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RESUMO 

 

DIAS, M.T. Exigência proteica de poedeiras criadas nos sistemas cage-free e 
convencional. 2020. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020. 
 

O objetivo deste estudo foi determinar o nível de proteína bruta necessário para 

manutenção e produção de ovos de poedeiras criadas tanto no sistema livre de gaiola 

quanto convencional. Para tanto, dois experimentos foram realizados utilizando-se 

poedeiras da linhagem Hy-Line Brown, distribuídas em delineamento inteiramente 

casualizado, cujo período experimental totalizou quatro ciclos de 28 dias. Quinhentas 

e quarenta e 240 aves integraram os experimentos I e II, respectivamente. Em ambos, 

os tratamentos consistiram no fornecimento de cinco dietas com níveis crescentes 

(14, 15, 16, 17 e 18%) de proteína bruta, com seis repetições e dezoito e oito aves por 

unidade experimental. A redução dos níveis proteicos não afetou negativamente os 

parâmetros de desempenho, hematológicos e os componentes dos ovos no 

experimento I. No experimento II foram observadas diferenças significativas em todos 

os parâmetros analisados, podendo-se inferir que a oferta de proteína aquém das 

recomendações nutricionais impacta no desempenho produtivo. Em ambos, 

observou-se a influência da temperatura de armazenamento sobre a qualidade dos 

ovos.         

 

Palavras-chave: Bem-estar animal. Desempenho. Livre de gaiola. Qualidade de ovos. 

Sistema convencional.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

DIAS, M.T. Protein requirements of laying hens in cage-free and conventional 
systems. 2020. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020. 
 

This study aimed to determine the level of crude protein necessary for the maintenance 

and production of laying hens raised in both the cage-free and conventional systems. 

For this purpose, two experiments were carried out using Hy-Line Brown layers, 

distributed in a completely randomized design, whose experimental period totaled four 

cycles of 28 days. Five hundred and forty and 240 birds were included in experiments 

I and II, respectively. In both, the treatments consisted of providing five diets with 

increasing levels (14, 15, 16, 17, and 18%) of crude protein, with six replicates, and 

eighteen and eight birds per experimental unit. The reduction in protein levels did not 

negatively affect the performance, hematological parameters and egg components in 

experiment I. In experiment II, significant differences were observed in all parameters 

analyzed, and it can be inferred that the protein supply below the nutritional 

recommendations affects in productive performance. In both, the influence of storage 

temperature on egg quality was observed. 

 

Keywords: Animal welfare. Cage free. Conventional system. Egg quality. Performance.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a perspectiva de aumento em 10% na produção e com valores 

estabilizados acima dos patamares já estabelecidos, o mercado de ovos apresenta-

se favorável para 2020. Diante das oscilações no cenário econômico de produção de 

carnes, refletindo, sobretudo, no incremento do preço, o ovo torna-se uma alternativa 

para o consumidor devido ao menor valor de mercado. Segundo dados da Associação 

Brasileira de Proteína Animal (ABPA), foram produzidos 49,05 bilhões de ovos em 

2019, cujo destino foi majoritariamente (99,59%) para o mercado interno. Além disso, 

o consumo per capita foi de 230 unidades/ano, apresentando expressivo aumento 

comparado a 2010 (ABPA, 2020).  

O ovo apresenta grande importância nutritiva e funcional, uma vez que é rico 

em proteínas de alto valor biológico, fosfolipídios, ácidos graxos, vitaminas e minerais 

e apresenta reduzida concentração calórica, caracterizando-se como uma importante 

reserva de nutrientes favoráveis à saúde humana (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013). 

A demanda pelo acesso às proteínas de origem animal tende a aumentar, 

especialmente nos países em desenvolvimento e, segundo as prospecções do 

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (2019), a 

população mundial em 2030 será de 8,5 bilhões de pessoas, o que resultará em uma 

maior pressão na produção animal. O atrativo preço do milho no mercado 

internacional pode desfavorecer o mercado doméstico e o aumento na cotação do 

dólar e maior procura pelo setor pecuário tende e estimular a exportação de farelo de 

soja (AVICULTURA INDUSTRIAL, 2020).  

Entre os custos de produção no setor avícola, se sabe que a alimentação 

participa com, aproximadamente, 75% e que a energia e a proteína representam as 

parcelas mais significativas. Dessa forma, um dos principais desafios da nutrição de 

monogástricos é, de modo geral, fornecer aos animais alimentos capazes de atender 

as necessidades do organismo, garantindo o crescimento, a saúde e o bem-estar com 

máxima eficiência e mínimas perdas de nutrientes para o ambiente (SILVA; COSTA; 

LIMA, 2014).  

Iniciado na década de 1970, o sistema de baterias em gaiolas é o mais 

difundido e utilizado no Brasil, o qual possibilita maior número de aves por metro 

quadrado e, consequentemente, maior número de ovos por galpão. Esse modo de 

criação permite maior controle sobre a produção, manejo e sanidade das aves, bem 
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como reduz a necessidade de mão de obra e facilita a remoção das excretas, 

importante fator ambiental (ALVES, 2006). Entretanto, as críticas a esse sistema se 

embasam na dificuldade de as aves manifestarem comportamentos naturais como 

bater as asas, empoleirar-se e ciscar (APPLEBY, 1998), além da possibilidade de 

desenvolvimento de doenças metabólicas (MAZZUCO, 2006). 

Alternativo ao convencional, o sistema de criação em piso, cage-free ou livre 

de gaiola, permite que as aves experienciem comportamentos intrínsecos à espécie. 

Os aspectos relacionados à sanidade e ao manejo têm sido alvo de preocupação, 

visto que há maior dificuldade no controle de desordens parasitárias, canibalismo, 

consumo alimentar das aves e perda de ovos, como também elevados níveis de poeira 

e amônia (QUEIROZ, 2017). Outro aspecto importante é o aumento da ocorrência de 

fraturas devido à maior liberdade de movimento (APPLEBY, 2010).  

Favorável e em expansão, o nicho de mercado de ovos oriundos de galinhas 

criadas livres de gaiola apresenta significativa demanda, uma vez que a percepção 

dos consumidores quanto à produção de ovos resultou em questionamentos, ao nível 

ético, econômico e de sustentabilidade, acerca do bem-estar de poedeiras. As atitudes 

humanas em relação às aves de produção estão, cada vez mais, semelhantes àquelas 

em relação aos mamíferos domésticos. Historicamente, o bem-estar animal tem sido 

definido pela ausência de experiências negativas, como doença, fome, sede, estresse 

ou redução da capacidade física (BRACKE; HOPSTER, 2006). Há um crescente 

interesse sobre a experiência de estados positivos de bem-estar em animais de 

produção (HEMSWORTH et al., 2015).  

Atender às exigências nutricionais é primordial para assegurar a produtividade 

das aves, as quais modificaram-se mediante a evolução genética. As linhagens atuais 

são mais produtivas e apresentam maior longevidade. Desta maneira, é imperativa a 

atualização das recomendações nutricionais. Embora existam modelos para 

determinar as exigências das diferentes categorias de aves, muitos não são 

apropriados para as criadas livres de gaiolas. É possível que, com a liberdade de 

movimento aumentada pelos sistemas alternativos, a taxa metabólica seja mais 

intensa e a necessidade de proteína bruta dessas aves difiram das exigências 

preconizadas para as criadas no sistema convencional. Ademais, ainda são escassos 

na literatura os dados referentes ao desempenho produtivo e necessidades 

nutricionais das aves criadas livres de gaiola.  
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Frente ao panorama mundial quanto à produção de alimentos e à necessidade 

de estratégias para produzir mais com a menor quantidade de insumos e impacto 

ambiental, este trabalho objetivou determinar as exigências de proteína bruta de 

poedeiras comerciais criadas tanto no sistema cage-free, quanto no convencional.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA GASTRINTESTINAL DE AVES 

DOMÉSTICAS 

 

O trato gastrintestinal é considerado a maior superfície do organismo e 

constantemente é exposto a uma variedade de desafios, característica que o torna o 

mais bem protegido imunologicamente em aves (RUTZ et al, 2015). Segundo Dyce, 

Sack e Wensing (2010), com a presença e forma do papo (inglúvio), estômago de 

duas câmaras e o grau de desenvolvimento dos cecos, o sistema digestivo das aves 

apresenta uma variação interespécies menor do que a dos mamíferos. Embora 

relativamente pequenos – essencial para o voo – os órgãos digestivos são altamente 

eficientes na manutenção da taxa metabólica. Outra característica distinta é a 

ausência de lábios e dentes, de modo que não mastigam o alimento e cuja função é 

desempenhada pelas margens do bico e pelo ventrículo, e o desenvolvimento não 

acentuado do sentido gustativo. 

A região do bico até o esôfago denomina-se orofaringe, cavidade achatada 

dorsoventralmente, da qual o teto e o assoalho são formados, respectivamente, pelo 

palato e mandíbula, língua – triangular e não protraível – e monte laríngeo. Além disso, 

sua parede é preenchida por papilas que auxiliam no movimento do bolo alimentar em 

direção ao esôfago, que se localiza entre a traqueia e os músculos cervicais, com 

grande capacidade de distensão e presença de glândulas mucosas em sua lâmina 

própria (DYCE; SACK; WENSING, 2010). 

O papo, expansão da parede ventral do esôfago e que se localiza em contato 

com os músculos peitorais, é uma protuberância que estoca o alimento por um período 

curto enquanto o estômago muscular está repleto. Sob regulação vagal, a motilidade 

e a velocidade de esvaziamento são coordenadas de modo que a ingesta seja liberada 

em uma velocidade que se iguale à de esvaziamento do proventrículo e da moela. É 

ricamente suprido por células secretoras de muco e secreções que se originam das 
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glândulas salivares e do proventrículo, mas nenhuma glândula digestiva se faz 

presente (CUNNINGHAM, 2008; DYCE; SACK; WENSING, 2010).  

Com uma musculatura poderosa, o estômago de aves domésticas é adaptado 

à redução mecânica do material mais resistente e se divide, por uma constrição 

(istmo), em proventrículo e ventrículo. Predominantemente glandular – semelhante ao 

estômago de mamíferos – e de pequena capacidade, o proventrículo é fusiforme e 

apresenta uma espessa e visível camada, cujas células epiteliais produzem ácido 

clorídrico, pepsinogênio e muco (oxintopépticas). Propelir a ingesta e as secreções 

digestivas para a moela está entre suas funções motoras. A moela ou ventrículo, local 

onde ocorre a digestão proteica, consiste de duas espessas massas de músculos, 

cuja membrana mucosa embora fina, mas muito resistente, constituída por glândulas 

tubulares. Auxiliadas pelo calcário de granulometria grossa oferecidos na dieta, as 

contrações da moela trituram o alimento. Devido às ações físicas da trituração, sua 

mucosa é revestida pela membrana coilínea, composta por secreções glandulares e 

de células descamadas. Na moela ocorre a discriminação de partículas, de modo que 

as pequenas passam para o duodeno enquanto as grandes são retidas para posterior 

quebra ou ejetadas de volta ao proventrículo para nova adição de sucos digestivos 

(CUNNINGHAM, 2008; DYCE; SACK; WENSING, 2010).  

Ocupando a parte caudal da cavidade corporal, os intestinos consistem em 

duodeno, jejuno, íleo e cólon (reto), que se abre para a cloaca. Além disso, dois cecos 

estão presentes em aves herbívoras. As células intestinais, distribuídas nas 

vilosidades, denominam-se enterócitos, responsáveis pela digestão e absorção; 

caliciformes, produção de muco e enteroendócrinas, secreção de hormônios e 

polipeptídeos (BOLELI; MAIORKA; MACARI, 2002; DYCE; SACK; WENSING, 2010). 

A microbiota intestinal nos vertebrados é reconhecida como um local funcional 

essencial para a saúde metabólica e imunológica (HUBERT et al., 2019). Ding et al. 

(2016) exploraram as associações entre a microbiota intestinal e características de 

desempenho em galinhas e observaram que a estrutura microbiana intestinal 

influencia no ganho de peso corporal e na eficiência da conversão alimentar.  

Caudalmente à superfície direita da moela, o duodeno assemelha-se a uma 

alça, de modo que o pâncreas se localiza entre os ramos e desemboca em sua 

extremidade distal. Devido à espessura da parede, o jejuno apresenta aparência 

esverdeada. Nota-se, também, o divertículo de Meckel, remanescente da conexão 

prévia com o saco vitelino, que persiste no interior da cavidade corporal para nutrir o 
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pintainho alguns dias pós-eclosão e é variavelmente descrito como indicador do início 

do íleo. O segmento proximal dos cecos, que se localiza ao lado do íleo, possui um 

revestimento muscular espesso com grande quantidade de tecido linfoide (tonsilas 

cecais) e é o local onde, pela ação de bactérias, acontece a quebra da celulose 

(DYCE; SACK; WENSING, 2010). Diversos microrganismos e metabólitos, modulados 

pela composição e estrutura da dieta, habitam o ceco de poedeiras, o que prolonga o 

tempo de retenção da digesta de 12 a 20 horas (LEI et al., 2012; HUANG et al., 2019). 

O cólon, por movimentos antiperistálticos, reabsorve água e eletrólitos. 

Comum aos sistemas digestório e reprodutivo, a cloaca se abre para o exterior. Divide-

se por duas pregas anulares em coprodeu, urodeu e proctodeu, em cuja parede dorsal 

se localiza a bolsa de Fabrício (DYCE; SACK; WENSING, 2010).  

Para Bell & Weaver (2002), embora não sejam considerados como parte do 

trato digestório, o fígado e o pâncreas, órgãos glandulares, secretam substâncias 

dentro dele via ductos, conectando-os ao trato. O fígado consiste em dois lobos 

conectados cranialmente por uma ponte dorsal ao coração e é coberto por um saco 

peritoneal. A vesícula biliar localiza-se no lobo direito. Com cerca de dois centímetros 

de diâmetro e semelhante a uma esfera, o baço localiza-se no plano mediano ao lado 

do proventrículo e faz contato com o fígado cranioventralmente (DYCE; SACK; 

WENSING, 2010). 

 

2.2 PROTEÍNAS 

 

As proteínas, compostas por subunidades monoméricas relativamente 

simples denominadas aminoácidos, são consideradas as macromoléculas mais 

abundantes na natureza e responsáveis pela expressão da informação genética. 

Mediante um mesmo conjunto de 20 aminoácidos, cada um com propriedades 

químicas características que covalente e linearmente se ligam, são formados diversos 

produtos com atividades biológicas distintas, tais como enzimas, hormônios, 

imunoglobulinas, proteínas do leite, venenos de cogumelos, dentre outros (NELSON; 

COX, 2014).   

Embora todos os aminoácidos sejam inerentes biologicamente, se classificam 

quanto à essencialidade em relação à necessidade alimentar. Quando não são 

sintetizados pelo organismo animal ou requerem muitas etapas metabólicas para sua 

síntese, os aminoácidos classificam-se como essenciais e devem ser suplementados 
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na dieta a fim de atender à exigência nutricional. Não-essenciais são aqueles 

sintetizados pelo animal, através dos essenciais e de outros nutrientes da ração. Além 

disso, quando os aminoácidos apresentam concentração limitada para permitir o 

máximo desempenho animal e síntese proteica, são classificados como limitantes 

(BERTERCHINI, 2006; KLEYN, 2013; ARAÚJO et al., 2019) 

Substancial para a vida, tal qual outras classes de componentes principais 

como gorduras, carboidratos, minerais, vitaminas e água, as proteínas atuam em 

funções específicas do corpo, com papel ativo na dinâmica fisiológica. Dentre diversas 

funções, as proteínas atuam como fontes de aminoácidos para o desenvolvimento do 

embrião e do recém-nascido; constituem elementos estruturais, como colágeno e 

queratina; por ação da miosina e actina, participam do processo de contração 

muscular. Atuam, também, como carreadores de moléculas e na defesa do 

organismo, na forma de imunoglobulinas, e expressam-se na forma de enzimas e 

hormônios (SILVA; COSTA; LIMA, 2014).  

No proventrículo, estômago químico das aves, se inicia a digestão proteica. 

Por meio de estímulos químicos e mecanorreceptores, a gastrina é secretada e 

estimula a secreção de ácido clorídrico. Misturado às enzimas digestórias, a ingesta 

é encaminhada para a moela, estômago mecânico responsável pela trituração. Com 

a secreção de peptidases específicas pelo pâncreas, pequenos peptídeos são 

absorvidos pelas células da mucosa intestinal mediante transporte ativo e diversos 

sistemas carreadores para os diferentes grupos de aminoácidos. No fígado, parte dos 

aminoácidos fixam-se nas células hepáticas e os demais são liberados na corrente 

sanguínea. Ao serem absorvidos pelas células teciduais, se convertem em outros 

metabólitos ou se ligam a um ácido ribonucleico transportador (LEESON; SUMMERS, 

2001). Sugere-se que a taxa de digestão de proteínas seja um regulador chave da 

sua síntese e deposição nos tecidos (SKLAN; HURWITZ, 1980; BOIRIE et al., 1997). 

As exigências proteicas e aminoacídicas variam conforme o tamanho e 

linhagem da poedeira, temperatura ambiente, produção de massa de ovos, 

instalações, densidade, consumo de água, estado sanitário e teor energético da dieta 

(ROSTAGNO et al., 2017). A produção e o tamanho dos ovos são dependentes da 

ingestão proteica sendo, portanto, de fundamental importância o conhecimento das 

exigências para poedeiras em fase produtiva (SAKOMURA; BASAGLIA; RESENDE, 

2002). Além disso, a proteína deve ser bem balanceada e de alta qualidade, de modo 
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que a ave possa maximizar sua produção de modo economicamente viável (SILVA et 

al., 2010). 

Nutrir adequadamente o animal otimiza o crescimento e o desempenho 

produtivo o que, consequentemente, impacta na viabilidade econômica. Por ser um 

dos componentes que mais oneram os custos produtivos, alternativas que visem a 

redução dos teores de proteína bruta (PB) nas dietas de aves são uma demanda atual 

em conjunto às questões ambientais devido, sobretudo, à emissão de nitrogênio, já 

que grande parte não é retida pelo animal (ALAGAWANY et al., 2016). Segundo Lelis 

(2010), se deve considerar o efeito do teor proteico das rações sobre a excreção de 

nitrogênio pelos animais, uma vez que, devido à elevada capacidade poluidora e 

quando lançado em excesso no meio ambiente, pode contaminar o ar, o solo e os 

lençóis freáticos.  

A qualidade do ovo relaciona-se diretamente ao nível proteico da dieta, uma 

vez que, para a formação do albúmen e da gema, são necessárias grandes 

quantidades e, devido à capacidade limitada de estocagem proteica das poedeiras, a 

concentração de proteína e o consumo de ração devem ser adequados a fim de 

garantir boa produção (PESTI, 1992). Para Barros (2004), o fornecimento dos níveis 

adequados de proteína é favorável tanto para as aves, que potencialmente 

desempenharão suas funções metabólicas, quanto para os produtores, uma vez que 

poderão maximizar os recursos financeiros por meio da economia com fontes 

proteicas.  

A uniformidade, importante medida de desempenho de frangos de corte e 

poedeiras, é aumentada mediante níveis mais altos proteína na dieta, uma vez que os 

requisitos de aminoácidos são atendidos (BERHE; GOUS, 2008; BENDEZU et al., 

2018). Embora sejam de menor custo e apresentem níveis mais adequados de 

aminoácidos, as dietas com adição de aminoácidos sintéticos (AAS) ainda contêm 

elevados teores de PB. Entretanto, com a adição, a redução dos níveis de PB na dieta 

é possível. A produção de ovos de poedeiras não foi comprometida com a utilização 

de rações com 12% de PB suplementadas com AAS, porém o peso e a massa de 

ovos, bem como a porcentagem de albúmen responderam positiva e linearmente ao 

aumento dos níveis de PB de 14 a 18% (SILVA et al., 2010) 

Nas dietas de crescimento e terminação de frangos de corte, a redução de 22 

a 23g/kg no teor de PB, mediante suplementação aminoacídica adequada, não 

impactou negativamente no desempenho e rendimento de carcaça. Observou-se, 
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também, a redução da excreção de nitrogênio e de pododermatites e melhor qualidade 

de cama. Assim, melhores condições de bem-estar foram proporcionadas, além da 

menor necessidade de fontes proteicas vegetais (VAN HARN; DIJKSLAG; VAN 

KRIMPEN; 2019). 

Valkonen et al. (2006) ao avaliarem os efeitos da relação proteína/energia de 

17 ou 13, respectivamente, na produção de ovos de poedeiras mantidas em gaiolas 

convencionais e enriquecidas, concluíram que, independentemente do tipo de 

alojamento, o tamanho dos ovos de aves que receberam baixo nível proteico foi menor 

daquelas que receberam alto nível. Karcher et al. (2015) observaram que a diminuição 

na ingestão de nutrientes, especialmente energia e proteína, se associam com o 

decréscimo na resistência da casca do ovo.       

 

2.3 SISTEMAS DE CRIAÇÃO  

 

Mediante os avanços obtidos na genética e nutrição, aliado às melhorias nos 

aspectos sanitário e de ambiência, a cadeia produtiva de ovos registra, cada vez mais, 

crescimento constante nos índices produtivos (VIEIRA et al., 2014). Estima-se que 

75% da produção de ovos seja oriunda do sistema convencional de criação, modelo 

no qual as aves ficam alojadas em gaiolas dentro dos galpões durante toda vida 

produtiva (VLČKOVÁ et al., 2019). 

Mudanças na conscientização do consumidor, centradas no bem-estar 

animal, induziram os principais produtores de ovos dos Estados Unidos a mudarem 

para instalações livres de gaiola até 2025. Os sistemas alternativos, como o cage-free 

ou livre de gaiola, oferecem mais espaço individual por ave, além de acesso ao ar livre 

e exposição à iluminação natural, no caso do free-range. Tais mudanças colocaram 

vários desafios para os produtores, desde a biosseguridade até a saúde esquelética 

e intestinal das aves. Uma das questões críticas que merece um entendimento mais 

profundo é o papel do ambiente de criação na microbiota intestinal (HUBERT et al., 

2019). 

Uma vez proporcionado um ambiente de qualidade, a responsabilidade 

quanto à segurança alimentar da população estará mantida. Embora tenha alcançado 

resultados satisfatórios tanto econômico quanto etologicamente, estratégias visando 

melhorias em questões sanitárias dos sistemas alternativos ainda precisam ser 

exploradas (HAUSER; FÖLSH, 1993). Segundo Elson (1995), a qualidade e 
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conservação da cama é de suma importância e têm direta influência sobre as 

condições dos ovos, uma vez que quando postos na cama, há maior risco de 

contaminação por micro-organismos. 

Hubert et al. (2019) identificaram perfis de microbiota cecal diferentes em 

poedeiras criadas nos sistemas cage-free e convencional. Mediante a hipótese de que 

o ambiente, comparado à fonte proteica da dieta, influencia na composição da 

microbiota, os autores utilizaram poedeiras alojadas ou não em gaiolas e com oferta 

de dieta padrão à base de farelo de soja ou algodão. Observou-se uma interação 

sinérgica, de modo que as aves não alojadas em gaiolas e que receberam farelo de 

soja apresentaram maior diversidade alfa, enquanto que aquelas que também 

receberam soja, mas alojadas em gaiolas apresentaram menor diversidade geral. A 

dinâmica cecal deve-se à exposição ambiental, de modo que o sistema livre de gaiola 

contribui significativamente na saúde intestinal das aves, enquanto que uma menor 

diversidade de microbiota foi observada naquelas alojadas em gaiolas 

(NORDENTOFT et al., 2011).   

Carvalho et al. (2017) consideram que os métodos de criação alternativos às 

gaiolas apresentam benefícios em comparação com os sistemas convencionais, 

essencialmente por proporcionarem que as aves realizem atividades pertinentes à 

espécie. Entretanto, necessitam de atenção especial no manejo com o intuito de não 

prejudicar a sanidade das aves e a integridade química, física e microbiológica dos 

ovos. Os sistemas livres de gaiolas apresentaram isolamento mais frequente de 

Salmonella em cascas de ovos ou amostras ambientais, bem como maior 

disseminação horizontal da infecção nos lotes (PARISI et al., 2015). 

Segundo Jackson et al. (2013), ovos contaminados são os veículos 

alimentares mais comuns para a transmissão de Salmonella Enteritidis (SE), uma vez 

que análises epidemiológicas vincularam a frequência de infecções humanas com 

esse patógeno à sua prevalência em ovos (HAVELAAR et al., 2013).  

Para Gast et al. (2019), embora a seleção genética baseada na resistência 

inata ou imunidade das linhagens perante os agentes infecciosos seja considerada 

uma estratégia de proteção dos lotes, a persistência e transmissão de infecções por 

Salmonella e outros patógenos associam-se aos sistemas de alojamento das aves. 

Os autores avaliaram a colonização de órgãos internos em poedeiras de quatro linhas 

genéticas comerciais (duas de ovos brancos, W1 e W2, e duas de ovos vermelhos, 

B1 e B2) criadas em gaiolas convencionais e enriquecidas, infectadas 
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experimentalmente por SE. Embora não tenham sido observadas diferenças 

significativas quanto à infecção sistêmica por SE entre as quatro linhagens, a 

frequência de isolamento intestinal em poedeiras B1 alojadas no sistema convencional 

foi significativamente maior comparado aquelas criadas alternativamente. A 

colonização do trato gastrintestinal pode variar entre as diferentes linhagens e 

algumas delas estão susceptíveis a influência do sistema de alojamento.  

Para Vlčková et al. (2019) a qualidade dos ovos diretamente influencia na 

compra pelo consumidor e suas características internas e externas são afetadas, 

dentre outros fatores, pelo sistema de criação. O peso dos ovos oriundos do sistema 

convencional aumentou conforme a idade das aves, enquanto que aqueles 

provenientes do sistema ao ar livre permaneceram constantemente mais pesados 

desde o início da postura, assim como Yilmaz Dikmen et al. (2017) que observaram 

ovos mais pesados nesse sistema. Devido ao acesso a alimentos ricos em pigmentos 

carotenoides, como grama e ervas, a coloração mais intensa da gema dos ovos de 

galinhas mantidas em sistemas ao ar livre se destaca, configurando um atrativo ao 

consumidor (LORDELO et al., 2016).  

Para Samiullah et al. (2017), a qualidade interna dos ovos é significativamente 

afetada pelo sistema de produção. Os valores mais altos de altura de albúmen e 

unidade Haugh foram obtidos de ovos oriundos de aves criadas ao ar livre. Já Lewko 

e Gornowicz (2011) observaram melhor qualidade de albúmen no sistema 

convencional, enquanto que a exposição às altas concentrações de amônia nos 

sistemas alternativos a afeta negativamente (ROBERTS, 2004) e também diminuem 

a unidade Haugh (SINGH; CHENG; SILVERSIDES, 2009). Englmaierova et al. (2014) 

notaram menor percentual de albúmen e maior unidade Haugh no sistema 

convencional comparado aos sistemas alternativos. 

 Comparada as gaiolas convencionais e aos sistemas aviários, as 

enriquecidas parecem ser melhores tanto para a produção de ovos quanto para o 

bem-estar animal, uma vez que proporciona espaço extra às aves (PHILIPPE et al., 

2020). Entretanto, em diversos estudos notou-se que a produtividade foi similar ao 

sistema convencional (SHIMMURA et al., 2007; YILMAZ DIKMEN et al., 2017).  

Baixa taxa de postura, menor peso de ovo, alta conversão alimentar 

(PHILIPPE et al., 2020) e maior consumo de ração (SHIMMURA et al., 2010) foram 

observados em aves alojadas nos sistemas denominados aviários que, similares às 

gaiolas enriquecidas, são equipados com ninhos e poleiros. Por proporcionarem maior 
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mobilidade às aves, os sistemas alternativos predispõem a uma maior perda 

energética que, consequentemente, reflete em menor produtividade (MICHEL; 

HUONNIC, 2003).   

Embora os sistemas livres de gaiola e ao ar livre diminuam o risco de 

osteoporose por inatividade, tornou-se aparente a prevalência de danos no osso da 

quilha (WILKINS et al., 2011; JUNG et al., 2019). Fraturas e deformações são os 

danos mais frequentes e normalmente aumentam mediante o avançar da idade da 

ave e ocorrem em vários sistemas de criação, embora mais prevalentes nos livres de 

gaiola (CASEY-TROTT et al., 2015; PETRIK; GUERIN; WIDOWSKI, 2015). 

Entretanto, o estudo de Saraiva, Esteves e Stilwell (2019) demonstrou que 

deformações na quilha apresentam-se como um problema de bem-estar 

predominante em todos os sistemas de criação. Jung et al. (2019) salienta também os 

prejuízos econômicos relacionados, sobretudo, ao menor desempenho produtivo. 

A força óssea e a suscetibilidade a fraturas provavelmente estão relacionadas 

a vários fatores, como o ambiente de criação, nutrição e genética, mas acredita-se 

que a ocorrência de fraturas no osso da quilha relacione-se a comportamentos de 

rotina, como empoleirar-se, tomar banhos de areia e, até mesmo, voar, e às causas 

mais diretas, como quedas e colisões. Além disso, pode associar-se a uma diminuição 

no desempenho produtivo e nos parâmetros de qualidade dos ovos, incluindo massa, 

resistência à quebra e espessura da casca (RUFENER et al., 2019). 

Casey-Trott et al. (2017) objetivaram determinar a prevalência de danos ao 

osso da quilha em poedeiras alojadas, durante a fase de cria, em gaiolas 

convencionais e em sistemas aviários e, na fase adulta, em gaiolas enriquecidas, e 

avaliar se a possibilidade de exercício durante a fase inicial de criação influenciariam 

tal prevalência durante o período de postura. Quando permitido durante períodos 

críticos de crescimento ósseo, o exercício melhora a força óssea e a composição 

mineral e tem o potencial de reduzir os danos no osso da quilha. A idade e o 

alojamento durante a cria tiveram efeito sobre a ocorrência de fraturas, uma vez que 

as aves criadas no sistema aviário apresentaram uma porcentagem menor em 

comparação às criadas em gaiolas. Já o alojamento durante a fase adulta não afetou 

a porcentagem de fraturas. O aumento das oportunidades de exercício reduziu sua 

prevalência até o final da postura. 
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2.4 BEM-ESTAR ANIMAL  

 

As Cinco Liberdades foram desenvolvidas pelo Conselho de Bem-Estar dos 

Animais de Produção do Reino Unido e lançadas em 1979, as quais têm sido 

altamente influentes no desenvolvimento e escopo de padrões de bem-estar 

internacionalmente (CERTIFIED HUMANE BRASIL®, 2017). Um bom bem-estar 

envolve uma combinação de nutrição adequada, ambiente apropriado, saúde ideal, a 

expressão de comportamentos normais e a saúde mental positiva. O ambiente, sem 

dúvida, impacta significativamente no bem-estar animal e assegurar que os animais 

estejam sob circunstâncias ideais é uma tarefa complexa, uma vez que o conceito de 

bem-estar está em constante formulação (HARTCHER; JONES, 2017; QUEIROZ, 

2017). 

Segundo Broom & Fraser (2010), as necessidades das aves incluem o 

funcionamento biológico básico e os meios para atingi-lo por meio da realização de 

uma variedade de atividades, da resposta a certos estímulos e da manutenção de 

determinados estados fisiológicos. A maioria das poedeiras realmente aproveita a 

oportunidade de andar, bater as asas, ciscar, bicar e interagir socialmente quando 

criadas livres de gaiola e é evidente que os problemas de bem-estar podem ser 

reduzidos a um nível muito baixo pela acomodação na qual estão sujeitas. Entretanto, 

a transição para os sistemas sem gaiolas apresenta um risco aumentado de 

canibalismo (LAMBTON et al., 2015), o que é mais pronunciado quando as aves não 

passam pelo processo de debicagem (HARTCHER et al., 2014). A produção ao ar 

livre aumenta a necessidade energética das aves e requer compensação pela baixa 

temperatura ambiente em condições climáticas moderadas e frias (BESSEI, 2018). 

Comportamentos inatos ou normais são aqueles que são típicos aos animais, 

geralmente conduzidos por fatores internos e regulados fisiologicamente (HUGHES; 

DUNCAN, 1988). Acredita-se que sejam um dos componentes do funcionamento 

biológico e necessários para evitar o estresse. O nível de satisfação que esses 

comportamentos proporcionam e a quantidade de frustração, estado aversivo que 

surge quando os animais são impedidos de realizar determinada ação, podem ser 

avaliados cientificamente (BRACKE; HOPSTER, 2006). O sistema de alojamento 

pode criar problemas de bem-estar quando causa frustração (FRASER et al., 2013).  

Os indivíduos variam no modo em como lidar com as diferentes situações. 

Alguns indicadores de quão pobre é o bem-estar podem ser obtidos a partir da 
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observação do animal, de modo que a ausência de evidências usando uma medida 

não significa que não haja problema de bem-estar. Excessos anormais de certas 

atividades, inatividade anormal ou ausência de respostas, podem ser indicadores de 

bem-estar pobre. Quando os meios em lidar com as situações, embora bem-

sucedidos, sejam possíveis com dificuldade, consumindo muito tempo e energia do 

animal, configura-se, também, um bem-estar pobre. Assim, o bem-estar deve ser 

considerado bom por evidência positiva e não pela ausência de evidência negativa 

(BROOM, 1986; 1988). 

Para Bessei (2018), níveis mais altos de bem-estar levam a um aumento 

considerável dos custos de produção devido, sobretudo, ao aumento da mortalidade 

causada pelo canibalismo e aumento do consumo de ração, relacionado, também, à 

não realização da debicagem. 

A indústria tem se adequado aos novos modelos de demanda, uma vez que 

aumentaram, ao nível mundial, as correntes de questionamento quanto aos métodos 

de produção animal (AHAMMED et al., 2014). Estudos já evidenciaram que, no Brasil 

e na Europa, existe um nicho de mercado que procura produtos que tenham formas 

alternativas de produção como valor agregado (PASIAN; GAMEIRO, 2007; PARKER; 

BRUNSWICK; KOTEY, 2013). 
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RESUMO 

 

O nicho de mercado de ovos oriundos de galinhas criadas livres de gaiola apresenta-

se em expansão, uma vez que a percepção dos consumidores quanto à produção 

animal resultou em questionamentos, ao nível ético, econômico e de sustentabilidade, 

acerca do bem-estar de poedeiras. Alternativo ao convencional, o sistema livre de 

gaiola permite que as aves tenham acesso a ninhos e experienciem comportamentos 

intrínsecos à espécie, como ciscar e empoleirar-se. Com a liberdade de movimento 

facilitada pelos sistemas alternativos, é possível que a taxa metabólica seja mais 

intensa e a necessidade proteica dessas aves seja diferente das exigências já 

estabelecidas para aquelas criadas no sistema convencional. Um dos principais 

desafios da nutrição de monogástricos é, de modo geral, fornecer aos animais 

alimentos capazes de atender as necessidades do organismo, garantindo o 

crescimento, a saúde e o bem-estar com máxima eficiência e mínimas perdas de 

nutrientes para o ambiente. Diante deste contexto, este trabalho objetivou determinar 

a exigência de proteína bruta (PB) de poedeiras comerciais criadas livres de gaiola. 

Um total de 540 poedeiras foram distribuídas em delineamento inteiramente 

casualizado, totalizando cinco tratamentos (14, 15, 16, 17 e 18% de PB) com seis 

repetições de 18 aves cada. Foram analisados o desempenho produtivo, a qualidade, 

componentes, tempo de estocagem (7, 14 e 21 dias) e temperatura de 

armazenamento (ambiente ou refrigerada) dos ovos, bem como parâmetros 

hematológicos. Observou-se a influência da temperatura de armazenamento sobre a 

qualidade dos ovos, sendo que os estocados sob refrigeração obtiveram melhores 

resultados para a altura de albúmen e unidade Haugh em todos os tempos. A redução 

dos níveis proteicos não afetou negativamente os parâmetros avaliados. 

 

Palavras-chave: Bem-estar. Livre de gaiola. Poedeiras. Proteína bruta.   
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ABSTRACT 

 

The market niche for eggs from cage-free hens is expanding, as consumers' 

perception of animal production has resulted in questions, at the ethical, economic and 

sustainability levels, about the well-being of laying hens. Alternative to the 

conventional, the cage-free system allows birds to access nests and experience 

behaviors intrinsic to the species, such as scratching and perching. With the freedom 

of movement facilitated by alternative systems, it is possible that the metabolic rate is 

more intense and the protein requirement of these birds is different from the 

requirements already established for those raised in the conventional system. One of 

the main challenges of monogastric nutrition is, in general, to provide animals with food 

capable of meeting the needs of the organism, ensuring growth, health, and well-being 

with maximum efficiency and minimal loss of nutrients to the environment. In this 

context, this study aimed to determine the crude protein (CP) requirement of 

commercial laying hens free from cages. A total of 540 layers were distributed in a 

completely randomized design, totaling five treatments (14, 15, 16, 17, and 18% CP) 

with six replications of 18 birds each. The productive performance, quality, 

components, storage time (7, 14 and 21 days) and storage temperature (ambient or 

refrigerated) of the eggs were analyzed, as well as hematological parameters. The 

influence of storage temperature on the quality of the eggs was observed, and those 

stored under refrigeration obtained better results for albumen height and Haugh unit at 

all times. The reduction in protein levels did not negatively affect the parameters 

evaluated. 

 

Keywords: Cage free. Crude protein. Layers. Welfare.  
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3. INTRODUÇÃO 

 

O nicho de mercado de ovos oriundos de poedeiras criadas livres de gaiola 

apresenta demanda significativa e em expansão, uma vez que os consumidores, ao 

nível mundial, têm se tornado mais preocupados e sensíveis quanto ao bem-estar 

animal. Apesar de mais explorado na Europa e América do Norte, no Brasil grandes 

corporações anunciaram que somente utilizarão ovos provenientes de criações que 

considerem respeitar o bem-estar das aves a partir de 2025, de modo que as granjas 

já estão se estruturando a fim de atender tal demanda (CERTIFIED HUMANE BRASIL, 

2018). Assim, segundo Ahammed et al. (2014), a oferta adequa-se à população 

consumidora. 

Caracterizado por permitir liberdade de movimento e expressão de 

comportamentos inatos às aves, as quais permanecem no solo, sem necessariamente 

prover de área destinada ao pastejo, têm acesso a ninhos e poleiros, o sistema cage-

free tem recebido maior aceitação pública quando comparado ao modo intensivo de 

produção, devido ao consenso de que assim um melhor bem-estar será assegurado. 

Entretanto, salientam-se fatores que podem prejudicar a qualidade de vida e a 

produção de modo geral, entre eles a ocorrência de fraturas (APPLEBY, 2010; 

CASEY-TROTT et al, 2017; JUNG et al., 2019) e maior incidência de canibalismo 

(LAMBTON et al., 2015; BESSEI, 2018). Ademais, elevada atenção deve ser dada 

quanto aos aspectos sanitários, econômicos, ambientais e de sustentabilidade. 

Embora seja uma tendência, ainda há uma carência de pesquisas quanto às 

exigências nutricionais de aves criadas alternativamente. Segundo Costa et al. (2004), 

os requisitos nutricionais de poedeiras variam, entre diversos fatores, com a idade, 

linhagem genética, condições ambientais e práticas de manejo. Assim, devem ser 

regularmente avaliados e atualizados a fim de adequar as dietas mediante diferentes 

situações produtivas (GRANGHELLI et al., 2019).  

Energia e proteína representam as parcelas mais onerosas entre os custos na 

avicultura e, frente ao panorama mundial quanto à produção de alimentos, as 

estratégias para produzir mais com a menor quantidade de insumos e impacto 

ambiental constituem um dos principais desafios da nutrição de monogástricos 

(SILVA; COSTA; LIMA, 2014). Para tanto, foi conduzido um experimento com o 

objetivo de determinar a exigência de proteína bruta necessária para manutenção e 

produção de ovos de poedeiras comerciais criadas livres de gaiola. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 AVES, INSTALAÇÕES E DIETAS EXPERIMENTAIS 

 

Foram utilizadas 540 poedeiras da linhagem Hy-Line Brown no período de 

março a julho de 2019, completando quatro ciclos produtivos de 28 dias cada. As aves 

foram distribuídas aleatoriamente em cinco tratamentos, com seis repetições de 

dezoito aves cada, e alojadas em boxes (2,4m x 1,6m x 2,1m) (Figura 1) equipados 

com cama de maravalha, ninho, poleiro, comedouro tubular e bebedouro automático 

tipo copo em um galpão experimental da Prefeitura do campus Fernando Costa em 

Pirassununga/SP (Figuras 2 e 3).  

 
Figura 1 Boxe equipado com cama, ninho, poleiro, comedouro tubular e 

bebedouro automático tipo copo  

 

Fonte: DIAS, M.T. (2019). 
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Figura 2 Vista externa do galpão experimental 

 

Fonte: DIAS, M.T. (2019). 

 

Figura 3 Vista interna do galpão antes das adaptações para o experimento 

 

Fonte: DIAS, M.T. (2019). 
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Os tratamentos consistiram no fornecimento de cinco dietas com níveis 

crescentes (14, 15, 16, 17 e 18%) de proteína bruta (PB), a base de milho e farelo de 

soja e foi formulada uma ração basal com 16% PB de acordo com as recomendações 

de Rostagno et al. (2017). O fornecimento de água e ração, cujo arraçoamento era 

realizado duas vezes por dia, foi ad libitum. As dietas experimentais eram isocalóricas 

e isonutritivas, demonstradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 Composição das dietas experimentais de poedeiras criadas no sistema 
livre de gaiola 

  
Dietas 

Níveis de proteína bruta (%) 
Ingredientes (g/kg) 14 15 16 17 18 
Milho 59,640 68,392 64,678 61,028 57,609 
Farelo de soja 14,120 19,344 22,611 25,800 28,686 
Calcário 9,190 9,122 9,109 9,096 9,085 
Farelo de trigo 11,440 0 0 0 0,000 
Óleo 2,718 0,477 1,175 1,854 2,450 
Fosfato bicálcico 1,140 1,225 1,207 1,190 1,175 
Sal 0,370 0,367 0,364 0,361 0,358 
Premix* 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 
Metionina 0,350 0,308 0,283 0,259 0,237 
Lisina 0,288 0,165 0,068 0 0 
Treonina 0,172 0,100 0,055 0,011 0 
Valina 0,172 0,100 0,050 0 0 
Total 100 100 100 100 100 
  Composição calculada, g/kg 
Energia metabolizável, kcal/kg 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 
Proteína bruta, % 14,140 15,140 16,140 17,140 18,140 
Cálcio, % 3,889 3,889 3,889 3,889 3,889 
Fósforo, % 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 
Sódio, % 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 
Metionina, % 0,408 0,524 0,513 0,503 0,493 
Lisina, % 0,756 0,756 0,756 0,777 0,843 
Treonina, % 0,582 0,582 0,582 0,582 0,608 
Valina, % 0,703 0,703 0,703 0,703 0,745 
Ácido linoleico 2,879 1,709 2,033 2,353 2,630 

* Fornecido por kg de ração: Ácido Pantotênico (mín.) 1.666,70 mg/kg, Cobre (mín.) 2.666,60 mg/kg, 
Colina (mín.) 78,12 g/kg, Ferro (mín.) 16,66 g/kg, Fitase 100.000,00 ftu/kg, Iodo (mín.) 400,00 mg/kg, 
Manganês (mín.) 23,33 g/kg, Niacina (mín.) 6.666,60 mg/kg, Selênio (mín.) 66,70 mg/kg, Vitamina A 
(mín.) 2.333.330,00 U.I/kg, Vitamina B12 (mín.) 2.666,70 mcg/kg, Vitamina B2 (mín.) 1.000,00 mg/kg, 
Vitamina D3 (mín.) 666.670,00 U.I/kg, Vitamina E (mín.) 1.666,70 U.I/kg, Vitamina K3 (mín.) 533,30 
mg/kg, Zinco (mín.) 16,66 g/kg, Bacitracina de Zinco 6.666,70 mg/kg. 
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4.2 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E QUALIDADE DO OVO 

 

As características de desempenho foram avaliadas ao final de cada ciclo 

produtivo de 28 dias. A produção total de ovos (número total de ovos produzidos 

dividido pelo número médio de aves de cada repetição, expresso como porcentagem 

de produção/ave/dia), o consumo de ração (quantidade de alimento consumido por 

cada repetição dividido pelo número médio de aves, expresso em g/ave/dia), a massa 

de ovos (peso médio de todos os ovos produzidos por cada repetição multiplicado 

pela porcentagem de produção de ovos, expresso em g/ave/dia), as conversões 

alimentares por dúzia (razão entre o consumo de ração e a porcentagem de produção, 

multiplicado por doze, expressa em kg de ração/dúzia) e por massa de ovo (razão 

entre o consumo de ração e a massa de ovos, expressa em kg de ração/kg de massa 

de ovo) foram as variáveis avaliadas. 

No último dia de cada ciclo, todos os ovos produzidos por unidade 

experimental eram contabilizados e pesados individualmente em uma balança de 

precisão (Shimadzu, Japão), cujos valores eram divididos pelo número de ovos da 

parcela para obtenção do peso médio dos ovos (g). Ao multiplicar tal resultado pela 

porcentagem de produção, -se foi obtida a massa de ovos (g). 

Dois ovos por repetição, durante os dois dias finais de cada ciclo (ou seja, 27º 

e 28º dia), foram coletados para avaliação da qualidade interna e externa. Por meio 

da máquina Digital Egg Tester (DET 6000, Nabel Co., Japão) (Figura 4), os ovos foram 

individualmente analisados para mensuração de peso (g), resistência da casca (kgf), 

altura de albúmen (mm), coloração da gema e Unidade Haugh. A espessura da casca 

(mm) foi obtida com auxílio de um paquímetro manual digital (Absolute, Mitutoyo, 

Japão).  

No decorrer de cada ciclo os ovos foram coletados para avaliação da 

influência da temperatura de armazenamento (refrigerado e ambiente) e do tempo de 

estocagem (vida de prateleira) aos sete, 14 e 21 dias sobre a qualidade interna e 

externa. Dois ovos de cada parcela foram armazenados em geladeira e dois, em 

temperatura ambiente durante os tempos citados anteriormente para posterior análise 

individual. 

No final do período experimental, foram coletados seis ovos por tratamento 

para determinação dos componentes dos ovos em gramas e porcentagem. Para tanto, 

os ovos foram pesados e quebrados para separação em albúmen, gema e casca. 



46 
 

Posteriormente, cada uma das partes foi pesada em balança de precisão (Shimadzu, 

Japão). 

 

Figura 4 Máquina digital para avaliação da qualidade do ovo e medidor manual 
digital de espessura de casca 

 

Fonte: DIAS, M.T. (2019). 

 

4.3  PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS 

 

A fim de avaliar os parâmetros hematológicos (hematócrito; contagens total, 

relativa e absoluta de leucócitos; relação heterófilo:linfócito e proteína total plasmática) 

das aves alimentadas com diferentes níveis de proteína bruta, foi realizada 

venopunção da veia braquial de dez aves por tratamento. O sangue coletado foi 

colocado em tubos com anticoagulante (EDTA, ácido etilenodiaminotetraacético). A 

determinação do hematócrito foi realizada em microcentrífuga (Hematrocrit, Centribio, 

EUA), centrifugando-se o tubo capilar de vidro preenchido com sangue por cinco 

minutos a 15.000 g. 

A contagem do número total de leucócitos (µL) foi realizada em câmara de 

Neubauer modificada espelhada, segundo a técnica de Natt e Herrick (CAMPBELL, 

1994; CARDOSO; TESSARI, 2003; LANZAROT et al., 2005). O sangue total em EDTA 

foi homogeneizado e diluído com a solução de Natt e Herrick na razão de 1:201 (4 mL 
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de diluente e 20 µL de sangue). Os leucócitos foram contados nos quatro quadrantes 

laterais da câmara de Neubauer utilizando-se objetiva de 40X do microscópio óptico 

(Primo Star, Zeiss, Alemanha), sendo o fator de correção utilizado 502,5. 

A contagem diferencial de leucócitos em heterófilos, eosinófilos, basófilos, 

linfócitos e monócitos e as avaliações morfológicas dos elementos figurados do 

sangue foram realizadas em esfregaços sanguíneos corados pelo método de 

Rosenfeld (BIRGEL, 1982). O valor absoluto de leucócitos foi obtido através do 

número total de leucócitos multiplicado pelo número relativo (%) dividido por 100. A 

relação heterofilo:linfócito foi obtida dividindo-se o número de heterófilos pelo número 

de linfócitos contados. A dosagem de proteína plasmática foi realizada por 

refratometria (refratômetro manual, Quimis, Brasil) e o resultado expresso em g/dL.  

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados com auxílio do software SAS (Versão 9.4) e os 

resultados foram considerados estatisticamente significativos ao nível de 5% de 

probabilidade. Os pressupostos necessários para realização de análise de variância 

e de regressão foram avaliados. Quando o efeito dos tratamentos foi verificado, a 

análise de regressão por polinômios ortogonais foi aplicada, sendo considerados os 

efeitos linear e quadrático. O teste de comparação de médias de Tukey foi também 

utilizado quando se observaram diferenças entre os tratamentos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Gráfico 1 encontram-se as médias dos registros semanais de 

temperaturas máxima e mínima, bem como umidade relativa do ar, de todo o período 

experimental. A temperatura e umidade relativa foram, em média, 21,5ºC e 64,6%, 

respectivamente. 
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Gráfico 1 Variação climática do galpão do sistema livre de gaiola, ao longo dos 
ciclos avaliados, com médias referentes aos registros semanais de 
temperaturas máxima e mínima e umidade relativa 

 

 

Não foram observadas diferenças significativas no desempenho produtivo 

(Tabela 2), bem como nos percentuais de ovos vendáveis e inviáveis (Tabela 3). Os 

níveis proteicos não influenciaram em nenhuma das variáveis avaliadas.  

 
 

Tabela 2 Efeito dos níveis de proteína bruta (PB) sobre a produção de ovos, o 
consumo médio de ração, peso médio do ovo, a massa do ovo e as 
conversões alimentares por dúzia e por massa de poedeiras criadas no 
sistema livre de gaiola 

  Variáveis1 

Efeitos PO (%) CR 
(g/ave/dia) PMO (g) MO 

(g/ave/dia) CA/d  CA/m 

Níveis de PB (%)       

14 89,613 0,110 56,438 50,596 1,480 2,189 
15 87,892 0,117 57,140 50,296 1,568 2,287 
16 90,212 0,125 58,414 52,810 1,692 2,444 
17 92,343 0,124 57,459 53,086 1,740 2,524 
18 89,004 0,125 57,586 51,943 1,754 2,552 

Média 89,813 0,120 57,407 51,746 1,649 2,403 
EPM* 3,596 0,010 1,465 2,393 0,223 0,313 
Valor de P 0,308 0,069 0,250 0,188 0,193 0,243 
CV# (%) 4,004 8,079 2,552 4,624 13,521 13,014 

1 PO, produção de ovos (%); CR, consumo de ração (g/ave/dia); PMO, peso médio do ovo (g); MO, 
massa do ovo (g); CA/d, conversão alimentar por dúzia (kg ração/dúzia de ovos); CA/m, conversão 
alimentar por massa (kg ração/kg massa de ovo) 

* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação 
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Tabela 3 Efeito dos níveis de proteína bruta (PB) sobre os percentuais de postura, 
de ovos vendáveis e inviáveis, de poedeiras criadas no sistema livre de 
gaiola 

  Variáveis1 

Efeitos PO 
(%) 

OV 
(%) 

OI 
(%) 

Níveis de PB (%)    

14 89,613 84,547 5,066 
15 87,892 82,896 4,996 
16 90,212 85,578 4,634 
17 92,343 86,723 5,620 
18 89,004 84,092 5,072 

Média 89,813 84,767 5,078 
EPM* 3,596 4,074 1,226 
Valor de P 0,308 0,557 0,738 
CV# (%) 4,004 4,806 24,141 

1 PO, produção de ovos (%); OV, ovos vendáveis (%); OI, ovos inviáveis (%) 
* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação 

 

Entretanto, os resultados obtidos podem ser válidos para indicar valores 

médios, como consumo de ração e percentual produtivo, sendo utilizados como 

parâmetros em sistemas de criações livres de gaiola. 

Quanto as características de qualidade interna e externa, observaram-se 

diferenças significativas na variável peso médio do ovo (Tabela 4), obtida após coletas 

nos dois dias finais de cada ciclo produtivo. Embora estatisticamente o peso médio 

não tenha diferido entre os níveis 15 ao 18% de PB, observa-se, no Gráfico 2, que os 

maiores pesos foram obtidos mediante a oferta entre 16 e 17% de PB.  
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Tabela 4 Efeito dos níveis de proteína bruta (PB) sobre parâmetros de qualidade 
do ovo de poedeiras criadas no sistema livre de gaiola 

  Variáveis1 

Efeitos PMO  
(g)   AA  

(mm) CG UH RC 
(kfg) 

EC  
(mm) 

Níveis de PB (%)        

14 55,771 b 7,099 4,771 82,404 4,695 45,583 
15 56,776 ab 7,220 5,172 83,848 4,671 40,396 
16 58,288 a  7,589 5,010 85,513 4,771 41,635 
17 57,665 a 7,865 4,854 87,253 4,668 41,229 
18 57,249 ab 7,544 4,900 84,102 4,480 38,875 

Média 57,146  7,463 4,926 84,624 4,657 41,544 
EPM* 1,325  0,562 0,218 3,354 0,318 4,616 
Valor de P 0,035  0,165 0,077 0,160 0,611 0,171 
CV# (%) 2,318   7,537 4,424 3,964 6,836 11,110 

1 PMO, peso médio do ovo (g); AA, altura de albúmen (mm); CG, coloração de gema; UH, Unidade 
Haugh; RC, resistência de casca (kfg); EC, espessura de casca (mm)  

Médias seguidas de diferentes letras na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 
* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação 
 

Gráfico 2 Peso médio de ovos de poedeiras criadas no sistema livre de gaiola em 
relação aos níveis crescentes de proteína bruta 

 

Em relação aos componentes do ovo, também não se observaram diferenças 

significativas entre as variáveis analisadas (Tabela 5). Várias características de 

qualidade interna são perdidas com a estocagem prolongada do ovo, alterando o 

albúmen e a gema (STADELMAN; COTTERILL, 1995). Os ovos mantidos sob 

refrigeração obtiveram melhores resultados para a altura de albúmen (Gráfico 3) e 

unidade Haugh (Gráfico 4), medida amplamente utilizada para determinação da 

qualidade interna, em todos os tempos de estocagem. 
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Observou-se, também, uma diminuição no peso do ovo (y = -0,1642x + 58,33; 

R² = 0,2389) durante a estocagem, porém sem interação estatística com as diferentes 

temperaturas. Cherian et al. (1990) consideram que a redução de peso dos ovos 

durante o período de estocagem deve-se à perda de água, através de suas 

membranas e também da casca, para o meio ambiente. 

 
Tabela 5 Efeito dos níveis de proteína bruta (PB) sobre os componentes do ovo, 

em gramas e em porcentagem, de poedeiras criadas no sistema livre de 
gaiola 

  Variáveis1 

Efeitos PO 
(g) 

PG  
(g) 

PA 
(g) 

PC 
(g) 

G 
(%) 

A 
(%) 

C 
(%) 

Níveis de PB (%)       
 

14 56,877 15,555 31,962 8,012 27,393 56,010 14,213 
15 56,532 15,258 33,327 7,742 27,234 57,566 13,360 
16 59,018 15,480 34,142 8,542 26,368 57,940 14,486 
17 56,755 15,593 32,427 7,937 27,481 57,097 14,029 
18 57,595 16,063 32,498 8,160 27,922 56,452 14,607 

Média 57,384 15,606 32,827 8,073 27,311 56,981 14,139 
EPM* 4,728 1,480 3,489 0,813 1,829 2,437 1,283 
Valor de P 0,897 0,923 0,853 0,532 0,723 0,672 0,491 
CV# (%) 8,240 9,482 10,629 10,074 6,697 4,276 9,072 

1 PMO, peso do ovo (g); PG, peso da gema (g); PA, peso do albúmen (g); G, porcentagem de gema 
(%); A, porcentagem de albúmen (%); C, porcentagem de casca (%) 

* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação 
 

Gráfico 3 Efeito da temperatura de armazenamento e do tempo de estocagem 
sobre a altura de albúmen de ovos de poedeiras criadas no sistema livre 
de gaiola 
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Gráfico 4 Efeito da temperatura de armazenamento e do tempo de estocagem 
sobre a unidade Haugh de ovos de poedeiras criadas no sistema livre de 
gaiola 

 

 

Não se observaram diferenças significativas entre os parâmetros 

hematológicos analisados devido, possivelmente, aos altos coeficientes de variação 

(Tabela 6). Segundo Zhou et al. (2020) os parâmetros hematológicos refletem o status 

fisiológico, nutricional e alterações patológicas que ocorrem em animais, podendo, 

assim, indicar o estado de saúde do indivíduo. Os valores de referência atuais podem 

não refletir todos os genótipos, a idade e estágio produtivo, entre outros fatores 

(KORONOWICZ et al., 2016). Para Cardoso & Tessari (2003) a idade das aves, as 

condições ambientais e diferentes regiões ou países podem afetar o estudo dos 

parâmetros hematológicos. Desse modo, comparativos com referenciais tornam-se 

inviáveis (CLARK; BOARDMAN; RAIDAL, 2009).  

O hematócrito permite avaliar a parte globular em uma amostra de sangue 

(CARDOSO; TESSARI, 2003). Segundo Noriega (2000), os valores normais variam 

conforme a idade da ave. Em doenças agudas ou crônicas, septicemias e doenças 

hemorrágicas são observados baixos índices (CAMPBELL; DEIN, 1984). 

As células leucocitárias (heterofilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e 

basófilos) apresentam importante papel na resposta inflamatória (KOKOSHAROV, 

1998). Os heterofilos são células granulocíticas com semelhança funcional ao dos 

neutrófilos de mamíferos (HARMON, 1998). Assim como basófilos e eosinófilos, não 

possuem especificidade para os antígenos, mas têm importante papel na fase aguda 

dos processos infecciosos (NORIEGA, 2000). 
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Responsáveis pela imunidade específica e por iniciar as reações de 

adaptação, os linfócitos são, morfologicamente, semelhantes aos dos mamíferos e 

diferenciam-se em linfócitos T e linfócitos B que atuam na imunidade humoral e 

celular, respectivamente (CARDOSO; TESSARI, 2003). 

Os monócitos das aves são similares aos dos mamíferos (MITCHELL; 

JOHNS, 2008). Caracterizam-se pela forma arredondada ou amorfa, com o núcleo 

redondo, oval ou lobulado e no citoplasma observam-se vacúolos e pequenos 

grânulos eosinofílicos. São células da linhagem monocítica que possuem capacidade 

de fagocitar partículas estranhas (MORGULIS, 2002). 

Os eosinófilos são células granulocíticas, cuja composição dos grânulos 

assemelha-se à dos mamíferos (MONTALI, 1988). Na reação imunológica não são 

encontrados eosinófilos, indicando que as aves não reagem da mesma forma aos 

estímulos que os mamíferos (MORGULIS, 2002). A eosinopenia associa-se ao 

estresse severo, à utilização de corticosteroides e a processos infecciosos agudos 

(BOUNOUS; STEDMAN, 2000), enquanto que o aumento, a situações de parasitismo 

e edema facial em aves (LATIMER; BIENZLE, 2000). 

Embora apresentem função desconhecida, os basófilos, que provêm da 

mesma linhagem celular que os mastócitos, parecem estar envolvidos nas fases 

iniciais da inflamação aguda e associam-se a situações de tensão severa ou 

prolongada e a processos tóxicos e septicêmicos (MITCHELL; JOHNS, 2008; 

NORIEGA, 2000) 

Segundo Borzouie et al. (2020), a relação heterofilo:linfócito reflete mudanças 

nas respostas do sistema imunológico celular e humoral, podendo se caracterizar 

como um indicador de estresse em aves. 

As proteínas plasmáticas do sangue mantêm a pressão osmótica, regulam o 

mecanismo ácido-base, transportam substâncias e formam parte importante das 

enzimas e imunoglobulinas. Um aumento das proteínas plasmáticas totais é 

observado em doenças agudas ou crônicas (NORIEGA, 2000). De acordo com 

Bowes, Julian e Stirtzinger (1989), as causas de hipoalbuminemia relacionam-se a 

perdas (hemorragias severas) e diminuição da sua produção (em casos de 

insuficiência hepática). 
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Tabela 6 Efeito dos níveis de proteína sobre os parâmetros hematológicos de poedeiras criadas no sistema livre de gaiola 

 Variáveis 
Níveis de proteína (%) 

Média EPM* CV# 
(%) 

Valor de 
P 14 15 16 17 18 

Hematócrito (%) 25,500 26,200 25,600 26,600 26,100 26,000 1,788 6,875 0,636 
Leucócitos totais (/µL) 7788,800 6834,050 7587,750 8090,250 7386,750 7537,520 2336,362 30,996 0,803 
Leucócitos relativos (%)  

Heterófilos 43,600 32,600 33,600 39,000 34,600 36,633 9,300 25,387 0,064 
Linfócitos 45,700 54,300 53,400 53,600 54,400 52,280 9,371 17,924 0,201 
Monócitos 6,800 10,000 6,200 6,100 6,600 7,140 3,554 49,781 0,098 
Eosinófilos 3,300 2,800 4,400 2,900 3,600 3,400   0,478 
Basófilos 0,600 0,300 2,400 0,800 0,800 0,980   0,417 

Leucócitos absolutos (/µL)          
Heterófilos 3389,900 2393,920 2481,850 2999,420 2564,760 2765,971 1256,603 45,430 0,362 
Linfócitos 3559,260 3602,470 4050,650 4262,210 3990,860 3893,089 1240,109 31,854 0,667 
Monócitos 545,200 648,180 490,940 524,610 496,470 541,080 324,567 59,985 0,817 
Eosinófilos 254,250 168,300 356,270 239,190 270,350 257,672   0,411 
Basófilos 40,190 21,080 208,040 64,820 64,320 79,688   0,362 

Relação heterófilo:linfócito 0,910 0,540 0,710 0,720 0,680 0,715   0,071 
Proteína plasmática (g/dL) 7,130 7,800 7,240 7,060 7,980 7,458 1,017 13,646 0,174 

* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nas condições em que o experimento foi realizado, embora não se tenham 

observado diferenças significativas entre as variáveis analisadas, se pode inferir que 

a oferta de menor percentual proteico bruto é suficiente para a manutenção e 

produção de ovos. Assim, é possível a redução de proteína para 14% sem que 

ocorram perdas produtivas e piora na qualidade dos ovos de poedeiras comerciais 

criadas livres de gaiola. 
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CAPÍTULO III – DESEMPENHO PRODUTIVO E QUALIDADE DE OVOS DE 

POEDEIRAS ALIMENTADAS COM DIFERENTES NÍVEIS DE PROTEÍNA BRUTA E 

CRIADAS EM GAIOLAS 
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RESUMO 

 

Entre os custos de produção no setor avícola, se sabe que a alimentação participa 

com, aproximadamente, 75% e que a energia e a proteína são as parcelas mais 

representativas desses custos. De modo geral, um dos principais desafios da nutrição 

de monogástricos é fornecer aos animais alimentos capazes de atender as 

necessidades do organismo, garantindo o crescimento, a saúde e o bem-estar com 

máxima eficiência e mínimas perdas de nutrientes para o ambiente. Diante deste 

contexto, este trabalho objetivou determinar a exigência de proteína bruta (PB) de 

poedeiras comerciais criadas no sistema convencional. Duzentas e quarenta 

poedeiras foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, totalizando 

cinco tratamentos (14, 15, 16, 17 e 18% de PB) com seis repetições de oito aves cada. 

Foram analisados o desempenho produtivo, a qualidade, os componentes, tempo de 

estocagem (7, 14 e 21 dias) e temperatura de armazenamento (ambiente e 

refrigerada) dos ovos, bem como parâmetros hematológicos. O percentual produtivo, 

consumo de ração e a conversão alimentar não diferiram entre os tratamentos. A 

oferta igual ou superior a 16% de PB proporcionou maior peso médio e massa dos 

ovos e, assim como o percentual, a coloração e percentual de gema, apresentaram 

resposta linear positiva com o aumento dos níveis proteicos. Houve diminuição da 

espessura da casca mediante o aumento dos níveis. Os ovos estocados sob 

refrigeração obtiveram melhores resultados para a altura de albúmen e unidade 

Haugh em todos os tempos. Os monócitos diferiram significativamente entre os 

tratamentos, atingindo maior percentual aos 16% de PB. Pode-se inferir que a oferta 

de proteína aquém das recomendações nutricionais impacta no desempenho 

produtivo e na qualidade dos ovos. 

 

Palavras-chave: Exigências nutricionais. Poedeiras comerciais. Proteína bruta.  

Sistema convencional.  
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ABSTRACT 

 

Among the production costs in the poultry sector, it is known that feed participates with 

approximately 75% and that energy and protein are the most representative parts of 

these costs. In general, one of the main challenges of monogastric nutrition is to 

provide animals with food capable of meeting the needs of the organism, ensuring 

growth, health and well-being with maximum efficiency and minimal loss of nutrients to 

the environment. In this context, this study aimed to determine the crude protein (CP) 

requirement of commercial laying hens created in the conventional system. Two 

hundred and forty layers were distributed in a completely randomized design, totaling 

five treatments (14, 15, 16, 17 and 18% of CP) with six repetitions of eight birds each. 

The productive performance, quality, components, storage time and temperature of 

the eggs were analyzed, as well as hematological parameters. The productive 

percentage, feed consumption, and feed conversion did not differ between treatments. 

The offer equal to or higher than 16% of CP provided greater average weight and mass 

of the eggs, as well as the percentage, color and percentage of yolk, presented a 

positive linear response with the increase in protein levels. There was a decrease in 

shell thickness by increasing the levels. Eggs stored under refrigeration obtained better 

results for albumen height and Haugh unit at all times. Monocytes differed significantly 

between treatments, reaching a higher percentage at 16% CP. It can be inferred that 

the supply of protein below the nutritional recommendations affects the productive 

performance and the quality of eggs. 

 

Keywords: Commercial layers. Conventional system. Crude protein. Nutritional 

requirements.  
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7. INTRODUÇÃO 

 

O sistema de baterias em gaiolas é o mais difundido e utilizado no Brasil, o 

qual possibilita maior número de aves por metro quadrado e, consequentemente, 

maior número de ovos produzidos por galpão. Esse modo de criação permite maior 

controle sobre a produção, manejo e sanidade das aves, bem como reduz a 

necessidade de mão de obra e facilita a remoção das excretas, o que representa um 

importante fator ambiental (ALVES, 2006). 

Segundo as prospecções Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais 

das Nações Unidas (2019), a população mundial em 2030 será de 8,5 bilhões de 

pessoas, o que resultará no aumento da demanda pelo acesso às proteínas de origem 

animal, especialmente nos países em desenvolvimento. 

Atender às exigências nutricionais é primordial para assegurar a produtividade 

das aves, as quais modificaram-se mediante a evolução genética. Os requisitos 

nutricionais de poedeiras variam, entre diversos fatores, com a idade, linhagem, 

condições ambientais e práticas de manejo (COSTA et al., 2004). Para Joly (2010), 

as linhagens atuais atingem elevados índices produtivos com maior persistência do 

pico de postura e, para expressarem todo o seu potencial produtivo, exigem 

formulações que supram suas necessidades aminoacídicas. Segundo Granghelli et 

al. (2019) regularmente deve-se avaliar e atualizar os requisitos nutricionais, a fim de 

adequar as dietas mediante as diferentes situações produtivas.  

O atrativo preço do milho no mercado internacional pode desfavorecer o 

mercado doméstico e o aumento na cotação do dólar e maior procura pelo setor 

pecuário tendem e estimular a exportação de farelo de soja (AVICULTURA 

INDUSTRIAL, 2020). Com a elevação dos preços dos insumos, buscam-se 

alternativas que visam a redução de proteína bruta nas dietas, a fim de otimizar os 

custos produtivos (GAMBARO, 2014). Diante deste contexto, o objetivo do presente 

estudo foi determinar a exigência de proteína bruta necessária para manutenção e 

produção de ovos de poedeiras comerciais criadas no sistema convencional. 
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8. MATERIAL E MÉTODOS 

 

8.1 INSTALAÇÕES, AVES E DIETAS EXPERIMENTAIS 

 

O experimento foi realizado em um galpão experimental do Laboratório de 

Pesquisa em Aves da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

de São Paulo, equipado com ventiladores, nebulizadores e gaiolas metálicas 

convencionais de postura com dimensões de 1,0m x 0,45m x 0,45m (Figura 5) e 

dispostas em sistema piramidal, no período de março a julho de 2019, completando 

quatro ciclos produtivos de 28 dias cada. 

 
Figura 5 Galpão experimental equipado com ventiladores, nebulizadores e 

gaiolas metálicas 

 

Fonte: DIAS, M.T. (2019) 

 

Os tratamentos consistiram no fornecimento de cinco dietas com níveis 

crescentes (14, 15, 16, 17 e 18%) de proteína bruta (PB), a base de milho e farelo de 

soja e foi formulada uma ração basal com 16% PB de acordo com as recomendações 

de Rostagno et al. (2017). As dietas experimentais eram isocalóricas e isonutritivas, 
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(Tabela 7), fornecidas diariamente, cujo arraçoamento era realizado duas vezes ao 

dia, de modo a garantir o consumo de alimento e água ad libitum. 

 
Tabela 7 Composição das dietas experimentais de poedeiras criadas no sistema 

convencional 

  
Dietas 

Níveis de proteína bruta (%) 
Ingredientes (g/kg) 14 15 16 17 18 
Milho 59,640 68,392 64,678 61,028 57,609 
Farelo de soja 14,120 19,344 22,611 25,800 28,686 
Calcário 9,190 9,122 9,109 9,096 9,085 
Farelo de trigo 11,440 0 0 0 0,000 
Óleo 2,718 0,477 1,175 1,854 2,450 
Fosfato bicálcico 1,140 1,225 1,207 1,190 1,175 
Sal 0,370 0,367 0,364 0,361 0,358 
Premix* 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 
Metionina 0,350 0,308 0,283 0,259 0,237 
Lisina 0,288 0,165 0,068 0 0 
Treonina 0,172 0,100 0,055 0,011 0 
Valina 0,172 0,100 0,050 0 0 
Total 100 100 100 100 100 

  Composição calculada, g/kg 

Energia metabolizável, kcal/kg 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 
Proteína bruta, % 14,140 15,140 16,140 17,140 18,140 
Cálcio, % 3,889 3,889 3,889 3,889 3,889 
Fósforo, % 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 
Sódio, % 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 
Metionina, % 0,408 0,524 0,513 0,503 0,493 
Lisina, % 0,756 0,756 0,756 0,777 0,843 
Treonina, % 0,582 0,582 0,582 0,582 0,608 
Valina, % 0,703 0,703 0,703 0,703 0,745 
Ácido linoleico 2,879 1,709 2,033 2,353 2,630 

* Fornecido por kg de ração: Ácido Pantotênico (mín.) 1.666,70 mg/kg, Cobre (mín.) 2.666,60 mg/kg, 
Colina (mín.) 78,12 g/kg, Ferro (mín.) 16,66 g/kg, Fitase 100.000,00 ftu/kg, Iodo (mín.) 400,00 mg/kg, 
Manganês (mín.) 23,33 g/kg, Niacina (mín.) 6.666,60 mg/kg, Selênio (mín.) 66,70 mg/kg, Vitamina A 
(mín.) 2.333.330,00 U.I/kg, Vitamina B12 (mín.) 2.666,70 mcg/kg, Vitamina B2 (mín.) 1.000,00 mg/kg, 
Vitamina D3 (mín.) 666.670,00 U.I/kg, Vitamina E (mín.) 1.666,70 U.I/kg, Vitamina K3 (mín.) 533,30 
mg/kg, Zinco (mín.) 16,66 g/kg, Bacitracina de Zinco 6.666,70 mg/kg. 
 
 

Durante todo o período experimental, os registros de temperatura e umidade 

do galpão eram realizados duas vezes por dia. A coleta de ovos era realizada uma 

vez ao dia, sendo que o número total de ovos íntegros e inviáveis (quebrados, 

trincados e sujos de sangue e/ou fezes) era registrado por repetição. 
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8.2 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E DA QUALIDADE DO OVO 

 

A produção total de ovos (número total de ovos produzidos dividido pelo 

número médio de aves de cada repetição, expresso como porcentagem de 

postura/ave/dia), o consumo de ração (quantidade de alimento consumido por cada 

repetição dividido por o número médio de aves, expresso em g/ave/dia), a massa de 

ovos (peso médio de cada repetição multiplicado pela porcentagem de produção de 

ovos, expresso em g/ave/dia) e as conversões alimentares por dúzia de ovos 

produzidos (obtidos através da razão do consumo de ração e porcentagem média de 

ovos produzidos, multiplicado pela dúzia de ovos, expressa em kg de ração/dúzia de 

ovos) e por massa de ovo (obtida a partir da razão do consumo de ração e massa de 

ovos, expressa em kg de ração/kg de ovo) foram as variáveis avaliadas ao final de 

cada ciclo de 28 dias. 

Todos os ovos produzidos por unidade experimental, no último dia de cada 

ciclo, eram contabilizados e pesados individualmente em uma balança de precisão 

(Shimadzu, Japão), cujo valor era dividido pelo número de ovos da parcela para 

obtenção do peso médio dos ovos (g). Ao multiplicar tal resultado pela porcentagem 

de produção, obtém-se a massa de ovos (g). 

Nos dois dias finais de cada ciclo (ou seja, 27º e 28º dia), dois ovos por 

repetição foram coletados para avaliação da qualidade interna e externa. Por meio da 

máquina Digital Egg Tester (DET 6000, Nabel Co., Japão), os ovos foram 

individualmente analisados para mensuração de peso (g), resistência da casca (kgf), 

altura de albúmen (mm), coloração da gema e Unidade Haugh. A espessura da casca 

(mm) foi obtida com auxílio de um paquímetro manual digital (Absolute, Mitutoyo, 

Japão).  

Para avaliação da influência da temperatura de estocagem (refrigerado e 

temperatura ambiente) e do tempo de armazenamento (vida de prateleira), os ovos 

foram coletados no decorrer de cada ciclo. Dois ovos de cada parcela foram 

armazenados em geladeira e dois, em temperatura ambiente durante por sete, 14 e 

21 dias para posterior análise individual das qualidades interna e externa. 

No final do período experimental, foram coletados seis ovos por tratamento 

para determinação, em gramas e porcentagem, dos componentes. Para tanto, os ovos 

foram pesados e quebrados para separação em albúmen, gema e casca e pesados 

em balança de precisão (Shimadzu, Japão). 



66 
 

8.3 PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS 

 

Foi realizada venopunção da veia braquial de dez aves por tratamento a fim 

de avaliar os parâmetros hematológicos. A determinação do hematócrito foi realizada 

em microcentrífuga (Hematrocrit, Centribio, EUA), centrifugando-se o tubo capilar de 

vidro preenchido com sangue por cinco minutos a 15.000 g.  

A contagem do número total de leucócitos foi realizada em câmara de 

Neubauer modificada espelhada, segundo a técnica de Natt e Herrick (CAMPBELL, 

1994; CARDOSO; TESSARI, 2003; LANZAROT et al., 2005), sendo o resultado 

expresso em µL. O sangue total em EDTA foi homogeneizado e diluído com a solução 

de Natt e Herrick na razão de 1:201 (4 mL de diluente e 20 µL de sangue). A solução 

foi homogeneizada e a câmara de Neubauer preenchida. Os leucócitos foram 

contados nos quatro quadrantes laterais da câmara de Neubauer, utilizando-se 

objetiva de 40X do microscópio óptico (Primo Star, Zeiss, Alemanha), sendo 502,5 o 

fator de correção utilizado.  

A contagem diferencial de leucócitos em heterófilos, eosinófilos, basófilos, 

linfócitos e monócitos e as avaliações morfológicas dos elementos figurados do 

sangue foram realizadas em esfregaços sanguíneos corados pelo método de 

Rosenfeld (BIRGEL, 1982). O valor absoluto de leucócitos foi obtido através do 

número total de leucócitos (/µL) multiplicado pelo número relativo (%) dividido por 100. 

A relação heterofilo:linfócito foi obtida dividindo-se o número de heterófilos pelo 

número de linfócitos contados. A dosagem de proteína plasmática foi realizada por 

refratometria (refratômetro manual, Quimis, Brasil) e o resultado expresso em g/dL.  

 

8.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados com auxílio do software SAS (Versão 9.4) e os 

resultados foram considerados estatisticamente significativos ao nível de 5% de 

probabilidade. Os pressupostos necessários para realização de análise de variância 

e de regressão foram avaliados. Quando o efeito de tratamentos foi verificado, a 

análise de regressão por polinômios ortogonais foi aplicada, sendo considerados os 

efeitos linear e quadrático. O teste de comparação de médias de Tukey foi também 

utilizado quando diferenças entre os tratamentos foram verificadas. 
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9. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As médias dos registros semanais de temperaturas máxima e mínima, bem 

como umidade relativa do ar, de todo o período experimental, encontram-se no Gráfico 

5. A temperatura e umidade relativa foram, em média, 21,2ºC e 68,7%, 

respectivamente. 

 

Gráfico 5 Variação climática ao longo dos ciclos avaliados, com médias referentes 
aos registros semanais de temperaturas máxima e mínima e umidade 
relativa, no galpão de poedeiras criadas no sistema convencional 

 
 

O peso médio e a massa dos ovos diferiram significativamente entre as 

características de desempenho (Tabela 8). Para ambas as variáveis, de 16 a 18%, ou 

seja, mediante a recomendação de Rostagno et al. (2017) e os níveis acima, os 

resultados mantiveram-se semelhantes, porém superiores em relação aos níveis 14 e 

15%. Para Shim et al. (2013), o tamanho do ovo geralmente aumenta à medida que 

eleva-se a proteína na dieta, entretanto não está claro qual a ingestão necessária para 

atingir o tamanho máximo do ovo. 

Os comportamentos das equações de regressão do peso médio e da massa 

de ovos em relação aos níveis de proteína bruta encontram-se nos Gráficos 6 e 7, 

respectivamente. 
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Tabela 8 Efeito dos níveis de proteína sobre o percentual de postura, consumo 
médio de ração, peso médio do ovo, massa do ovo e conversões 
alimentares por dúzia e por massa de poedeiras criadas no sistema 
convencional 

 Variáveis1 

Efeitos PO  
(%) 

CR 
(g/ave/dia) 

PMO  
(g)   MO 

(g/ave/dia)   CA/d  CA/m 

Níveis de PB (%)         

14 94,821 0,109 57,285 b 54,203 b 1,416 2,067 

15 95,391 0,109 57,612 b 54,667 b 1,410 2,039 

16 95,242 0,113 59,185 a 56,359 a 1,412 1,988 

17 94,869 0,112 59,955 a 56,842 a 1,421 1,973 

18 95,053 0,112 60,244 a 57,252 a 1,412 1,954 
Média 95,073 0,111 58,856  55,922  1,414 2,004 
EPM* 1,153 0,003 1,302  1,416  0,066 0,101 
CV# (%) 1,213 2,790 2,213  2,532  4,655 5,025 
Valor de P 0,916 0,208 0,001   0,004   0,999 0,287 

1 PO, produção de ovos (%); CR, consumo de ração (g/ave/dia); PMO, peso médio do ovo (g); MO, 
massa do ovo (g); CA/d, conversão alimentar por dúzia (kg ração/dúzia de ovos); CA/m, conversão 
alimentar por massa (kg ração/kg massa de ovo) 

Médias seguidas de diferentes letras na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 
* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação 
 

 
Gráfico 6 Peso médio de ovos de poedeiras criadas no sistema convencional em 

relação aos níveis crescentes de proteína bruta 
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Gráfico 7 Massa dos ovos de poedeiras criadas no sistema convencional em 
relação aos níveis crescentes de proteína bruta 

 
 

Não se observaram diferenças significativas entre os percentuais de postura, 

de ovos vendáveis e inviáveis (Tabela 9). 

 

Tabela 9 Efeito dos níveis de proteína sobre os percentuais de postura, de ovos 
vendáveis e inviáveis, de poedeiras criadas no sistema convencional 

 Variáveis1 

Efeitos PO  
(%) 

OV 
(%) 

OI 
(%) 

Níveis de PB (%)    

14 94,821 93,507 1,257 
15 95,391 93,124 1,782 
16 95,242 93,683 1,559 
17 94,869 92,753 1,422 
18 95,053 93,867 1,187 

Média 95,073 93,383 1,441 
EPM* 1,153 1,514 0,618 
CV# (%) 1,213 1,621 42,898 
Valor de p 0,916 0,719 0,480 

1 PO, produção de ovos (%); OV, ovos vendáveis (%); OI, ovos inviáveis (%) 
* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação 
 

Quanto as características de qualidade dos ovos, o peso médio, bem como a 

coloração de gema e a espessura de casca diferiram significativamente entre os níveis 

de proteína bruta (Tabela 10). Assim como descrito por Gunawardana, Roland e 

Bryant (2008), diferentes níveis de proteína não proporcionaram diferenças 

significativas nas unidades Haugh. 
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Tabela 10 Efeito dos níveis de proteína sobre parâmetros de qualidade do ovo de 
poedeiras criadas no sistema convencional 

  Variáveis1 

Efeitos 
PMO  
(g) 

  AA  
(mm) CG   UH 

RC 
(kfg) 

EC  
(mm)   

Níveis de PB (%)         
 

14 58,118 b 7,794 5,531 ab 87,080 4,614 42,500 ab 

15 57,443 b 7,216 5,844 a 82,621 4,694 42,813 a  

16 59,341 ab 8,122 5,458 ab 87,682 4,791 41,854 bc 

17 60,839 a  7,864 5,229 b 85,329 4,895 42,240 abc 

18 60,551 a 7,665 5,167 b 84,006 4,738 41,583 c 

Média 59,258  7,753 5,446  85,489 4,746 42,198  

EPM* 1,652  0,525 0,381  3,358 0,256 0,671  

CV# (%) 2,788  6,777 7,004  3,928 5,390 1,591  

Valor de P 0,005   0,106 0,038   0,109 0,418 0,029   
1 PMO, peso médio do ovo (g); AA, altura de albúmen (mm); CG, coloração de gema; UH, Unidade 

Haugh; RC, resistência de casca (kfg); EC, espessura de casca (mm)  
Médias seguidas de diferentes letras na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 
* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação 
 
 

Observou-se resposta linear positiva para peso médio do ovo à medida que 

se elevaram os níveis proteicos. De 16 a 18%, não houve diferença significativa, 

entretanto, os resultados foram superiores comparados aos níveis 14 e 15%. O 

comportamento da equação encontra-se no Gráfico 8.  

 

Gráfico 8 Peso médio de ovos de poedeiras criadas no sistema convencional em 
relação aos níveis crescentes de proteína bruta 
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elevaram os níveis proteicos brutos. É possível que conforme aumenta-se o nível 

proteico, diminui-se a quantidade de milho das dietas e, assim, também se reduzem 

os carotenoides, pigmentos que propiciam cor à gema. Deste modo, houve diminuição 

da pigmentação da gema. 

 

Gráfico 9 Coloração da gema de ovos de poedeiras criadas no sistema 
convencional em relação aos níveis crescentes de proteína bruta 

 

A espessura da casca apresentou resposta linear negativa à medida que se 

elevaram os níveis proteicos brutos. O comportamento da equação de regressão 

encontra-se no Gráfico 10.  

 
Gráfico 10 Espessura da casca de ovos de poedeiras criadas no sistema 

convencional em relação aos níveis crescentes de proteína bruta 

 

O peso e percentual de gema diferiram significativamente entre os 

tratamentos (Tabela 11). A oferta a partir de 16% PB proporciona maiores peso e 

percentual de gema comparado aos níveis inferiores. 
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Tabela 11 Efeito dos níveis de proteína sobre os componentes do ovo, em gramas 
e em porcentagem, de poedeiras criadas no sistema convencional 

  Variáveis1 

Efeitos 
PMO 
(g) 

PG 
(g) 

  PA 
(g) 

PC 
(g) 

G 
(%) 

  A 
(%) 

C 
(%) 

Níveis de PB (%)         
 

14 57,220 13,937 b 32,204 8,860 24,493 b 56,227 15,577 

15 59,460 15,368 ab 33,448 9,183 25,789 ab 56,266 15,439 

16 57,512 15,717 a  32,413 8,690 27,368 a  56,299 15,136 

17 60,685 16,282 a 34,135 8,908 27,774 a 56,276 14,652 

18 60,238 16,900 a 32,592 9,808 28,089 a 54,094 16,269 

Média 59,023 15,641  32,984 9,090 26,666  55,819 15,415 

EPM* 3,313 1,320  2,360 0,982 1,965  2,082 1,599 

CV# (%) 5,612 8,441  7,154 10,808 7,369  3,730 10,374 

Valor de P 0,275 0,009   0,612 0,336 0,022   0,298 0,519 
1 PMO, peso médio do ovo (g); PG, peso da gema (g); PA, peso do albúmen (g); G, porcentagem 

de gema (%); A, porcentagem de albúmen (%); C, porcentagem de casca (%) 
Médias seguidas de diferentes letras na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 
* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação 

 

Os comportamentos das equações de regressão para peso e percentual de 

gema encontram-se, respectivamente, nos Gráficos 11 e 12. Observou-se resposta 

linear positiva à medida que se elevaram os níveis proteicos brutos. Segundo Shim et 

al. (2013), o aumento na porcentagem de gema provavelmente associa-se à redução 

na porcentagem de albúmen e tamanho do ovo e, por ser produzida no fígado e 

continuamente acumulada no óvulo até a ovulação, a gema pode não ser afetada pela 

redução da proteína bruta. 

 

Gráfico 11 Peso da gema de ovos de poedeiras criadas no sistema convencional 
em relação aos níveis crescentes de proteína bruta 
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Gráfico 12 Porcentagem da gema de ovos de poedeiras criadas no sistema 
convencional em relação aos níveis crescentes de proteína bruta 

 

Várias características de qualidade interna são perdidas com a estocagem 

prolongada do ovo, alterando o albúmen e a gema (STADELMAN; COTTERILL, 

1995). Entretanto, os ovos mantidos sob refrigeração obtiveram melhores resultados 

para a altura de albúmen (Gráfico 13) e unidade Haugh (Gráfico 14), medida 

amplamente utilizada para determinação da qualidade interna, em todos os tempos 

de estocagem. 

 

Gráfico 13 Efeito da temperatura de armazenamento e do tempo de estocagem 
sobre a altura de albúmen de ovos de poedeiras criadas no sistema 
convencional 
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Gráfico 14 Efeito da temperatura de armazenamento e do tempo de estocagem 
sobre a unidade Haugh de ovos de poedeiras criadas no sistema 
convencional 

 

 

Observaram-se, também, diminuições em peso do ovo (y = -0,0769x + 58,554 

R² = 0,0475) e espessura de casca (y = -0,1976x + 45,618; R² = 0,5007) durante a 

estocagem, porém sem interação estatística com as diferentes temperaturas de 

armazenamento. Para Cherian et al. (1990) a perda de peso dos ovos durante o 

período de estocagem deve-se à perda de água, através de suas membranas e 

também da casca, para o meio ambiente.  

Monócitos diferiram significativamente em relação aos diferentes níveis 

proteicos (Tabela 12). Observa-se, nos Gráficos 15 e 16, os comportamentos das 

equações de regressão para a variável. Embora a variável eosinófilo também 

apresente significância (Tabela 12), não foi possível estabelecer um comportamento 

de resposta. 
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Tabela 12 Efeito dos níveis de proteína sobre os parâmetros hematológicos de poedeiras criadas no sistema convencional 

Variáveis 
Níveis de proteína (%) 

Média EPM* CV# 
(%) 

Valor de 
P 14 15 16 17 18 

Hematócrito (%) 25,700 25,900 26,700 25,400 26,100 25,960 1,828 7,042 0,588 
Leucócitos totais (/µL) 7085,250 6532,500 8542,500 9045,000 7537,500 7748,550 3100,244 40,011 0,363 
Leucócitos relativos (%)  

Heterófilos 37,800 26,100 32,500 35,800 33,900 33,220 12,310 37,057 0,281 
Linfócitos 52,600 58,400 52,700 48,300 53,200 53,040 12,371 23,323 0,506 
Monócitos 2,500c 6,000ab 6,700a 3,890bc 4,000bc 4,633 2,736 59,070 0,009 
Eosinófilos 2,700 4,900 2,600 5,000 4,700 3,980 2,392 60,104 0,049 
Basófilos 4,400 4,600 5,500 6,100 4,200 4,960 2,796 56,372 0,510 

Leucócitos absolutos (/µL)          
Heterófilos 2629,580 1746,190 2568,780 3296,900 2614,510 2571,192 1282,267 49,870 0,137 
Linfócitos 3117,180 2906,330 4781,290 4312,960 3939,600 3864,760 1702,266 44,045 0,116 
Monócitos 140,140c 334,670abc 535,670a 454,760ab 305,520bc 358,518 240,060 66,958 0,010 
Eosinófilos 166,330b 219,220b 179,230b 456,770a 264,090b 260,317 159,465 61,258 0,001 
Basófilos 267,330 236,180 435,170 398,230 322,600 331,115 182,226 55,034 0,110 

Relação heterófilo:linfócito 0,800 0,490 0,510 0,830 0,740 0,682 0,383 56,246 0,182 
Proteína plasmática (g/dL) 7,620 7,600 7,900 7,760 7,640 7,702 0,910 11,813 0,943 

Médias seguidas de diferentes letras na linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 
* Erro padrão da média; # Coeficiente de variação
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Gráfico 15 Percentual de monócitos de poedeiras criadas no sistema convencional 
em relação aos níveis crescentes de proteína bruta 

 

 

Gráfico 16 Monócitos absolutos de poedeiras criadas no sistema convencional em 
relação aos níveis crescentes de proteína bruta 

 

 

Segundo Mitchell & Johns (2008), os monócitos das aves são similares aos 

dos mamíferos. Caracterizam-se pela forma arredondada ou amorfa, com o núcleo 

redondo, oval ou lobulado (Figura 6, seta) e no citoplasma podem-se observar 

vacúolos e pequenos grânulos eosinofílicos.  
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Figura 6 Eritrócitos e monócitos, linfócitos e heterófilos indicados, 
respectivamente, por seta, seta grossa e tracejada com morfologia 
normal (aumento 100x). 

 

Fonte: DIAS, M.T. (2019) 

 

Embora os parâmetros hematológicos expressem o status fisiológico, 

nutricional e alterações patológicas que ocorrem em animais, podendo, assim, indicar 

o estado de saúde do indivíduo (ZHOU et al., 2020), os valores de referência atuais 

podem não refletir todos os genótipos, a idade e estágio produtivo, entre outros fatores 

(KORONOWICZ et al., 2016). Para Clark, Boardman e Raidal (2009), comparativos 

com referenciais tornam-se inviáveis. 
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10. CONCLUSÃO 

 

Embora a redução não impacte no percentual produtivo, consumo de ração e 

parâmetros de qualidade (altura de albúmen e unidade Haugh), poedeiras 

alimentadas com níveis proteicos iguais ou superiores a 16% apresentam melhores 

respostas produtivas comparadas àquelas que receberam níveis inferiores.  
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