis pela resistência a antimicrobianos (COLLIGNON; MCEWEN, 2019) e 

com isso, aumentaram as preocupações e exigências tanto governamentais quanto 

dos mercados consumidores. 

Estudos demonstram um alto perfil de resistência a antimicrobianos em isolados 

E. coli proveniente de produtos de origem avícola (ROTH et al., 2019). Koga et al. 

(2019) observaram que 79% das amostras de E. coli dos isolados de carcaças de 

frangos comercializadas na região norte do Paraná apresentavam perfil multirresistente 

aos antimicrobianos. Kanabata et al. (2019) detectaram 77,3% de resistência múltipla 

a drogas em isolados de E.coli proveniente de lesões de celulite aviária. 

Os probióticos estão sendo estudados, vistos e empregados, como forma de 

controle de patógenos estes produtos são definidos como micro-organismos vivos que 

conferem benefícios a saúde do hospedeiro quando administrados de forma adequada 

(FAO/OMS, 2002) uma vez que apresentam diferentes mecanismos de ação, que vão 

desde exclusão competitiva até a produção de metabólitos com ação antimicrobiana 

(CHUGH, KAMAL-ELDIN, 2020). Lactobacillus spp. são bactérias ácido lácticas, que 

apresentam ação probiótica e são reconhecidos como GRAS - “Generally Regarded As 

Safe” (ZAWISTOWSKA-ROJEK1 e TYSKI1, 2018). Estes micro-organismos e suas 

bacteriocinas podem ser alternativas ao uso de antimicrobianos na produção animal. 

Diante do exposto este estudo teve como objetivo avaliar o efeito antagonista de cepas 
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de Lactobacillus spp., provenientes de produto comercial, frente a diferentes isolados 

de Escherichia coli de origem avícola. 

 

 
Material e métodos 

 

Escherichia coli (n=35) foram isoladas de swabe de arrasto, swabe cloacal e 

superfície de Alphitobius diaperinus presentes no galpão de granjas de frangos de corte 

do norte do Paraná. Para tanto utilizou-se a metodologia da ISO 16654 para detecção 

de E. coli. As cepas de Lactobacillus spp. utilizadas neste estudo são derivadas de 

produto comercial. 

 

O antagonismo entre as cepas probióticas e isolados de E. coli foi avaliado pela 

técnica de Spot on the Lawn (JOTHI e SHANKAR, 2012). Primeiramente, realizou-se a 

cultura de Lactobacillus spp em caldo MRS e incubado a 37ºC por 24 H em condições 

de microaerofilia. Posteriormente o inóculo da cepa probiótica foi aplicada em agar 

MRS e incubado nas condições descritas, concomitantemente, os isolados de E. coli 

foram incubados em caldo BHI a 37°C por 24 horas. Após o período de incubação das 

amostras de Lactobacillus spp e E. coli, a cultura de E. coli, com 109 UFC/ml, foi 

inoculada na proporção 1:100 em BHI semi sólido e vertido sobre a placa de MRS 

contendo Lactobacillus spp. Incubou-se as placas a 37°C durante 24 h. No dia seguinte 

observou-se a formação de halos o qual foi mensurado e seguiu-se critérios 

estabelecidos por Adetoye et al. (2018) com classificação em cruzes, sendo: (+) de 0 a 

5 mm; (++) 6 a 11 mm, (+++) de 12 a 18 mm e (++++) acima de 18 mm. 

 
 
 

Resultados e discussão 
 

Foi possível observar que Lactobacillus spp, foi capaz de formar halos de 

inibição em 100% das amostras de E.coli testadas, com predomínio de halos maiores 

que 5 mm até 18 mm. Em 60% (21/35) os halos formados mediram de 6 a 11 mm, 

corroborando com o estudo de Jothi et al. (2012), que obteve halos com mensuração 

entre 7 e 9 mm com Lactobacillus spp frente E. coli. (Figura 1). 

Garriga et al.,(1998) realizaram um estudo avaliando a eficácia de diferentes 

cepas de Lactobacillus spp frente a E. coli CTC1028 e 100% das cepas testadas 

apresentaram o mesmo resultado, duas cruzes de inibição, enquanto no estudo atual, 
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observamos resultados com maior heterogenia, sendo 60% (22/35) com duas cruzes 

de inibição, 37,14% (13/35) com três cruzes (13/35) e apenas 2,86% com uma cruz 

(1/35). 

 
 
 

Figura 1 – Distribuição dos de halos de inibição (mm) produzido por Lactobacillus spp 

frente a E. coli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A provável ação inibidora do Lactobacillus spp. pode ser em decorrência da 

diminuição do pH e ação do ácido lático, bem como produção de bacteriocinas 

semelhante ao observados por PEREIRA e GOMEZ (2007). 

Conclusão 
 

Foi possível observar a ação inibidora de Lactobacillus spp. sobre os isolados de E.coli 

resistente a antimicrobianos, indicando ser uma forma possível forma de controle deste 

patógeno. 
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Introdução 

O controle da Doença de Gumboro (DG) é, ainda hoje, um dos maiores desafios da 

indústria avícola. Por se tratar de um vírus altamente resistente, as medidas de 

biosseguridade adotadas normalmente não são tão eficazes para o seu controle (DEY, 

et al., 2019). Um dos principais pontos para o controle da DG é a imunização das aves 

reprodutoras para que estas transmitam anticorpos para sua progênie durante o 

período de postura, garantindo maior segurança nos primeiros dias de vida das aves, 

momento em que o vírus de Gumboro se mostra mais perigoso devido ao 

desenvolvimento do sistema imune (TESHOME, et al., 2015). 

O programa vacinal das matrizes contra Gumboro deve incluir vacinas vivas 

atenuadas, como primo-vacinação, gerando resposta imune humoral e celular e 

posteriormente vacinas inativadas, ao fim da recria, com objetivo de aumentar os níveis 

de anticorpos e mantê-los altos durante todo o período de produção (MÜLLER, et al., 

2012). Ao se utilizar vacinas vivas atenuadas, deve-se optar por uma vacina com alto 

poder imunogênico, mas que não produza lesões muito severas ao parênquima da 

Bursa de Fabricius (BF) (MUNIZ, et al., 2018), para que não haja o comprometimento 

da resposta imune para outras enfermidades. 

As vacinas de “imunocomplexo natural” são vacinas vivas de vírus livre, utilizadas 

contra a DG ainda no incubatório via in ovo ou subcutânea e a replicação do vírus 

vacinal se inicia, aproximadamente, 3 semanas após sua aplicação. Este período, 

provavelmente, é devido a interação entre o antígeno vacinal e os anticorpos maternos 

da ave. Mas este processo não neutraliza a replicação do vírus vacinal, somente atrasa 

o início da imunidade fornecido pela vacina (ASHASH, et al., 2019) concomitante à 

redução de imunidade proporcionada pelos anticorpos maternos. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o uso de uma nova tecnologia de vacina contra a 

DG em matrizes e observar a dinâmica da resposta vacinal com relação à colonização 

da BF, soroconversão e seu impacto na resposta imune para a doença de Newcastle. 

 
 

Materiais e métodos 
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O presente estudo foi realizado em uma granja de matrizes pesadas localizada no 

Paraná - Brasil, no ano de 2020. Para esse estudo foram vacinadas com MB-1, 

aproximadamente 158.000 aves, reprodutoras, fêmeas e machos da linhagem Cobb. 

Foi selecionado um aviário do núcleo para ser monitorado, onde estavam alojadas 

aproximadamente 22.400 aves fêmeas e as colheitas de materiais foram sempre 

realizadas no mesmo aviário. 

As aves foram vacinadas pela via in ovo no 18º dia de vida, ainda no incubatório, com 

MB-1, contra a doença de Gumboro. O programa vacinal contra Gumboro ainda 

contempla uma dose de vacina viva no campo com o uso de tAbic M.B. via água de 

bebida na 13ª semana, além de uma vacina inativada na 18ª semana. O programa 

vacinal contra a doença de Newcastle contemplou 1 dose na 1ª semana de vida, 1 dose 

na 4ª semana, 1 dose na 7ª semana e 1 dose na 15ª semana, além de uma vacina 

inativada na 18ª semana. Sendo as vacinas vivas realizadas com vacina estirpe V.H. 

Para as análises de biologia molecular foram colhidas amostras de Bursa de Fabricius 

(BF) através de prints em FTA card, nas idades de 18, 26, 33 e 42 dias e enviadas ao 

laboratório em pool de 4 órgãos. Foi utilizada a técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase/ Polimorfismo de Comprimento de Fragmentos de Restrição (PCR/RFLP) 

para identificação da estirpe viral de Gumboro presente nas amostras através da 

análise da região hiper variável da proteína VP2. 

Para as análises de histopatologia foram colhidas as amostras de BF das aves, nas 

idades de 18, 26, 33 e 42 dias. As amostras foram colhidas, embebidas em solução de 

formalina a 10% e enviadas ao laboratório em pools de 5 amostras. Após preparo das 

lâminas, as amostras foram avaliadas e o grau de lesão dos órgãos foi indicado. As 

lesões de BF foram identificadas de acordo com o preconizado pela European 

Pharmacopoeia para depleção linfoide, onde os escores variam de 0 a 5, sendo: 0 sem 

lesão; 1 (1% a 25% de depleção linfoide); 2 (26% a 50% de depleção linfoide); 3 (51% 

a 75%) de depleção linfoide; 4 (76% a 99%) de depleção linfoide e 5 (100% de depleção 

linfoide). 

Para as análises sorológicas, foram colhidas 20 amostras de sangue nas idades de 

1, 18, 26, 33 e 42 dias e 8, 10, 12 e 17 semanas. As amostras foram enviadas ao 

laboratório e submetidas às análises sorológicas para Gumboro e Newcastle através 

da técnica de ELISA indireto utilizando o kit Idexx. Os títulos médios de anticorpos 

foram compilados para melhor avaliação da curva sorológica. 

Resultados e discussão 
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Os resultados obtidos na biologia molecular mostram através das coletas de 18 e 26 

dias que o vírus vacinal ainda não havia alcançado a BF. Os resultados de 

histopatologia confirmam este resultado, uma vez que nas coletas de 18 e 26 dias o 

escore de depleção linfoide foi 1. Já nas coletas de 33 e 42 dias, o vírus vacinal foi 

encontrado na BF e sua replicação pode ser observada através do resultado de 

histopatologia com escore de depleção linfoide 3 (Tabela 1). Estes resultados divergem 

da pesquisa de Ashash, et al. (2019), em que foi encontrado com 24 dias, o vírus 

vacinal de MB-1 na BF de frangos de corte. Entretanto, deve-se considerar que a meia- 

vida dos anticorpos maternos nas aves de ciclo longo é maior (5 a 6 dias, contra 3 dias 

nos frangos de corte), o que faz com que sua queda seja mais lenta e, 

consequentemente, a proteção seja mais duradoura (MÜLLER, et al., 2012). 

Os resultados de depleção linfoide (Tabela 1) são similares aos observados por 

Muniz, et al. (2018). Estes autores avaliaram uma vacina viva de imunocomplexo contra 

a DG que resultou em uma média de depleção linfoide na BF de 2,4 na escala de 

Muskett, que é um método com parâmetros de avaliação diferente, mas que se 

assemelha em alguns aspectos ao preconizado pela European Pharmacopoeia. 

 

Tabela 1. Resultados obtidos por biologia molecular (PCR/RFLP) e histopatologia de 
amostras de Bursa de Fabricius em diferentes idades 

 

Idade Histopatologia de Bursa de Fabricius Resultado PCR para Gumboro 

18 dias Depleção linfoide escore 1 Negativo 

26 dias Depleção linfoide escore 1 Negativo 

33 dias Depleção linfoide escore 3 GM11 Phibro MB 

42 dias Depleção linfoide escore 3 GM11 Phibro MB 

 

 
Os resultados sorológicos para Gumboro (Gráfico 1), mostram a queda natural dos 

anticorpos maternos até os 26 dias, com uma tendência de início de soroconversão 

aos 33 dias que se confirma a partir dos 42 dias. Esses resultados corroboram com o 

encontrado na biologia molecular e histopatologia. Também confirmam o observado 

por Ashash, et al. (2019) que demonstraram que a replicação do vírus não acontece 

instantaneamente após a vacinação, mas sim após algum tempo. É possível observar 

também que não houve grandes variações nos níveis médios de anticorpos até a 17ª 

semana, mesmo após a vacinação com vacina viva na 13ª semana. Isto pode indicar 

que MB-1 proporcionou níveis de anticorpos satisfatórios e que, provavelmente, não 

seria necessária dose de reforço com vacina viva no campo. Além disso, os resultados 



267  

sorológicos mostram que a partir dos 42 dias 100% das aves avaliadas haviam 

soroconvertido, ou seja, nenhuma considerada negativa (grupo 0 no ELISA). 

Gráfico 1. Resultados sorológicos obtidos por ELISA para a Doença de Gumboro 
(títulos médios) 

 

Os resultados sorológicos para a doença de Newcastle mostram também a queda 

natural dos anticorpos maternos até os 33 dias, com tendência de início de 

soroconversão a partir dos 42 dias (Gráfico 2). Observa-se também que os títulos 

médios são constantes até a 17ª semana. Esses achados, corroboram com o que foi 

encontrado por NGUYEN, et al. (2018), ao avaliar o efeito de uma vacina da estirpe 

M.B. sobre a resposta sorológica da vacinação contra Newcastle, observou que a 

vacina com a estirpe M.B. não influenciou negativamente, e naquele teste, teve 

resultados superiores quando comparados a grupos vacinados com uma vacina da 

estirpe W2512 de Gumboro. 

Gráfico 2. Resultados sorológicos obtidos por ELISA para a Doença de Newcastle 
(títulos médios) 

Conclusão 
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Com o presente estudo foi possível concluir que MB-1 se mostrou segura para o uso 

em matrizes, uma vez que não interferiu na soroconversão contra a doença de 

Newcastle. Além disso, foi possível observar que a replicação do vírus vacinal de MB- 

1 não aconteceu logo após a aplicação, mas sim, aproximadamente, aos 33 dias e o 

início da imunidade ativa aos 42 dias, através da soroconversão. 
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Introdução 

A Doença de Gumboro (DG) é, ainda hoje, uma das principais doenças que 

acometem os lotes industriais de aves mesmo com eles sendo amplamente vacinados, 

principalmente pelos efeitos subclínicos e imunossupressores gerados (JACKWOOD, 

et al., 2018). O vírus da DG (Avibirnavirus) tem tropismo por linfócitos B imaturos e a 

infecção pelo vírus leva a uma perca permanente (quando em aves jovens) ou 

temporária (no caso de aves mais velhas) no repertório de linfócitos B pelas aves, 

piorando a resposta imune humoral e deixando-as susceptíveis à infecção por outros 

patógenos e até mesmo reduzindo o desempenho zootécnico dos lotes (MICHEL; 

JACKWOOD, 2017). 

Um dos principais pontos da vacinação para controlar a DG é reduzir a janela 

imunológica (tempo entre a queda dos anticorpos maternos e indução de resposta 

imune ativa), com objetivo de limitar o período em que as aves estarão susceptíveis 

aos vírus de campo. As tecnologias de vacinas para incubatório contra a DG surgiram 

com o objetivo de reduzir a janela imunológica e gerar maior confiabilidade no processo 

de vacinação, bem como uma proteção mais eficiente. Entretanto, dentre as 

tecnologias de vacinas, existem diferenças entre o período de início de resposta imune 

ativa. Dentre as principais tecnologias podemos citar as vacinas de imunocomplexo, as 

vacinas vetorizadas (MÜLLER, et al., 2012) e uma nova proposta de categoria, as 

vacinas vivas (ASHASH, et al., 2019) também chamadas de “imunocomplexo natural”. 

As vacinas de imunocomplexo são resultado da ligação, feita em laboratório, de 

determinada quantidade de antígenos (nesse caso o vírus de Gumboro) à anticorpos 

específicos. Já as vacinas vetorizadas, possuem como vetor um herpesvirus de perus 

(HVT) expressando o gene VP2 do vírus de Gumboro, ao se replicar (MUNIZ, et al., 

2018). As “vacinas de imunocomplexo natural” são vacinas vivas, de vírus livre, mas 

que ao ser aplicada pela via in ovo ou subcutânea, não inicia o seu processo de 

replicação instantaneamente, e sim, após aproximadamente 3 semanas, 

provavelmente pela interação entre o antígeno vacinal e os anticorpos maternos da 

ave, onde eles atrasam mas não neutralizam a replicação do vírus vacinal (ASHASH, 
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et al., 2019). 

O objetivo deste estudo foi verificar se a tecnologia da vacina contra a DG pode 

influenciar na taxa de recuperação da estirpe vacinal através de biologia molecular, 

bem como realizar um levantamento epidemiológico com relação as estirpes de 

Gumboro considerando os diferentes programas vacinais. 

 
Materiais e métodos 

O presente estudo foi realizado em aves comerciais de corte (frangos de corte) e para 

isso, foram colhidas amostras de Bursa de Fabricius (BF) de aves provenientes de 

diferentes regiões do Brasil (Sul, Sudeste e Nordeste), com diferentes programas 

vacinais contra a Doença de Gumboro, no ano de 2020. Os lotes foram escolhidos de 

acordo com sinais sugestivos de infecções pelo vírus de Gumboro ou histórico de 

queda de desempenho. Para cada lote e idade, as amostras de BF foram colhidas e 

enviadas ao laboratório em pool de 5 órgãos. As coletas foram realizadas com o auxílio 

de FTA card, onde eram feitos prints das amostras de BF neste material, e 

posteriormente enviados para análise de biologia molecular pela técnica de Reação em 

Cadeia da Polimerase/ Polimorfismo de Comprimento de Fragmentos de Restrição 

(PCR/RFLP) para identificação da estirpe viral de Gumboro presente nas amostras 

através da análise da região “hiper variável” da proteína VP2. 

Para avaliar o momento de colonização da BF pela estirpe vacinal, as colheitas foram 

realizadas em duas faixas etárias distintas: idade 1 (18 a 26 dias) e idade 2 (31 a 46 

dias) (Tabela 1). No geral, foram colhidas 49 amostras (pools) de aves vacinadas com 

MB-1 (vacina de imunocomplexo natural), pertencente ao grupo molecular (GM) 11, 

estirpe MB, sendo 33 amostras da idade 1 e 16 da idade 2; 28 amostras de aves 

vacinadas com uma vacina vetorizada, pertencente ao GM9, sendo 14 amostras na 

idade 1 e 14 na idade 2; 16 amostras de aves vacinadas com uma vacina de 

imunocomplexo, pertencente ao GM3, estirpe W2512, sendo 10 amostras da idade 1 e 

6 da idade 2, e 10 amostras de aves vacinadas com uma vacina de imunocomplexo, 

pertencente ao GM3, estirpe V877, onde só foram realizadas colheitas na idade 1, 

totalizando 103 amostras (pools). Os resultados foram compilados, tabulados e 

avaliados através de sua frequência total por programa vacinal e por idade. 
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Tabela 1. Relação do número de amostras colhidas por idade e por programa vacinal 
 

 
Tecnologia da vacina 

Nº de 
amostras 
(idade 1) 

Nº de 
amostras 
(idade 2) 

Nº de 
amostras 

(total) 

Imunocomplexo natural (MB-1) 33 16 49 

Vetorizada 14 14 28 

Imunocomplexo W2512 10 6 16 

Imunocomplexo V877 10 0 10 

Total 67 36 103 

 
Resultados e discussão 

Nos resultados da idade 1, foi possível observar que das 33 amostras de aves 

vacinadas com MB-1, em 29 (88%) foi recuperada a estirpe vacinal, em 3 (9%) o 

resultado foi infecção mista e em 1 (3%) o resultado foi negativo. Nas aves vacinadas 

com a vacina vetorizada, das 14 amostras, 6 (43%) tiveram resultado negativo, em 4 

(29%) foi recuperada a estirpe MB, em 2 (14%) foram recuperadas estirpes de campo 

do GM15 e em 2 (14%) foi recuperada a estirpe vacinal GM9. Nas aves vacinadas com 

a vacina de imunocomplexo estirpe W2512, das 10 amostras, 4 (40%) tiveram resultado 

negativo, em 3 (30%) foi recuperada a estirpe vacinal, e em 3 (30%) foram recuperadas 

estirpes de campo do GM15. Já nas aves que receberam a vacina de imunocomplexo 

estirpe V877, das 10 amostras, em 5 (50%), foram recuperadas estirpes de campo do 

GM15, em 4 (40%) foi observada infecção mista, e em 1 (10%) foi recuperada a estirpe 

vacinal (Tabela 2). 

Tabela 2. Resultados obtidos por biologia molecular (PCR/RFLP) de lotes vacinados 
com diferentes tecnologias de vacinas contra a Doença de Gumboro com idade entre 
18 e 26 dias (idade 1) 

 
 

Tecnologia da vacina 

 
Nº de 

amostras 

 
Negativo 

nº (%) 

 

GM11 

Phibro 

MB nº (%) 

 
GM9 

nº (%) 

 

GM3 

W2512 

nº (%) 

 

GM3 

V877 

nº (%) 

 
GM15 

nº (%) 

 

Infecção 

mista 

nº (%) 
 

Imunocomplexo natural (MB-1) 33 1 (3%) 29 (88%) - - - - 3 (9%) 

Vetorizada 14 6 (43%) 4 (29%) 2 (14%) - - 2 (14%) - 

Imunocomplexo W2512 10 4 (40%) - - 3 (30%) - 3 (30%) - 

Imunocomplexo V877 10 - - - - 1 (10%) 5 (50%) 4 (40%) 
 

 

Já em relação a idade 2 (Tabela 3), foi possível observar que das 16 amostras de 

aves vacinadas com MB-1, em 14 (87%) foi recuperada a estirpe vacinal e em 2 (13%) 

o resultado foi infecção mista. Nas aves vacinadas com a vacina vetorizada, das 14 

amostras, 5 (36%) tiveram resultado negativo, em 3 (21%) obteve-se infecção mista, 

em 2 (14%) foi encontrada a estirpe MB, em 2 (14%) foi recuperada a estirpe W2512, 

e em 2 (14%) foram recuperadas estirpes de campo do GM15. Nas aves vacinadas 
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com a vacina de imunocomplexo estirpe W2512, das 6 amostras, em 5 (83%) foi 

recuperada a estirpe vacinal e em 1 (17%) foram recuperadas estirpes de campo do 

GM15. 

Tabela 3. Resultados obtidos por biologia molecular (PCR/RFLP) de lotes vacinados 
com diferentes tecnologias de vacinas contra a Doença de Gumboro com idade entre 
31 e 46 dias (idade 2) 

 

Tecnologia da vacina 

 
Nº de 

amostras 

 
Negativo 

nº (%) 

GM11 

Phibro 

MB nº (%) 

 
GM9 

nº (%) 

GM3 

W2512 

nº (%) 

GM3 

V877 

nº (%) 

 
GM15 

nº (%) 

Infecção 

mista 

nº (%) 

Imunocomplexo natural (MB-1) 16 - 14 (87%) - - - - 2 (13%) 
 

Vetorizada 14 5 (36%) 2 (14%) - 2 (14%) - 2 (14%) 3 (21%) 
 

Imunocomplexo W2512  6 - - - 5 (83%) - 1 (17%) - 

Imunocomplexo V877 -  - - -  - -  - - 

 

Com os resultados obtidos foi possível observar diferenças no momento de 

colonização da BF pelas estirpes vacinais nas diferentes tecnologias de vacinas contra 

a DG. Nas aves vacinadas com vacinas de imunocomplexo, nota-se, nas colheitas mais 

precoces (idade 1), que houve um baixo percentual de recuperação da estirpe vacinal. 

Esse resultado se assemelha com o encontrado por Muniz, et al. (2018), ao avaliarem 

105 amostras de BF de aves entre 25 e 35 dias, em 22 (21%) foram recuperadas as 

estirpes vacinais. Isso pode estar relacionado à tecnologia da vacina de 

imunocomplexo, em que o vírus só é livre para iniciar sua replicação após a 

desnaturação dos anticorpos maternos (SEDEIK, et al., 2019). Já nas aves vacinadas 

com MB-1, observa-se que desde a primeira colheita (idade 1), obteve-se um alto 

percentual de recuperação da estirpe vacinal, de 88%, que também foi observado na 

idade 2 (87%). Esse resultado se assemelha ao encontrado por Ashash, et al. (2019), 

onde MB-1 se mostrou 4 dias mais precoce na colonização da BF, quando comparado 

à uma vacina de imunocomplexo. 

Foi possível observar nos resultados da vacina vetorizada um baixo percentual de 

recuperação da estirpe vacinal, o que pode ser explicado pela ausência do vírus vivo 

de Gumboro (tornando plausível os resultados negativos) e a baixa capacidade de 

transmissão horizontal do HVT (MUNIZ, et al., 2018). Um outro fato que atrai atenção 

nestes achados são a prevalência das estirpes de campo do GM15. Foi possível 

observar a presença da estirpe de campo em todos os grupos, com exceção das aves 

vacinadas com MB-1. Esse fato pode estar relacionado com a velocidade de replicação 

da estirpe uma vez que as estirpes do GM15 mostraram capacidade de colonizar 

precocemente a BF das aves, o que mostra a dificuldade das diferentes tecnologias de 

vacinas no controle das estirpes variantes da DG (BOUDAOUD, et al., 2016) como as 
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do GM15. 

Conclusão 

Foi possível observar diferença entre o momento de colonização da BF pelas 

diferentes estirpes e tecnologias de vacinas contra a DG. Observou-se também a 

presença de estirpes de campo do GM15 em todos os grupos avaliados com exceção 

dos grupos vacinados com MB-1. MB-1 mostrou grande capacidade de colonização 

precoce da BF e maior taxa de recuperação da estirpe vacinal e isso pode estar 

relacionado com a não recuperação das estirpes de campo do GM15. Isso pode trazer 

como resultado uma eficaz colonização do ambiente e interrupção do ciclo de estirpes 

“selvagens” de Gumboro no campo ao longo do tempo. 
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Introdução 

A Doença de Gumboro (DG) é uma das principais causas de perdas econômicas na 

indústria avícola, o primeiro relato de ocorrência é datado de 1957 em Gumboro, 

Delaware, nos Estados Unidos (CHANSIRIPORNCHAI; SASIPREEYAJAN, 2009). Por 

acometer principalmente aves jovens é importante que a ave esteja sempre protegida 

por anticorpos maternos nos primeiros dias de vida e pelos induzidos por resposta 

imune ativa através de vacinação logo que os anticorpos maternos diminuam 

(BUBLOT, et al., 2007). A vacinação é efetiva no controle da DG quando realizada no 

momento correto. Entretanto, deve-se levar em consideração os efeitos dos anticorpos 

maternos nas primeiras semanas de vida das aves e como eles interagem com os 

antígenos vacinais (MUNIZ, et al., 2018). 

Nos dias atuais, a vacinação contra a DG é realizada na maioria das vezes ainda no 

incubatório com diversas tecnologias de vacinas diferentes contra a DG. Dentre as 

principais tecnologias, podemos citar as vacinas de imunocomplexo, que contém a 

combinação do vírus vivo atenuado de Gumboro, à anticorpos específicos (MUNIZ, et 

al., 2018). Uma nova categoria são vacinas vivas de vírus livre, utilizadas no incubatório 

via in ovo ou subcutânea, em que a replicação do vírus vacinal se inicia, 

aproximadamente, 3 semanas após sua aplicação (ASHASH, et al., 2019), categoria 

essa chamada de “imunocomplexo natural”. 

O objetivo deste trabalho foi comparar as respostas imunes induzidas pelas vacinas 

vivas de imunocomplexo e as vivas de vírus livre contra a DG, relacionando os achados 

de biologia molecular e sorologia, em pintos com diferentes níveis de anticorpos 

maternos, em duas diferentes regiões Brasil. 

 
Materiais e métodos 

O presente estudo foi realizado em duas diferentes regiões do Brasil, no ano de 2020. 

Foram selecionadas oito granjas de frangos de corte, quatro na região Sudeste e quatro 

granjas na região Nordeste, para acompanhamento e avaliação conforme a vacina 

utilizada nos lotes. Em duas granjas da região Sudeste e duas da região Nordeste 

foram alojados lotes vacinados com uma vacina imunocomplexo convencional, estirpe 

W2512 (ICX) e em duas granjas da região Sudeste e duas da região Nordeste os lotes 
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foram vacinados com vacina de imunocomplexo natural, estirpe MB (MB-1). 

Foram colhidas amostras de Bursa de Fabricius (BF) nas idades de 18, 24 e 32 dias 

para análises moleculares. Para as análises de biologia molecular, as amostras foram 

colhidas com auxílio de FTA card e enviadas ao laboratório em pools de 5 órgãos. Para 

identificação da estirpe viral de Gumboro presente nas amostras foi utilizada a técnica 

de Reação em Cadeia da Polimerase/ Polimorfismo de Comprimento de Fragmentos 

de Restrição (PCR/RFLP). 

Para as análises sorológicas, foram colhidas aproximadamente 20 amostras de 

sangue nas idades de 1, 18, 24, 32 e 41 dias de vida. As amostras foram submetidas 

às análises sorológicas para Gumboro através da técnica de ELISA indireto utilizando 

o kit Idexx. Os títulos médios geométricos (GMT) de anticorpos e percentual do 

coeficiente de variação (CV) foram compilados para melhor avaliação da curva 

sorológica. A colheita das amostras oscilou em 3 dias na faixa etária das aves para 

melhor adaptação à rotina das granjas (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Grupos experimentais 

 

Lotes Região Vacina 
  Coletas  

Sorologia Biologia molecular 

1 e 2 Sudeste ICX   

3 e 4 Sudeste MB-1 1, 18, 24, 32 e 
41 dias 

18, 24 e 32 dias 
5 e 6 Nordeste ICX 

7 e 8 Nordeste MB-1   

 
Resultados e discussão 

Os lotes analisados na região Sudeste apresentaram títulos de anticorpos maternais 

(1º dia) mais baixos, quando comparados aos lotes da região Nordeste, com GMT de 

1.893 e 5.318, respectivamente (Gráficos 1 e 2). Também foi possível observar a 

diferença de títulos de anticorpos entre os lotes ao final, onde os lotes do Sudeste 

tiveram títulos de anticorpos mais altos. Esses resultados sugerem que os lotes 

avaliados da região Nordeste, tiveram um atraso no início da imunidade ativa 

proveniente da vacinação, uma vez que ambas as vacinas dependem da cinética dos 

anticorpos maternos para o início da replicação. O início da imunidade ativa decorrente 

da vacinação aconteceu em momentos distintos nos diferentes grupos. Nos lotes 7 e 

8, que receberam a vacina MB-1, foi possível observar um início de imunidade mais 

precoce do que o observado nos lotes 5 e 6, o que corrobora com os achados de 

ASHASH, et al. (2019). 
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Gráfico 1. Resultados de sorologia (GMT e CV) para Gumboro (ELISA Idexx) - Lotes 1 

e 2 em azul e 3 e 4 em verde, localizados na região Sudeste do Brasil. 

 

Gráfico 2. Resultados de sorologia (GMT e CV) para Gumboro (ELISA Idexx) - Lotes 5 

e 6 em azul e 7 e 8 em verde, localizados na região Nordeste do Brasil. 

 

Nos resultados de biologia molecular obteve-se diferentes taxas de recuperação da 

estirpe vacinal entre os grupos. Para os lotes 1 e 2 da região Sudeste, obteve-se 16%, 

já para os lotes 3 e 4, 83%. Para os lotes 5 e 6 da região Nordeste, obteve-se 50%, já 

para os lotes 7 e 8, 83% (Tabela 2). Nos lotes da região Sudeste houve recuperação 

das estirpes variantes do GM15 em 67% nas amostras dos grupos 1 e 2 (ICX), 

indicando um alto desafio contra a DG na região, o que pode ter influenciado na 

soroconversão. 
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Tabela 2. Taxa de recuperação das estirpes virais de Gumboro nos lotes avaliados 
 

Lote 
s 

Região 
Vacin 

a 
GM11 Phibro 

MB 
GM3 

W2512 
Negativ 

o 
Infecção 

Mista 
GM1 

5 

1 e 2 Sudeste ICX - 16% 17% - 67% 

3 e 4 Sudeste MB-1 83% - - 17% - 

5 e 6 
Nordest 

e 
ICX - 50% 50% - - 

7 e 8 
Nordest 

e 
MB-1 83% - 17% - - 

 
Nos lotes com títulos maternais mais altos (5, 6, 7 e 8), não houve recuperação 

de estirpes de campo, indicando que pode haver uma maior proteção das aves nos 

primeiros dias de vida, diferentemente do observado nos lotes 1 e 2, onde tinham títulos 

de anticorpos maternais mais baixos e foram recuperadas estirpes de campo já com 

18 dias de vida (Tabela 3). Os títulos mais baixos ao final da vida dos lotes 5, 6, 7 e 8, 

podem indicar uma menor pressão de infecção, que corrobora com os dados obtidos 

na biologia molecular. 

 
Tabela 3. Resultado da biologia molecular (PCR/RFLP) por lote e idade de coleta. 

 

Lote Vacina Região 18 dias 24 dias 32 dias 

1 ICX Sudeste GM15 GM15 GM15 
2 ICX Sudeste GM15 Negativo GM3 W2512 
3 MB-1 Sudeste GM11 Phibro MB GM11 Phibro MB GM11 Phibro MB 
4 MB-1 Sudeste GM11 Phibro MB Infecção mista GM11 Phibro MB 
5 ICX Nordeste Negativo GM3 W2512 GM3 W2512 
6 ICX Nordeste Negativo Negativo GM3 W2512 
7 MB-1 Nordeste Negativo GM11 Phibro MB GM11 Phibro MB 
8 MB-1 Nordeste GM11 Phibro MB GM11 Phibro MB GM11 Phibro MB 

 
A recuperação da estirpe vacinal Phibro MB (GM11) descritos na tabela acima, 

corrobora com o observado por Ashash, et al. (2019), onde encontraram a colonização 

da BF mais precoce quando comparado a vacinas de imunocomplexo convencional. A 

alta recuperação de estirpes do GM15, observado nos lotes 1 e 2 (ICX) pode ocorrer 

pelo fato desta estirpe ser de rápida colonização da BF o que pode dificultar o controle 

pela maioria das vacinas (BOUDAOUD, et al., 2016). 

Os resultados sorológicos e de biologia molecular são complementares. Tanto 

nos lotes com baixos níveis de anticorpos maternos (Sudeste) como nos de altos títulos 

(Nordeste) foi possível observar a estabilidade da soroconversão com 32 dias nos lotes 

vacinados com MB-1, com seu estímulo inicial na idade de 24 dias. Isso pode ser 
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justificado devido a precocidade na colonização da BF e na indução da resposta imune 

ativa pela estirpe MB (ASHASH, et al., 2019). Nota-se também, além da estabilidade 

de títulos desde os 32 dias, o CV mais baixo nas amostras de 41 dias. 

A vacina de “imunocomplexo natural” mostrou comportamentos distintos entre 

os grupos, demonstrando que seu modo de ação depende da cinética dos anticorpos 

maternos, assim como demonstrado por Rosenzweig, et al. (2019). 

 
Conclusão 

Os grupos com o nível de anticorpos maternos mais baixo (região Sudeste), 

demonstraram uma soroconversão mais precoce com os diferentes tipos de vacina, e 

títulos mais elevados à idade de abate. No caso das aves com alto nível de anticorpos 

maternos (região Nordeste), a soroconversão foi mais tardia, porém, cerca de 4 dias 

mais precoce no grupo vacinado com a vacina de imunocomplexo natural. A 

precocidade da vacina de “imunocomplexo natural” pode ter colaborado para a não 

ocorrência de estirpes de campo nos grupos com baixos títulos maternais. Os títulos 

sorológicos dos lotes 1 e 2 podem ter sofrido influência dos desafios de campo, 

demonstrados pela biologia molecular. 
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Introdução 

A avicultura é a produção animal que tem como característica marcante a constante e 

acelerada evolução. Esse desenvolvimento permanente faz com que os resultados 

produtivos dessa atividade sejam cada vez melhores, como exemplo temos a produção 

de ovos por galinha poedeira, que na década de 60 era de 240 ovos por ave e na 

década atual é em torno de 500 ovos por ave. (BECK, 2018) 

``Nas últimas décadas a evolução da avicultura brasileira posicionou este segmento 

como um dos mais fortes da agroindústria nacional´´ (SCHEUERMANN et al. 2015). E 

com isso, os produtos oriundos do setor avícola, basicamente carnes e ovos, se 

tornaram essenciais para a alimentação de qualidade da população brasileira. 

Os avanços obtidos dentro da atividade avícola vieram de diversas áreas 

correlacionadas como genética, nutrição, manejo, ambiência e sanidade. Dentre essas 

áreas, a genética tem uma contribuição maior nas melhorias em resultados zootécnicos 

e financeiros dentro da avicultura. 

A sanidade não tem o mesmo impacto na progressão dos resultados zootécnicos, mas 

é de suma importância para manter os mesmos. Diversas vezes na história da 

avicultura, doenças ameaçaram fortes regressões da atividade e ações sanitárias, 

principalmente os surgimentos e aplicações de vacinas, atenuaram os prejuízos. 

As seleções feitas nas casas genéticas têm como principal objetivo a escolha de aves 

com melhor desempenho zootécnico para que possam passar essas características 

genéticas para suas proles e assim consecutivamente, até que essas cheguem nas 

aves que estão no final da cadeia. 

Além das seleções, os estudos dos genomas têm grande importância dentro dos 

trabalhos das casas genéticas, como exemplo temos a descoberta da associação do 

complexo maior de histocompatibilidade (MHC) com a capacidade das aves em serem 

resistentes as doenças (LEDUR, 2002). O melhor entendimento do material genético 

das aves e suas expressões fazem com que as empresas genéticas evoluam seus 

produtos de forma mais assertiva. 

As seleções que formaram as linhagens da atualidade, por consequência deixaram 



280  

essas aves com características fisiológicas diferentes entre linhagens de empresas 

concorrentes e até mesmo da mesma empresa. Com isso, surge o questionamento no 

mercado de qual é o impacto dessas mudanças fisiológicas nas respostas imunes 

dessas aves. 

O propósito desse trabalho é comparar através de testes sorológicos, Elisa e inibição 

de hemaglutinação (HI), as respostas imunes de duas linhagens de galinhas 

poedeiras, Azur e Hisex white, após a vacinação com vacina inativada, com as frações 

para imunização de bronquite infecciosa (IBV), doença de Newcalste (NDC), EDS – 

Adenovírus (FAV) e Coriza infecciosa. 

 
Material e métodos 

Para a realização desse estudo comparativo foram alojadas duas linhagens, 708 aves 

Hisex white e 104 aves Azur, ambas do grupo Hendrix, com 13 aves por gaiola no 

aviário experimental de poedeiras da USP de Pirassununga/SP. As duas linhagens 

tiveram condições de nutrição, orientações de manejo e estrutura idênticas. 

Os dois tratamentos, Hisex white e Azur, receberam o mesmo programa de vacinação 

com vacinas para doença de Marek, doença de Gumboro, Bronquite infecciosa, doença 

de Newcastle, Bouba aviaria, Coriza infecciosa, Encefalomielite aviária e Pneumovírus 

aviário. 

Além das vacinas citadas, as aves também receberam com 14 semanas a vacina 

inativa com as frações IBV, NDC, FAV e Coriza infecciosa. 

Após a aplicação da vacina inativada, foram coletadas 16 amostras de sangue por 

tratamento (Hisex white e Azur) com 18 semanas (4 semanas após a vacina inativada) 

e 22 semanas (8 semanas após a vacina inativada). O objetivo dessas coletas foi 

mensurar a soroconversão das duas linhagens para as frações da vacina inativada feita 

com 14 semanas e compará-las estatisticamente para checar a semelhança. 

Para IBV, NDC e FAV foram feitos os testes de Elisa dos kits biocheck. Já para 

mensurar a soroconversão para Coriza infecciosa, foi realizado o teste de inibição de 

hemaglutinação (HI), no qual os resultados com diluição igual ou superior a 1:8 foram 

consideradas positivos (ave protegida). 

Estatisticamente, procedeu-se a análise descritiva dos dados com estimativa de média, 

mediana, desvio padrão, percentil 25% e 75% das variáveis IBV, NDV e FAV. Em 

seguida, verificou-se a aderência das mesmas quanto à distribuição normal pelo teste 

Shapiro-Wilk e as mesmas não tiveram distribuição normal. Portanto, a diferença entre 
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as linhagens em cada momento foi avaliada com o teste U de Mann-Withney. Para 

melhor visualização dos resultados, produziu-se gráficos do tipo boxplot. A Coriza foi 

analisada classificando em positivo/negativo segundo as linhagens e os momentos. A 

diferença entre as linhagens foi verificada com o teste de qui-quadrado. Os testes foram 

considerados significativos quando p<0,05 e as análises foram realizadas no SPSS 

21.0. 

 
Resultados e discussão 

As sorologias são ferramentas muito importantes para a mensuração da resposta 

vacinal a várias vacinas, os testes de inibição de hemaglutinação (HI) e Elisa são 

largamente utilizados dentro da avicultura com esse fim. 

Nos resultados dos testes de Elisa, ilustrados nas Figuras 1, 2 e 3, das amostras 

coletadas 4 e 8 semanas após as vacinações com vacinas inativadas tivemos os 

seguintes títulos médios nas linhagens: IBV – Azur (8749 e 8222) e Hisex white (13153 

e 8936), NDV – Azur (17375 e 16501) e Hisex white (17604 e 14852), FAV – Azur (1995 

e 4267) e Hisex white (2286 e 3629). 

Nas análises de HI para Coriza infecciosa, abordadas na Figura 4, as amostras 

coletadas 4 semanas após a vacinação os resultados foram, Azur com 14 positivos e 

2 negativos, e Hisex white com 15 positivos e 0 negativo. Já com 8 semanas após a 

vacinação ambas as linhagens tiveram todas as amostras positivas. 

Figura 1. Gráfico do tipo boxplot com mediana (linha dentro das caixas) e intervalo 

interquartil (tamanho das caixas) de IBV segundo o momento e as linhagens Azur e 

Hissex white. 

 

Figura 2. Gráfico do tipo boxplot com mediana (linha dentro das caixas) e intervalo 

interquartil (tamanho das caixas) de NDV segundo o momento e as linhagens Azur e 
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Hissex white. 
 

Figura 3. Gráfico do tipo boxplot com mediana (linha dentro das caixas) e intervalo 
interquartil (tamanho das caixas) de FAV segundo o momento e as linhagens Azur e 
Hissex white. 

 

 
Figura 4. Gráfico de barras da classificação em positivo/negativo da variável Coriza 

segundo a linhagem e o momento 

 

Os resultados sorológicos de todas as frações (IBV, NDC, FAV e Coriza infecciosa) 

foram diferentes numericamente entre as duas linhagens, Azur e Hisex White. Porem 
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esses resultados não apresentaram diferenças nas análises estatísticas, ou seja, os 

tratamentos são estatisticamente iguais. 

 
Conclusão 

A evolução genética das linhagens de aves comerciais é muito importante para o 

desenvolvimento contínuo e a alta produtividade da atividade avícola. Com as seleções 

e manejos genéticos vem as mudanças fisiológicas das aves e as diferenciações entre 

linhagens. Porém nos resultados desse trabalho não foi observado diferenças 

estatísticas nas respostas imunes mensuradas por sorologia de duas linhagens após a 

aplicação de vacina multivalente inativada. 
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Introdução 

As doenças transmitidas por alimentos são um dos principais problemas emergentes 

na saúde pública (ZHAO et al, 2017), dentre elas, a salmonelose tem apresentado 

índices crescentes de infecções nos últimos anos, considerada uma das quatro 

principais doenças mundiais (OMS, 2018). Esta zoonose é causada pela Salmonella 

não tifoide, responsáveis por quadros de gastroenterite autolimitada e até óbito em 

humanos (ANTUNES et al, 2016). A capacidade de formação de biofilme está 

relacionada com aproximadamente 80% das infecções de origem bacteriana 

(STEENACKERS et al, 2012). A produção de biofilmes em diversas superfícies de 

contato, permite maior tolerância a temperaturas extremas, antibióticos e desinfetantes 

(MARIN et al, 2009), determinado a persistência da bactéria em produtos alimentícios 

e abatedouros (MANDELLI et al, 2019). Os genes agfA, lpfA e sipA estão relacionados 

a capacidade de adesão e formação de biofilme por Salmonela spp. (WEBBER et al, 

2019). O gene agfA está envolvido na produção de Tafi, que são essenciais para 

formação da matriz extracelular e formação de biofilme, o gene agfA codifica 

subunidades fimbriais maiores e pode controlar a expressão de curli e celulose 

(GERSTEL e RÖMLING, 2003). O gene spiA também está relacionado a produção de 

biofilme, um estudo demonstrou que cepas deficientes neste gene apresentam 

formação de biofilme com a estrutura fraca, delgada e com menos bactérias (DONG et 

al, 2011). O gene lpfA codifica a subunidade principal de fímbrias polares longas, que 

desempenham a síntese de substância polimérica extracelular presentes no biofilme e 

para persistência no meio ambiente. Diante disso, o objetivo deste estudo foi 

determinar o perfil fenotípico e genotípico de isolados de Salmonella spp. quanto a 

formação de biofilme. 

Material e métodos 

As amostras de Salmonella spp. (n= 15) pertencentes a bacterioteca do Laboratório de 

Medicina Aviária-UEL, isoladas de carne comercializadas em mercado (n=5) frigorifico 

(n=5) e de cecos de frango de corte (n=5), foram submetidos a extração de DNA 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3167914/#r13
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utilizando o Kit Purilink (Invitrogen) seguindo especificações do fabricante. 

Reação em cadeia de polimerase (PCR) 

A reação de PCR, a sequência de primers foram realizados de acordo com Webber et 

al, 2019. As amplificações foram realizadas em um termociclador Techne (STONE, 

Inglaterra), para eletroforese, foi utilizado gel de agarose 1,5%, corados com gelred 

biotium. As análises dos produtos amplificados foram realizadas pela visualização das 

bandas correspondentes sob luz ultravioleta usando um transiluminador (Loccus, Cotia, 

Brasil). 

Biofilme 

O ensaio de biofilme foi realizado em placas de poliestireno com 96 poços de acordo 

com Garcia et al, 2017, E.coli enteroagregativo (EAEC) 042 foi usado como um controle 

positivo para formação de biofilme e caldo TSB (Difco™) foi usado como controle 

negativo. Leituras de absorbância foram mensuradas utilizando um espectrofotômetro 

no comprimento de onda 630 nm. O ponto de corte (DOc) foi definido como três desvios 

padrão acima da DO médio do controle negativo. As amostras foram classificadas 

como não produtoras (DO≤DOc), pouco (DOc<OD≤2DOc), moderadamente 

(2DOc<DO≤4DOc) e fortemente produtoras (4DOc<DO). 

Resultados e discussão 

Biofilmes são compostos por uma matriz de substâncias poliméricas extracelulares 

(EPS) composta por polissacarídeos, proteínas e lipídios, produzidos pelas bactérias, 

possui capacidade móvel, maior taxa transferência horizontal de genes, tolerância a 

antimicrobianos, desinfetantes e dissecação (FLEMMING et al, 2016). É reportado uma 

correlação entre a formação de biofilme e a capacidade das cepas de colonizar e 

replicar dentro dos intestinos de várias espécies hospedeiras, causando gastroenterite 

localizada em humanos (MACKENZIE et al, 2017). Os genes agfA, lpfA e sipA estão 

relacionados a capacidade de adesão da bactéria e formação de biofilme, o que pode 

levar à contaminação do produto final nos abatedouros de aves (MENDONÇA et al, 

2020). Os resultados encontrados estão descritos na tabela.1. Neste estudo 100% 

(15/15) e 93,33% (14/15) das amostras foram produtoras de biofilme apresentam o 

gene agfA e sipA, respectivamente. Em relação as amostras de ceco apenas 40% (2/5) 

apresentaram os três genes, sendo uma das amostras produtora de biofilme fraco e 

outra biofilme forte. No que diz respeito as amostras isoladas de frigorifico, 60% (3/5) 

demonstraram produção moderada de biofilme, todavia foram negativas para o gene 

ipfA, e 40% (2/5) apresentaram biofilme fraco e apenas uma amostra foi negativa para 
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o gene sipA. Salmonella spp. isoladas de frangos comercializados em mercados, todas 

apresentaram os três genes, todavia, apenas 20% (1/5) apresentou biofilme moderado 

e as demais produção fraca de biofilme. 

Tabela 1. Perfil fenotípico e genotípico para formação de biofilme de Salmonella spp. 

de origem avícola, isoladas de diferentes locais 

Origem Amostra Biofilme Perfil Genotípico 

   agfA ipfA sipA 

Ceco Salmonella spp. Fraco Positiva Negativo Positiva 

Ceco Salmonella spp. Fraco Positiva Negativo Positiva 

Ceco Salmonella spp. Forte Positiva Positiva Positiva 

Ceco Salmonella spp. Fraco Positiva Positiva Positiva 

Ceco Salmonella spp. Fraco Positiva Negativo Positiva 

Frigorifico S. Infantis Fraco Positiva Positiva Positiva 

Frigorifico S. Mbandaka Fraco Positiva Positiva Positiva 

Frigorifico S. Typhimurium Moderado Positiva Negativo Negativo 

 

Frigorifico 
 

S. Heidelberg 
 

Moderado 
 

Positiva 
 

Negativo 
 

Positiva 

 

Frigorifico 
 

S. Minnesota 
 

Moderado 
 

Positiva 
 

Negativo 
 

Positiva 

Carne de frango 

comercializada 

 

S. 

Schwarzengrund 

 

Fraco 
 

Positiva 
 

Positiva 
 

Positiva 

Carne de frango 

comercializada 

S. 

Schwarzengrund 

Moderado Positiva Positiva Positiva 

Carne de frango 

comercializada 

 

S. 

Schwarzengrund 

 

Fraco 
 

Positiva 
 

Positiva 
 

Positiva 

Carne de frango 

comercializada 

S. Typhimurium Fraco Positiva Positiva Positiva 

Carne de frango 

comercializada 

S. Typhimurium Fraco Positiva Positiva Positiva 

Em frigoríficos, a presença de biofilmes produzidos por Salmonella spp. pode levar a 

riscos de contaminação cruzada, assim como em granjas de frangos (CARRASCO et 

al, 2011) e supermercados nos produtos de origem avícolas (GALIE et al, 2018), 

facilitando a manutenção das cepas no ambiente produtivo. Além disso, surtos de 

doenças transmitidas por alimentos estão associados a formação de biofilmes, pois já 

foram reportados presença de biofilme em alimentos, equipamentos de processamento 
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de alimentos e encanamentos de água de indústrias (ZHAO et al, 2017). Os principais 

componentes do biofilme de Salmonella spp. são celulose, curli e polissacarídeos 

(WHITE et al, 2003). Vários genes reguladores estão envolvidos na formação de 

biofilme, em nosso estudo não encontramos correlação entre a presença dos genes e 

o perfil de biofilme, todavia, isso pode acontecer pois, existem outros genes ligados a 

formação de biofilme. Os genes que codificam a adesinas, são comumente 

encontrados na formação de biofilme, principalmente as fímbrias do tipo 1. Outro fator 

importante é a ausência da expressão genica, no qual o microrganismo possui o gene, 

porém não expressa em determinadas condições, pois é regulada por diferentes 

estímulos ambientais que levam a bactéria ao estresse. O gene fimA codificam a 

principal subunidade estrutural, enquanto o gene fimH codifica a proteína que realizam 

a ligação aos receptores. O gene IpfABCDE e pefBCD estão relacionados as fimbrias 

polares longas e plasmídeos, respectivamente, contribuindo para a etapa inicial de 

formação de biofilme. Outros genes também são relatados na formação de biofilme, 

principalmente relacionados a adesão, como o SefA, CsgA, SefD. Os genes stfC, bcsA, 

misL, e yidR, codificam adesinas, relacionados a fixação e formação de biofilme 

(PENG, 2016). 

Conclusão 

Todos os isolados de Salmonella spp. foram produtores de biofilme sendo os genes 

agfA e sipA foram os mais frequentes. 
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Introdução 

O ovo da galinha é um dos alimentos naturais de alto valor biológico, oferecendo ao 

consumidor um balanço quase completo de nutrientes essenciais com proteínas, 

vitaminas, minerais e ácidos graxos. A qualidade do ovo é uma medida das 

características desejadas e valorizadas pelos consumidores, sendo percebida pelos 

atributos sensoriais, nutricionais, tecnológicos, sanitária, ausência de resíduos 

químicos, étnicos e de preservação ambiental. Essas variáveis a serem consideradas 

devem atender a necessidade dos produtores, consumidores e processadores, porque 

há diferentes considerações entre eles. A qualidade dos ovos após a postura pode ser 

dividida em externa e interna, em que a qualidade externa está associada com os 

aspectos do ambiente, considerando sua estrutura (composição da casca) e higiene; 

já a qualidade interna está relacionada com os aspectos do albúmen, da gema, da 

câmara de ar e dos atributos sensoriais (MENDES, 2010). O peso e a massa dos ovos 

possuem uma correlação negativa com a espessura e resistência da casca, visto que 

com o aumento do peso do ovo reduz a espessura da casca. A seleção de alguma 

característica para produção de ovos ou peso pode afetar outros parâmetros do ovo 

(ROBERTS, 2004), essa correlação é determinada pela idade da ave uma vez que o 

aumento da idade da poedeira leva a um aumento no tamanho do ovo e menor 

mobilização e absorção de cálcio pela ave, assim, faz-se necessário, aumentar a 

suplementação desse nutriente nas dietas das aves. A espessura da casca depende 

da idade da poedeira, pois com o envelhecimento da ave, os ovos são produzidos com 

espessura de casca mais fina, devido ao fato de que a deposição de cálcio para a sua 

formação no útero permanece praticamente a mesma durante toda a vida da ave, 

enquanto que o ovo aumenta de tamanho com o passar do tempo. Objetivou-se avaliar 

a qualidade de ovos comerciais da linhagem Hy Line W36® em diferentes idades. 

 
 

Material e métodos 

mailto:o.juniorcs@hotmail.com
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O presente trabalho foi realizado na granja Mantiqueira localizada no município de 

Primavera do Leste durante o período de julho a dezembro de 2019. Foram alojadas 

100.000 mil aves em galpão convencional, em gaiolas de metais (Zucami-Poultry 

Equipment, Modelo W762) (Frente x Fundo x Altura Frente x Altura fundo; 762 x 630 x 

540 x 450 mm), piso de arame,providas de comedouro linear, bebedouro nipple com 

capacidade para 13 aves, dispostas em duas linhas, constituídas por seis andares cada 

uma. As aves receberam dietas formuladas seguindo as exigências estabelecidas pela 

tabela brasileira para aves e suínos (2017) seguindo as exigências para aves de 

postura leves, nas fases de cria, recria e postura, recebendo água e ração à vontade. 

Utilizou-se 180 ovos da linhagem Hy Line W36®, que foram coletados 60 ovos de 

acordo com a fase de produção das aves: 30 semanas; 70 semanas; 100 semanas. 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 3 tratamentos e 60 

repetições, sendo cada parcela constituída por um ovo. Foram coletados ovos frescos, 

logo após a postura. Os ovos foram encaminhados para uma sala para a avaliação das 

seguintes variáveis: resistência da casca, peso do ovo, porcentagem de albúmen e 

gema, massa do ovo, índice e diâmetro de gema, unidade haugh e espessura de casca. 

Para a obtenção da resistência da casca utilizou-se o equipamento da Bröring- Fast- 

Egg-Shell-Tester. O peso do ovo foi obtido por meio de uma balança digital. A 

porcentagem de albúmen e gema foi calculada por meio da relação entre a massa dos 

respectivos constituintes e a massa do ovo. O índice de gema foi determinado pelos 

valores da mensuração da altura e diâmetro de gema. Calculou-se a unidade haugh, 

via equação: (UH=100log[h+7.57-1.7p0.37]), em que “h” corresponde à altura do 

albúmen denso (mm) e “p”, ao peso do ovo (g). Para determinar a espessura de casca 

aferiu-se a espessura na região central e nas duas extremidades do ovo com o auxílio 

de um paquímetro digital. Os dados foram submetidos à análise de variância, pelo 

programa estatístico R 3.6® com as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 

 
Resultados e discussão 

Houve efeito significativo (P<0,05) para todas as variáveis de qualidade interna dos 

ovos (Tabela 1). 

 
 

TABELA 1. Médias de peso do ovo, percentagem de gema e de albume, peso de 



292  

albúmen e gema, índice de gema e unidade Haughde acordo com a idade da ave. 
   Idade   

Variáveis 30 
Semanas 

70 
Semanas 

100 
Semanas 

CV% 
Valor de 

P 
Peso do Ovo 57.76 b 62.45 a 62.92 a 7.18 0.001 
% Albumen 64.91 a 64.07 ab 63.25 b 4.15 0.003 

% Gema 24.74 b 27.25 a 27.90 a 8.99 0.001 
Peso de Albumen 37.81 b 40.06 a 40.30 a 11.23 0.005 

Peso de Gema 14.33 c 17.00 b 17.78 a 7.41 0.001 
Índice de Gema 0.41 a 0.39 b 0.37 c 8.53 0.001 
Unidade Haugh 92.76 a 86.35 b 75.45 c 7.62 0.001 

Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. 

 

Foi observado neste ensaio que aves com 70 e 110 semanas de idade apresentaram 

maiores valores para peso dos ovos. Estes resultados são similares aos encontrados 

por Ramos et al. (2010) que também verificaram diferença significativa no peso dos 

ovos de galinhas poedeiras da linhagem Hy Line em três idades diferentes (24, 55 e 

107 semanas), em que aves com 55 e 107 semanas apresentaram maior peso do ovo. 

De acordo com o guia de manejo da linhagem Hy Line W36®, aves com idade mais 

avançadas apresentam média de peso de ovo superior quando comparada as aves 

mais novas. Almeida et al., (2006) relata que há uma correlação entre idade da 

poedeira e peso do ovo, em que se observa que aves mais velhas produzem folículos 

maiores, o que resulta em ovos com maiores pesos. No presente estudo, observou-se 

um aumento na porcentagem de gema e albúmen das aves mais velhas. Nak et al 

(2015) ao avaliarem a qualidade de ovos frescos e armazenados em diferentes 

temperaturas, de galinhas poedeiras da linhagem Hy Line Brown de 92 até 120 

semanas de idade, também verificaram que o peso dos ovos, percentagem de 

gema/albúmen aumentaram com o avançar da idade das aves. Similarmente aos 

nossos resultados, Duarte (2016) afirma que à medida que a poedeira envelhece, há 

uma queda natural na produção e na qualidade interna e externa dos ovos citando as 

variáveis de % de albúmen, % de gema, peso de albúmen, peso e índice de gema, 

assim como a queda na unidade haugh. Constatou-se neste estudo que o índice de 

gema foi superior em aves com 30 semanas de idade. O índice de gema é considerado 

um indicador da qualidade interna do ovo. À medida que a ave se torna mais velha, a 

membrana interna da gema reduz gradualmente sua força e consequentemente diminui 

o valor dessa variável. Assim, aves com idade mais avançada apresentam menor 

índice de gema. 

Verificou-se que a unidade haugh foi maior em aves com 30 semanas. Este parâmetro 
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correlaciona o peso do ovo com a altura da clara espessa. Em aves mais velhas 

observa-se que o albúmen se torna mais liquefeito, o que evidencia que a qualidade 

interna tende a piorar com o avanço da idade da ave. 

 
TABELA 2. Médias de peso da casca, espessura de casca e resistência de acordo com 
a idade de postura. 
   Idade   

Variáveis 30 
Semanas 

70 
Semanas 

103 
Semanas 

CV% 
Valor de 

P 

Peso da Casca 
6.03 a 5.72 b 5.43 c 3.5 0.001 

Espessura da 
Casca 

 
0.37 a 

 
0.36 a 

 
0.29 a 

 
12.49 

 
0.001 

Resistência 4.72 a 3.15 b 3.20 b 15.48 0.001 

Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. 

 
Na Tabela 02 estão apresentados os resultados de qualidade externa dos ovos. Foi 

observado efeito significativo para todas as variáveis. No presente estudo ficou 

evidenciado que aves com 30 semanas apresentaram ovos com maior peso, espessura 

da casca e resistência à quebra. Estes resultados são similares ao de Vilela (2012), 

que ao estudar a qualidade interna e externa de ovos da linhagem Dekalb White, nas 

idades de 30, 50 e 70, constataram que aves com 30 semanas de idade produzem 

ovos de maior qualidade. Segundo Rocha et al. (2008) existe uma correlação entre a 

idade da ave e a qualidade da casca, em que aves mais velhas produzem ovos maiores 

e casca mais fina. Vilela (2012) observou que os ovos provenientes de aves com idade 

mais avançada possuem um número maior de poros, o que permite uma maior troca 

de gases com o ambiente, o que pode acelerar o processo de perda de qualidade. 

 
Conclusão 

Conclui-se que ovos provenientes de galinhas da linhagem Hy Line W36 com idade 

avançada apresentam menor qualidade. 
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Introdução 
A utilização de fontes lipídicas é prática recorrente na formulação de dietas para 

aves de produção, sendo vários os benefícios verificados. Os lipídios são fontes de 
energia para suprir as demandas energéticas, também atuam no atendimento as 
exigências em ácidos graxos essenciais, transporte para as vitaminas lipossolúveis e 
melhoria da palatabilidade da ração (BARON et al., 2020). Atualmente o mercado tem 
algumas dificuldades na produção de óleos devido à alta demanda. Portanto hoje se 
busca por produtos alternativos para essa produção, como o uso de óleo dendê, milho, 
girassol e fontes de origem animal (ROLL et al., 2018). 

Assim, nota-se que estas fontes apresentam variações de suas características 
químicas devido a origem (vegetal ou gordura animal), a qualidade das matérias-primas 
utilizadas, processo empregado em sua obtenção e condições e períodos de 
estocagem. Daí a importância de conhecer a origem, o processamento e a qualidade 
dos ingredientes em questão (DALLA COSTA et al., 2016). A digestibilidade do lipídio 
influência diretamente na absorção dos ácidos graxos pelo organismo animal, que gera 
modificações nas respostas de desenvolvimento corporal, desempenho e saúde das 
aves (ALAGAWANY et al., 2020). 

O desenvolvimento corporal das codornas pode ser entendido na sua totalidade, 
a soma de órgãos e partes, porém, genética, sexo e nutrição podem influenciar neste 
desenvolvimento, podendo apresentar um desenvolvimento ponderal diferenciado 
(MARCATO, 2007). A velocidade de crescimento de cada região corporal avança até 
alcançar o máximo e começa a decrescer à medida que o animal se aproxima do peso 
à maturidade (HAMMOND 1966). Como existem fases do crescimento em que os 
órgãos reprodutivos se desenvolvem mais intensamente é interessante avaliar sua 
relação com a maturidade sexual e consequentemente com a produção de ovos. 

O estudo da alometria mostra-se um modo eficaz de avaliação do 
desenvolvimento dos órgãos frente ao corpo, sendo que este estudo não leva em 
consideração o tempo necessário para a ave alcançar um determinado peso, e sim 
estima a relação entre o peso do animal e o peso de outras partes do organismo 
(HUXLEY, 1932). 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo determinar coeficientes 
alométricos que descrevem o crescimento das partes e dos órgãos de codornas 
japonesas alimentadas com dietas contendo diferentes fontes lipídicas. 

 

Material e métodos 
O estudo foi desenvolvido no setor de coturnicultura, nas instalações 

experimentais da Faculdade de Ciências Agrárias, na Universidade Federal Da Grande 
Dourados (FCA/UFGD), Dourados –MS. Foram utilizadas 400 codornas japonesas com 
idade de 21 dias de idade, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado com 
5 tratamentos e dez repetições, com 8 aves por unidade experimental, os tratamentos 
foram: ração controle (RC) com 2,5% de óleo de soja, RC com 2,5 % de óleo de milho, 
RC com 2,5% de óleo algodão, RC com 2,5% de óleo de girassol e RC com 2,5% de 
óleo de canola. 

mailto:fariakita@gmail.com
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As rações utilizadas foram isonutritivas seguindo a recomendação do NRC 
(1994), sendo fornecidas à vontade, três vezes ao dia, em comedouro de chapa 
metálica galvanizada, tipo calha, percorrendo toda a extensão das gaiolas. A água 
também foi fornecida à vontade em bebedouro tipo nipple. As aves foram alojadas em 
gaiolas de arame galvanizado, com as dimensões de 50 x 50 x 16,5 cm (comprimento 
x largura x altura), contendo duas divisórias de 25 x 50 cm totalizando 1250 cm². A 
densidade animal por unidade experimental foi de 156 cm²/ave. Aos 42 dias uma ave 
de cada repetição foi selecionada dentro do intervalo de ± 10% do peso médio, foi então 
pesada e identificada, totalizando 50 aves selecionadas. 

As codornas selecionadas tinham seu peso vivo variando de 146±3,11g, sendo 
então sacrificadas por deslocamento cervical seguida de secção das veias jugulares e 
artérias carótidas e sangradas por três minutos. A escaldagem das carcaças foi feita 
por imersão em tanque de água com temperatura a 60 °C durante 30 segundos, 
seguida da depenagem manual das carcaças. A evisceração e retirada dos pés e 
cabeça após a depenagem foi realizada de forma manual. O resfriamento das carcaças 
foi feito via água e com duração de 12 minutos no pré chiller à temperatura de 10 a 
18°C e chiller com duração de 18 minutos com temperatura de zero a 2°C. 

Foi realizado a pesagem das carcaças evisceradas quentes e carcaças 
resfriadas livres de cabeça e pés, e em seguida realizados os cortes para a pesagem 
do peito, coxa, sobrecoxa, asas, dorso e pés. Os órgãos (fígado, coração, moela, 
proventrículo, ovário, oviduto, duodeno, jejuno+íleo e cedo) foram individualizados e 
pesados. O estudo do crescimento relativo das partes em relação a carcaça cheia foi 
realizado mediante a equação potência, Y = a X b , transformada logaritmicamente em 
um modelo linear, lnY = lna + b lnX + lnei, (Huxley, 1932). 
Sendo: 
Y = o peso de cada parte (pé, peito, coxa, sobrecoxa, dorso, asas, fígado, coração, 
moela,    proventrículo,     oviduto,     ovário,     duodeno,     jejuno+íleo,     ceco     ); 
X = Peso  carcaça  resfriada  ajustado; 
a       =       a       intercepção       do       logaritmo       da       regressão        linear 
sobre   Y  e   “b”; 
b      =       o       coeficiente       de       crescimento       relativo       ou       coeficiente 
de       alometria; 
ei = o erro multiplicativo. 

As análises para obtenção dos coeficientes alométricos foram realizadas por 
meio do Statistical Analysis System (SAS, 1996). Para verificação da hipótese b=1 foi 
realizado o teste “t” (Student) (α= 0,05 e α= 0,01). Se b = 1, o crescimento foi 
denominado isogônico, indicando que as taxas de desenvolvimento de “X” e “Y” foram 
semelhantes no intervalo de crescimento considerado. Um valor de “b” diferente de 1 
é denominado heterogônico, e pode ser de desenvolvimento tardio (b>1) e indica que 
“Y” cresce proporcionalmente mais que “X”, ou de desenvolvimento precoce (b<1) e 
indica que a taxa de crescimento de “Y” é inferior à de “X”. 

 

Resultados e discussão 
A tabela 1 demonstra os coeficientes alométricos que descrevem o crescimento 

das partes e dos órgãos de codornas japonesas alimentadas com dietas contendo 
diferentes fontes lipídicas. Observou-se comportamento hetergônico positivo indicando 
desenvolvimento tardio para sobrecoxas, coxas, dorso, fígado e coração em codornas 
alimentadas com óleo de soja. As demais partes avaliadas apresentaram crescimento 
isogônico. 

 

Tabela 1. Estimativas  dos coeficientes de alometria (b) das  partes e órgãos de 
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codornas japonesas alimentadas com diferentes fontes lipídicas em relação ao peso 
  corporal e verificação de sua diferença com a unidade.  
   TRATAMENTOS   

PARTES 
Geral SOJA MILHO ALGODÃO GIRASSOL CANOLA 

PEITO (b±SD) 0.858±0.241 0.620±0.848 1.197±0.524 0.496±0.483 1.279±0.261 0.148±0.275 

P-valor 0.0009 0.4879 0.0519 0.3444 0.0027 0.6060 

SOBRECOXA(b±SD) 0.781±0.207 1.747±0.117 0.119±0.516 0.982±0.826 0.818±0.411 0.165±0.498 

P-valor 0.0005 <0.0001 0.8270 0.2796 0.0936 0.7488 

COXA (b±SD) 1.419±0.312 1.877±0.526 1.563±0.515 0.187±0.469 1.549±0.522 1.199±0.820 

P-valor 0.0032 0.0091 0.0162 0.9027 0.0250 0.1818 

ASAS (b±SD) 0.646±0.245 1.090±0.678 0.654±0.343 0.206±0.173 1.259±0.506 0.014±0.339 

P-valor 0.0118 0.1520 0.0933 0.8663 0.0474 0.9673 

DORSO (b±SD) 1.129±0.340 1.426±0.595 0.863±0.679 1.691±0.686 0.252±0.408 2.746±0.649 

P-valor 0.0004 0.0478 0.2395 0.3545 0.5591 0.0029 

PÉS(b±SD) 0.193±0.217 0.010±0.617 0.055±0.538 0.129±0.597 0.151±0.445 0.555±0.337 

P-valor 0.3783 0.9872 0.9205 0.8853 0.7459 0.1384 

FÍGADO (b±SD) 1.421±0.430 1.872±0.665 0.546±0.642 0.557±0.854 2.127±0.442 1.230±0.922 

P-valor 0.0020 0.0260 0.4199 0.8516 0.0030 0.2191 

CORAÇÃO (b±SD) 0.498±0.415 2.531±0.552 0.109±1.549 1.226±0.595 0.701±0.727 1.230±0.761 

P-valor 0.2367 0.0025 0.9455 0.0850 0.3726 0.1447 

MOELA(b±SD) 0.534±0.396 1.226±0.930 0.577±0.846 0.526±0.301 0.277±0.602 0.593±0.861 

P-valor 0.1556 0.2296 0.5143 0.7000 0.6611 0.5106 

PROVENTRÍCULO (b±SD) 0.570±0.415 0.787±0.867 0.301±0.931 2.623±1.003 0.124±0.955 0.134±0.673 

P-valor 0.1765 0.3943 0.7546 0.2382 0.9003 0.8466 

OVIDUTO (b±SD) 1.083±0.585 0.272±1.095 2.137±1.683 2.241±0.832 0.543±1.157 1.447±1.124 

P-valor 0.0714 0.8107 0.2399 0.4588 0.6551 0.2339 

OVÁRIO (b±SD) 1.011±1.024 4.210±3.528 2.965±1.148 2.794±0.461 2.881±0.946 2.781±1.082 

P-valor 0.3289 0.2717 0.0325 0.1637 0.1892 0.0332 

DUODENO (b±SD) 1.128±0.582 0.483±0.422 1.185±1.134 0.117±0.402 0.052±0.914 4.595±1.377 

P-valor 0.0592 0.2907 0.3269 0.9624 0.9564 0.0103 

JEJUNO+ÍLEO (b±SD) 0.713±0.447 0.913±1.305 0.424±0.060 2.101±0.898 0.664±0.624 2.146±0.746 

P-valor 0.1178 0.5068 0.6995 0.0580 0.3283 0.0207 

CECO(b±SD) 0.111±0.517 1.338±0.893 0.267±0.330 2.465±1.777 1.344±1.038 0.263±0.434 

P-valor 0.8306 0.1777 0.8016 0.2146 0.2431 0.8361 

Observou-se crescimento isogônico para todas as partes e órgãos avaliados no 
presente estudo quando utilizadas dietas contendo óleo de algodão. Já com a inclusão 
do óleo de milho observou-se crescimento isogônico para todas as partes e órgãos 
avaliados exceto para os ovários, os quais apresentaram comportamento heterogônio 
positivo indicando crescimento tardio. 

Utilizando-se óleo de girassol observou-se comportamento heterogênico positivo 
para peito, coxas, asas e fígado indicando crescimento tardio destas partes e órgão em 
relação ao corpo. As demais variáveis demonstraram taxas de crescimento similares 
entre a parte o corpo devido ao comportamento isogônico do coeficiente de alometria. 
Quando utilizado o óleo de canola nas dietas por sua vez demonstraram 
comportamento isogônico das taxas de crescimento exceto para dorso, ovário, 
duodeno e jejuno+íleo os quais mostraram-se de desenvolvimento tardio, com 
comportamento heterogônico positivo. 
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As taxas de crescimento similares entre os órgãos do trato gastrointestinal nas 
codornas podem ser explicadas pela maturação destes ocorrer logo nas primeiras 

semanas de idade das aves, por serem essenciais para o aproveitamento dos 
nutrientes com a liberação das enzimas digestivas (MORAN JÚNIOR 1985). Este 
comportamento também foi encontrado por Marcato (2007), ao avaliar frangos de corte. 

A codorna pode ser considerada uma ave silvestre, o que pode explicar o 
desenvolvimento precoce de suas asas, com comportamento heterogônio negativo 
(PIEDADE et al., 2018), porém este fato não foi observado no presente estudo exceto 
no grupo geral, o qual demonstrou este comportamento. 

As taxas de crescimento tardias encontradas para ovários em todos os 
tratamentos podem estar relacionadas as altas demandas por lipídios para a formação 
e desenvolvimento das gemas, assim como para a produção de hormônios sexuais. 
Sabe-se que que o desenvolvimento do trato reprodutivo contribui com o maior peso 
das fêmeas em relação aos machos sugerindo maior acúmulo de lipídios causado pelo 
hormônio estrogênio secretado pelos ovários (MARKS, 1993). 

O desenvolvimento tardio dos ovários em codornas alimentadas com óleo de 
milho e canola podem gerar um atraso na entrada e pico de postura, efeitos não 
desejados para a postura comercial, o que sugere que óleo de soja, girassol e algodão 
podem ser mais indicados para a fase de recria de codornas. Estes achados 
corroboram com Reda et al., (2020), que observou influências da fonte lipídica sobre o 
desempenho reprodutivo de codornas japonesas. 

Conforme relatado por Piedade et al., (2018) a análise das mudanças que 
ocorrem durante o crescimento de cada parte do organismo é relevante, devido a 
representação do potencial genético do animal e sua capacidade de se adaptar ao 
meio. Assim, o estudo alométrico proporciona um eficiente método de descrição do 
desenvolvimento corporal e dos órgãos das aves de forma quantitativa, capaz de 
identificar gargalhos que possam maximizar a produtividade animal. 

 

Conclusão 
Os coeficientes alométricos do desenvolvimento de partes e órgãos de codornas 

japonesas são influenciados pela fonte lipídica utilizada nas dietas. Os óleos de soja, 
algodão e girassol demonstraram efeitos positivos na manutenção da taxa 
desenvolvimento do trato reprodutivo similar ao desenvolvimento corporal. 
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Introdução 

A avicultura de corte é um dos setores que ocorrem os maiores avanços tecnológicos 

dentre as diversas áreas da produção animal. Aliado ao desenvolvimento da produção 

animal, principalmente nos últimos anos, o bem-estar animal tem constituído tema de 

discussão e pesquisa, estando entre os assuntos mais discutidos na atualidade. Cerca 

de 10 a 40% do lucro bruto por lote é perdido devido a problemas locomotores nas 

aves, as quais podem ter a carcaça condenada completa ou parcialmente no 

abatedouro. Existem diversas formas de avaliar os problemas locomotores em aves de 

corte. No campo, as metodologias mais empregadas para avaliar problemas 

locomotores são exames visuais da capacidade de locomoção das aves, denominados 

de Gait Score (avaliação do caminhar). Entretanto essas metodologias podem ser 

consideradas subjetivas, pois não utilizam nenhum equipamento e, sim, planilhas que 

orientam o usuário a observar o comportamento das aves ou medir com régua o 

tamanho das lesões. Isto quer dizer, que dependendo do avaliador e de sua 

interpretação um escore de injúrias será concluído. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho foi desenvolver uma nova tecnologia para mensuração de problemas 

locomotores em frangos de corte, que seja objetiva, de fácil manuseio, confiável 

(independente do avaliador) e de uso universal. Para tal, essa nova tecnologia foi 

concebida e avaliada comparativamente com seis metodologias de mensuração de 

problemas locomotores, previamente estabelecidas pelas amplas citações na literatura, 

buscando ajustá-la e validá-la. 

Material e métodos 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Dois Vizinhos, em parceria 

com a empresa InoBram Automações® desenvolveu o medidor de bem-estar 

locomotor para aves, o qual teve CARTA PATENTE de invenção, Nº BR 

102015000300-5, concebida no início deste ano. O equipamento possui um sensor de 
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pressão/força que, em contato com a região do coxim plantar (calo de pata) e da junção 

tíbio-tarso das aves, indica qual força é necessária a ser realizada para que as aves 

produzam uma reação sensorial, ou seja, um reflexo ou estímulo limiar (Figura 1). Isto 

indica a sensibilidade à dor pelas aves, logo, indica a intensidade das lesões 

locomotoras. 

 
Figura 1: Medidor de bem-estar locomotor em aves. 

 
 

A pressão/força obtida em kgf/cm² é convertida automaticamente em um nível de bem- 

estar locomotor, em função da idade da ave. Para isso, foram determinadas e avaliadas 

sete escalas, com escores de 0 a 4, sendo o escore 0 representativo de alto nível de 

bem-estar. Na Tabela 1, pode-se observar as escalas que foram determinadas para 

cada idade das aves. 

Para validar a tecnologia, foram realizados dois experimentos independentes, um em 

aviário experimental e outro em aviário comercial. No experimento 1 foram anilhados 

50 frangos de corte, fêmeas, da linhagem comercial Cobb 500. O experimento 2 foi 

realizado no aviário experimental da UTFPR-Câmpus Dois Vizinhos, utilizando 684 

aves, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro 

repetições em esquema fatorial de 3 x 3, sendo três linhagens (Ross 308, Ross 808 e 

Cobb 500) e três densidades de alojamento (17, 19 e 21 aves/m²). Em ambos os 

experimentos as aves foram avaliadas aos 14, 21, 28, 35 e 42 dias de idade, por dois 

distintos avaliadores, previamente treinados e sem interação entre si, para posterior 

avaliação da confiabilidade da metodologia. Além disso, compararam-se os resultados 

obtidos com seis metodologias de mensuração de problemas locomotores comumente 

utilizadas na literatura, gerando um coeficiente de correlação de Spearman, tendo a 

significância desse coeficiente de correlação calculada através do teste t. 

 
Tabela 1 – Escala utilizada na avaliação de bem-estar locomotor de acordo com a 

pressão/força plantar (kgf/cm²) e a pressão/força da junção tíbio-tarso (kgf/cm²) em 
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frangos de corte criados em aviário comercial e experimental em diferentes idades de 

criação. 

Idade das Aves 

(dias) 

Escala para Coxim 

Plantar 

Escala para Junção 

tíbio-tarso 

14 7* 6* 

21 5* 3* 

28 7* 7* 

35 1* 5* 

42 5* 6* 

Escala para Pressão Plantar e Pressão na Junção Tíbio-Tarso: 1: 0 – 10 (kgf): 0 (escore de bem- 
estar); 10,1 – 20 (kgf): 1; 20,1 – 30 (kgf): 2; > 30 (kgf): 3; 2: 0 – 13 (kgf): 0; 13,1 – 23 (kgf): 1; 23,1 – 33 
(kgf): 2; > 33 (kgf): 3; 3: 0 – 4 (kgf): 0; 4,1 – 10 (kgf): 1; 10,1 – 27 (kgf): 2; > 27 (kgf): 3; 4: 0 – 5 (kgf): 0; 
5,1 – 12 (kgf): 1; 12,1 – 24 (kgf): 2; > 24 (kgf): 3; 5: 0 – 5 (kgf): 0; 5,1 – 12 (kgf): 1; 12,1 – 22 (kgf): 2; 22,1 
– 29 (kgf): 3; > 29 (kgf): 4; 6: 0 – 6 (kgf): 0; 6,1 – 14 (kgf): 1; 14,1 – 24 (kgf): 2; 24,1 – 27 (kgf): 3; > 27 
(kgf): 4; 7: 0 – 7 (kgf): 0; 7,1 – 16 (kgf): 1; 16,1 – 25 (kgf): 2; 25,1 – 30 (kgf): 3; > 30 (kgf): 4. 
* e 

ns
: Significativo e não significativo, respectivamente, pelo teste t (p≤0,05). 

 

Resultados e discussão 

Observou-se correlação positiva (p≤0,05) entre os dados de pressão/força plantar e 

pressão na junção tíbio-tarso obtidos pelos dois avaliadores nas distintas idades de 

avaliação (Tabela 2). Para os dados de pressão plantar, a idade de 35 dias foi a que 

apresentou maior correlação (0,83) entre os dois avaliadores. No entanto, para os 

dados de pressão na junção tíbio-tarso a idade de 28 dias apresentou a maior 

correlação (0,811). Em ambos os valores a correlação se classifica como de forte 

magnitude (CARVALHO et al., 2004). 

Houve correlação positiva e significativa entre os resultados obtidos com o novo 

equipamento e as demais metodologias empregadas neste estudo, na maioria das 

idades de avaliação (Tabela 3). As correlações de pressão plantar entre a nova 

metodologia e a de Gait Score descrita por GARNER et al. (2002) adaptada de KESTIN 

et al. (1992), apresentaram-se todas de maneira positiva e significativa. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2 – Coeficiente de correlação de Spearman (rs) entre os dois avaliadores nas 

medidas de pressão (kgf/cm²) para coxim plantar e junções tíbio-tarso em frangos de 
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corte, utilizando o novo equipamento. 
 

Idade (dias) Coxim Plantar Junção Tíbio-Tarso 

14 0,783* 0,756* 

21 0,549* 0,82* 

28 0,528* 0,811* 

35 0,83* 0,806* 

42 0,782* 0,771* 

* Significativo pelo teste t (p≤0,05). 

 
 

Tabela 3 – Coeficiente de correlação de Spearman (rs) entre diversas metodologias 

existentes na literatura e a nova metodologia desenvolvida na avaliação de bem-estar 

locomotor de frangos de corte. 

Idade (dias) 
  Metodologias  

1 2 3 4 5  

14 0,256 NS 0,317* 0,263 NS 0,727* 0,727*  

21 0,168 NS 0,204 NS 0,197 NS 0,64* 0,64*  

28 -0,045 NS -0,045 NS -0,08 NS 0,344* 0,344* 6 
35 0,378* 0,523* 0,378* 0,939* 0,939*  

42 0,144 NS 0,239 NS 0,14 NS 0,488* 0,078 NS  

Metodologias 
 1 2 3 4 5  

14 0,34* 0,378* 0,331* 0,685* 0,686*  

21 0,164 NS 0,156 NS 0,177 NS 0,592* 0,592* 
7 

28 0,005 NS 0,005 NS 0,01 NS 0,602* 0,602* 
35 0,133 NS 0,196 NS 0,133 NS 0,36* 0,36*  

42 0,33* 0,235 NS 0,301* 0,163 NS 0,306*  

1: Segundo MC WARD & TAYLOR (2000) para lesões no coxim plantar; 2: Segundo: BILGILI et al. 

(1999) para lesões o coxim plantar; 3: Segundo EKSTRAND (1994) para lesões no coxim plantar; 4: 

Segundo GARNER et al (2002) adaptada de KESTIN et al. (1992 ) - Gait Score: Avaliação da andadura 

da ave, na avaliação de problemas locomotores; 5: Segundo BERGUE & SANOTRA (2003) - Latency to 

lie: As aves são colocadas individualmente em um recipiente com água (em altura que cubra os pés) e 

realiza-se a contagem do tempo em que elas levam para deitar para a avaliação de problemas 

locomotores; 6: Segundo o equipamento para a pressão plantar; 7: Segundo o equipamento para a 

pressão na junção tíbio-tarso; 

*e NS: Significativo e não significativo, respectivamente, pelo teste t (p≤0,05). 

 

 

Conclusão 

Houve correlação positiva (p≤0,05) entre a nova metodologia/equipamento e 

metodologias existentes na literatura. Constatou-se correlação positiva entre os 

resultados obtidos por distintos usuários do novo equipamento, indicando a 

confiabilidade do uso da nova metodologia. 
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Introdução 

O crescimento do consumo da carne de frango fez com que o mercado 

procurasse formas para se produzir mais carne em menos tempo. Sendo assim, houve 

a seleção de frangos de corte para o alto rendimento de carne, visando suprir a 

demanda pelo mercado consumidor, contudo, a seleção levou a maior incidência de 

miopatias peitorais White striping e Wooden breast, características de peito espaguete 

e outras anomalias, como carne DFD (colorações escuras, firmes e secas) e PSE 

(pálido, macio e exsudativo) (Baldi et al., 2018). 

White striping são estrias brancas paralelas no mesmo sentido das fibras 

musculares no peito e nas coxas dos frangos, sendo facilmente visualizado nos cortes 

crus (Kuttappan et al., 2012). Wooden breast se caracteriza pela presença de áreas 

com textura endurecida na superfície do peito, palidez e com proeminências além de, 

frequentemente, apresentarem fluido viscoso transparente ou levemente turvo com 

petéquias multifocais distribuídas (Sihvo et al., 2014). 

Ambas miopatias, Wooden breast e White striping inicialmente se desenvolvem 

na porção cranial do peito e, à medida que essa condição piora, vai se tornando difusa, 

ou seja, espalha-se por todo músculo peitoral (Papah et al., 2017). Os músculos 

acometidos por essas miopatias, são caracterizados por um estado de hipóxia grave, 

o que vai acarretar em estresse oxidativo, posterior inflamação do tecido, e por fim, à 

miodegeneração, necrose e lipidose (Petracci et. al., 2019). Dessa forma, essas 

alterações podem interferir na qualidade da carne de frangos de corte, sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da carne de frangos de corte acometidos 

pelas miopatias White striping e Wooden breast associadas de acordo com os 

diferentes escores. 

 
Material e Métodos 

Todos os procedimentos adotados foram aprovados pela Comissão de Ética 

(protocolo CEUA/UFGD 12/2019). O experimento foi realizado na Universidade Federal 

da Grande Dourados, no aviário experimental da Faculdade de Ciências Agrárias. As 

aves utilizadas no experimento foram da linhagem Cobb 500®, sendo alojados 300 
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pintos de um dia machos e fêmeas. As rações experimentais foram fornecidas ad libtum 

e formuladas de acordo com a fase produtiva. 

Aos 35 dias de idade, as aves foram abatidas por deslocamento cervical 

seguidas de secção das veias jugulares e artérias carótidas, sangradas, escaldadas, 

depenadas, evisceradas e resfriadas. Após o resfriamento, os peitos foram desossados 

e verificados quanto a classificação das miopatias White striping (WS) (Kuttappan et 

al., 2012) e de Wooden breast (WB) (Sihvo et al., 2014). 

Os filés se apresentaram normais, filés com apenas White striping, filés com 

apenas Wooden breast e filés com White striping e Wooden Breast associados em 

diferentes escores. Os tratamentos foram: Filés sem nenhuma lesão (Normal); Filés 

com apenas White striping (WS); Filés com apenas Wooden breast (WB); Grau 1 de 

White striping e Grau 1 de Wooden breast (WS1WB1); Grau 2 de White striping e Grau 

1 de Wooden breast (WS2WB1); Grau 3 de White striping e Grau 1 de Wooden breast 

(WS3WB1); Grau 1 de White striping e Grau 2 de Wooden breast (WS1WB2); Grau 2 

de White striping e Grau 2 de Wooden breast (WS2WB2); Grau 3 de White striping e 

Grau 2 de Wooden breast (WS3WB2). 

Após a caracterização das miopatias as amostras foram armazenadas resfriadas 

e analisadas 24 horas post mortem, e realizou-se a pesagem dos filés desossados 

seguidos das medidas de dimensão do peito seguindo a metodologia de Mudalal et al. 

(2015). Foram realizadas avaliações de capacidade de retenção de água (CRA), perda 

por exsudação (drip loss) (Mudalal et al., 2015), perda de peso por cocção (Honikel, 

1987), e determinação da força de cisalhamento. 

Os dados foram verificados quanto a normalidade dos resíduos e 

homogeneidade das variâncias. Posteriormente, foram submetidos a análise de 

variância através do procedimento MIXED do SAS (SAS 9.3). As médias foram 

comparadas entre si pelo teste de Tukey. Para todas as análises realizadas o nível de 

significância utilizado foi de 5%. 

 
Resultados e discussão 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para o 

comprimento e largura de peito, capacidade de retenção de água (CRA), Drip loss e 

força de cisalhamento (FC) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Médias obtidas para parâmetros de qualidade de carne de frangos de corte abatidos aos 35 dias de idade acometidos 

pelas miopatias White striping e Wooden breast. 

 Normal WS WB WS1WB1 WS2WB1 WS3WB1 WS1WB2 WS2WB2 WS3WB2 EPM1 P3 

 
Peso filé, Kg 

 
0,333 c 

 
0,358 c 

 
0,354c 

 
0,386bc 

 
0,382 bc 

0,429 

abc# 

 
0,441 ab# 

 
0,452 a# 

 
0.471 a# 

 
0,006 

 
<0,0001 

Comprimento, cm 16,17 16,56 16,36 16,09 16,23 16,27 16,12 15,87 16,42 0,070 0,4615 

Largura, cm 6,87 6,66 6,81 6,58 6,73 6,67 6,63 6,79 6,94 0,041 0,0947 

Espessura, cm 2,43c 2,57 c 2,49 c 2,69 bc 2,71 bc 2,82 abc# 2,95 ab# 3,12 a# 3,07 a# 0,332 <0,0001 

CRA2, % 36,04 34,07 33,13 33,96 34,26 33,11 36,61 36,23 35,17 0,396 0,2754 

Drip loss, % 4,41 4,52 4,34 4,82 5,11 5,35 5,5 5,13 5,24 0,130 0,3843 

Perda por cocção, % 26,40 b 27,24 b 27,02b 28,29 ab 27,82 ab 30,01 ab 30,19 a# 30,83 a# 30,59 a# 0,279 <0,0001 

Cisalhamento, 

kgf/cm-2 

 

1,45 

 

1,40 

 

1,40 

 

1,37 

 

1,40 

 

1,38 

 

1,40 

 

1,40 

 

1,26 

 

0,025 

 

0,9020 

¹Erro Padrão da Média; ²Capacidade de Retenção de Água; 3Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si pelo 

Teste Tukey (P<0,05); #Significativo no teste de Dunnett a 5% probabilidade. 
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Em relação ao peso do filé de peito, os tratamentos WS1WB2, WS2WB2 e WS3WB2 foram 

mais pesados quando comparados ao tratamento normal, WS e WB. Isso Indica que, aves com 

maior peso de peito está relacionado ao maior grau de severidade das miopatias White striping 

(grau 2 e 3) e Wooden breast (grau 2). Os tratamentos WS3WB1, WS1WB2, WS2WB2 e WS3WB2 

diferiram estatisticamente (p<0,0001) quando comparados aos filés normais, demonstrando que os 

filés acometidos por lesões miopáticas mais graves possuem maiores pesos, corroborando com os 

resultados de Kuttappan et al. (2013) que verificaram que os filés acometidos pelas miopatias 

possuem maiores pesos. Além disso, verificou-se que os filés normais não diferiram dos filés 

acometidos por WS, WB, WS1WB1, WS2WB1, ou seja, o peso do filé não diferiu dos peitos 

acometidos pelas miopatias em graus mais leves ou isolados. 

A espessura do filé de peito foi maior também para os tratamentos WS1WB2, WS2WB2 e 

WS3WB2 em comparação aos tratamentos WS e WB (p<0,0001), sendo assim, graus mais severos 

de White striping (grau 2 e 3) e Wooden breast (grau 2) estão relacionados a maior espessura de 

peito. Enquanto, os tratamentos WS3WB1, WS1WB2, WS2WB2 e WS3WB2 diferiram 

estatisticamente do tratamento normal, assim, peitos com maior espessura tendem a apresentar 

níveis mais severos dessas miopatias quando comparados a peitos normais. A grande taxa de 

crescimento das aves e peso do filé de peito estão associados diretamente com o surgimento de 

miopatias que lesionam os músculos peitorais dos frangos de corte (Kuttappan et al., 2017). O que 

explica a maior severidade das miopatias wooden breast e white striping estar associado ao maior 

peso e espessura do filé. 

Em relação a perda por cocção, os tratamentos WS1WB2, WS2WB2 e WS3WB2 diferiram 

estatisticamente dos tratamentos Normal, WS e WB (p<0,0001), os quais apresentaram menores 

valores. Aos mesmos tratamentos, diferiram estatisticamente do tratamento controle, 

demonstrando que independente do grau de White striping, peitos acometidos por lesões de grau 

2 de Wooden breast possuem maiores perdas durante o processo de cocção quando comparados 

aos filés normais. Estes resultados foram semelhantes ao encontrado por Malila et al. (2018), onde 

peitos de frangos de corte apresentaram maiores perdas por cozimento a medida que houve o 

aumento do grau de severidade das miopatias White striping e Wooden breast. Esta maior perda 

de água por cozimento, pode estar relacionada com a redução da proteína e da degeneração das 

fibras musculares acompanhadas de fibrose e lipidose (Soglia et al., 2016). 

 
Conclusão 

Podemos observar mudanças nos aspectos qualitativos e aspectos físicos a medida que 

houve o aumento do grau de severidade das miopatias, assim, as miopatias acabaram 

comprometendo a qualidade de carne. 
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Introdução 

O ômega-3 (n-3) e o ômega-6 (n-6) são considerados ácidos graxos essenciais que não são 

sintetizados no organismo, porém, participam de diversas funções metabólicas. Além disso, ele 

influencia os níveis de colesterol total, colesterol lipoproteína de alta densidade (HDL) e 

triglicerídeos e prevenção de diversas patologias (Silva et al.,2012). 

Diversos efeitos de suplementação alimentar com PUFA foram observados em aves, sobre o perfil 

lipídico sérico de colesterol total, triglicerídeos e lipoproteína de alta densidade (HDL), sendo 

observado uma redução nos teores de triglicerídeos e colesterol (Navidshad et al., 2010). Diante 

disto, objetivou-se avaliar os efeitos da relação de LA: LNA sobre o perfil bioquímico sérico em 

reprodutores machos e fêmeas de codornas japonesas. 

 
Material e métodos 

Foram utilizadas 360 codornas japonesas, com 15 semanas de idade. O alimento e a água foram 

fornecidos ad libitum e o programa de luz adotado foi de 17 horas de luz (natural + artificial) durante 

todo o período experimental. O período experimental teve duração de 84 dias divididos, em 3 ciclos 

de 28 dias. 

O delineamento utilizado foi DIC, com 5 tratamentos (dietas) e 12 repetições (gaiolas) de 6 aves 

cada (4 fêmeas+2 machos), sendo cada gaiola uma unidade experimental. As dietas experimentais 

utilizadas tiveram uma relação de óleos vegetais (LA:LNA) ricos em linoleico (óleo de soja) e ácido 

linolênico (óleo de linhaça), sendo elas: Ração Basal (RB) relação 13,75:1; RB + relação de 10,69:1; 

RB + relação de 7,63:1; RB + relação de 4,57:1; RB + relação de 1,48:1. As dietas foram formuladas 

(à base de milho e farelo de soja) para atender as exigências nutricionais de codornas em período 

de postura, de acordo com as tabelas brasileiras (Rostagno et al, 2017). 

 
Coleta de amostras de sangue 

Ao final do período experimental foram selecionadas aleatoriamente 10 aves/tratamento de 

diferentes unidades experimentais. As aves foram pesadas e foi colhido todo o volume sanguíneo 

possível por venopunção e posteriormente centrifugado para obter o soro. As amostras de soro 

(n=10/sexo/dieta) foram submetidas à determinação das concentrações de albumina (Alb), 

colesterol total e triglicerídeos. Foram utilizados kits comerciais (inserir nome comercial dos kits), 

seguindo os procedimentos operacionais padrões descritos nos mesmos. 
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Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa Statistical Analysis 

System (SAS, 2010) e consideradas significativas quando P˂0,05. A análise de regressão foi 

utilizada para determinar a relação LA:LNA ótima, por intermédio do procedimento GLM. 

 
Resultados e discussão 

Para o teor de colesterol total foi observado efeito quadrático tendo o ponto ótimo em 5,52 para os 

machos e 6,62 para as fêmeas, assim como os triglicerídeos séricos das fêmeas com ponto ótimo 

em 5,93. A diferença no ponto ótimo de colesterol da fêmea e macho ocorre, pois, as fêmeas 

precisam de colesterol para a formação do ovo, tendo maior necessidade que o macho (tabela 1). 

Os ácidos graxos de cadeia longa e média utilizados em altas concentrações nas dietas de 

codornas japonesas interferem nas concentrações séricas de triglicerídeos e colesterol total. Sendo 

responsáveis pela diminuição das concentrações sanguíneas de colesterol e triglicerídeos, 

independentemente do tamanho da cadeia o metabolismo é afetado (Saeidi et al, 2016). 

Essa redução nos teores de colesterol e triglicerídeos ocorre quando se utiliza altos teores de LA, 

os n-3 PUFA’s (EPA e DHA) possuem maior afinidade pelas rotas utilizadas pelos triglicerídeos, 

ocasionando diminuição lipídica no plasma sanguíneo com o aumento das concentrações de LA. 

Resultados similares foram observados por Radwan et al. (2012), que ao utilizarem matrizes de 

frango de corte Dandarawi, recebendo rações com relações LA:LNA de 2:1, 4:1, 8:1 e 10:1, 

observaram que os menores valores de colesterol e triglicerídeos foram encontrados na relação de 

4:1 e os maiores na relação 10:1. Estes resultados estão relacionados ao aumento de n-3 na dieta 

inibir a síntese lipídica e reduzir os níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos (Clarke, 2000; 

Sanz et al, 2000; Crespo e Esteve-Garcia, 2001). 

 
 
 

Tabela 1. Variáveis bioquímicas séricas de matrizes e reprodutores de codornas japonesas 
alimentadas com diferentes relações de LA:LNA (n=10/sexo/trata) com 24 semanas de idade. 

 

Relações de LA:LNA    P Valor 

Variável 1,48 4,57 7,63 10,69 13,75 MED CV (%) EPM L Q 

Fêmeas reprodutoras 

Col
1
(mg/dL) 417 265 304 263 635 377 41,6 70,3 0,012 <0,001 

Alb
2
(mg/dL) 148 149 152 173 152 155 6,5 4,5 0,231 0,287 

Trig
3
(mg/dL) 1353 1759 817 1583 2552 1612 39,2 0,2 0,016 0,001 

    Machos reprodutores    
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Col (mg/dL) 329 265 333 319 605 370 36,1 59,9 <0,001 <0,001 

Alb(mg/dL) 135 150 132 138 155 148 6,9 4,4 0,27 0,37 

  Equações de regressão   R2 Ponto máx/min 

Colesterol fêmea 
ŷ = 0,5589 -0,09803 LA:LNA + 0,0074 

LA:LNA2 
0,86 6,62 

Triglicerídeos 
Fêmea 

ŷ = 1,9064 -0,2563 LA:LNA + 0,0216 
LA:LNA2 

0,52 5,93 

Colesterol macho 
ŷ = 0,4059 -0,0522 LA:LNA + 0,00472 

LA:LNA2 
0,66 5,52 

L – Regressão linear, Q – Regressão quadrática. 1- Col- Colesterol; 2-Alb – Albumina; 3-Trig – Tiglicerídeos. 

 

Os níveis de colesterol para a relação LA:LNA, depois do ponto ótimo apresentou redução nos 

níveis de colesterol. Isso mostra que a taxa de inclusão de óleo de linhaça foi suficiente para 

diminuir o teor de colesterol das aves. Essa redução no teor de colesterol ocorre pela presença de 

ômega-3 na dieta, visto que esse ácido graxo inibe a atividade das enzimas responsáveis pela 

síntese de colesterol no fígado. Dentre as enzimas estão a 7 alfa-hidroxilase e beta- 

hidroximetilglutaril-CoA. A primeira enzima é utilizada para converter o colesterol em ácidos biliares, 

já a segunda é utilizada na fabricação de colesterol pelo processo de transformação do mevalonato 

em esqualeno (Lehninger et al, 2014). 

 
Conclusão 

Conclui-se que para os níveis de triglicerídeos e colesterol para as fêmeas as melhores relações 

seria 5,93 e 6,62 respectivamente. E para o colesterol dos machos a melhor relação seria 5,52. 
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Introdução 

Estresse por calor afeta negativamente o desempenho de frangos de corte por diversos 

mecanismos, diminuindo ingestão, ganho de peso e a imunidade. Os extremos de calor 

representam um risco para frangos de corte e pode ser avaliado probabilisticamente (Salgado e 

Nääs, 2010), em contrapartida, o dano que um sistema de produção de frangos sofre em função 

de um determinado risco climático depende da sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade é a 

suscetibilidade a danos e a falta de capacidade para enfrentar ou se adaptar aos desafios 

ambientais (IPCC, 2014). Parte dos danos são atribuídos à vulnerabilidade do sistema físico, 

tipologia das instalações e a eficiência dos sistemas de resfriamento evaporativo adiabático (Curi 

et al., 2014; Santos et al., 2021). A outra parte dos danos é atribuída à vulnerabilidade do sistema 

biológico, representado pelas aves e suas características fisiológicas, podendo ser mais suscetível 

ao dano do estresse por calor em idades acima dos 28 a 31 dias (Cangar et al., 2008; Nääs et al., 

2010; Vale et al. 2010). Uma das dificuldades da mitigação de extremos de calor é a identificação 

e direção de esforços aos sistemas mais vulneráveis. A zootecnia de precisão pode melhorar a 

eficiência do sistema produtivo por meio da aplicação de tecnologias como a lógica fuzzy auxiliando 

a identificar prioridades de mitigação. O objetivo deste estudo é desenvolver um sistema de suporte 

à classificação (SSC) para estimativa do grau de vulnerabilidade na produção de frangos de corte 

frente a extremos de calor. 

Material e métodos 

 
 

O SSC foi um modelo fuzzy (Fispro versão 3.5), MISO (multiple-input e single-output) com quatro 

entradas (temperatura, T; umidade relativa, UR; capacidade relativa dos aviários em reduzir a 

temperatura do ar por resfriamento evaporativo, CRT); e idade das aves em dias, tendo como saída 

o grau de vulnerabilidade do sistema. O grau de vulnerabilidade (Vu) variou de 0 a 10, sendo 0 um 

sistema não vulnerável; e 10 um sistema totalmente vulnerável ao impacto do estresse por calor, 

separados em quatro conjuntos de classificação definidos como NORMAL (temperatura interna do 

aviário até 2ºC acima do conforto); PERIGO (temperatura interna entre 2-5ºC acima do conforto); 

ALERTA (temperatura interna entre 5-10ºC acima do conforto); EMERGÊNCIA (temperatura acima 

de 10ºC do conforto) (Tabela 1). Os conjuntos de entrada foram definidos entre seus mínimos e 
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máximos segundo a literatura e o julgamento dos especialistas, sendo cinco conjuntos de T, quatro 

de UR, seis de CRT, definidos com base em Santos et al. (2021) que mediu diferentes tipologias 

em condições de desafio térmico de calor, considerado os diferentes sistemas de ventilação 

(pressão positiva e negativa), presença ou não e tipo de sistemas de resfriamento evaporativo e 

materiais construtivos, e a idade das aves acima de 21 dias (Tabela 2). A validação foi baseada na 

literatura utilizando artigos científicos (Borges et al., 2003; Curi et al., 2014), publicados em revistas 

indexadas e as recomendações do manual da linhagem comercial de frangos de corte (Cobb 2008; 

Tabela 3). Foram modelados dois possíveis cenários associando T, UR e idade das aves definidos 

na literatura como de conforto e desconforto em dois cenários de CRT: CRT=0% e CRT=80% 

respectivamente para alta e baixa vulnerabilidade do sistema físico (instalações). 

 
Tabela 1. Conjuntos fuzzy de saída do modelo MISO para estimativa do grau de vulnerabilidade ao 

calor de sistemas de produção de frangos de corte. 

Conjunto 
1 Intervalo2 Vulnerabilidade 

Vu-N [0; 2,5] 
NORMAL - temperatura interna do aviário até 2ºC acima 
do conforto 

 

Vu-P 
 

[2; 5] 
PERIGO - temperatura interna do aviário entre 2 e 5ºC 
acima do conforto 

 

Vu-A 
 

[4,5; 7,5] 
ALERTA - temperatura interna do aviário entre 5 e 10ºC 
acima do conforto 

Vu-E [7; 10] 
EMERGÊNCIA - temperatura interna do aviário acima de 
10ºC do conforto 

1
 Vu- Vulnerabilidade do sistema de produção entre 0 (sistema não vulnerável) e 10 (totalmente vulnerável a danos) 

separados em conjuntos NORMAL, PERIGO, ALERTA e EMERGÊNCIA; 
2
[x; y]: definição do intervalo do conjunto fuzzy entre x (mínimo) e y (máximo). 

 

Tabela 2. Conjuntos fuzzy de entrada para estimativa do grau de vulnerabilidade de sistemas de 

produção de frangos de corte ao calor. 

Conjunto1 Intervalo2 Definição 

T-1 
[16°C; 
23°C] 

Conforto. 

T-2 
[20°C; 
29°C] 

Estresse moderado. 

T-3 
[26°C; 
34°C] 

Condição de perigo. 

T-4 
[31°C; 
39°C] 

Condição de alerta. 

T-5 
[36°C; 
45°C] 

Condição de emergência e alto risco de mortalidade. 

UR-1 [0%; 30%] 
Faixa altamente propícia ao resfriamento evaporativo 
adiabático. 
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UR-2 [20%; 60%] Faixa propícia ao resfriamento evaporativo adiabático. 

UR-3 [45%; 80%] 
Faixa intermediária propícia ao resfriamento evaporativo 
adiabático. 

UR-4 
[65%; 
100%] 

Faixa pouco propícia ao resfriamento evaporativo 
adiabático. 

 

CRT-1 
 

[-10%; 10%] 
Aviários convencionais com sistema de ventilação 
mecânica do tipo de pressão positiva com ventiladores 
axiais sem resfriamento evaporativo. 

 
CRT-2 

 
[0%; 23%] 

Aviários convencionais com sistema de ventilação 
mecânica do tipo de pressão positiva com ventiladores 
axiais e resfriamento evaporativo por sistema de 
nebulização. 

 

CRT-3 
[13.3%; 
35%] 

Aviários do tipo túnel de vento com sistema de ventilação 
mecânica por exaustores em pressão negativa, 
isolamento lateral por cortinas e com sombreamento. 

CRT-4 [30%; 80%] 
Aviários com resfriamento evaporativo com 
nebulizadores, mas com baixo isolamento térmico. 

 
CRT-5 

 
[52%; 90%] 

Aviários do tipo túnel com sistema de ventilação 
mecânica por exaustores em pressão negativa, sem 
falhas no isolamento lateral com sistema de resfriamento 
por nebulizadores, painel evaporativo na entrada de ar. 

 

CRT-6 
[80%; 
100%] 

Aviários com painel evaporativo, equipados com inlets e 
bom isolamento, representando o melhor CRT possível 
a ser atingido. 

 
Id-1 

 
[21; 31] 

Período em que as possibilidades de estresse térmico 
iniciam, portanto, idades abaixo destas não foram 
consideradas devido à baixa vulnerabilidade ao estresse 
por calor. 

Id-2 [25; 39] 
Vulnerabilidade mediana e necessidade de controle 
térmico. 

Id-3 [33; 42] 
Alto grau de dependência dos sistemas de resfriamento 
evaporativo e alta vulnerabilidade ao estresse por calor. 

1
T- temperatura do ar; UR- umidade relativa do ar; CRT- capacidade relativa de diferentes tipologias de aviários em 

reduzir a temperatura do ar, estabelecido de acordo com Santos et al. (2021); Id- idade das aves em dias. 
2
[x; y]: 

definição do intervalo do conjunto fuzzy entre x (mínimo) e y (máximo). 
 

Tabela 3. Referências para os cenários de validação do modelo fuzzy. 

Cenário T1 UR2 Idade3 Referência 

 
Conforto térmico 

18 - 22 57 - 60 28 - 42 Cobb, 2008 

22 - 24 57 - 60 28 - 42 Borges et al. (2003) 

Desconforto 
térmico 

26 - 27 51 - 53 28 - 42 Borges et al. (2003) 

26 - 30 45 - 81 28 - 42 Curi et at. (2014) 
1
 T- em graus Celsius (°C); 

2
UR- em porcentagem (%); 

3
Idade das aves em dias. 

 

Resultados e discussão 

O modelo determinou diferentes condições de vulnerabilidade, comparando com a literatura de 

referência para a validação. No cenário de conforto térmico, independente da capacidade do 

sistema de resfriamento (CTR 0% ou 80%), o modelo indicou condição de vulnerabilidade 
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NORMAL, porém, quando a idade passou dos 28 dias, a condição foi classificada como PERIGO, 

situação coerente à menor capacidade de termorregulação do frango próxima dos 42 dias de idade. 

 
Tabela 4. Validação do sistema de suporte a classificação de vulnerabilidade em cenários de 

conforto e desconforto térmico de frangos de corte simulados para os cenários de 0 (zero) e 80% 

de capacidade de redução da temperatura do ar (CRT,%) considerando a temperatura, umidade 

relativa e idade das aves em dias, e a vulnerabilidade (Vu, 0-10) como variável resposta. 

Cenário Entradas1 CRT 0%2 CRT 80%2 

 
T UR Id Predito vulnerability Predito vulnerability 

Borges et al. 
(2003) 

27 51 28 2.2 NORMAL 0.9 NORMAL 

26 52 42 4.0 PERIGO 1.6 NORMAL 

26 53 35 4.3 PERIGO 0.6 NORMAL 

 26 79 28 2.8 PERIGO 2.9 PERIGO 
 27 81 28 4.5 PERIGO 4.6 PERIGO 

 29 50 28 4.7 ALERTA 1.4 NORMAL 

Curi et al. (2014) 
24 78 35 4.4 PERIGO 3.5 PERIGO 

29 53 35 6.0 ALERTA 4.3 PERIGO 

 27 80 35 6.8 ALERTA 6.6 ALERTA 

 30 45 42 6.0 ALERTA 3.5 PERIGO 

 24 81 42 6.0 ALERTA 6.0 ALERTA 
1
T- temperatura do ar (°C); UR- umidade relativa do ar(%); Id- idade das aves em dias. 

2
CRT- capacidade relativa de 

diferentes tipologias de aviários em reduzir a temperatura do ar, estabelecido de acordo com Santos et al. (2021); 

A combinação entre o aumento da idade das aves com a elevação da temperatura e da umidade 

relativa do ar foram fatores que promoveram a mudança de vulnerabilidade dependendo da 

capacidade do sistema físico de resfriamento (Tabela 4) e foi capaz de indicar diferenças entre a 

condição de PERIGO para uma condição mais grave de ALERTA. As decisões sobre intervenções 

mitigadoras podem ocorrer com a adição de sais via água ou alteração do balanço eletrolítico da 

dieta, que podem ser viabilizadas economicamente com intervenções apenas nos galpões mais 

vulneráveis. Previsões meteorológicas podem auxiliar a prever condições internas e indicar aviários 

com prioridade para a mitigação com antecedência. A combinação das variáveis de vulnerabilidade 

dos sistemas físico e biológico na produção de frangos são complexas e podem ser auxiliadas com 

sistemas como o proposto no estudo. Este é o primeiro estudo avaliando a vulnerabilidade do 

sistema de produção de frangos de corte com ênfase na redução de danos decorrentes do estresse 

por calor e mais estudos devem ser realizados. 

 
 

Conclusão 

O modelo classificou diferentes cenários ambientais identificados na literatura com diferentes 
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idades dos frangos e estimando a vulnerabilidade de aviários, podendo ser utilizado para predizer 

a vulnerabilidade do sistema de produção de frangos de corte e indicar a necessidade de ações 

mitigatórias emergenciais. 
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Introdução 

Tendo em vista o aumento da demanda dos consumidores por produtos mais sustentáveis e 

barreiras não-tarifárias impostas pelos países importadores de produtos de origem animal, a 

avicultura de corte no Brasil se viu diante de um desafio frente a utilização de antibióticos como 

promotores de crescimento nas dietas de frangos, que em outras épocas foi utilizado 

indiscriminadamente neste sistema de produção (MEDEIROS et al., 2011). 

Diante disto o trabalho foi conduzido para verificar a substituição dos antibióticos promotores de 

crescimento por probióticos, com foco no bem-estar e a qualidade da cama de frangos de corte. 

Material e Métodos 

Para este estudo foram alojados 2120 pintos machos de um dia de idade obtidos de um incubatório 

comercial. Estes foram pesados e distribuídos aleatoriamente em quatro tratamentos, com 10 

repetições de 53 aves cada (11,78 aves/m²). Os tratamentos foram: 1- dieta controle + antibiótico 

promotor de crescimento (Halquinol) (ATB); 2- dieta basal + probiótico comercial contendo 1,6x109 

UFC/g Bacillus subtilis e 1,6x109 UFC/g Bacillus licheniforms (Probiótico A); 3 – dieta basal + 

probiótico comercial contendo 1,0x109 UFC/g de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Probiótico 

B); 4 – ração basal sem antibiótico promotor de crescimento e/ou probiótico (NS). Probióticos e 

antibiótico promotor de crescimento foram utilizados de acordo com recomendações dos 

fabricantes. As dietas iniciais, crescimento e final foram baseadas em milho e farelo de soja de 

acordo com as recomendações para desempenho médio superior (ROSTAGNO et al., 2017), 

fornecida ad libitum. O material utilizado para cama foi casca de arroz. 

 
Características Comportamentais e Fisiológicas Relacionadas ao Bem-estar 

Teste de apanha - ao término do período experimental, 10% das aves de cada tratamento foram 

colocadas em grupos de três aves em círculo com raio de 0,5 metros, delimitado por placas de 

madeira. Após 3min simulou-se a apanha das aves, atribuindo-se escores para o comportamento 

das aves, sendo - ESCORE 1: animal não se movimenta; ESCORE 2: Animal caminha, mas não 

vocaliza nem corre; ESCORE 3: Animal caminha e vocaliza; ESCORE 4: Animal corre e vocaliza; 

ESCORE 5: Animal pula para tentar evitar a apanha (CHIOZZINI; SOSTER, 2016). Teste de 
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aproximação – o pesquisador entrou nos boxes experimentais e se abaixou, aguardando-se 2 min, 

decorrido este período, o avaliador esticou os braços, foram contadas quantas aves poderiam ser 

tocadas pelo pesquisador imóvel (CHIOZZINI; SOSTER, 2016). O teste foi realizado em pelo 

menos 3 pontos de cada boxe. 

Gait score e pododermatite - A fim de se estimar o bem-estar e qualidade da cama do aviário foi 

realizado análise de pododermatite. Após as aves serem submetidas a avaliação de gait score 

(GS), estas foram divididas em dois grupos, aves que apresentaram GS 0 e aves que apresentaram 

GS 1 ou >1. Assim, 10% das aves com GS0 e todas as aves com GS >0 foram avaliadas para 

pododermatite, atribuindo-se escores, conforme descrito por Almeida Paz et al. (2010). 

Serotonina – para esta avaliação coletou-se amostras de sangue de 8% das aves de cada 

tratamento, a fim de obter-se 1mL de soro, para a realização da análise por kit de reação em cadeia 

(CHAPMAN et al, 2008). 

Qualidade da cama - no dia anterior ao alojamento e no dia 42, ao final do experimento, foram 

coletadas quatro amostras da cama de cada boxe experimental para avaliação de qualidade da 

cama, conforme descrito por Tedesco et. al. (1995). 

Os dados foram submetidos à análise estatística, com auxílio do programa SAS 9.2, aplicando-se 

o teste de Tukey (p<0,05) para dados paramétricos e teste exato de Fisher (p<0,05) para dados 

não-paramétricos. 

Resultados e Discussão 

Os resultados referentes ao teste de apanha e aproximação estão apresentados na Tabela 1. Pode- 

se observar que as aves suplementadas com probiótico A apresentavam-se menos reativas quando 

comparadas ao demais tratamentos. Para o teste de apanha as aves suplementadas com probiótico 

apresentaram-se mais calmas e menos reativas quando comparadas às demais, o que corrobora 

com os dados encontrados por Almeida Paz et al. (2019). O que indica que a suplementação com 

probióticos pode influenciar positivamente o bem-estar de frangos de corte (IBRAHIM et al., 2018). 

Tabela 1. Avaliação de bem-estar de frangos de corte suplementados ou não com probióticos a 

base de bacilos. 

Tratamentos 
Teste de 

Aproximação (%) 

 Teste de Apanha (%)   

1 2 3 4 5 

ATB 12c 
 

48,15b 

60,00a 

58,33a 

51,67b 

0,001 

 

31,48b 

40,00a 

36,67ab 

43,33a 

0,001 

 

11,11a 

0,00b 

1,67b 

3,33b 

0,001 

 

9,26a 

3,33b 

3,33b 

1,67b 

0,001 

 

0 

0 

0 

0 

- 

Probiótico A 30a 

Probiótico B 20b 

NS 16b 

Valor de P 0,001 

CV% 2,35 

Teste de Tukey (p<0.05) para teste de aproximação e Teste Exato de Fisher (p<0,05) para teste de apanha. 
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Os dados referentes a pododermatite encontram-se nas Tabelas 2. A utilização de probióticos foi 

interessante para diminuir a incidência de pododermatite aos 35 dias de dias, porém, aos 42 dias, 

apenas o probiótico A conseguiu manter este efeito, com redução acentuada na frequência de 

pododermatite grave, o que evidencia a melhora no material da cama do aviário (ALMEIDA PAZ. 

et al., 2010). 

 
Tabela 2. Frequência de pododermatite em frangos de corte suplementados ou não com probióticos 

a base de bacilos, aos 35 dias. 

Escore 
 35 dias   42 dias  

ATB Probiótico A Probiótico B NS ATB Probiótico A Probiótico B NS 

0 
1 
2 

14,8 
41,3 
43, 

20,3 
55,9 
23,9b 

22,9 
56,3 
20,8b 

14,1 
47,9 

38,0ab 

13,6b 
25,3b 
60,8a 

36,5a 
30,2a 
33,3b 

21,2a 
36,8a 
42,0a 

12,1b 
42,2a 
45,7a 

  Valor de P 0,001   Valor de P 0,001  

Teste Exato de Fisher (p<0,05) 

 

 

Verifica-se que aqueles frangos suplementados com probióticos apresentaram níveis superiores de 

serotonina (5-HT) circulante no sangue aos que não receberam suplementação, poucos são os 

dados na literatura sobre a influência dos probióticos no sistema de produção e liberação da 5-HT 

(Gráfico 1), entretanto sabe-se que com a melhora da saúde intestinal promovida pelos probióticos 

pode promover aumento na produção deste hormônio, uma vez que 96% da 5-HT é produzida no 

intestino (DONATO et al., 2015; LUCZYNSKI et al., 2016). 

 
Gráfico 1. Níveis de serotonina circulante no sangue de frangos de corte. 

 
Os resultados referentes à qualidade da cama estão na Tabela 6. Como já era esperado, o material 
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de cama sofreu alterações em sua composição com seu uso no aviário. De maneira geral, a 

utilização de probióticos colaborou para a manutenção da boa qualidade do material, porém, o 

probiótico A, garantiu menores teores de amônio (NH4), que tem alta correlação com os teores de 

amônia (NH3), promovendo melhoras no bem-estar das aves (ALVES et al., 2016). 

Tabela 6. Qualidade da cama antes do início do experimento e após 42 dias de condução do estudo. 

Parâmetros Cama nova ATB Probiótico A Probiótico B NS CV (%) Valor P 

pH 6,22b 6,50b 8,84a 8,88a 7,14b 8,95 0,001 

U (%) 7,7c 22,54b 26,05ab 30,31a 29,44a 7,34 0,001 

C (%) 45,4ª 37,80ab 38,76ab 38,71ab 28,28b 6,23 0,001 

MO (%) 79,4ª 65,02b 66,35b 65,58b 66,58b 5,07 0,001 

N MS (%) 0,28c 31,38a 25,25b 28,09b 35,81a 6,02 0,001 

N MT (%) 0,26c 24,45ab 17,54b 19,54b 25,48a 7,21 0,001 

NH4 MS (%) 490,0c 977,50a 665,63b 926,00a 925,00a 5,87 0,001 

NH4 MT (%) 452,3b 735,03a 461,41b 680,41a 638,11a 5,98 0,001 
Teste de Tukey (p<0,05)  

Conclusão 

Conclui-se com este estudo que os probióticos podem influenciar no bem-estar de frangos de corte 

e na qualidade da cama, uma vez que os valores de serotonina circulante no sangue das aves 

suplementadas com probiótico apresentaram níveis mais elevados. É importante ressaltar que, 

neste estudo, não foram dosados os receptores cerebrais para este neurotransmissor. O teor de 

amônia na cama do aviário também foi menor para os boxes onde as aves suplementadas com o 

probiótico foram alojadas. O que sugere melhor aproveitamento dos nutrientes, principalmente das 

proteínas da dieta. 
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Introdução 

Por ser uma atividade dinâmica e bem organizada, principalmente diante dos métodos de 

integração, em 2020 o Brasil foi responsável pela produção de 13.845 milhões de toneladas de 

carne de frango, ocupando o terceiro lugar entre os maiores produtores do mundo. Neste mesmo 

ano as exportações brasileiras alcançaram 4.231 milhões de toneladas, sendo classificado como o 

maior exportador mundial (ABPA, 2021). 

Mesmo diante de expressivos resultados, ainda existem gargalos que precisam ser 

considerados para que a avicultura continue evoluindo e mantendo os padrões de quantidade e 

qualidade dos seus produtos. A etapa de apanha sempre se mostrou como uma atividade 

ineficiente e insalubre devido à falta de condições adequadas de trabalho e baixo nível de 

qualificação profissional (QUANDT et al., 2013). A combinação desses fatores tem gerado um alto 

custo às indústrias. Uma alternativa para minimizar os efeitos desse gargalo é a mecanização da 

apanha. 

Diante desse cenário, a questão que direciona esta pesquisa é: quais são os resultados da 

análise de viabilidade econômica na mecanização da apanha de frangos de corte no Brasil? Para 

responder à essa questão, realizou-se um estudo considerando todos os custos diretos e indiretos 

que a atividade propõe diante das condições de mercado no período entre 2015 e 2019. 

 
Material e métodos 

A metodologia utilizada no estudo foi o levantamento de todos os custos incorridos para 

implantação do projeto, seguido do cálculo para definir a receita operacional. A partir disso foi 

elaborado o Fluxo de Caixa e a aplicação das técnicas de análise de investimento como Valor 

Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa Interna de Retorno Modificada (TIR- 

M), Payback Descontado (PBD) e Valor Uniforme Líquido (VUL ou VAUE), e por último foram 

realizadas análises de risco a partir da análise de cenários e simulação de Monte Carlo (AMARAL, 2011). 

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) foi calculada por meio do Modelo de Precificação de 

Ativos Financeiros, mais conhecido por CAPM, sigla em inglês para Capital Asset Pricing Model. 

Este modelo considera uma taxa livre de risco média (Taxa Selic: 9,26%), o índice Beta de 20,15% 

e por último a taxa de remuneração do mercado (Ibovespa: 20,59%). As informações e dados 
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necessários para os cálculos da TMA foram extraídos a partir de uma média encontrada no período 

entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019. Optou-se por não utilizar dados de 2020 e 2021 devido 

à volatilidade causada pela pandemia do Corona Vírus (Covid-19). Neste caso o cálculo apresentou 

a uma TMA de 11,54% a.a. 

Para esse estudo analisou-se um sistema automatizado de apanha (Peer System) que envolve 

todas as etapas do pré-abate, desde a apanha dos animais, embarque, passando pelo transporte, 

desembarque, até a lavagem e desinfecção dos trailers de transporte (ZEZULA, 2020). 

 

Resultados 

Investimento inicial 

Para elaborar o fluxo de caixa, foi calculado o valor total do investimento inicial para a aquisição 

de veículos, máquinas e equipamentos conforme Quadro 1. A taxa de câmbio média do Euro entre 

2015 e 2019 foi de R$3,97. 

Quadro 1: Veículos, máquinas e equipamentos necessários para o projeto 

DESCRIÇÃO Valor Unit. Valor Total 
Frete + 

Impostos = 30% 
Total Geral 

Euro 
Total Geral Real 

1 - Máquina de Apanha €86.000,00 €86.000,00 €25.800,00 €111.800,00 R$443.771,58 

2 - Plataforma Shuttle €100.000,00 €200.000,00 €60.000,00 €260.000,00 R$1.032.026,94 

3 - Trailer de Transporte* €220.000,00 €880.000,00 €369.600,00 €1.249.600,00 R$3.720.060,18 

1 - Estação de Desembarque €55.000,00 €55.000,00 €16.500,00 €71.500,00 R$283.807,41 

1 - Torre de Lavação €30.000,00 €30.000,00 €9.000,00 €39.000,00 R$154.804,04 

1- Carreta Sider R$137.000,00 R$137.000,00   R$137.000,00 

4 - Caminhão Cavalinho R$380.000,00 R$1.520.000,00   R$1.520.000,00 

1 - Carro popular R$40.000,00 R$40.000,00   R$40.000,00 

4 - Venda do Caminhões R$150.000,00    -R$600.000,00 

2.500 - Caixas de Transporte R$60,00    -R$150.000,00 

* Além dos 30% de frete e impostos, o trailer de transporte ainda possui 12% de taxa de importação R$6.581.470,14 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Um projeto de investimento pode ser financiado de duas formas, seja por meio do capital próprio 

do investidor ou capital de terceiros por meio de financiamento bancário, empréstimos, entre outros 

(HASTINGS, 2017). Nesse estudo, foi estabelecido que o investimento será realizado com aporte 

apenas de capital próprio. 

Considerando que o funcionário extra estará cobrindo férias de outro colaborador, o número 

mínimo necessário é de 10 colaboradores atuando em dois turnos por dia. Assim a empresa terá 

um custo fixo mensal de R$ 37.428,80 (Quadro 2). 

Quadro 2: Cálculo do custo fixo 
Descrição Salário 13° Férias + 1/3 FGTS INSS Total Unitário Total Geral 

4 - Motoristas caminhão R$1.864,10 R$155,34 R$207,07 R$178,12 R$596,71 R$3.001,34 R$12.005,35 

4 - Operadores Técnico R$2.500,00 R$208,33 R$277,71 R$238,88 R$800,26 R$4.025,18 R$16.100,74 

1 - Lavador do caminhão R$1.259,37 R$104,95 R$139,90 R$120,34 R$403,13 R$2.027,68 R$2.027,68 

1 - Funcionário extra R$2.030,87 R$169,24 R$225,60 R$194,06 R$650,09 R$3.269,85 R$3.269,85 

1 - Supervisor R$2.500,00 R$208,33 R$277,71 R$238,88 R$800,26 R$4.025,18 R$4.025,18 
     Custo Fixo Mensal R$37.428,80 
     Custo Fixo Anual R$449.145,60 

Fonte: Dados da pesquisa 

No cálculo dos custos variáveis são considerados apenas energia elétrica, combustível e a 
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manutenção das máquinas e equipamentos que totalizam R$79.864,22 ao mês. 

 
 

Fluxo de Caixa 

Na elaboração do fluxo de caixa foi considerada uma linha temporal produtiva de 180 meses 

(vida útil da máquina de apanha). Para a formulação da receita foi considerado o valor médio 

R$64,00 pago pelas indústrias entre 2015 e 2019 pelo milheiro de ave apanhada, a extinção de um 

funcionário responsável pela lavagem das caixas e a economia com combustível. Sendo assim, 

após a mecanização da apanha, uma planta frigorífica com capacidade de abate de 144 mil 

aves/dia economiza ao mês R$215.201,18 que por sua vez entra no fluxo de caixa como receita. 

 
Indicadores de viabilidade econômica 

Após aplicar as técnicas de avaliação de investimento sobre os valores demonstrados pelo fluxo de caixa, a 

uma TMA de 11,54% a.a, os indicadores de viabilidade econômica foram: VPL de R$228.222,44; VFL de 

R$1.174.405,15; VAUE de R$2.589,84; PD de 13,82 anos; TIR de 0,965% e TIRM de 0,933%. Considerando 

que todos os indicadores foram positivos diante das atuais condições de mercado e de produção, 

o projeto de investimento é considerado economicamente viável. 

 
Análise de cenários e Simulação de Monte Carlo sobre o VPL 

Buscando identificar a sensibilidade do projeto, conforme Zaroni et al., (2019), optou-se por 

simular diferentes cenários em relação ao número de aves abatidas por dia de acordo com a 

capacidade de apanha por máquina, e a partir disso, foram avaliadas em quais condições o projeto 

apresenta viabilidade econômica para realização do investimento. 

Apesar de haver uma queda de 87,06% no VPL do segundo cenário (duas máquinas) em 

relação ao primeiro cenário, há uma evolução crescente a partir da aquisição da terceira máquina. 

Conforme o número de aves apanhadas aumenta, o VPL também aumenta. Com o método de 

Monte Carlo foi possível criar vários cenários além do otimista, pessimista e o realista a partir das 

variações mínimas e máximas encontradas tanto na taxa de câmbio quanto no preço do 

combustível. 

Com uma taxa de câmbio a R$3,68 o PBD é de 12,21 anos. O contrário ocorre com o Euro 

custando R$4,41. Neste caso o VPL foi de -R$322.977,98 e não houve retorno do capital investido. 

Essas duas análises mostraram o quanto o projeto pode ser influenciado e é sensível ao mercado 

financeiro. Outra análise mostrou que um aumento de 10% no preço do combustível causa uma 

queda de 123% no VPL. 

Depois de identificar que a sensibilidade do projeto está sobre as flutuações na taxa de câmbio 

e no valor do combustível, realizou-se a Análise de Monte Carlo para verificar como o VPL e o 
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Índice de Lucratividade (IL) se comportam diante dessas variações. 

Após a realização de doze mil simulações, a mecanização da apanha foi considerada viável, no 

entanto, são observadas algumas diferenças entre os cenários. No caso da aquisição de uma 

máquina, existe viabilidade econômica, mas a probabilidade do VPL ser negativo é de 30,80%. 

Quando a análise é feita com dois conjuntos de máquinas, o número de aves/dia dobra, porém, o 

IL e o VPL diminuem e a probabilidade do mesmo ser negativo sobe para 41,59%. Em 

contrapartida, entre os cenários 3 e 4 ocorre o oposto. Há um considerável aumento no VPL e IL, 

porém as chances de VPL serem menor que zero caem para 15,01%. Isso ocorre em função da 

queda no custo com combustível após a mecanização. 

 
Conclusão 

O estudo fornece evidências de que o lucro líquido atribuído a mecanização da apanha é flexível 

em relação às variações na taxa de câmbio e do combustível utilizado no processo. O investidor 

precisa estar atento no ato da compra das máquinas e equipamentos, uma vez que este é o 

principal custo do negócio, afetando direta e significativamente a viabilidade econômica do projeto. 

Além do preço pago pelos equipamentos é essencial que se faça o correto planejamento do 

transporte das aves, pois se os caminhões consumirem combustível além dos limites diários 

necessários, irá influenciar negativamente os custos da apanha. 

A mecanização da apanha também pode ser utilizada por frigoríficos com capacidade de abate 

diário a partir de 140 mil aves. Basta ficar atendo às condições de mercado, sobretudo nas variáveis 

mais sensíveis. 

Não foram consideradas as receitas oriundas com a eliminação de eventuais gastos com 

processos trabalhistas, substituição e treinamento da equipe de apanha. Por fim, foi considerada 

apenas a substituição da apanha manual por um sistema de apanha mecanizada, não foi avaliada 

a viabilidade econômica para a implantação do sistema em uma indústria que está iniciando suas 

operações. 

Estudos futuros podem ser desenvolvidos com o objetivo de explorar a viabilidade econômica 

utilizando dados de outros sistemas de apanha mecanizada, considerando a qualidade de carcaça, 

qualidade de vida dos trabalhadores e o bem-estar animal. Também é necessário um estudo 

mercadológico complementar a esse que avalie a percepção dos consumidores brasileiros em 

relação aos atuais e potenciais métodos de apanha de frangos de corte. 
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Introdução 

A qualidade do ovo é estabelecida por fatores externos (ambiente, estrutura e higiene) e internos 

(albúmen, gema, câmara de ar e atributos sensoriais). Com a finalidade de classificar as 

características da qualidade dos ovos, são realizados testes que podem proporcionar parâmetros 

de comparação e mostrar o quanto o produto comercializado pode oferecer benefícios ao 

consumidor (LANA, 2017). De acordo com Garcia et al. (2010) ovos produzidos por aves mais 

velhas podem apresentar qualidade de casca inferior, de forma a interferirem negativamente na 

qualidade interna dos mesmos. Com o envelhecimento da ave, verifica-se que o peso do ovo e a 

porcentagem da gema aumentam, enquanto as porcentagens de casca e albúmen diminuem. Em 

aves com idade mais avançada, o peso da casca não aumenta na mesma proporção que o peso 

do ovo, devido a menor capacidade da galinha absorver cálcio ou mobilizá-lo nos tecidos ósseos, 

o que reduz a relação entre o peso da casca e o peso do ovo. Além disso, nota-se alteração da 

relação gema/albúmen, em que o albúmen se torna mais liquefeito, e consequentemente reduz os 

índices de Unidade Haugh (UH). Ao final do primeiro ciclo de postura, a casca dos ovos perde em 

espessura e resistência, justamente quando o peso dos ovos é maior, devido ao fato de que a 

deposição de cálcio para a sua formação no útero permanece constante com um mesmo nível 

durante toda a vida da ave, enquanto que o ovo aumenta de tamanho com o passar do tempo. 

Esse processo de redução da qualidade interna e externa do ovo é considerado um fenômeno 

irreversível. Embora já seja comprovado que os valores de unidade Haugh entrem em declínio 

conforme a idade da linhagem e a condição de armazenamento, ovos com valores de 72 para UH 

são considerados de excelente qualidade no padrão americano de classificação. Diante do exposto, 

objetivou-se avaliar a qualidade interna e externa do ovo de galinhas poedeiras Hy Line W80 em 

diferentes idades de postura. 

 
Material e métodos 

O presente trabalho foi realizado na granja Mantiqueira localizada no município de primavera do 

leste durante o período de julho a dezembro de 2019. Um total de 100.000 mil aves foram alojadas 
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em galpão convencional contendo gaiolas de metais (Zucami-Poultry Equipment, Modelo W762) 

(Frente x Fundo x Altura Frente x Altura fundo; 762 x 630 x 540 x 450 mm), piso de arame, providas 

de comedouro linear, bebedouro nipple com capacidade para 13 aves, dispostas em duas linhas, 

constituídas por dois andares cada uma, as aves foram criadas pelo mesmo programa nutricional 

na fase de cria, recria e postura da empresa, recebendo água e ração à vontade. Utilizou-se 180 

ovos da linhagem Hy Line W-80, em que foram coletados 60 ovos de acordo com a fase de 

produção das aves: Pico (40 semanas); Postura 1 (68 semanas); Postura 4 (103 semanas). O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), com 3 tratamentos e 60 repetições, 

sendo cada parcela constituída por um ovo. Foram coletados ovos frescos, logo após a postura. 

Os ovos foram encaminhados para uma sala para a avaliação das seguintes variáveis: resistência 

da casca, peso do ovo, porcentagem de albúmen e gema, massa do ovo, índice e diâmetro de 

gema, Unidade Haugh e espessura de casca. Para a obtenção da resistência da casca utilizou-se 

o equipamento da Bröring- Fast-Egg-Shell-Tester. O peso do ovo foi obtido por meio de uma 

balança digital. A porcentagem de albúmen e gema foi calculada por meio da relação entre a massa 

dos respectivos constituintes e a massa do ovo. O índice de gema foi determinado pelos valores 

da mensuração da altura e diâmetro de gema. Calculou-se a unidade Haugh, via equação: 

(UH=100log[h+7.57-1.7p0.37]), em que “h” corresponde à altura do albúmen denso (mm) e “p”, ao 

peso do ovo (g). Para determinar a espessura de casca aferiu-se a espessura na região central e 

nas duas extremidades do ovo com o auxílio de um paquímetro digital. Os dados foram submetidos 

à análise de variância, pelo programa estatístico R 3.6 com as médias comparadas pelo teste de 

Fisher, a 5% de probabilidade. 

 
Resultados e discussão 

Os resultados de qualidade interna dos ovos estão apresentados na Tabela 1. Foi observado efeito 

significativo para as variáveis: peso do ovo, % de gema, índice de gema e peso de gema e peso 

do albumen. Neste ensaio verificou-se que o peso do ovo foi maior em aves no final de produção 

(103 semanas). Esses achados são semelhantes aos encontrados por Carvalho et al. (2007) que 

ao avaliarem a qualidade interna de ovos de galinhas poedeiras de diferentes linhagens e idades, 

observaram que todas as linhagens a partir de 60 semanas de idade apresentaram ovos com maior 

peso. Segundo o guia de manejo da linhagem Hy Line W-80 galinhas aves com idade mais 

avançadas apresentam média de peso de ovo superior quando comparada as aves mais novas. 

Verifica-se um aumento no peso do ovo à medida que as aves se tornam mais velhas, visto que os 

intervalos entre as ovulações são maiores. Este fato leva a um aumento no número dos folículos, 

o que resulta em ovos maiores. Neste estudo, observou-se que aves no pico de produção (40 

semanas de idade) apresentaram ovos com menor porcentagem de gema. Scott & Silversides 
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(2001) também observaram resultados inferiores para percentagem de gema em ovos de poedeiras 

da linhagen Hy Line W-36 com 31 semanas de idade em relação aos ovos de poedeiras com 59 

semanas de idade. No manual de criação da linhagem Hy Line W80, são relatados aumento na 

porcentagem e peso de gema à medida que as poedeiras se tornam mais velhas. Em relação ao 

peso do albúmen, constatou-se que aves com 40 semanas de idade apresentaram maior valor para 

essa variável, quando comparadas as poedeiras com 68 e 103 semanas de idade. É sabido que a 

idade exerce influência sobre a qualidade interna do ovo, em que o albúmen se torna mais líquido 

em ovos de aves mais velhas, perdendo características, como capacidade de formação de espuma. 

Não foi observado efeito significativo para a Unidade Haugh e % de albúmen em nenhuma das 

idades das aves avaliadas neste trabalho. Esses resultados divergem dos encontrados por Pissinati 

et al. (2014) que ao avaliarem a qualidade de ovos em galinhas poedeiras Lohman de diferentes 

idades, observaram que a unidade Haugh, o índice de gema e altura de albúmen diminuem de 

acordo com a idade das aves. Essa divergência de resultados entre os autores pode estar 

relacionada com genética da ave. 

 
TABELA 1. Médias de peso do ovo, percentagem de gema e de albúmen, peso de albúmen e 
gema, índice de gema e unidade Haugh de acordo com a idade à postura. 
   Idade   

Variáveis 40 
Semanas 

68 
Semanas 

103 
Semanas 

CV% 
Valor de 

P 
Peso do Ovo 57.47 c 60.78 b 64.67 a 5.97 0.001 
% Albumen 63.89 a 62.37 a 63.23 a 9.34 0.383 

% Gema 26.31 b 28.24 a 27.56 a 8.40 0.001 
Índice de Gema 0.38 a 0.37 b 0.36 b 8.40 0.053 
Unidade Haugh 73.02 a 72.84 a 75.60 a 9.51 0.069 
Peso Albúmen 47.28 a 35.56 b 39.62 b 11.3 0.001 

Peso Gema 26.31 b 28.24 a 27.56 a 8.40 0.001 

Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Fisher 
a 5% de probabilidade 

 
Em relação aos dados de qualidade externa do ovo, foi verificado efeito significativo para peso, 

espessura e resistência da casca (Tabela 2). No presente ensaio, aves com 68 e 103 semanas de 

idade apresentaram os piores resultados de qualidade externa. Este fato pode ser explicado, visto 

que aves mais velhas possuem menor atividade da enzima anidrase carbônica, o que leva a uma 

menor calcificação casca, resultando em ovos com casca mais finas e leves. Também foi observada 

redução da resistência a quebra desses ovos. Outro fator que pode estar relacionado a menor 

qualidade da casca de ovos de aves mais velhas, é a baixa capacidade da hidroxilização da 

vitamina D nos rins dessas aves. 
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TABELA 2. Médias de peso da casca, espessura de casca e resistência de acordo com a idade à 
postura. 
   Idade   

Variáveis 40 
Semanas 

68 
Semanas 

103 
Semanas 

CV% 
Valor de 

P 
Peso da Casca 

0.38 a 0.37 b 0.36 b 8.40 0.053 

Espessura da 
Casca 

 
0.24 b 

 
0.23 b 

 
0.33 a 

 
3.80 

 
0.001 

Resistência 6.14 a 5.44 b 3.19 c 13.04 0.001 

Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Fisher 
a 5% de probabilidade 

 
Conclusão 

Conclui-se que com o avançar da idade das galinhas poedeiras verifica-se uma redução na 
qualidade interna e externa dos ovos. 
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Introdução 

Atualmente, o rápido crescimento e o alto rendimento de peito das linhagens comerciais mais 

conhecidas, têm sido associados à ocorrência de outras miopatias que afetam o músculo peitoral 

maior (Pectoralis major), como por exemplo, Wooden breast (peito amadeirado) e White striping 

(estriação branca). Histologicamente, essas miopatias têm sido caracterizadas pela presença de 

necrose, fibrose, lipidose e alterações regenerativas no músculo Pectoralis major (Kuttappan et al., 

2013). 

Resultados de pesquisas recentes destacam que os músculos afetados por essas miopatias 

são caracterizadas por um estado de hipóxia grave (Boerboom et al., 2018). Esta condição é 

determinada provavelmente pelo crescimento massivo das fibras musculares hipertróficas nas 

linhagens de frangos de corte com alto potencial de crescimento, podendo reduzir o espaço que 

seria normalmente ocupado por camadas de tecido conjuntivo e vasos sanguíneos, resultando em 

um limitado suprimento sanguíneo para o músculo e consequentemente, hipóxia e danos celulares 

(Velleman, 2015). 

Essas miodegenerações já foram temas de diversos estudos que investigaram a 

aceitabilidade do consumidor (Kuttappan et al., 2012), características histológicas (Kuttappan et a., 

2013), composição química (Petracci et al., 2014) e o perfil proteico (Mudalal et al., 2014). 

Entretanto, os estudos necessitaram realizar a eutanásia das aves para que fosse possível realizar 

a coleta de um fragmento muscular e a analisa-lo, não nos permitindo verificar qual o 

comportamento do tecido durante a evolução dessas miopatias em um mesmo animal. Diante do 

exposto, o objetivo desse estudo foi de realizar coletas seriadas do músculo peitoral maior de 

frangos de corte acometidos pelas miopatias por meio da técnica de biópsia para analisar se existe 

influência do sexo e da idade das aves sobre os parâmetros de morfometria das fibras. 

 
Material e métodos 

Os procedimentos realizados durante essa pesquisa estudo foram aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais CEUA da Universidade Federal da Grande Dourados (protocolo 

CEUA/UFGD 12/2019). 

A pesquisa foi conduzida no Aviário do setor experimental localizado na FCA/UFGD. Foram 

alojados 400 pintinhos de um dia, machos e fêmeas, da linhagem Cobb 500®. Aos 14 dias de idade 

foram selecionadas e identificadas 30 aves, sendo 15 machos e 15 fêmeas, com base no peso 
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médio com variação de +10%. O delineamento adotado foi o inteiramente casualizado constituído 

por dois sexos, machos e fêmeas, com 15 repetições por tratamento e a ave foi considerada a 

repetição. As rações experimentais foram fornecidas ad libtum e formuladas a base de milho e 

farelo de soja de acordo com a fase produtiva. As demais práticas de manejo foram adotadas 

seguindo o manual da linhagem. 

Aos 21, 35 e 42 dias as aves selecionadas foram submetidas ao protocolo para coleta de 

amostras do fragmento do músculo peitoral maior. As coletas foram realizadas por uma técnica de 

biópsia originada da prática humana (Levadoux et al., 2001) e adaptada conforme Quentin et al. 

(2003) para a realização em peito de frangos de corte. A coleta do fragmento aos 49 dias foi 

realizada após o abate das aves e classificação dos peitos quanto aos graus das miopatias White 

striping e Wooden breast. 

Foram coletadas amostras de aproximadamente 100 mg por ave em formato de 

paralelepípedo com dimensão de 1 x 1 x 2 cm (altura, largura e comprimento, respectivamente). 

Os fragmentos musculares foram extraídos no seu sentido maior com orientação paralela à 

orientação das fibras, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e conservadas em freezer 

à temperatura de -80°C. 

Os fragmentos do tecido muscular foram transferidos para a câmara de um micrótomo 

criostato Lupetec, modelo CM 2850 à temperatura de -20ºC por 45 minutos e, a partir de então, 

foram obtidos cortes histológicos de 10 μm de espessura e submetidos à técnica de coloração por 

Hematoxilina – Eosina (HE). Foram realizadas análises morfométricas do número de fibras/campo 

representa a quantidade de fibras contadas por área de secção transversal; diâmetro das fibras 

(µm) representa a mensuração média do maior diâmetro de cada fibra muscular/campo; área das 

fibras (µm2) representa a média da área das fibras mensuradas de forma individual/campo; e, área 

ocupada por fibras/campo (%) representa o percentual de área ocupada por fibras musculares por 

área de secção transversal, de acordo com a metodologia descrita por Kirchofer et al. (2002). 

Os resultados obtidos foram verificados quanto à normalidade dos resíduos e 

homogeneidade das variâncias. Posteriormente, foram submetidos à análise de variância através 

do procedimento MIXED do SAS (SAS 9.3). A frequência das miopatias aos 49 dias de idade foram 

submetidas ao teste de Fisher e o nível de significância utilizado foi de 5%. As variáveis histológicas 

foram submetidas à análise de variância através do procedimento MIXED do SAS (SAS 9.3) com 

o uso do comando REPEATED na qual os dias de avaliação foram considerados medidas repetidas 

no tempo. 

 
 

Resultados e discussão 
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Não foi observada influência do sexo das aves na ocorrência das miopatias peitorais em 

frangos de corte abatidos e avaliados aos 49 dias de idade (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Incidência de White Striping e Wooden breast em peito de frangos de corte machos e 

fêmeas aos 49 dias de idade. 

 
Escores 

Sexo 
P 

Fêmeas Machos 

 0 0% 0%  

WS 1 20,00% 13,32% 0,0657 

 2 46,66% 33,34%  

 3 33,34% 53,34%  

 0 6,66% 0%  

WB 1 26,66% 26,66% 0,1592 

 2 66,68% 73,34%  

WS: White striping; WB: Wooden breast; Teste de Fisher (p<0,05). 

 

Observou-se ainda, um pequeno percentual das lesões de Grau 1 de White striping em 

ambos os sexos. Além disso, os dois sexos não apresentaram aves sem lesões características 

dessa miopatia, ou seja, grau 0. Para a condição de Wooden breast, observa-se maior incidência 

no percentual do grau 2 e apenas as fêmeas apresentaram ausência de lesões características 

dessa miopatias, enquanto todos os machos apresentaram essa condição. 

Kuttappan et al. (2013) relataram que a incidência das miopatias aumentaram em até 50% 

devido às diferenças de peso vivo, e não necessariamente pela diferença entre o sexo das aves. 

Pode-se dizer que as diferenças encontradas neste estudo, estão ligadas diretamente sobre as 

diferenças de ganho de peso dos machos e fêmeas, visto que o exame histológico das fibras 

musculares mostrou efeito do avançar da idade das aves independente do sexo (Tabela 1 e 2). 

O sexo das aves não influenciou a morfometria das fibras musculares. Contudo, a idade 

influenciou sobre todos os parâmetros analisados. Considerando-se o comportamento apresentado 

pelo modelo de regressão quadrática, o número de fibras/campo teve tendência decrescente 

durante toda a vida do animal, enquanto o diâmetro das fibras obteve comportamento crescente 

durante o período avaliado (Tabela 2). 

 
 
 
 
 
 

 
Tabela 2. Morfometria das fibras musculares de frangos de corte acometidos pelas miopatias White 
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striping e Wooden breast em diferentes idades. 

Sexo 

 

Probabilidades 
 

Variável  
Fêmeas 

 
Machos 

EPM¹  
Sexo (S) 

Idade 

(I) 

 
S x I 

Número de fibras/campo 65 67 0,6100 0,5656 <0,0001 0,1149 

Diâmetro das fibras (µm) 93,8 94,1 0,1600 0,9089 <0,0001 0,6857 

Área das fibras (µm²) 

Área ocupada por fibras/campo 

4632 4467 0,8800 0,6696 <0,0001 0,6862 

(%) 64,9 63,5 0,7230 0,1083 <0,0001 0,4389 

Regressões polinomiais (Idade) 

 p-Valor r² Efeito² Equações 

Número de fibras/campo    y=0,0781x²- 

 

Diâmetro das fibras (µm) 

<0,0001 

 
 

<0,0001 

0,9014 

 
 

0,7435 

Quad 

 
 

Quad 

8,918x+280,178 

y=- 

0,0081x²+2,390x+17,010 

Área das fibras (µm²) <0,0001 0,7808 Linear y=164786x-1515,278 

Área ocupada por fibras/campo 

(%) 

 

<0,0001 

 

0,5720 

 

Linear 

 

y=-0,584x+85,644 

¹Erro padrão da média; ²Quad: efeito quadrático; 

 

A área das fibras demonstrou comportamento linear crescente, ou seja, quanto maior a idade 

das aves, maiores são os tamanhos das fibras. A variável de área ocupada por fibras/campo 

apresentou comportamento linear decrescente com o avançar da idade. Sendo assim, quanto maior 

a idade das aves, menor é a quantidade de fibras. 

Observa-se no presente estudo, que a seleção para aumento de ganho de peso, consistiu 

na indução da hipertrofia das fibras já existentes e, em menor grau, a hipertrofia das fibras, visto 

que o número de fibras musculares existentes é fixado após a eclosão (Petracci et al., 2015). Esse 

aumento no tamanho das fibras está associado à menor densidade de capilares sanguíneos, 

levando ao inadequado suprimento de oxigênio (Boerboom et al., 2018), e consequente 

acometimento das miopatias. 

Alguns autores descreveram que a seleção para o aumento do tamanho das fibras 

musculares é uma das principais razões para o aparecimento de fibras gigantes, com área três a 

cinco vezes maiores que as fibras normais (Petracci et al., 2014). De acordo com isso, Miraglia et 

al. (2006) encontraram um aumento na porcentagem dessas fibras no músculo peitoral de aves de 

crescimento rápido em comparação com aves de crescimento lento. Isso é relacionado com a 



337  

ocorrência das miopatias nos frangos de corte modernos, visto que o inadequado suprimento de 

oxigênio e nutrientes pela deficiência dos capilares sanguíneos são considerados fatores 

intimamente ligados à ocorrência e desenvolvimento das miopatias peitorais. 

Conclusão 

Conclui-se que não há influência do sexo, porém há influência da idade das aves sobre os 

parâmetros de morfometria das fibras musculares em peitos de frangos de corte acometidos pelas 

miopatias White striping e Wooden breast. 
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Introdução 

Na última década, as miopatias que acometem o peito de frangos de corte atraíram grande 

atenção para a indústria avícola, tendo em vista que cientistas basearam seus estudos para o 

entendimento ou impedimento da ocorrência do que foi denominado White striping e Wooden 

breast. Sugere-se que essas miopatias possuam características e alterações musculares muito 

semelhantes, contudo as características fenotípicas são distintas (Malila & Juthawut, 2018). A 

aparência indesejável nos filés do músculo afetado não permite uma resposta positiva por parte 

dos consumidores, além da funcionalidade reduzida da proteína que causa uma queda no valor do 

produto pela diminuição nos rendimentos de processamento, bem como a qualidade final do 

produto (Mazzoni et al., 2015). 

Kindlein et al. (2015) estimaram que essas miopatias afetam até 32% dos frangos de corte 

comerciais atuais aos 35 dias de idade e até 89% dos frangos de corte comerciais aos 42 dias de 

idade. Nesse sentido, um estudo realizado por Kuttappan et al. (2009) mostrou que existe uma 

relação entre o peso da ave com o desenvolvimento dessas anomalias. Além disso, verificaram 

que os machos apresentaram menor percentual de filés considerados normais e maior percentual 

de filés acometidos por White striping em grau severo, contudo, o sexo não foi considerado um 

fator significativo para o desenvolvimento dessas lesões atribuindo esses resultados aos filés mais 

espessos encontrados nos machos. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi de verificar a frequência das lesões histológicas 

indicativas das miopatias White striping e Wooden breast que acometem frangos de corte e a 

influência do sexo na incidência das lesões aos 21, 35, 42 e 49 dias de idade. 

 
Material e métodos 

Todos os procedimentos deste estudo estão de acordo com os preceitos éticos para 

pesquisa científica e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais CEUA da Universidade 

Federal da Grande Dourados (protocolo CEUA/UFGD 12/2019). 

O experimento foi conduzido em um aviário experimental na Faculdade de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal da Grande Dourados. Foram alojados 400 pintos de um dia machos e 

fêmeas, da linhagem Cobb 500®, após a pesagem inicial e uniformização dos pesos. As aves foram 

criadas com densidade de 14 aves/m2 até 14 dias, idade em que foram selecionadas e identificadas 

15 machos e 15 fêmeas com base no peso médio com variação de +10%, com o objetivo de 
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padronizar o peso e ter aves mais homogêneas para serem submetidas à técnica de biópsia. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado constituído por dois sexos 

(machos e fêmeas) com 15 repetições por tratamento, sendo a ave considerada a repetição. As 

rações experimentais foram fornecidas ad libtum e formuladas a base de milho e farelo de soja de 

acordo com a fase produtiva, atendendo as exigências nutricionais de Rostagno et al. (2017). As 

demais práticas de manejo foram adotadas seguindo o manual da linhagem. 

As coletas das amostras do músculo Pectoralis major foram realizadas por técnica de biópsia 

originada da prática humana segundo Levadoux et al. (2001) e adaptada conforme descrito por 

Quentin et al (2003) para a realização em peito de frangos de corte. O protocolo envolveu a 

realização de quatro coletas de amostras em cada ave nas idades de 21, 35 e 42 dias, e, a coleta 

do fragmento do músculo peitoral maior aos 49 dias foi realizado imediatamente após o abate das 

aves e classificação das aves quanto a presença das miopatias. 

Foram coletadas amostras de aproximadamente 100 mg por ave em formato de 

paralelepípedo com dimensão de 1 x 1 x 2 cm (altura, largura e comprimento, respectivamente). 

Os fragmentos musculares foram extraídos no seu sentido maior com orientação paralela à 

orientação das fibras, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e conservadas em freezer 

à temperatura de -80°C. 

Os fragmentos congelados foram transferidos para a câmara de um micrótomo criostato 

Lupetec, modelo CM 2850 à temperatura de -20ºC por 45 minutos e afixados no suporte metálico 

do criostato utilizando resina especial. Foram obtidos os cortes histológicos de 10 μm de espessura 

e submetidos à técnica de coloração por Hematoxilina – Eosina (HE) para verificar possíveis 

alterações na morfologia geral das fibras. Foram realizadas as análises morfológicas descritivas 

das lesões miopáticas de acordo com Clark & Velleman et al. (2017); Presença ou ausência de 

lesões histológicas classificadas em células inflamatórias (CI), fibras regenerativas (FR), fibras em 

fagocitose (FF), fibras gigantes (FG), splitting (SP) e tecido adiposo (TA). 

Os resultados obtidos foram verificados quanto à normalidade dos resíduos e 

homogeneidade das variâncias. Posteriormente, foram submetidos à análise de variância através 

do procedimento MIXED do SAS (SAS 9.3). Os resultados de frequências das lesões histológicas 

foram submetidos à análise de Qui-quadrado ao nível de 5% de significância. 

 
Resultados e discussão 

Aos 21 dias, a presença de fibras em fagocitose (FF) e fibras regenerativas (FR) foi 

influenciada pelo sexo das aves, na qual machos apresentaram maiores ocorrências dessas lesões 

quando comparados às fêmeas (Figura 1). 
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Figura 1. Frequência de lesões histológicas indicativas de miopatias na área de secção 

transversal da fibra muscular do peito de frangos de corte. CI: Células inflamatórias; FR: Fibras 

regenerativas; FF: Fibras em fagocitose; FG: Fibras gigantes; SP: splitting; TA: Tecido adiposo. Qui- 

quadrado (p<0,05). 

As fibras musculares das fêmeas aos 21 dias não apresentaram fibras hipertrofiadas que 

mostrem divisões lineares internas e núcleos ao redor das partições, também chamada de splitting 

(SP), enquanto 7% dos machos apresentaram tal lesão. Contudo, tanto machos quanto as fêmeas 

não apresentaram infiltração de tecido adiposo (TA), mas ambos tiveram alta incidência de células 

inflamatórias (CI), 80% das fêmeas e 100% dos machos. 

Aos 35 dias observou-se uma evolução na presença das lesões histológicas principalmente 

nas fêmeas, uma vez que foi observado o surgimento de splitting, e infiltração de tecido adiposo 

em ambos os sexos. Contudo, o sexo influenciou apenas na presença de FR, sendo que machos 

apresentaram 86% de ocorrência enquanto as fêmeas apenas 53%. Aos 42 dias, observou-se o 

contínuo agravamento das lesões de modo geral, especialmente na presença de infiltração de 

tecido adiposo em ambos os sexos. Contudo, não houve influência do sexo no acometimento das 

lesões. 

Nas análises realizadas aos 49 dias de idade, as ocorrências das lesões histológicas foram 

similares às observadas aos 42 dias, ou seja, foi observada a presença de todas as lesões listadas 

nas amostras analisadas, não havendo ausência de alguma delas. Além disso, ocorreu um 

agravamento na frequência dessas lesões, evidenciado principalmente nas fêmeas que até então 
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não tinham apresentado splitting e infiltração de tecido adiposo avaliado aos 21 dias. 

A visualização do aumento de tais lesões de acordo com o avançar da idade das aves, como 

splitting, infiltração de tecido adiposo, fibras em fagocitose e fibras em regeneração corroboram 

com o acometimento das miopatias White striping e Wooden breast já descritas na literatura 

(Ferreira et al., 2014; Sihvo et al., 2018). A não influência do sexo das aves no desenvolvimento 

das lesões baseia-se no desenvolvimento muscular intensificado nas linhagens comerciais 

modernas, sobretudo no músculo Pectoralis major. Visto que, de acordo com os dados obtidos no 

presente estudo, não houve influência do sexo das aves na incidência das miopatias White striping 

e Wooden breast na classificação macroscópica das aves abatidas aos 49 dias. 

De acordo com Alnahhas et al. (2016), essas condições musculares estão geneticamente 

relacionadas ao desenvolvimento do músculo peitoral maior do que propriamente ao crescimento 

global do corpo. De certa forma, isso explica o fato de não observarmos diferenças significativas 

entre o sexo das aves, haja vista que, embora frangos machos apresentem maior peso vivo 

comparado às fêmeas, os pesquisadores propõem que o rendimento e desenvolvimento do peito 

são mais determinantes que o próprio peso da ave em si para a ocorrência das miopatias. 

 
Conclusão 

Conclui-se então que, não há influência do sexo das aves na incidência e desenvolvimento 

das lesões histológicas indicativas de miopatias (White striping e Wooden breast) que acometem o 

peito dos frangos de corte modernos. 
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Introdução 

Salmonelose é uma doença de origem bacteriana causada por diferentes sorovares de Salmonellas 

(ANTUNES et al., 2016), considerada uma das quatro principais doenças mundiais que ocasionam 

diarreia em humanos, sendo responsável por inúmeros óbitos e hospitalizações anualmente (WHO, 

2021). 

Nos frigoríficos de aves, a contaminação por Salmonella spp. pode ocorrer em diferentes etapas 

do processamento (CARRASCO et al., 2012). De acordo com Chen et al. (2020) os processos de 

escaldagem, depenagem, evisceração e resfriamento foram identificados como responsáveis por 

contaminação cruzada significativa durante o abate de frangos. Recentemente S. Heidelberg é 

apontada como o sorovar predominante nos plantéis avícolas nacionais (VOSS-RECH et al., 2019). 

Na literatura são escassos e antigos os estudos que avaliam a contaminação cruzada por 

Salmonella spp. em carcaças submetidas ao processo de resfriamento por imersão, diante disso o 

objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de contaminação de Salmonella Heidelberg com três 

diferentes concentrações bacterianas em um sistema de resfriamento de carcaça por imersão. 

 
Material e métodos 

Adotou-se como nível de contaminação 5%, avaliando-se três diferentes inóculos bacterianos 

3,0x106 UFC/mL (alto), 1,1x104 UFC/mL (intermediário) e 2,7x102 UFC/mL (baixo) em ensaios 

independentes. Cada ensaio foi realizado uma única vez. 

 
Resfriamento por Imersão: 

A fim de reproduzir condições similares as de um frigorífico de aves comercial um Chiller 

experimental (0,60 m Ø X 2,5 m de comprimento) foi utilizado. Quarenta carcaças de frango foram 

utilizadas¸ sendo que duas (5% do n amostral) foram contaminadas, na região de asas, coxas e 

peito, com 1 mL do inóculo Salmonella Heidelberg resistente ao ácido nalidíxico (100 µg) e 

rifamicina (100 µg) na concentração bacteriana desejada e incubadas por 30 minutos em 

temperatura ambiente para posterior resfriamento por imersão. 
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Com base na portaria 2010/1998 adotou-se, a temperatura da água de 4-8ºC e uma taxa de 

renovação de 1 litro por carcaça de até 2,5 kg (BRASIL, 1998). As carcaças permaneceram no 

Chiller por 30 minutos, em seguida foram penduradas pelas asas para o gotejamento por 3 minutos, 

seguido pelo protocolo de recuperação bacteriana. 

 
Recuperação Bacteriana: 

A lavagem das carcaças para recuperação bacteriana seguiu as recomendações do United States 

Department of Agriculture (2018) com modificações. Cada carcaça foi lavada em um saco plástico 

de primeiro uso com 400mL de Água Peptonada agitando-se por 1 minuto, seguida de três 

incubações de 5 minutos em temperatura ambiente com 1 minuto de agitação entre elas, 

totalizando 18 minutos. A carcaça foi descartada e o meio de cultura incubado a 37ºC/24h. Após 

uma alíquota do material foi plaqueada em ágar Xilose-Lisina-Desoxi-colato (XLD) acrescido de 

Ácido Nalidíxico e Rifampicina (100 µg) e outra alíquota (1 mL) foi inoculada em caldo Tetrationato, 

incubado (37ºC/24h) e posteriormente plaqueado em ágar XLD acrescido de antibiótico. As 

colônias características foram submetidas a testes bioquímicos (indol sulfeto motilidade, ágar lisina 

ferro, fenilalanina e caldo ureia). 

 
Recuperação bacteriana da água: 

Um litro da água do Chiller após o término do ensaio foi coletado para realização da determinação 

do número mais provável (NMP)/mL para quantificação da Salmonella Heidelberg. Após a 

incubação do material em Água Peptonada 24h/37ºC, seguida pelo plaqueamento em ágar XLD 

acrescido de antibióticos as colônias características foram submetidas aos testes bioquímicos 

mencionados acima. 

 
Resultados e discussão 

Os resultados da recuperação das carcaças e do NMP da água do Chiller após a realização dos 

ensaios estão descritos na tabela 01. 

Em relação aos dois protocolos de recuperação avaliados o caldo Tetrationato demonstrou-se ser 

mais sensível para a detecção de Salmonella spp. apresentando um maior número de carcaças 

positivas em relação a recuperação com enriquecimento em Água Peptonada apenas. A literatura 

confirma este achado, a passagem por meios de enriquecimento seletivo como caldo Tetrationato 

aumenta a sensibilidade na recuperação do agente em material biológico, em comparação com o 

enriquecimento somente em Água Peptonada (SORIA; SORIA; BUENO, 2012). 
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Tabela 1. Contaminação cruzada por S. Heidelberg durante o resfriamento por imersão a um nível 
de contaminação inicial de 5%. 

Recuperação da carcaça 

Inóculo 
bacteriano 

Água 
Peptonada 

Caldo 
Tetrationato 

NMP/mL água 
Chiller 

3,0x106 
UFC/mL 

40/40 (100%) 40/40 (100%) 46 

1,1x104 
UFC/mL 

29/40 (72,5%) 39/40 (97,5%) <0,3 

2,7x102 
UFC/mL 

06/40 (15%) 06/40 (15%) <0,3 

UFC/mL- unidade formadora de colônia por mililitro, NMP/mL- número mais provável por mililitro 

 

Os resultados da avaliação da contaminação cruzada durante o resfriamento por imersão descritos 

na literatura avaliaram o sorovar S. Typhimurium ou outros gêneros bacterianos em sua maioria 

(THOMSON et al., 1979; SMITH; CASON; BERRANG, 2005). Atualmente observa-se uma 

emergência do sorovar S. Heidelberg nos plantéis avícolas nacionais, justificando a realização 

deste estudo com o referido sorovar (VOSS-RECH et al., 2019). Thomson et al. (1979) avaliaram 

a contaminação cruzada por S. Typhimurium em carcaças de frangos submetidas ao resfriamento 

por imersão com um nível de contaminação inicial de 25% (10 carcaças contaminadas/ 30 não 

contaminadas), encontrando 80% de contaminação cruzada, os autores não investigaram o agente 

na água do Chiller. No presente estudo o nível de contaminação utilizado foi cinco vezes menor do 

que o de Thomson et al. (1979) e a contaminação cruzada encontrada com a utilização do inóculo 

de 106 foi 1,25x superior a do referido estudo, e 1,2x superior com um inóculo intermediário 104, 

estes resultados evidenciam a elevada capacidade de disseminação do sorovar S. Heildelberg em 

comparação ao sorovar S. Typhimurium, que foi considerado por muito tempo o principal sorovar 

de importância para a saúde pública. Smith; Cason; Berrang (2005) utilizaram um inóculo 

bacteriano de 106 UFC/mL de S. Typhimurium com um nível de contaminação inicial de 42% 

encontraram 25% de contaminação cruzada, justificam que a baixa incidência de contaminação 

cruzada se deve a capacidade do microorganismo em aderir a carcaça. Entretanto no presente 

estudo observamos 100% de contaminação cruzada com a mesma concentração de células 106 

UFC/mL, visto que em todos os ensaios recuperamos o agente das carcaças controle sugere-se 

que S. Heidelberg também apresente uma boa capacidade de adesão na carcaça porém outros 

mecanismos ainda não esclarecidos devem estar relacionados aos elevados índices de 

contaminação cruzada observados até mesmo com menor inóculo avaliado 102. 

S. Heidelberg foi recuperada da água do Chiller em todos os ensaios realizados, resultado 

semelhante foi descrito com S. Typhimurium, as bactérias são lavadas das carcaças permanecendo 

viáveis na água do Chiller (Smith; Cason; Berrang 2005), novas tecnologias e produtos que 

apresentem uma eficiência superior ao cloro que já é utilizado podem ser uma ferramenta para 
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redução dos níveis de contaminação cruzada por Salmonella spp. em sistemas de resfriamento por 

imersão, auxiliando no controle da disseminação deste patógeno na cadeia alimentar. 

 
Conclusão 

Conclui-se que S. Heidelberg foi capaz de promover elevados índices contaminação cruzada em 

carcaças de frango resfriadas por imersão com a utilização de diferentes inóculos bacterianos. 
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Introdução 

A crescente demanda nas exportações de carne de frango tem levado à melhoria da 

qualidade e segurança da carne no Brasil. Além disso, recentemente, as preocupações com o bem- 

estar animal ganharam importância para consumidores, produtores e varejistas de produtos 

alimentícios de origem animal, principalmente na União Europeia (Lambooij et al., 2014). 

Na maioria dos países, os animais devem passar por um processo de insensibilização antes 

do abate, e a insensibilização em cuba com água eletrificada é o método mais utilizado. No Brasil, 

a Instrução Normativa Nº 3, de 17 de janeiro de 2000 do MAPA, regulamenta os métodos de 

insensibilização para o abate humanitário e determina a insensibilização prévia dos animais. 

Contudo, a mesma Instrução Normativa permite o abate de animais seguindo os preceitos 

religiosos para destino a uma comunidade específica que o requeira. 

De acordo com as regras Islâmicas para o abate Halal a insensibilização não é permitida. 

Contudo, para a exportação para mercados mais tolerantes, é permitido o uso de insensibilização, 

desde que o processo não provoque parada cardíaca da ave (Fuseini et al., 2018). O método de 

insensibilização para ser eficiente, deve deixar os animais inconscientes e também deve manter a 

qualidade da carcaça e da carne. 

Desse modo, vários parâmetros como frequências, intensidade, voltagem e tipo de corrente 

elétrica são os fatores mais importantes e podem ser modificados para aumentar a eficácia da 

insensibilização e obter carcaças e cortes de qualidade. Altas frequências (> 500 Hz) melhoram 

notavelmente a qualidade da carcaça e, em particular, diminuem a hemorragia do músculo peitoral 

de frangos (Prinz et al., 2012). No entanto, frequências > 800 Hz podem não deixar as aves 

inconscientes até o início da fase de sangria (Girasole et al., 2016). 

Diante do exposto, o estudo teve como objetivo de avaliar diferentes protocolos de 

insensibilização elétrica pré-abate de frangos de corte para o atendimento ao mercado Halal sobre 

os parâmetros de qualidade da carcaça (hemorragias e presença de ossos quebrados). 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido em um frigorífico local para abate comercial de frangos de corte 

situado em Dourados/MS com capacidade de abate de 145 mil aves por dia. Os frangos de corte 

utilizados foram padronizados de acordo com o sistema de criação, sexo e linhagem, sendo machos 

da linhagem Cobb 500®, criados em sistema Dark house com capacidade de alojamento de 35 mil 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119314968#bib33
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aves e densidade de 14 aves/m². 

As aves foram transportadas para o frigorífico aos 43 dias de idade após jejum alimentar de 

seis horas, por um caminhão do tipo aberto nas laterais com capacidade de transporte de 4.320 

aves. A distância percorrida foi de 23 km com velocidade média de 85 km/h e tempo de transporte 

de aproximadamente 40 minutos até o abatedouro. Ao chegarem na planta de abate, as aves 

permaneceram em área de descanso por cerca de 20 minutos e então encaminhadas para a 

plataforma de descarregamento. Foram selecionados e identificados com lacres numerados 104 

frangos com peso médio de 2,850 kg ± 0,285 (26 aves/ tratamento). 

As aves foram direcionadas para a sala de pendura, onde os funcionários devidamente 

treinados realizaram a pendura pelas pernas em ganhos de metais na linha de abate e 

encaminhada para o setor de insensibilização por eletronarcose por imersão da cabeça da ave em 

cuba com água eletrificada. Foi utilizado insensibilizador da marca Fluxor®, modelo UFX7, 

composto de barramento de condução elétrica de cobre por toda a extensão da base da cuba de 

insensibilização, sendo utilizada a corrente quadrática contínua como forma de onda da corrente 

utilizada em todos os tratamentos. O tempo de passagem de cada ave na cuba de insensibilização 

foi de 12 segundos em uma velocidade de 140 aves/minuto. 

As aves foram dispostas em um delineamento inteiramente casualizado com quatro 

protocolos de insensibilização, onde foram testados os protocolos de alta frequência com diferentes 

voltagens frente ao padrão Europeu que se dá em baixa frequência e alta voltagem. Foram 

adotados os seguintes métodos de insensibilização: Protocolo 1: Voltagem de 80 V e frequência 

de 600 Hz (112 mA por ave) (Padrão europeu); Protocolo 2: Voltagem de 50 V e frequência de 

1000 Hz e (92 mA); Protocolo 3: Voltagem de 60 v e frequência de 1000 Hz (110 mA); e Protocolo 

4: Voltagem de 70 v e frequência de 1000 Hz (129 mA). 

As aves foram sangradas manualmente ao saírem da cuba de insensibilização por equipe 

treinada seguindo os preceitos religiosos, uma vez que a planta é habilitada para o abate Halal, 

direcionadas ao túnel de sangria onde permaneceram por três minutos. Em seguida as aves foram 

escaldadas, depenadas e evisceradas de forma automática e encaminhadas para o pré- 

resfriamento (12 ºC) e resfriamento (2 ºC). 

As carcaças identificadas foram enviadas para a sala de corte onde foi realizada a palpação 

do músculo do peito de forma a sentir a presença de fragmentos do osso coracoide, este foi 

classificado quanto à ausência ou presença de osso quebrado no músculo Pectoralis major. Por 

fim, as carcaças foram avaliadas quanto à presença ou ausência de hemorragias nas asas, peitos 

e coxas. As carcaças foram cortadas e os peitos desossados para as análises de presença de 

hemorragias no músculo do peito (Pectoralis major e Pectoralis minor). A avaliação da presença 

de hemorragia no músculo peitoral menor foi dado através da classificação de acordo com a sua 
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extensão da lesão ocasionada em ausente (= 0cm), leve (0cm a 1cm), moderado (1cm a 2cm) e 

grave (≥ 2 cm). 

Os resultados das análises realizadas foram verificados quanto à normalidade dos resíduos 

utilizando-se o teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias com uso do teste de Levene. 

Posteriormente, foram submetidos à análise de variância através do procedimento MIXED do SAS 

(SAS 9.3). Quando observado efeito significativo foram realizadas comparações de médias com 

uso do teste de Tukey a nível de 5% de significância. Os resultados de frequência para hemorragias 

por não obedecerem às premissas de homogeneidade das variâncias e normalidade dos resíduos 

de foram avaliados de forma não paramétrica, com uso do teste de Qui-quadrado. 

 

Resultados e discussão 

Para a porcentagem de ocorrência de hemorragia na asa, coxa e sassami, não houve 

diferença significativa entre os protocolos de insensibilização testados. No entanto, foram 

observadas diferenças significativas para hemorragia de peito e porcentagem de ossos quebrados 

no musculo peitoral das carcaças submetidas a diferentes protocolos de insensibilização (Tabela 

1). 

Tabela 1. Frequência de hemorragia no peito, coxa e asas e presença de ossos quebrados no 

musculo peitoral em carcaças de frangos de corte submetidos a diferentes protocolos de 

insensibilização. 

Variável 
 

80v/600 Hz 50v/1000Hz 60v/1000Hz 70v/1000Hz Valor de P 

Hemorragia de asa  69,23% 76,92% 69,23% 50,00% 0,2029 

 

Hemorragia de peito 

 15,38% 

ab 

 

34,62% a 
 

11,54% b 
 

3,85% b 
 

0,0341 

Hemorragia de coxa  30,77% 26,92% 30,77% 15,38% 0,5417 

Osso quebrado no 

sassami 

 

34,62% b 
 

26,92% b 
 

61,54% a 
 

23,08% b 
 

0,0176 

Score 

¹ 

0 23,08% 0,00% 11,54% 19,23%  

Hemorragia de 

sassami 

1 23,08% 26,92% 11,54% 23,08%  
0,1771 

2 30,77% 46,15% 30,77% 26,92% 

 3 23,08% 26,92% 46,15% 30,77%  

¹0: Ausente, 1: Leve, 2: Moderado, 3: Grave; Frequências seguidas de letras diferentes na linha diferem pelo teste de 
Qui-quadrado a 5% de significância. 

 

O protocolo de insensibilização com 50v/1000 Hz apresentou a maior incidência de peitos 
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hemorrágicos comparados aos protocolos 60v/1000Hz e 70v/1000Hz. O protocolo com 80v/600Hz 

não diferiu estatisticamente dos demais tratamentos. Tais achados segundo Farouk et al. (2014) 

pode ser devido à exposição a insensibilização com alta frequência (1000Hz) associado a baixa 

voltagem e permanência na cuba por mais de 13 segundos, o que provoca contração muscular 

exacerbada, e como consequência, lesões hemorrágicas de alta intensidade. No entanto, Sabow 

et al. (2016) citaram que a utilização de frequência baixa (400Hz) causa contrações musculares 

conduzindo a hemorragias devido as altas pressões nas artérias e, consequentemente o 

rompimento dos vasos sanguíneos, levando ao extravasamento de sangue entre o tecido 

conjuntivo e a gordura subcutânea do tecido que recobre toda a musculatura. 

Quando se avaliou a presença de osso quebrado no músculo peitoral, o protocolo de 

60v/1000Hz apresentou maior ocorrência durante o estudo realizado. Perante aos resultados 

obtidos neste trabalho, a utilização do protocolo de 60v/1000Hz se destacou significativamente 

diante dos demais para presença de ossos quebrados no sassami, diferente ao encontrado por 

Siqueira et al. (2017) no qual relatam que a incidência de ossos quebrado em protocolos com uso 

de baixas frequências (500HZ), independente da voltagem utilizada, resulta em um maior número 

de ossos quebrados devido a força da contração muscular ao receber a descarga elétrica. Contudo 

Girassole et al. (2016), afirmaram que devido ao uso de alta frequência (1200Hz) durante o 

processo de insensibilização das aves, por provocar uma insensibilização superficial existe uma 

probabilidade de a ave ter sua consciência recuperada antes do processo de sangria estar 

completo, levando o animal a se debater podendo ocorrer fraturas de ossos na carcaça. 

 
Conclusão 

O protocolo de insensibilização de baixa voltagem (70v) e alta frequência (1000Hz) resultou 

em carcaças com menor incidência de hemorragias no peito e ossos quebrados, melhorando a 

qualidade da carcaça dos frangos. 
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Introdução 

Fatores como qualidade do produto, biossegurança e sustentabilidade são questões 

importantes para a produção contínua de frangos de corte, mas não menos importante é o abate 

humanitário que vem ganhando cada vez mais a atenção dos consumidores (WSPA, 2010). No 

contexto de abate humanitário, o método de insensibilização para frangos de corte mais conhecido 

utilizados pelas plantas de abate comerciais, é a eletronarcose. A insensibilização é um processo 

responsável por levar o animal a um estado de perda imediata de consciência causado pela inibição 

dos impulsos nos sistemas ativador reticular e somatossensorial (Sirri et al., 2017; Kida et al., 2020). 

Nesse processo, a corrente elétrica suficiente para induzir a convulsão e insensibilidade à 

dor deve atingir o encéfalo da ave, enquanto mantém as funções vitais até o estágio de 

sangramento (Gregory & Wotton, 1989). O período de insensibilidade permite que o animal seja 

abatido sem sofrer dor ou aflição, reduzindo assim a resposta da ave ao estresse no momento do 

abate. Além disso, promove a imobilização das aves e facilita o corte dos vasos principais do 

pescoço (OIE, 2004). 

Todos os frangos devem ser insensibilizados antes do abate, exceto em casos de preceitos 

religiosos, que são exigidos por uma comunidade religiosa particular ou quando a carne é destinada 

a regiões comerciais que possuam essa exigência. Como requisito para o abate de animais de 

acordo com as regras islâmicas (Halal), o choque elétrico e quaisquer outras formas de choque não 

devem ser utilizados no processo de abate (Benzertiha, 2017). Porém, para a exportação para 

países mais tolerantes, o abate Halal permite a eletronarcose, desde que o processo não provoque 

a indução da parada cardíaca da ave (Seidler, 2012). 

Portanto, devido à sua importância no bem-estar animal e preceitos religiosos objetivou-se 

avaliar diferentes protocolos de insensibilização elétrica (eletronarcose) em frangos de corte para 

o atendimento do mercado Halal e seu efeitos sobre o tempo de retorno à consciência e eficiência 

de sangria. 

 
Material e métodos 

O experimento foi conduzido em um frigorífico local para abate comercial de frangos de corte 

situado em Dourados/MS com capacidade de abate de 145 mil aves por dia. Os frangos de corte 

utilizados foram padronizados de acordo com o sistema de criação e linhagem, sendo machos da 
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linhagem Cobb 500®, criados em sistema Dark house com capacidade de alojamento de 35 mil 

aves e densidade de 14 aves/m². 

Aos 43 dias de idade, as aves foram transportadas em caminhão do tipo aberto nas laterais 

com capacidade de 540 caixas, sendo distribuídas 8 aves por caixa. A viagem da granja até o 

abatedouro durou cerca de 40 minutos (23 km a uma velocidade de 85 km/h). Ao chegarem na 

planta de abate as aves permaneceram em descanso por 20 minutos no galpão de espera. 

As aves foram retiradas das caixas e pesadas em balança eletrônica individualmente e 

devidamente identificadas. Foram selecionadas aves com peso médio de 2,850 kg ± 0,285. As aves 

foram distribuídas em um delineamento experimental inteiramente casualizado em quatro 

protocolos de insensibilização, onde foram testados os protocolos de alta frequência com diferentes 

voltagens frente ao padrão Europeu (baixa frequência e alta voltagem). Os protocolos de 

insensibilização utilizados foram: Protocolo 1: Voltagem de 80 V e frequência de 600 Hz (112 mA 

por ave) (Padrão europeu); Protocolo 2: Voltagem de 50 V e frequência de 1000 Hz e (92 mA); 

Protocolo 3: Voltagem de 60 v e frequência de 1000 Hz (110 mA); e Protocolo 4: Voltagem de 70 v 

e frequência de 1000 Hz (129 mA). 

As aves identificadas foram direcionadas para a pendura na linha de abate e encaminhadas 

para o setor de insensibilização, utilizado o método de insensibilização elétrica por imersão da 

cabeça da ave em cuba com água eletrificada. Utilizou-se insensibilizador da marca Fluxor®, 

modelo UFX7, composto de barramento de condução elétrica de cobre por toda a extensão da base 

da cuba de insensibilização, sendo utilizada a corrente quadrática contínua como forma de onda 

da corrente utilizada em todos os tratamentos. O tempo de passagem de cada ave na cuba de 12 

segundos a velocidade de 140 aves/ minuto. 

Após as aves serem submetidas aos protocolos de insensibilização foram alocadas no piso 

em posição de estação sobre os membros, com o pescoço estendido para frente, facilitando a 

respiração, cronometrou-se o tempo de retorno sendo separado pelas fases tônica e clônica, sendo 

os resultados apresentados em segundos. Em cada protocolo de insensibilização avaliado, 10 aves 

foram analisadas quanto ao tempo inconsciência. Outras 10 aves por protocolo de insensibilização 

foram utilizadas para a avaliação da eficiência de sangria. As aves insensibilizadas foram 

sangradas individualmente e manualmente ao saírem da cuba de insensibilização (1,5 segundos 

após insensibilização), sendo estimada pela perda de sangue avaliada através da diferença de 

peso do frango antes de ser pendurado na linha de abate e após o tempo de três minutos de 

sangria, sendo utilizada. 

Os resultados das análises realizadas foram verificados quanto à normalidade dos resíduos 

utilizando-se o teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias com uso do teste de Levene. 

Posteriormente, foram submetidos à análise de variância através do procedimento MIXED do SAS 
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(SAS 9.3). Quando observado efeito significativo foram realizadas comparações de médias com 

uso do teste de Tukey e o nível de significância utilizado foi de 5%. 

 

Resultados e discussão 

Os pesos vivos dos frangos de corte submetidos aos diferentes protocolos de 

insensibilização não diferiram entre si (p=0,2594). Os protocolos de 60v/1000Hz e 70v/1000Hz 

apresentaram o maior tempo de fase tônica, seguido pelo protocolo de 80v/600Hz e o de menor 

tempo total de inconsciência foi o de 50v/1000Hz (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Peso vivo, tempo da fase tônica, clônica e total de inconsciência e percentual de perda 

de sangue de frangos de corte submetidos a diferentes protocolos de insensibilização. 

Protocolos Peso (kg) 
Fase tônica 

(seg.) 

Fase clônica 

(seg.) 

Total inconsciência 

(seg.) 

Perda sangue 

(%) 

80v/600HZ 2,858 30,60 b 56,36 a 93,40 a 12,64 b 

50v/1000Hz 2,798 16,60 c 30,50 b 47,10 b 16,08 a 

60v/1000Hz 2,905 41,50 a 48,40 a 89,90 a 15,18 a 

70v/1000Hz 2,898 38,11 a 49,11 a 87,22 a 14,95 a 

EPM¹ 0,021 1,773 2,638 3,975 0,289 

Valor de P 0,2594 <0,0001 0,0016 <0,0001 <0,0001 

¹Erro Padrão da Média. Frequências seguidas de letras diferentes na linha diferem pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 
 

Para fase clônica, os protocolos que provocaram maior tempo total de inconsciência nos 

frangos foram os tratamentos com 80v/600Hz, 60v/1000Hz e 70v/1000Hz, em comparação ao 

protocolo de 50v/1000Hz que apresentou o menor tempo para essa fase. Quando se analisou o 

tempo total de inconsciência das aves após a insensibilização, o protocolo de 50v/1000Hz foi o de 

menor tempo em relação aos outros três protocolos utilizados, aos quais não diferiram entre si. 

Além disso, as aves submetidas ao protocolo de insensibilização de 50v/1000Hz 

apresentaram o menor tempo de inconsciência reduzindo assim o risco de a ave morrer antes de 

ser sangrada; as aves submetidas aos protocolos de insensibilização de alta frequência (1000Hz) 

apresentaram maior eficiência de sangria comparado ao protocolo padrão Europeu. 

Quando se produz carne de frango para o mercado Halal, alguns países mulçumanos 

(Malásia, Omã, Kuwait, Bahrein) já permitem a utilização de insensibilização elétrica para o abate 

de aves, no entanto a insensibilização deve provocar o mínimo de tempo de inconsciência (máximo 

de 30 segundos) para serem abatidas e comercializadas para esses países, indo de encontro aos 

padrões europeu de insensibilização de aves (Shabbir, 2010). 

O protocolo de insensibilização no qual foi utilizado 50v/1000Hz/94mA do presente trabalho 
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se destacou por apresentar o tempo de inconsciência menor em relação aos outros protocolos, 

estando em acordo com o exposto por Raj et al. (2015) em seus trabalhos que fizeram a 

comparação ao utilizar protocolos de alta frequência (950Hz) com voltagem média (70V), em 

comparação a baixa frequência (400Hz) e baixa voltagem (40V). 

Tal protocolo de baixa voltagem e alta frequência de 50V/1000Hz promove insensibilização 

superficial, pois de acordo com Terlow et al. (2016), a corrente elétrica ao passar pelo sistema 

nervoso central e apresentar intensidade suficiente (1mA para aves), causando a despolarização 

dos neurônios em todo o cérebro da ave, causando inconsciência e quanto maior a frequência e 

menor a voltagem, o tempo dessa despolarização é menor (0,2 e 0,4 milésimo de segundo) fazendo 

com que a ave recupere a consciência de forma mais rápida. 

Durante essa despolarização dos neurônios, os impulsos nervosos são reduzidos para o 

corpo da ave, sendo possível a mensuração deles através dos indicadores de fase clônica e fase 

tônica com o uso de eletroencefalogramas ou através da medição de tempo (Llonch et al., 2015). 

No presente trabalho, a metodologia utilizada de avaliação da despolarização foi à avaliação dos 

sinais característicos das fases tônica e clônica e mensurado o tempo de cada fase, sendo que o 

protocolo de 50V/1000Hz foi o de menor tempo de ocorrência das duas fases em comparação aos 

outros protocolos testados. 

 
Conclusão 

Conclui-se então que, o protocolo de insensibilização de baixa voltagem (50v) e alta 

frequência (1000Hz) é o parâmetro indicado para o mercado Halal pelo menor tempo de retorno da 

inconsciência. 
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Introdução 

A produção de alimentos Halal deve seguir o conjunto de leis islâmicas (Sharia) e 

regulamentos descritos no livro sagrado (Alcorão) que determina o que é permitido aos seguidores 

dessa religião. Por isso, alguns países de cultura islâmica permitem que as aves sejam submetidas 

a metodologias e protocolos de insensibilização que cause insensibilização superficial na ave, mas 

sem causar a morte, já outros países querem que as aves sejam sangradas sem a insensibilização 

(Seidler, 2012). Os muçulmanos destacam sua preferência pelo abate sem insensibilização, por 

acreditarem que a exsanguinação seja mais eficiente (Fuseini et al., 2017), porém, do ponto de 

vista do bem-estar animal, esse abate ainda é bastante controverso (Grandin, 2017). De acordo 

com a legislação brasileira todos os estabelecimentos destinados ao abate devem aplicar a 

insensibilização como etapa prévia à sangria. 

O método de insensibilização mais utilizado nos abatedouros brasileiros, bem como na maior 

parte dos países que utilizam o abate mecanizado, é a eletronarcose. O procedimento de 

insensibilização elétrica em cuba de imersão pode ser dividido em três categorias, sendo esses o 

atordoamento de baixa voltagem e alta frequência, atordoamento de baixa voltagem e baixa 

frequência e atordoamento de alta voltagem e baixa frequência (Huang et al., 2014). Porém, 

existem divergências quando aos protocolos de insensibilização pré-abate a serem adotados 

quanto ao abate Halal. 

Em virtude de escassos estudos que determinam a adequação de protocolo de 

insensibilização que atenda ao mercado Halal, objetivou-se avaliar diferentes protocolos de 

insensibilização elétrica pré-abate de frangos de corte para o atendimento ao mercado Halal sobre 

os parâmetros de qualidade da carne. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi realizado em uma planta frigorífica comercial de frangos de corte com 

certificação Halal, localizada na cidade de Dourados/MS e capacidade de abate de 145 mil aves 

por dia. Foram utilizados frangos de corte machos da linhagem Cobb®, criados em aviários de 

sistema Dark House com capacidade de alojamento de 35 mil aves e densidade de criação de 14 

aves/m2. 

Aos 43 dias de vida, os frangos foram enviados ao frigorífico. Para a redução das possíveis 
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fontes de variação na execução do experimento foi realizado a padronização quanto ao peso, sexo 

e linhagem. Ao serem descarregadas, as aves foram pesadas em balança de precisão de forma 

individual e identificadas com lacres numéricos na sobrecoxa esquerda, sendo selecionadas aves 

com peso médio de 2,850 kg ± 0,285, totalizando 104 frangos, sendo divididos em quatro 

tratamentos de 26 aves cada. 

As aves selecionadas foram direcionadas para a sala de pendura, foram insensibilizadas por 

eletronarcose, utilizando o insensibilizador da marca Fluxor®, modelo UFX7. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro protocolos de insensibilização, 

sendo testados os protocolos de alta frequência com diferentes voltagens frente ao padrão Europeu 

(baixa frequência e alta voltagem). Os protocolos de insensibilização utilizados foram: Protocolo 1: 

Voltagem de 80 V e frequência de 600 Hz (112 mA por ave) (Padrão europeu); Protocolo 2: 

Voltagem de 50 V e frequência de 1000 Hz e (92 mA); Protocolo 3: Voltagem de 60 v e frequência 

de 1000 Hz (110 mA); e Protocolo 4: Voltagem de 70 v e frequência de 1000 Hz (129 mA). 

As aves insensibilizadas foram sangradas individualmente e manualmente ao saírem da 

cuba de insensibilização (1,5 segundos após insensibilização), em seguida foram direcionadas para 

o túnel de sangria onde permaneceram por um período de três minutos para o gotejamento através 

dos cortes dos grandes vasos (artérias carótidas e veias jugulares). As aves foram escaldadas, 

depenadas e evisceradas de forma automática. Em seguida as carcaças foram direcionadas para 

sala de pré-resfriamento (12 ºC) e resfriamento (2 ºC) permanecendo por um período total de uma 

hora e vinte minutos. As carcaças foram cortadas e os peitos desossados para as análises de 

qualidade da carne e acondicionadas à temperatura de 5ºC. 

Com 24 horas post mortem, os peitos foram separados em filés direito e esquerdo e os filés 

direitos analisados quanto ao pH, medidas físicas do filé, cor, perda por exsudação (drip loss) e 

capacidade de retenção de água (filé direito do músculo Pectoralis major). O filé esquerdo foi 

congelado em freezer a -18 °C para posterior análise de perda por descongelamento e por cocção 

e força de cisalhamento. 

Os peitos (Pectoralis major) foram pesados em balança semi-analítica após a desossa e 

retirada do sassami (Pectoralis minor). Em seguida, realizou-se o dimensionamento do peito com 

auxílio de um paquímetro digital, mensurando-se largura (mm), comprimento (mm) e espessuras 

dos filés (cm). Os valores de pH dos filés de peito frango foram mensurados utilizando-se pH-metro 

digital Texto 205. A cor dos filés do peito foi determinada através do espectrofotômetro Minolta 

portátil CR 400, no sistema CIELab, na qual foram avaliados os parâmetros L* (luminosidade), a* 

(teor de vermelho) e b* (teor de amarelo), medidos em três diferentes pontos na superfície ventral 

do músculo Pectoralis major Van Laack et al. (2000). Amostra de 100 gramas do músculo Pectoralis 

major foram utilizadas para a análise de drip loss, Rasmussen & Anderson (1996). Foi realizada 
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determinação da capacidade de retenção de água, a porcentagem de perda por descongelamento 

das amostras perda de peso por cocção (Honikel, 1987). 

Os resultados das análises realizadas foram verificados quanto à normalidade dos resíduos 

utilizando-se o teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias com uso do teste de Levene. 

Posteriormente, foram submetidos à análise de variância através do procedimento MIXED do SAS 

(SAS 9.3). Quando observado efeito significativo foram realizadas comparações de médias com 

uso do teste de Tukey. Para todas as análises realizadas o nível de significância utilizado foi de 

5%. 

Resultados e discussão 

Não foram encontradas diferenças para as variáveis de qualidade da carne, exceto para o 

Drip loss na qual foi observado diferenças (p = 0,0053) entre os protocolos de insensibilização 

(Tabela 1). 

No presente trabalho, o único parâmetro de qualidade da carne que foi alterado pelos 

protocolos de insensibilização testados foi o drip loss, com maiores perdas por gotejamento da 

carne de peito nas aves submetidas ao protocolo de insensibilização de 60v/1000HZ comparado 

ao de 70V/1000Hz, sendo que os demais protocolos não diferiram entre si. Tais achados foram 

compatíveis com os de Huang al. (2014), na qual as carcaças que foram submetidas a protocolos 

de insensibilização de alta frequência e baixa voltagem, apresentaram menores perdas por 

gotejamento post mortem. Assim como Xu et. al (2011) relataram nos achados de suas pesquisas 

que aves que foram submetidas a protocolos de frequência média (400Hz) e voltagem média (65 

V), tiveram a perda por gotejamento maiores quando comparados ao uso de protocolos de alta 

frequência (1000Hz) com a mesma voltagem de 60V. 

O pH da carne de peito de frangos de corte não foi influenciado pelos diferentes protocolos 

de insensibilização, assim como a coloração da carne. Tais resultado se assemelham aos achados 

por Huang et al. (2016) em seu trabalho. 

Os demais parâmetros como perda por cocção, força de cisalhamento, capacidade de 

retenção de água se comportaram de forma semelhante entre os protocolos de insensibilização 

utilizados por Huang et al. (2016) que testaram protocolos de insensibilização de baixa frequência 

(750Hz) e alta frequência (1150HZ) com diversos padrões de voltagens (15, 25 e 35V) não havendo 

diferenças nas medições já mencionadas anteriormente. 

 
 
 
 
 

Tabela 1. Qualidade de carne de peito de frangos de corte submetidos a diferentes protocolos de 



360  

  insensibilização para o mercado Halal.  
 

Variáveis 80V/600HZ 50v/1000Hz 60v/1000Hz 70v/1000Hz EPM Valores de P 

Altura (mm) 35,40 33,48 35,23 34,54 0,34 0,1808 

Largura (mm) 7,94 7,91 8,00 7,89 0,05 0,9257 

Espessura (cm) 1,73 1,74 1,76 1,71 0,00 0,3806 

pH  6,00 5,96 5,94 5,99 0,01 0,4053 

 L* 44,51 44,86 44,98 45,13 0,21 0,7497 

Cor a* 1,97 2,1 1,77 2,08 0,07 0,3909 

 b* 6,52 6,65 6,64 7,22 0,12 0,1814 
Drip loss (%) 5,10 ab 5,09 ab 5,61 a 4,05 b 0,16 0,0053 
CRA¹ (%)  34,42 34,79 35,08 34,84 0,31 0,9034 

PD² (%)  7,01 5,29 6,76 6,14 0,24 0,0504 

PPC³ (%)  26,71 27,22 26,84 26,32 0,32 0,8132 

FC
4
 (Kg/cm²) 1,86 1,75 1,88 1,76 0,04 0,6429 

¹Capacidade de retenção de água; ²Perda de Peso por Cozimento; ³Força de Cisalhamento; 
4
Perda por 

descongelamento. Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
 

Conclusão 

Conclui-se que os diferentes protocolos de insensibilização elétrica influenciaram sobre o 

parâmetro de perda de peso por gotejamento (drip loss), contudo, não houve influência nas demais 

variáveis de qualidade da carne analisadas. 
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Introdução 

Em 2020 o Brasil foi o terceiro maior país em produção de carne de frango, tendo um total 

de 13,84 milhões de toneladas produzidas, ficando atrás apenas dos EUA e China. Já em relação 

às exportações, foi o país com maior volume exportado – 4,23 milhões de toneladas. As 

exportações corresponderam a 31% do volume produzido, percentual menor em relação ao ano 

anterior. O mercado Asiático foi o que representou maior parcela representativa das exportações 

brasileiras, recebendo 39,6% do volume exportado pelo país, seguido pelo mercado do Oriente 

Médio, que absorveu 32,4% do volume em 2020 (ABPA, 2021). 

A cadeia avícola brasileira se destaca entre as demais em relação ao crescimento devido 

seu sistema de integração, onde temos pequenos avicultores integrados a empresas com grande 

eficácia de produção em escala (SARTIN, 2015). Assim, os avicultores ficam responsáveis 

exclusivamente pela etapa de criação de animais, sendo os fornecedores de matéria-prima para os 

abatedouros frigoríficos. Nesse sistema, o grau de articulação entre os elos da cadeia é elevado, e 

o sucesso do produto final depende de todas as etapas. 

Um ponto de decisão importante para a cadeia avícola diz respeito à qual linhagem de 

frangos será utilizada, já que cada um apresenta características e comportamentos específicos que 

irão influenciar no produto final gerado. O fator de qualidade de carcaça é um dos que tem ganhado 

evidência no processo decisório, já que os clientes têm aumentado seu grau de exigência sobre os 

padrões de qualidade (ALVES et al, 2017). 

A presença de arranhadura em aves, um tipo de lesão, é um dos fatores que comprometem a 

qualidade da carcaça, podendo descaracterizar cortes nobres do frango, como a coxa e sobrecoxa, 

ou em casos severos levar a uma condenação total da carcaça. Conforme estudos, esse tipo de 

lesão pode estar ligado a densidade de alojamento, frequência de manejo de cama, sexo dos 

animais, taxa de empenamento, diferenças de comportamento, tipos de ventilação dos aviários e 

temperaturas (AGUIAR et al, 2020; SOUZA et al, 2010; GARCIA, 2002). 

É importante para o setor de avicultura ter conhecimento sobre essa característica de 

arranhadura das aves e sua variação entre as linhagens, pois possibilita mais um ponto de 

avaliação no momento de tomada de decisão. Assim, o presente estudo objetiva encontrar e 

identificar as variáveis que melhor explicam perdas durante o abate e processamento de frangos 
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de corte via análise de componentes principais. 

 
 

Material e métodos 

O estudo foi realizado utilizando as informações de lotes de frango de corte abatidos entre 

2018 e 2020 em um frigorífico do Mato Grosso do Sul, Brasil. O total de lotes considerado é de 

2.684, que totalizam 82.486.500 aves abatidas no decorrer dos três anos analisados. Um lote se 

caracteriza como um núcleo de aviários que foi abatido em determinado dia. 

As informações de caracterização de cada lote foram: data de abate, idade, peso médio, 

quantidade abatida, tipo de ventilação (positiva, negativa ou Dark modal), linhagem (Cobb, Ross 

ou SRD), sexo, percentual de calo de patas, percentual de arranhaduras e percentual de 

condenações totais, que está divido também em causas de agropecuária e causas de produção na 

indústria. 

Foram calculados médias, desvio padrão, mínimo e máximo de peso, percentual de 

arranhadura, condenações totais, mortalidade e calos de patas utilizando o software R. 

Posteriormente foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson para essas variáveis, gerando 

a matriz de correlação que é o dado primário necessário para geração de componentes principais, 

que fazem parte do método de Análise de Componentes Principais – PCA. 

A adequação do conjunto de dados para PCA foi posteriormente testada pela medida de 

adequação de amostragem KaiserMeyer-Olkin (KMO). O KMO indica quão bem adaptado o 

conjunto de dados está com a PCA. Uma medida KMO maior ou igual a 0,60 é considerada 

adequada (EYDURAN et al., 2010). 

A variáveis x1, x2,     , Xp do conjunto de dados multivariado foram transformadas em novas 

variáveis y1, y2, ......, yp não correlacionadas, que respondem por proporções decrescentes da 

variância total nas variáveis originais, definidas como (EVIRITT et al, 2001): 

y1 = a11x1 + a12x2 + …… + a1pxp. 

y2 = a21x1 + a22x2 + …… + a2pxp. 

yp = ap1x1 + ap2x2 + + appxp 

A partir das novas variáveis, conhecidas como componentes principais, que devem explicar 

a maior variabilidade dos dados, foram estudadas as relações entre as variáveis de linhagem das 

aves, sexo, tipo de ventilação com as relacionadas a resultados dos lotes. 

 
Resultados e discussão 

Através da Análise de Componentes Principais foram encontradas cinco dimensões que 

acumulam 84,69 do percentual de variância dos dados. A primeira representa 31,91 da variância, 

seguida pelas demais com valores de 17,45, 14,81, 11,96 e 8,55. As variáveis que mais contribuem 
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para a primeira dimensão são sexo (16,81), percentual de arranhadura (15,22) e percentual de 

condenações totais por responsabilidade agropecuária (13,26). Já na segunda dimensão, as 

variáveis que mais continuem em variância são tipo de ventilação (25,39), percentual de 

condenações totais (15,88) e percentual de calos (10,89). Na dimensão 3 temos as maiores 

contribuições através das variáveis tipo de ventilação (25,29) e percentual de condenações totais 

(24,30). A quarta dimensão tem como principais contribuintes a linhagem (36,13) e peso médio 

(30,48). Por fim, na quinta dimensão temos o sexo como principal contribuinte (32,86), seguido do 

peso médio (24,41) e tipo de ventilação (24,41). 

A Figura 1 apresenta a distribuição das variáveis a partir da interseção das dimensões 1 e 

2, enquanto a Figura 2 apresenta os agrupamentos de linhagem, sexo e tipo de ventilação também 

na interseção das duas dimensões. Podemos observar que a linhagem Ross se sobrepõe à 

linhagem Cobb e a SRD (misto), englobando diversas características do lote. Quando olhamos para 

a linhagem Cobb vemos que ela está mais próxima de condenação total por responsabilidade 

agropecuária e idade, enquanto a SRD está relacionada ao percentual de arranhadura. 

Em relação ao sexo, vemos que a fêmea está mais relacionada à condenação total por 

responsabilidade agropecuária e idade, enquanto o macho está mais próximo das variáveis de 

percentual de calos, condenações totais e mortalidades. Por fim, quanto ao tipo de ventilação temos 

que a ventilação negativa é a que mais se relaciona com o percentual de arranhaduras, uma lesão 

que pode gerar grandes perdas. 

 
Figura 1. Distribuição das variáveis a partir da interseção das dimensões 1 e 2. 
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Figura 2. Agrupamentos de linhagem, sexo tipos de ventilação nas dimensões 1 e 2 
 

Conclusão 

Através da Análise de Componentes principais foi possível correlacionar as variáveis 

características de cada lote, de modo a identificar aquelas que tem influência nas perdas durante 

o abate e processamento do frango. Foi identificado que o percentual de arranhadura está mais 

ligado a linhagem SRD, ou seja, mista de Cobb e Ross, e aviários de ventilação negativa. Os 

percentuais de condenação total, calo de patas e mortalidade estão mais relacionados a lotes de 

machos, linhagem Ross e aviários de ventilação positiva e negativa. 
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Introdução 
As codornas têm sido bastante utilizadas como modelo animal em pesquisas por sua precocidade 

reprodutiva e produtiva, proporcionando um intervalo curto entre gerações, fazendo com que os 

experimentos sejam rápidos e possa ser avaliado em seus descendentes (Nunes et al., 2016; 

Sreesujatha et al., 2016). As codornas têm um metabolismo geral de formação do ovo bastante 

semelhante ao de galinhas poedeiras, porém com ovulação e ovoposição durante a tarde e, 

consequentemente, os dois terços finais da calcificação da casca ocorrem durante o dia (Holm et 

al., 2001; Albino e Barreto, 2003; Bar, 2009). Nas codornas, os folículos ovarianos são classificados 

em folículos grandes amarelos F1 (15 a 18 mm), folículos médios amarelos F2 (10 a 15 mm), 

folículos pequenos amarelos F3 (< 10 mm), folículos brancos grandes (< 1 mm) e folículos brancos 

pequenos. Quando o folículo F1 é ovulado, imediatamente o folículo F2 se torna F1 e assim 

sucessivamente, seguindo a hierarquia folicular (Sreesujatha et al., 2016). 

Apesar de vários trabalhos descreverem as etapas do crescimento folicular e da formação da gema 

em galinhas, em codornas, estes processos ainda não foram totalmente elucidados (Freitas et al., 

2011). Quanto tempo (dias) leva para a formação/deposição total do folículo ovariano (gema/vitelo) 

e qual o volume depositado em cada período de tempo (ciclo diário) de deposição são ainda 

informações necessárias. Desta forma, objetivou-se caracterizar o crescimento e a formação 

folicular em codornas europeias (Coturnix coturnix coturnix), por meio da determinação do período 

total (dias) para a formação completa da gema e o volume em cada estágio/ciclo do 

desenvolvimento folicular em codornas e a composição dos folículos ovarianos. 

 

Material e métodos 

Todos os procedimentos experimentais foram previamente submetidos à apreciação do Comitê de 

Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentação (CEUA/UEM), tendo sido aprovados para 

execução (Parecer n° 3798270619). Foram utilizadas 12 fêmeas com 16 semanas de idade que 

foram observadas individualmente e anotado o horário de postura em ambos experimentos e foi 

identificado o período com maior frequência de postura e o intervalo em horas entre a postura de 

dois ovos. 

 
Análise de deposição da gema nos foliculos 

Com o objetivo de identificar e corar o início do período de 24 horas de deposição de gema cada 

fêmea recebeu o corante Sudan Red® diluído em óleo de soja na proporção de 1,725:1 (mg:mL) 
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aplicado com pipeta volumétrica automática com uma ponteira garantindo a total ingestão dos (100 

µL). A metodologia foi adaptada de (Quin et al., 2013). Esse método foi utilizado para identificar o 

período de tempo em dias que o corante depositado nos folículos ovarianos da base da hierarquia 

folicular leva até aquele folículo ser ovulado e compor um ovo. Para isso, todas as fêmeas (n=12) 

receberam uma única dose de corante 30 min após a postura daquele dia e os ovos foram coletados 

por 7 dias consecutivos a partir do momento da aplicação do corante. 

 
Análise da composição dos foliculos ovarianos 

Também foram feitas as análises dos folículos ovarianos onde ao final do experimento e logo após 

a postura no período da tarde, 10 fêmeas foram anestesiadas com anestésico inalatório (Isoflurano 

3 %), após inconsciência e perda de reflexos estas foram sacrificadas por deslocamento cervical 

respeitando os protocolos de bem estar animal, os folículos foram separados, isolados, pesados e 

medidos (com auxílio de paquímetro digital) para obtenção do diâmetro folicular, onde cada folículo 

foi considerado uma unidade experimental. 

 
Resultados e discussão 

As gemas dos ovos dos dias 1 e 2 logo após iniciada a aplicação foram produzidos nas 48 horas 

que antecederam a primeira aplicação e, portanto, já se esperava que estivessem completamente 

amarelas sem marcação de anéis. A partir do ovo 3 foi observado o primeiro anel avermelhado, 

indicando a deposição do corante na gordura da gema, sugerindo que o mesmo foi absorvido 

juntamente com os demais lipídeos da dieta e depositado na gema nas últimas 24 horas. Desta 

forma, a distância entre a margem mais profunda em vermelho e a margem mais externa da gema 

representa a deposição das últimas 24 horas e assim sucessivamente para as demais camadas de 

gemas. A deposição do corante ocorreu em anéis concêntricos quando aplicado corante em uma 

única dose essa deposição marcos vários anéis até o centro da gema após 5-6 dias ou migrou de 

fora para o centro. Esses resultados sugerem que a aplicação de uma única dose de corante foi 

depositada na superfície dos folículos ovarianos em crescimento e que esse anel foi sendo 

interiorizado em cada folículo, conforme a síntese da gema dos dias seguintes foi sendo produzida, 

até a formação completa do folículo para ser ovulado e compor a gema de um ovo. 

Os anéis observados nesses trabalhos vão sendo preenchidos ao longo dos dias levando em 

consideração a alimentação fornecida para a codorna, tendo diâmetros e colorações diferentes, 

isso ocorre devido a esses anéis terem crescimento diário e variações no tamanho e poderem ser 

observados justamente por diferença de coloração, onde cada anel representa um dia de deposição 

e crescimento (Hutchison et al., 1992). Esse mesmo padrão foi observado no presente trabalho, 

quando fornecido o corante em dose única, e a posição do anel marcado ao longo dos dias foi 
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sendo modificado, sendo o diâmetro e volume dependendo da quantidade de gema depositada a 

cada dia durante o desenvolvimento da gema. Acredita-se que as gemas nos últimos estágios de 

desenvolvimento irão incorporar substâncias nas camadas mais externas e no início do 

desenvolvimento incluir resíduos em direção ás camadas mais internas da gema (Donaghue e 

Myers, 2000). 

Os ovários foram avaliados logo após a postura em fêmeas com 20 semanas de idade sendo 

identificados os folículos ovarianos em hierarquia, nominados como F1, F2 e assim sucessivamente 

do maior para o menor. O folículo F1 estava no seu máximo desenvolvimento e seria o próximo 

folículo a ovular nos minutos seguintes naquela fêmea. Desta forma as mensurações obtidas 

representam o maior tamanho que cada folículo em hierarquia assumem nas codornas em postura. 

Em média o diâmetro e desvio dos folículos ovarianos foi de 16,06±0,74 mm para o F1, 12,88±1,36 

mm para o F2, 6,95±1,08 mm para o F3 e 4,77±1,32 mm para F4. Nos folículos F1 a fresco foi 

obtido o peso médio de 4,01±0,61 g e calculado o volume de 2,18±0,29 cm³. O folículo F1 

representa o conteúdo da gema que seria ovulado nos minutos seguintes naquela fêmea e, 

portanto, pode ser considerado como o tamanho da gema do ovo das codornas europeias. A 

diferença entre cada folículo na hierarquia foi considerada como o volume de gema depositado nas 

ultimas 24h. 

As médias obtidas diretamente dos ovários e no ovo após a postura indicam uma diferença de 

diâmetro que provavelmente ocorreu durante a passagem do oócito ovulado pelo oviduto feminino. 

Na análise de composição na hierarquia folicular foram observados no experimento tamanhos 

médios para os folículos F1 (16,06), F2 (12,88), F3 (6,95) e F4 (4,77) mm, ou seja, muito 

semelhantes aos encontrados por Sreesujatha et al. (2016) nos folículos F1, F2, F3 de (16,20), 

(12,48) e (7,95) mm, respectivamente. Além de serem classificados de acordo com a classificação 

da hierarquia folicular nas codornas folículos grandes amarelos F1 (15 a 18 mm), folículos médios 

amarelos F2 (10 a 15 mm), folículos pequenos amarelos F3 (< 10 mm), folículos brancos grandes 

(< 1 mm) e folículos brancos pequenos. Também pode-se observar que os dias para formação e 

total deposição da gema (5) dias, foram semelhantes aos dos estudos dos autores aqui citados. 

Para Sreesujatha et al. (2016), a hierarquia folicular em codornas pode ser classificada em folículos 

grandes amarelos F1, folículos médios amarelos F2, folículos pequenos amarelos F3, folículos 

brancos grandes e folículos brancos pequenos. Quando o folículo F1 é ovulado, imediatamente o 

folículo F2 se torna F1 e assim sucessivamente, seguindo a hierarquia. Os autores descreveram 

ainda a formação de 5 folículos em hierarquia nos ovários das codornas japonesas e desta forma 

os anéis marcados por corantes descritos neste trabalho representaram os folículos F1 a F5. 

 
Conclusão 
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A gema do ovo da codorna formou-se em camadas concêntricas, com diâmetro médio de 18,26 

mm e volume médio de 3.21 cm³. Os folículos F1 dos ovários das codornas em postura 

apresentaram diâmetro médio de 16,06 mm e o peso de 4,01 g com volume médio de 2,18 cm³. 

Conclui-se que a síntese de gema do ovo da codorna leva em torno de 5 dias para ser realizada. 
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Introdução 

O enfoque global para melhorar e manter práticas eficazes de manejo da cama de frangos baseia-se, 

principalmente no fato de que a cama úmida aumenta o risco de problemas de saúde (como 

pododermatite, problemas respiratórios e piora na microbiota intestinal) e reduzindo o bem-estar ideal 

das aves (Dunlop et al., 2016). Assim, estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar diferentes tipos 

de pó secantes aplicados em cama de aviário de frangos de corte, na produtividade e bem-estar. 

Material e Métodos 

Para a avaliação dos pós secantes em cama de aviário de frangos de corte alojou-se 2000 pintos de 

um dia, machos, de linhagem AP95 (Ross), em sistema de pressão positiva, com densidade de 

alojamento de 11,11 aves/m². Utilizou-se 4 tratamentos, com 10 repetições de 50 aves cada, com cama 

reutilizada de maravalha, com 10 cm de altura. Os tratamentos utilizados foram: T1 – cal virgem, T2 – 

Maxy Dry®, T3 – Maxy Dry Plus®, T4 – Sannidry®. O período experimental foi de 42 dias. Aplicou-se 

os produtos um dia antes do alojamento, repetindo as aplicações aos 15 e 30 dias. 

As características avaliadas foram - Desempenho (42 dias): para tal avaliação foram consideradas as 

características consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e viabilidade. Para estes 

cálculos 100% das aves foram pesadas ao alojamento e aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias. A quantidade 

de ração fornecida, mortalidade e refugagem foram tomadas para cálculo de consumo, conversão 

alimentar e viabilidade do lote. Pododermatite (42 dias): avaliou-se as condições dos pés de 50% das 

aves de cada boxe aos 14, 21, 28, 35 e 42 dias de criação. As avalições consistiram na análise das 

injúrias podais, conforme descrito por Almeida Paz et. al (2010). Desse modo atribuiu-se escores para 

integridade dos coxins plantares, sendo atribuídas frequências para ausência ou presença de 

pododermatite. Lesão de traqueia e intestino (42 dias): a fim de verificar possíveis efeitos da aplicação 

dos produtos na integridade de traqueia e intestinos, aos 17 e 32 dias, ou seja, dois dias após a 

reaplicação dos produtos testados, 10 aves por tratamento, foram abatidas par avaliação de lesões, 

atribuindo-se frequências para ausência ou presença de lesões. Qualidade da cama (30 e 42 dias): 

Aplicou-se os produtos um dia antes do alojamento, repetindo as aplicações aos 15 e 30 dias, no dia 

anterior ao alojamento e aos 30 e 42 dias de criação amostras da cama foram coletadas para avaliações 

de qualidade (teor de umidade, teor de nitrogênio e teor de amônio, pH, matéria orgânica, carbono, 

nitrogênio total e relação carbono:nitrogênio). Além disso, as amostras foram avaliadas quanto à 

presença de Salmonella sp e enterobactérias. Os dados foram submetidos à análise de variância 
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utilizando-se a metodologia estatística mais apropriada, adotando-se o nível de 5% de significância 

(SAS, 2001). Os dados de pododermatite, lesão de traqueia e lesão de intestino foram avaliados por 

qui-quadrado (p<0,0%). 

Resultados 

Os dados de desempenho dos frangos foram apresentados em fases acumuladas, conforme Tabela 1. 

Percebe-se que as diferenças entre os tratamentos ocorreram até 28 dias de criação, que é considerada 

a idade de abate para o produto denominado “griller”, que a como os países árabes compram os frangos 

do Brasil, vale ressaltar que em 2019 aproximadamente 58% da carne de frango exportada pelo nosso 

país foi destinada a esse mercado (ABPA, 2020). Assim, os produtos que compuseram o T2 e T3, 

mostraram-se bastante interessantes. A viabilidade das aves manteve-se diferente entre os tratamentos 

até o final da criação, pois não houve alterações significativas aos 35 e 42 dias. 

 
Tabela 1. Desempenho de frangos de corte criados sobre cama com diferentes produtos para sua 
manutenção. 

 
Tratamento 

Peso final 
(g) 

Consumo 
(g/ave) 

Consumo 
(g/ave/dia) 

Ganho de 
peso fase (g) 

Ganho de 
peso (g/dia) 

CA 
corrigida 

Viabilidade 
(%) 

    1-28 dias    

T1 1378,73 b 1779,92 ab 63,57 b 1359,01 ab 32,36 1,31 b 89,00 b 
T2 1414,92ab 1921,47 a 68,62 a 1391,11 a 33,12 1,38 a 94,60 a 
T3 1477,05 a 1866,97 a 66,68 a 1453,26 a 34,60 1,28 b 93,60 a 
T4 1354,51 b 1690,31 b 60,37 b 1319,01 b 31,41 1,28 b 94,80 a 

Valor P 0,025 0,02 0,001 0,01 0,234 0,001 0,001 
CV (%) 14,32 6,02 3,21 12,54 5,24 2,03 8,71 

    1-42 dias    

T1 2691,37 4362,73 103,87 2648,55 64,08 1,62 86,60 a 
T2 2696,34 4301,88 102,43 2653,18 64,20 1,60 92,60 b 
T3 2709,28 4215,49 100,37 2665,90 64,51 1,56 91,00 b 
T4 2693,32 4150,32 98,82 2650,66 64,13 1,54 92,40 b 

Valor P 0,572 0,25 0,101 0,307 0,257 0,074 0,001 
CV (%) 11,52 6,84 3,01 11,96 9,21 1,24 12,54 

Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV (%) = coeficiente 
de variação. 

 

As frequências de lesões por pododermatite, intestinos e traqueia estão nas Tabelas 2 e 3. Para 

pododermatite, conforme esperado, as lesões aumentaram com a idade das aves (Alves et al., 2016). 

Aos 28 dias de criação apenas o T1 apresentou maiores frequências de pododermatite. Já, aos 42 dias 

de criação os T2 e T3 promoveram melhores condições de pés. Este dado é importante, já que 100% 

dos pés íntegros são exportados para a China, com valor em torno de 70% do valor da carne de peito 

(ABPA, 2020). Além disso, a frequência de lesão por pododermatite é considerada para estimativas de 

bem-estar das aves, já que esta lesão está bastante relacionada à qualidade da cama do aviário 

(Almeida Paz et al., 2010). 

Tabela 2. Lesões por pododermatite nos frangos estudados. 

Tratamento 
  Pododermatite (%)  

                        Sem lesão  Lesionado  Sem lesão  Lesionado  Sem lesão  Lesionado   
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14 dia  21 dias 28 dias 

T1 76,40 c 23,60 a 47,60 b 52,40 a 42,00 b 58,00 a 
T2 93,60 a 6,80 c 76,00 a 24,00 c 66,40 a 33,60 b 
T3 94,00 a 6,40 c 76,40 a 23,60 c 76,00 a 24,00 c 
T4 85,20 b 14,40 b 68,80 a 31,20 b 60,00 a 40,00 b 

Valor P 0,010 0,010 0,001 0,010 0,001 0,001 
 Sem lesão Lesionado Sem lesão Lesionado 
  35 dias   42 dias  

T1 48,00 b  52,00 a 30,80 c  69,20 a 
T2 70,40 a  29,60 c 54,80 a  45,20 c 
T3 62,80 a  37,20 b 61,60 a  38,40 d 
T4 60,40 a  39,60 b 42,40 b  57,60 b 

Valor P 0,001  0,010 0,001 0,001 
Teste de Qui-quadrado (p<0,05). Variação em relação à semana anterior. 

 
Tabela 3. Frequência de lesão na traqueia e intestino nos frangos estudados. 
 Integridade de Traqueia Integridade Intestinal 

Tratamento Integra Lesionada Integro Lesionado 

2ª aplicação dos produtos (15 dias) 

T1 50,00 c 50,00 a 100,00 0,00 
T2 70,00 a 30,00 c 100,00 0,00 
T3 60,00 b 40,00 b 100,00 0,00 
T4 60,00 b 40,00 b 100,00 0,00 

Valor de P 0,010 0,010 1,00 1,00 

Tratamento 
  3ª aplicação dos produtos (30 dias)   

Integra Lesionada Integro Lesionado 

T1 60,00 a 40,00 d 50,00 b 50,00 b 
T2 40,00 c 60,00 b 50,00 b 50,00 b 
T3 50,00 b 50,00 c 70,00 a 30,00 c 
T4 30,00 d 70,00 a 30,00 c 70,00 a 

Valor de P 0,010 0,010 0,001 0,010 
Teste de Qui-quadrado (p<0,05). 

A integridade de traqueia e intestinos, verifica-se que após a segunda aplicação dos produtos (15 dias 

– coleta aos 17 dias) as maiores frequências de traqueias integras ocorreu para as aves do T2, seguidas 

pelos tratamentos 3 e 4. No entanto, após a terceira aplicação (30 dias – coleta aos 32 dias) o cenário 

sofreu alterações, com os melhores resultados para o T3, o que pode ser um indicativo que a 

incorporação do produto que compôs o T3, na cama é melhor, causando menos estresse respiratório 

aos animais. A integridade intestinal também foi melhor para as aves deste tratamento. Os resultados 

da avaliação microbiológica das camas durante o período de criação estão na Tabela 4. É possível 

verificar que não houve contaminação por Salmonella sp. Já para enterobactérias, a contagem foi 

diferente entre os tratamentos utilizados, sendo que na primeira coleta (28 dias) o T1 aquele que 

apresentou pior resultado. Já, aos 42 dias, ou seja, após a reaplicação dos pós secantes, o T3 e T4 

promoveram menores proliferações de enterobactérias, demonstrando-se bons para o controle 

microbiológico das camas. 

 
Tabela 4. Contagem de enterobactérias em cama de aviários tratadas com diferentes produtos. 

Tratamento 
                                      Enterobacterias (UFC/grama)  
Coleta 1 (28 dias) Coleta 2 (42 dias) Variação entre coletas 
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T1 15,1.10
5
 A 61,6.10

5
 A 75,50% 

T2 2,8.10
5
 B 8,3.10

5
 B 66,18% 

T3 2,2.10
5
 B 3,3.10

5
 C 33,83% 

T4 1,4.10
5
 B 3,6.10

5
 C 61,13% 

Valor de P 0,0001 0,0001  

CV (%) 0,396 0,063  

Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV (%) = coeficiente 
de variação. 

 
A qualidade da cama no início do experimento aos 30 dias e aos 42 dias pode ser observada na Tabela 

5. Houve aumento acentuado na porcentagem de amônio (NH4) nas camas dos T2, T3 e T4, estes 

dados demonstram que ocorreu menor volatilização de amônia para o ambiente aéreo do aviário, o que 

é extremamente benéfico para as aves e os trabalhadores (Alves et al, 2016; ABPA, 2020). Já, no 

momento da retirada dos animais, os dados de qualidade da cama mostraram que os T2 e T3 

promoveram melhores resultados, principalmente no que se refere à capacidade de contenção de 

amônio (NH4), diminuindo sua liberação para o ambiente na forma de amônia (NH3). 

 
Tabela 5. Qualidade de camas de aviários tratadas com diferentes produtos. 

Tratamento pH 
Umidade 

(%) 
Carbono 

(%) 
Matéria 

orgânica (%) 
Nitrogênio 

(%) 
Amônio 

(mg kg
-1

) 
Relação 

C/N 
    Início    

 9,9 44,4 27,8 47,8 2,0 546,0 b 13,8 
    28 dias    

T1 9,8 37,1 35,5 61,0 2,2 192,5 c 16,2 
T2 8,3 38,6 38,3 65,3 2,8 1659,0 a 13,5 
T3 8,3 40,2 39,3 67,6 2,7 1461,6 a 14,9 
T4 8,4 40,0 41,3 71,0 2,8 1254,5 a 14,4 

CV (%) 0,89 1,20 2,54 2,87 0,240 1,35 1,37 
Valor de P 0,521 0,326 0,650 0,320 0,340 0,001 0,580 

    42 dias    

T1 9,37 a 26,38 b 37,68 c 64,80 b 2,55 b 233,15 c 15,92 a 
T2 8,14 c 25,05 b 39,74 a 68,35 a 3,06 a 956,31 a 13,42 b 
T3 8,22 c 29,20 a 39,08 a 67,21 a 3,45 a 926,10 a 11,45 c 
T4 8,63 b 29,12 a 38,63 b 66,44 a 3,48 a 686,00 b 11,13 c 

Valor de P 0,001 0,001 0,010 0,010 0,010 0,001 0,001 
CV (%) 0,06 0,11 0,02 0,02 0,12 0,41 0,15 

Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV (%) = coeficiente 
de variação. 

 
Conclusões 

A inclusão dos produtos do T2 e T3 para tratamento da cama é uma ótima opção para melhorar o 

ambiente de criação, diminuindo as lesões de pé, traqueia e intestino, além de diminuir o número de 

enterobactérias nas camas tratadas, principalmente com o Tratamento 3. Os dados de desempenho, 

embora apresentando resultados semelhantes aos 42 dias, deve ser destacado, já que houve 

melhorias até 28 dias, que é o período de abate para o produto “griller”. Os dados de qualidade da 

cama demonstram que a utilização do T2, T3 e T4 favorecem a liberação de amônia para o ambiente. 
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Introdução 

Na indústria avícola, a cama de frango é constituída de materiais vegetais absorventes, como a 

maravalha e durante o período de produção há uma mistura de penas, excretas e ração (MUSA et 

al., 2012; SINGH et al., 2004; FIAGÁ 2014). 

Para reutilização dessa cama com segurança, essa deve ser submetida a tratamentos adequados, 

para a redução de riscos microbiológicos e assim garantir a sustentabilidade ambiental (LOPES et 

al., 2013) 

 
Material e métodos 

Para avaliação dos pós secantes aplicados sobre a cama de aviário no vazio sanitário, reaplicou- 

se os produtos utilizados no período de criação dos frangos de corte (produto 1 – Cal virgem, 

produto 2 – Maxi Dry®, produto 3 – Maxi Dry Plus®, produto 4 - Sannidry®), além disso, utilizou-se 

mais um produto - produto 5 – Maxi Dry VS® no período de vazio sanitário. Assim, adotou-se 12 

tratamentos com 10 repetições, sendo eles: T1 – sem reaplicação do produto utilizado durante a 

produção (cal virgem), T2 – reaplicação de cal virgem sobre a cama, T3 – aplicação do produto 5, 

T4 – sem reaplicação do produto 2 utilizado durante a produção, T5 reaplicação do produto 2, T6 

– aplicação do produto 5, T7 – sem reaplicação do produto 3 utilizado durante a produção, T8 – 

reaplicação do produto 3, T9 – aplicação do produto 5, T10 – sem aplicação do produto 4 utilizado 

durante a produção, T11 – reaplicação do produto 4, T12 – aplicação do produto 5. 

 
Qualidade da cama (15 dias de vazio) 

No dia da retirada das aves (43 dias) e após 15 dias de vazio sanitário, amostras de cama foram 

coletadas para avaliação e contagem de enterobactérias e Salmonella sp. 

 
Avaliação estatística 

Após a realização do experimento, os dados foram submetidos à análise de variância utilizando-se 

a metodologia estatística mais apropriada, adotando-se o nível de 5% de significância (SAS, 2001). 
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Resultados 

Os resultados da avaliação microbiológica das camas no momento da retirada das aves e após 15 

dias de vazio sanitário estão na Tabela 1. É possível verificar que não houve contaminação por 

Salmonella sp. Já para enterobactérias, a contagem foi significativamente diferente entre os 

tratamentos, sendo que na primeira coleta (início do período de vazio sanitário), os melhores 

resultados foram proporcionados pelos tratamentos em que se utilizou T7 a T12. 

 
Tabela 1. Contagem de enterobactérias em cama de aviários. 

 

Tratamento 
Enterobacterias (UFC/grama) 

Coleta inicial Coleta após vazio sanitário 

T1  15,57.105 a 

T2 61,6.105 a 5,57.105 c 

T3  2,93.105 d 

T4  8,92.105 b 

T5 8,3.105 b 2,17.105 de 

T6  0,98.105 e 

T7  3,50.105 d 

T8 3,3.105 c 1,14.105 e 

T9  1,14.105 e 

T10  9,12.105 b 

T11 3,6.105 c 5,72.105 c 

T12  2,29.105 de 

Valor de P 0,0001 0,0001 

CV (%) 0,63 1,37 

Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV (%) = coeficiente 

de variação. 

 

A qualidade microbiológica das camas após o período de vazio sanitário manteve o comportamento 

do momento da retirada das aves. Mais uma vez, os melhores resultados foram encontrados para 

as camas T6, T8 e T9. Segundo FIAGA 2014, quando utilizado corretamente um tratamento, acaba 

que promovendo a diminuição de bactérias, o que corroboram com este trabalho, após passar por 

um tratamento a cama, houve a diminuição de enterobactérias. 

Quando se avalia a diferença nos resultados encontrados para os tratamentos sem reaplicação de 

qualquer produto (T1, T4, T7 e T10) e os demais (Tabela 2), percebe-se que a pior condição 

microbiológica da cama é encontrada no T1, T2 e T3 apenas durante o período de criação e os 

melhores resultados foram obtidos para o material tratado com produto 5, sobretudo para a cama 

submetida à combinação do produto 3 (no período de criação das aves) associado à aplicação do 

produto 5 no período de vazio sanitário. 
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Tabela 2. Diferença entre os tratamentos, quando comparados ao controle (T1) - contagem de 

enterobactérias em cama de aviários. 

Tratamento 
Enterobacterias (UFC/grama) 

Coleta inicial Coleta após vazio sanitário 

T1  15,57.105 a 

T2 61,6.105 a 5,57.105 b 

T3  2,93.105 b 

T4  8,92.105 b 

T5 8,3.105 b 2,17.105 b 

T6  0,98.105 b 

T7  3,50.105 b 

T8 3,3.105 b 1,14.105 b 

T9  1,14.105 b 

T10  9,12.105 b 

T11 3,6.105 b 5,72.105 b 

T12  2,29.105 b 

Valor de P 0,0001 0,0001 

Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Dunnett (p<0,05). 

 

 
Conclusões 

 
 

A inclusão dos produtos 2 e produto 3 para tratamento da cama é uma ótima opção para 

melhorar o ambiente de criação, diminuindo sobremaneira a concentração de enterobactérias. A 

utilização do produto 5, durante o período de vazio sanitário, acentua este comportamento. 
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Introdução 

No passado recente, em vista da conscientização do consumidor e da restrição ou proibição 

total do uso de antibióticos como promotor de crescimento na indústria avícola, o prebiótico foi 

introduzido como uma alternativa (SANTOS et al., 2005). Vários estudos mostraram que a adição 

de prebióticos à dieta de frangos e poedeiras, leva a um melhor desempenho por meio da melhora 

da microflora intestinal (SANTOS et al., 2010). Pesquisas recentes demonstraram uma 

considerável atenção ao teste da potência dos alternativos aos antibióticos na alteração do 

metabolismo lipídico, pois estes podem reduzir o nível de colesterol na gema do ovo e reduzir o 

nível de colesterol no soro, carcaça e fígado de frangos de corte. Ademais o excesso de gordura 

abdominal e visceral descartadas em abatedouros aumentam os problemas de gerenciamento de 

resíduos (GEDOZ, 2014; LORENCETTI, 2018). O objetivo principal do projeto foi verificar o efeito 

da inclusão de lignina no metabolismo lipídico de aves de postura criadas no sistema convencional 

de gaiolas. 

 
Material e métodos 

O experimento contou com 384 aves da linhagem H&N Nick Chick. O período experimental 

foi subdividido em 4 ciclos de 21 dias, totalizando 84 dias experimentais, quando as aves estavam 

entre 59 semanas a 71 semanas de vida. 

Os tratamentos foram: T1 – sem inclusão de lignina; T2, T3 e T4 com inclusão de 0,5%, 

1,0% e 1,5% de lignina, respectivamente, contendo 12 repetições por tratamento com oito aves 

cada. Para a determinação dos parâmetros bioquímicos foi feita uma coleta de sangue ao início do 

experimento e outra ao final. As amostras de sangue foram acondicionadas em tubos contendo 

ativador de coágulo, deixadas em descanso para formação do coágulo e posteriormente, 

centrifugadas. O soro obtido foi armazenado à temperatura de -20°C para a posterior análise das 

concentrações séricas de colesterol total, triglicerídeos, lipoproteína de alta densidade (HDL), 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) e TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico – nmol 

MDA/mL) com a utilização de kits comerciais. Para os valores de colesterol total e TBARS foram 

coletados um ovo por repetição ao início e final do experimento, totalizando 12 repetições por 

período de análise. Os dados referentes aos parâmetros de metabolismo lipídico foram analisados 

quanto a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variáveis e então submetidos a análise 
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de variância a 5%. Quando significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey por 

meio do programa estatístico Statistical analysis System (SAS 9.3). 

 
Resultados 

O resultado das concentrações séricas de colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL e TBARS 

estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos e TBARS no soro de sangue 

de galinhas poedeiras suplementadas com diferentes níveis de lignina. 

Tratamento 
Colesterol 

Total (mg/dL) 

LDL direto 

(mg/dl) 

Triglicérides 

(mg/dl) 

HDL colesterol 

(mg/dl) 

TBARS (nmol 

MDA/mL) 

Inicial 82,43 A 12,35 C 1169,67 48,71 A 1,64 A 

T1 (0%) 81,79 A 12,71 C 1275,92 44,50 A 1,63 A 

T2 (0,5%) 75,42 C 16,46 B 1223,08 36,92 B 1,43 B 

T3 (1,0%) 72,50 C 18,05 A 1293,83 38,00 B 1,44 B 

T4 (1,5%) 77,80 B 14,38 C 1233,92 34,08 C 1,50 AB 

CV % 3,22 5,60 1,67 4,70 4,05 

Valor de P 0,001 0,001 0,780 0,024 0,031 

Médias seguidas por letras diferentes, na coluna, diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,05). CV % = coeficiente de 

variação (%) 

Portanto, no dia inicial do experimento foram encontrados os seguintes valores de: 

Colesterol Total – 82,4mg/dL (para colesterol total aceita-se o limite máximo em 120mg/dL(GEDOZ, 

2014; LORENCETTI, 2018)), LDL – 12,3mg/dL, Triglicérides – 1.169,6mg/dL, HDL colesterol – 

48,7mg/dL, e o TBARS foi de 1,6nmol MDA/mL. Estes valores encontram-se dentro dos limites 

normais para galinhas poedeiras entre 40 e 80 semanas (CRISTINA; TEIXEIRA; BRELAZ, 2019; 

LUMEIJ, 2008; ROCHA, 2011). No entanto, ao final de 84 dias, ou seja, quatro ciclos de produção, 

a inclusão de lignina na dieta das aves proporcionou diferença para as características de colesterol 

total, HDL e TBARS, com redução (p<0,05) para todos os tratamentos em que a lignina foi utilizada 

e houve o aumento do LDL, melhorando os lipídeos de gema. A maior redução no nível de colesterol 

total e HDL foi encontrada para 1,5% de inclusão de lignina (redução de 13,7% e 42,9% para 

colesterol e HDL, respectivamente), o melhor resultado para o nível de LDL foi encontrado no 

tratamento com inclusão de 1,0% de lignina, entretanto, para TBARS, os melhores resultados foram 

encontrados para as galinhas dos tratamentos com 0,5 e 1,0% de lignina. Na Tabela 2 estão os 

dados de colesterol total e TBARS no início e ao final do experimento 

 
Tabela 2. Valores de colesterol total e TBARS nos ovos de galinhas poedeiras 
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suplementadas com diferentes níveis de lignina. 
 

Tratamento Colesterol Total (mg/dL) TBARS (mg MDA/kg) 

Inicial 1450,87 A 0,123 D 

T1 (0%) 1470,41 A 0,575 A 

T2 (0,5%) 921,41 D 0,368 B 

T3 (1,0%) 1086,91C 0,287 C 

T4 (1,5%) 1388,67 B 0,314 BC 

CV % 9,89 7,84 

Valor de P 0,01 0,02 

Médias seguidas por letras diferentes, na coluna, diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,05). CV % = coeficiente de 

variação (%) 

O valor médio de TBARS nos ovos, no início do experimento foi de 0,123 mg MDA/kg, que 

são valores adequados para ovos frescos (aceitável até 0,540 mg MDA/kg (CRISTINA; TEIXEIRA; 

BRELAZ, 2019; LUMEIJ, 2008)). Verifica-se que, novamente, a inclusão de 0,5% e 1,0% de lignina 

mostraram melhores resultados para os níveis de colesterol total nas gemas dos ovos (p<0,05). Já 

a taxa de oxidação lipídica, medida pelo TBARS, foi reduzida nos ovos das galinhas em todos os 

tratamentos contendo lignina. 

O papel das lipoproteínas plasmáticas e seu metabolismo é importantíssimo no 

desenvolvimento de animais mais produtivos, favorecendo um retorno econômico para os 

avicultores e melhores condições de saúde humana por meio da produção de carne de aves e ovos 

de maior qualidade nutricional. 

 
Conclusão 

Os valores de 0,5% e 1,0% de inclusão de lignina em dietas de galinhas poedeiras 

demonstraram os melhores resultados para colesterol total e TBARS, tanto nas concentrações 

séricas como nas gemas dos ovos avaliados, confirmando a ação deste prebiótico no metabolismo 

lipídico. 
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Introdução 

A intensidade da luz e o fotoperíodo são utilizados em granjas de produção de ovos, visando atingir 

alta produtividade. Os ciclos de luz permitem que as galinhas (Gallus gallus domesticus) 

sincronizem funções essenciais, incluindo a temperatura corporal e várias etapas metabólicas para 

permitir a alimentação e a digestão (Rozenboim et al., 1998). O fotoperíodo controlado na indústria 

de poedeiras costuma ser diferente do fotoperíodo encontrado na natureza. As preferências de 

iluminação das galinhas poedeiras foram previamente estudadas (Kristensen et al., 2007), e os 

autores indicam que a diferença entre as necessidades das galinhas e o uso da luz para alta 

produtividade pode causar alguns problemas de bem-estar. Existem quatro fatores principais de 

iluminação que afetam a produção de ovos, (1) comprimento de onda, (2) intensidade da luz, (3) 

distribuição do fotoperíodo e (4) comprimento do fotoperíodo (Olanrewaju et al., 2013). 

 
A luz emitida pelo Light Emit Diode (LED) é monocromática, e a cor depende dos cristais e das 

impurezas do material utilizado na fabricação. Estudos prévios avaliaram o efeito de diferentes 

cores de LED tanto em frangos quanto em poedeiras. Os resultados mostraram que a luz verde 

monocromática acelera o crescimento muscular (Halevy et al., 1998) e estimula o crescimento em 

uma idade precoce, enquanto a luz azul monocromática estimula o crescimento em aves mais 

velhas (Rozenboim et al., 2004). O comportamento também indica ser afetado pelas cores. Frangos 

de corte em luz azul foram encontrados sentados e em pé mais do que aqueles em luz vermelha e 

amarelo-avermelhada; portanto, não procurando alimento durante mais tempo (Riber, 2015) e 

frangos em ambientes azul e verde-azulados passam mais tempo sentados e em pé do que aqueles 

em ambientes de comprimento de onda longo (vermelho ou amarelo-avermelhado). Appleby et al. 

(1986) observaram que em pequenos grupos de reprodutoras, a maioria dos ovos de chão são 

colocados por indivíduos específicos, indicando que um grupo pode consistir em 'indivíduos que 

põe ovos no chão’ e ‘indivíduos que põe ovos em ninho'. Lentfer et al. (2011) examinaram as 

diferenças comportamentais das galinhas entre os diferentes locais de ninhos e indicaram que o 

comportamento das galinhas mudou dependendo dos locais de ninhos. No entanto, nenhum dos 

estudos mencionados acima enfocou os comportamentos de postura de galinhas alojadas no chão 

e com acessoa a ninhos em ambiente comunitário. O presente estudo analisou a preferência de 

local de postura de galinhas criadas no chão expostas a três diferentes comprimentos de onda de 
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LED (vermelho, azul e verde) e expostas a calor e conforto térmico. 

 
 

Material e métodos 

O estudo foi realizado dentro de aviários experimentais, na área do Biotério da Faculdade de 

Ciências e Engenharia da UNESP em Tupã, Brasil (21,9340 ° S e 50,5196 ° W). O período 

experimental durou 90 dias, incluindo o inverno na região. A aprovação do comitê de ética foi do 

protocolo CEUA n. 2/2020. 

 
Um total de 60 aves (20-29-d) da genética Lohmann foram trazidas de uma granja comercial e 

alojadas em três aviários experimentais. Todas as galinhas se alimentaram da mesma ração 

recebida na granja comercial, uma vez ao dia, com uma porção de 110 g por ave. As aves tiveram 

acesso à água ad libitum, e o manejo foi feito de acordo com as recomendações do manual da 

genética. O ambiente dos aviários foi monitorado (temperature e umidade relativa) durante o 

experimento usando dataloggers e a temperatura externa foi monitorada por uma estação 

meteorológica. Os ovos eram recolhidos diariamente (de manhã e à tarde) e anotado o local da 

postura. Os tratamentos foram a cor da luz interna dos aviários LED (light emitting diode) azul, 

verde e vermelha. 

 
Os dados foram analisados a partir do 28º dia, uma vez que este foi o período de adaptação ao 

ambiente enriquecido. Foram separados os dados por dias de calor e de conforto térmico. Foi 

aplicada ANOVA dentro do tratamento nas condições de calor e conforto, bem como entre as cores. 

O software Vassarstats® foi utilizado pra processamento dos dados. 

 
Resultados e discussão 

A Tabela 1 mostra os resultados comparados de ovos no chão, durante todo o período 

experimental, em todos os ambientes de diferentes cores em conforto e em calor. Pode-se inferir 

que, em condição de calor os ovos colocados no chão foram em maior número no ambiente com 

luz vermelha. 

A Figura 1 indica a variação de postura de ovos na condição de calor, principalmente para o 

ambiente com luz vermelha. 

 
 
 
 
 

Tabela 1. Resultados da ANOVA para os dados de número de ovos no chão em condição de 
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Calor Conforto 

conforto e em calor. 
 

 Azul Verde Vermelho Azul Verde Vermelho 

  Conforto  Calor 

N 65 65 65 25 25 25 

Média 1,1a 1,1a 1,9a 0,6b 0,2b 2,1a 

Variância 3,4 5,4 7,4 0,6 0,1 6,4 

EP 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 

p-valor 

entre 

grupos 

   

0,09 

   

<0,0001 

N=número de ovos no chão; EP= erro padrão. Letras diferentes indicam diferença entre os tratamentos 
 
 
 

 
Figura 1. Comparação de ovos colocados no chão em condição de conforto e calor, nos vários 

tratamentos de luz 

 
Houve interação entre a preferência do local de postura entre os tratamentos e a condição térmica. 

Novas diretrizes de bem-estar apontam para uma solução de médio prazo para gaiolas 

enriquecidas, mas a tendência é de galinhas serem alojadas no chão, no longo prazo, começando 

nos países ocidentais. Como o comércio de produtos avícolas é altamente internacionalizado, os 

aspectos de bem-estar devem ser tratados por todos os países participantes do mercado de 

exportação-importação. Kristensen et al. (2007) sugerem que o comportamento das aves é 

fortemente afetado pela intensidade da luz, influenciando a acuidade visível. 
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Conclusão 

Os resultados do presente estudo indicam que sob todos os tratamentos de iluminação as aves 

preferiram a postura em ninhos. Entretanto, em ambiente com luz vermelha, houve maior incidência 

de ovos no chão, sendo que essa preferência foi estimulada em condições de estresse por calor. 
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