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RESUMO 

GRANGHELLI, C. A. Níveis de energia para poedeiras comerciais 
submetidas a diferentes manejos de debicagem. [Energy levels for layer 
hens submitted to different beak trimming management]. 2016. 71 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016. 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar o melhor nível de energia para poedeiras 

comerciais submetidas ou não a segunda debicagem, sobre o desempenho 

produtivo, qualidade de ovo e viabilidade econômica. Para tanto, foram 

utilizadas 640 poedeiras, distribuídas em delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), em esquema fatorial 5x2 (nível de energia x número de 

debicagem) com oito repetições e oito aves por unidade experimental. Os 

níveis de energia estudados foram os seguintes: 2600; 2700; 2800; 2900; 3000 

Kcal EM/ kg de ração. Com relação à debicagem, foi avaliado o efeito da 

realização da segunda debicagem, realizada aos 70 dias de idade, ou não e 

suas interações com os níveis nutricionais propostos. O período experimental 

foi conduzido da 20ª a 48ª semana de idade das poedeiras, totalizando 7 ciclos 

de 28 dias cada. Os dados de desempenho produtivo (produção de ovos, 

consumo de ração, massa de ovos, conversão alimentar por dúzia e conversão 

alimentar por massa de ovos), qualidade de ovos (peso, altura do albúmen, 

coloração de gema, unidade Haugh, resistência e espessura da casca), foram 

avaliados ao final de cada ciclo de 28 dias. Observou-se interações entre os 

níveis de energia e debicagem para as seguintes características: produção de 

ovos, altura de albúmen, unidade Haugh e espessura da casca. O aumento dos 

níveis de energia promoveram efeito significativo sobre o consumo de ração, 

conversão por dúzia e por massa de ovos, coloração de gema, resistência e 

espessura da casca.  A debicagem afetou significativamente o consumo, 

conversão por dúzia e massa de ovos, peso dos ovos, coloração de gema e 

espessura de casca. A frequência de canibalismo não foi influenciada pelos 

níveis de energia e debicagem. Com relação à análise econômica tanto os 

níveis de energia com a debicagem tiveram efeito significativo sobre o custo 

total de produção, margem bruta e entre custo total sobre a receita total. Os 

resultados deste estudo demonstraram que o nível de energia mais baixo pode 



 
 

ser utilizado e constatou-se que há necessidade de realização 

da segunda debicagem do ponto de vista econômico.  

  

Palavra-chave:  Desempenho. Qualidade de ovos. Canibalismo. Viabilidade 

Econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

GRANGHELLI, C. A. Energy levels for layer hens submitted to different 
beak trimming management. [Níveis de energia para poedeiras comerciais 
submetidas a diferentes manejos de debicagem]. 2016. 71 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016. 

 

The aim of this study was to evaluate the best energy level for layer hens 

submitted or not to the second beak trimming, on performance, egg quality and 

economic viability aspects. Therefore, 640 layers were distributed in a 

completely randomized design, in a factorial 5x2 (energy level x number of beak 

trimming) with eight replicates and eight birds per experimental unit. Energy 

levels studied were: 2600; 2700; 2800; 2900; 3000 Kcal EM / kg feed. 

Regarding the beak trimming, it was evaluated the effect of the second beak 

trimming performed at 70 days age, or not, and their interactions with the 

proposed nutrient levels. The trial was conducted from the 20th to 48th week of 

birds’ age, totaling 7 cycles of 28 days each. The data of productive 

performance (egg production, feed intake, egg mass, feed conversion per 

dozen and feed conversion by egg mass), egg quality (weight, albumen height, 

yolk color, Haugh unit, strength and shell thickness were evaluated at the end of 

each 28-day cycle. It was observed interactions between the energy levels and 

beak trimming to egg production, albumen height, Haugh unit, and shell 

thickness. Beak trimming significantly affected consumption, conversion per 

dozen and egg mass, egg weight, yolk color and shell thickness. The frequency 

of cannibalism was not influenced by energy levels or beak trimming. Regarding 

the economic analysis both energy levels and beak trimming had a significant 

effect on the total cost of production, gross margin and between total cost of the 

total revenue. Results showed that the lowest energy level can be used and it 

was found that there is need to carry out the second beak trimming by the 

economic point of view. 

 

Keyword: Performance. Eggs quality. Cannibalism. Economic Viability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A maioria dos ovos comercializados no Brasil é resultado da associação 

de diversos fatores como: manejo, alto potencial genético, sanidade, alta 

tecnologia de produção e principalmente nutrição, que permitem que as aves 

atinjam uma maior eficiência na produção de ovos. Diante das características 

positivas de crescimento do setor, se faz necessário o aprimoramento na 

produção de ovos e sua qualidade e neste contexto, o papel da nutrição se 

destaca já que corresponde a aproximadamente 65 % dos custos de produção 

(ANTUNES et al., 2007).  

A formulação das dietas para poedeiras deve levar em conta a 

quantidade de nutrientes requeridos para que as aves realizem as funções 

básicas do organismo bem como de produção de maneira mais eficiente. 

Entretanto, essas exigências não são constantes e variam de acordo com a 

idade, a linhagem, o ambiente, níveis de aminoácidos, de energia dentre 

outros. Desta maneira, é fundamental que sejam realizadas avaliações 

periódicas dos níveis de nutrientes adequados para cada situação (COSTA et 

al, 2004). 

A energia é o principal componente nutricional na dieta de poedeiras 

comerciais e é resultante da oxidação dos carboidratos, gorduras, proteínas e 

fibras. É utilizada pelo organismo para manutenção das funções vitais como 

movimentação, regulação da temperatura corporal e síntese dos tecidos 

orgânicos. A energia excedente pode ser armazenada ou direcionada para as 

funções produtivas, como produção de ovos (NRC,1994). As aves regulam seu 

consumo de ração em relação ao conteúdo energético desta, visando manter a 

homeostase do organismo. A relação energia x nutriente é extremamente 

importante na ração das poedeiras comerciais, visto que a quantidade de 

EM(EM) apresenta uma correlação negativa com a quantidade de ração 

ingerida e consequentemente na ingestão dos nutrientes, como proteínas, 

aminoácidos e minerais. Por isso, essa relação deve ser pré-determinada na 

dieta para adequar a ingestão desses nutrientes (FISCHER et al.,1998). 

A debicagem, assim como a energia, influencia diretamente o consumo 

de ração e produção de ovos de poedeiras comerciais. Esta é uma prática de 
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manejo realizada para reduzir episódios de canibalismo, arranque das penas, 

bicagem dos ovos, mortalidade e ainda proporciona um melhor aproveitamento 

da ração (ACIOLE, 2012).  

No Brasil, a preocupação com o bem-estar animal é cada vez mais 

evidente, assim como seu impacto na produção animal, segurança alimentar e 

respeito ao meio ambiente. Esta nova realidade pode estar relacionada a uma 

mudança no perfil sócio econômico dos consumidores (ROCHA et al., 2008) e 

pelos problemas relacionados à intensificação da indústria avícola, como o 

sistema de criação em gaiolas e práticas de manejo, sendo necessária 

reavaliações em alguns pontos, como na prática da debicagem (ODA et al., 

2000), trata-se de um procedimento agressivo, álgico e traumático merece ser 

investigada quanto a sua real necessidade e frequência, bem como sua 

influência sobre a produção e qualidade dos ovos que consequentemente 

atinge a alimentação dos brasileiros. Haja vista que o ovo é considerado um 

dos alimentos mais nutritivos da alimentação humana por ser uma fonte de 

vitaminas, minerais, ácidos graxos e proteínas que reúnem vários aminoácidos 

essenciais de alto valor biológico (RÊGO et al., 2012) e está presente na 

alimentação de 99% das famílias brasileiras, devido ao seu preço acessível e 

por fazer parte do hábito alimentar (UBA,2012). 

Apesar do avanço alcançado pela avicultura de postura, algumas 

técnicas de manejo e nutrição estão sendo usadas há anos e precisam ser 

reavaliadas, com intuito de melhorar o desempenho produtivo e ainda atender 

às novas exigências dos consumidores, aliando melhor aproveitamento dos 

nutrientes e redução dos custos de produção. A introdução de novas linhagens 

de poedeiras comerciais no Brasil almeja novas pesquisas quanto aos níveis 

adequados de energia, bem como a real necessidade e eficácia da debicagem, 

por se tratarem de linhagens mais dóceis de acordo com os detentores da 

genética.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Energia 

 

 

        A energia é descrita comumente como combustível da vida, sendo 

um dos componentes mais importantes na dieta de aves do ponto de vista 

fisiológico e também de maior custo de qualquer ração comercial. O termo 

energia é a combinação de duas palavras de origem grega: “en”, ou seja, 

dentro e “ergon” que significa trabalho (KLEIN, 2013). O conceito físico de 

energia é designado como a capacidade de realização de trabalho, que em 

nutrição de poedeiras comerciais significa a máxima produção de ovos, 

desempenho e aproveitamento dos componentes da dieta (BERTECHINI, 

2013). Diferente das plantas que retiram a energia do sol, os animais 

dependem da energia molecular, que surge através da conversão da energia 

química armazenada em moléculas nos alimentos em energia cinética (KLEIN, 

2013). 

A energia é utilizada pelo organismo para manutenção das funções vitais 

como movimentação, regulação da temperatura corporal e síntese dos tecidos 

orgânicos, podendo ser armazenada ou direcionada às funções produtivas, 

como produção de ovos (NRC,1994).  

 Os alimentos, por si só não possuem energia, esta deve ser obtida por 

diversas reações bioquímicas que ocorrem no organismo do animal. Toda a 

energia do corpo dos animais é derivada através do ciclo de Krebs ou ciclo do 

ácido cítrico. O ciclo de Krebs é parte de uma via metabólica envolvida na 

conversão química de carboidratos, gorduras, proteína e fibras em dióxido de 

carbono e água para gerar uma forma utilizável de energia (NRC,1994). 

Segundo Bertechini (2013), a energia presente nos alimentos pode ser 

dividida em quatro partes: energia bruta (EB), energia digestível (ED), EM(EM) 

e energia liquida (EL). A EB pode ser medida com a utilização da bomba 

calorimétrica, através da oxidação total da matéria orgânica presente no 

alimente, indicando a quantidade de energia disponível para a ave. A ED 

aparente é a EB do alimento consumido menos a EB das fezes, como as aves 
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excretam urina e fezes em conjunto, é difícil separar apenas as fezes, sendo 

assim os valores de ED aparente, geralmente não são utilizados para aves. A 

EM aparente é a EB dos alimentos consumidos menos a EB contida nas fezes, 

urina e produtos gasosos da digestão, quando se considera as perdas 

endógenas e metabólicas, tem-se a EM verdadeira. Segundo Albino et al. 

(1994), a EM é comumente utilizada para formulação da dieta das aves, por ser 

a melhor forma de estimar a energia disponível nos alimentos e a precisão 

desse valores garantem a eficiência produtiva. 

Para obter-se o valor da EL, considera-se o valor da EM menos a 

energia perdida como incremento calórico (IC). O IC é importante no 

equacionamento da energia dos alimentos, que nada mais é do que a perda 

que ocorre durante o processo de digestão, absorção e metabolismo dos 

nutrientes. Quando se compara o IC dos diferentes nutrientes, os lipídeos são 

os que possuem o menor valor, isso resulta na redução dos gastos quando se 

utiliza gorduras em dietas de maior conteúdo calórico (BERTECHINI, 2013).  

Segundo Antunes et al. (2007) a energia é o componente mais caro e 

decisivo nas dietas das aves, representando 65% do custo de produção de 

uma empresa avícola. Desta forma, é importante que os níveis estejam bem 

definidos para maior facilidade na formulação da dieta, que refletirá diretamente 

no custo final na ração.  

Outro aspecto importante na oferta de energia para as aves é o fato de 

que o consumo de ração é, em parte, regulado pelo nível energético da dieta, a 

qual é ingerida em quantidade suficiente para manter a homeostase do 

organismo e assim atender as necessidades da ave. A relação energia x 

nutriente é extremamente importante na ração das poedeiras comerciais, visto 

que a quantidade de EM apresenta uma correlação negativa com a quantidade 

de ração ingerida e consequentemente na ingestão dos nutrientes, como 

proteínas, aminoácidos e minerais. Por isso, essa relação deve ser pré-

determinada na dieta para adequar a ingestão desses nutrientes (FISCHER et 

al.,1998; MORRIS, 2004).  

Devido a esses fatores, definir a quantidade de ingestão de alimentos na 

dieta de aves é um grande desafio para os nutricionistas, visto que a eficiência 

de utilização dos demais nutrientes da dieta dependem do teor energético da 

mesma (FISCHER JÚNIOR et al., 1998; SILVA et al., 2003; PENZ JÚNIOR; 
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PAVAN, 2007), servindo portanto como um ponto de partida ao nutricionista, 

para fixação dos níveis de inclusão de outros nutrientes como proteína bruta e 

ou aminoácidos, ácidos graxos e minerais.  

Tendo em vista que a energia é um fator regulador de consumo, tal 

suposição, no entanto, deve ser utilizada com cautela e com compreensão de 

suas limitações. Por exemplo, a deficiência de nutrientes na dieta pode levar a 

uma queda no consumo diário em função da gravidade da mesma. 

Similarmente, forma se houver o excesso de algum nutriente, o consumo diário 

também pode diminuir devido ao grau de toxicidade (NRC, 1994). Outro fator 

que pode influenciar no consumo de ração é o fotoperíodo: aves que tem um 

período maior de luz tendem aumentar o consumo (VIEIRA, 2010). 

A exigência energética da ave está ligada a fatores como peso corporal, 

ganho de peso, produção de massa de ovos, idade da ave, nível de 

empenamento, temperatura ambiente, composição corporal e do ovo e 

eficiência de utilização dos nutrientes da dieta para deposição em tecido 

corporal e em ovo (FARIA; SANTOS, 2005).  Segundo Rabello (2002), a taxa 

de passagem pelo trato digestório, quantidade, frequência e tempo de 

fornecimento de alimento, podem interferir nos valores de EM.  

Estudo realizado por Englert (1998), mostrou que uma poedeira com 

1630 gramas de peso, precisa de 139 kcal/ dia para mantença e de 117 kcal 

para produzir um ovo. Ainda acrescentou que para cada grama a mais de peso 

corporal, a necessidade aumenta em duas quilocalorias a mais por dia para 

mantença, isso justifica a predileção por aves de postura mais leves que 

ingerem menos ração para mantença, sendo assim mais econômicas. 

O aporte energético da ave nunca deve ser insuficiente, pois esta 

situação direcionará a EM preferencialmente para manutenção do organismo e 

com isso ocorrerá quedas de produção. Da mesma forma, o consumo 

excessivo de energia gera aumento do peso corporal devido o depósito de 

gordura afetando negativamente a produção de ovos (SAKOMURA et al., 1993; 

LEESON; SUMMERS, 2001). Segundo Albino e Barreto (2003),  a energia em 

excesso na dieta pode ter como consequência super-ovulação, aumentando a 

produção de ovos com duas gemas. Além disso, outros óvulos serão 

reabsorvidos na cavidade abdominal, de modo a que a ave pode permanecer 

sem a postura dos ovos durante vários dias. 
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As principais fontes de energia na dieta de poedeiras são: carboidratos 

(amido e açucares) como milho e lipídeos, como óleos e gorduras, além da 

contribuição energética de alimentos proteicos como a soja, quando consumida 

em excesso (ENGLERT,1998). Os óleos, além de se apresentarem como maior 

fonte de concentração de energia por unidade de peso e ser metabolizado com 

grande eficiência (KLEIN, 2013), também melhoram a digestão e a absorção de 

frações não lipídicas e fornecem ácidos graxos (SANTOS, 2005).   

A utilização de óleos e gorduras nas dietas é considerada uma 

alternativa para períodos de estresse calórico, porque além de aumentarem a 

palatabilidade da ração, possuem IC menor quando comparados às proteínas e 

carboidratos (CHURCH; POND, 1988). O aumento do conteúdo energético 

através da utilização desses óleos e gorduras também afeta o consumo. Este 

mecanismo ocorre devido à presença de lipídeos no duodeno, que estimulam a 

liberação do hormônio colecistoquinina, o qual atua no aumento de secreção 

pancreática e também age no centro da saciedade, inibindo o consumo de 

alimento (BERTECHINI, 2013). 

De acordo com Gleaves (1989) outras cinco teorias também são aceitas 

para explicar o consumo de alimento que são: a glicostática, a termostática, a 

lipostática, a aminostática e a distensão gastrointestinal. A teoria glicostática 

considera que quando há um fluxo pós-prandial de glicose que chega ao 

fígado, ocorre a sinalização para que haja um aumento no consumo do 

alimento, causando uma hiperglicemia que age sobre o centro da saciedade 

inibindo o consumo. Já a teoria termostática, está relacionada com as 

variações de temperatura de conforto das aves, sendo o consumo 

desestimulado quando a temperatura ambiental excede o conforto térmico. Por 

outro lado, a teoria lipostática está relacionada com a quantidade de gordura 

corporal da ave, que tem seu consumo aumentado para mantê-la e reduzindo-o 

quando esse nível é atingido. A teoria aminostática considera os níveis de 

aminoácidos circulantes, em que dietas desbalanceadas levam à redução no 

consumo. E por fim, a teoria de distensão gastrointestinal supõe a sinalização a 

partir de receptores de distensão do papo e moela, e também de 

osmoreceptores no duodeno. Quando não distendidos, os receptores sinalizam 

para aumentar o consumo. 
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Levando em consideração o fato da energia influenciar no consumo de 

alimento, vários autores desenvolveram trabalhos relacionando os seus níveis 

sobre características produtivas e de qualidade do ovo. Em um estudo feito Wu 

et al. (2005), os autores analisaram quatro níveis de EM (2719, 2798, 2877 e 

2959 kcal/kg), sobre o desempenho e a composição dos ovos de poedeiras. 

Durante o período experimental (21 a 36 semanas de idade), foi observada 

uma diminuição no consumo de ração em uma relação de 1% de queda, para 

cada aumento de 39 kcal/kg na dieta, e aumento no peso dos ovos. Com 

relação à qualidade dos ovos, o aumento dos níveis de energia propiciaram 

redução da qualidade de casca e unidade Haugh e aumento do peso da gema. 

Corroborando com o estudo de Harms et al. (2000), em que se observou que 

galinhas alimentadas com baixo teor de energia na dieta (2519 kcal/kg) 

consumiram 8,5% mais alimento que as aves com a ração controle (2798 

kcal/kg) e galinhas alimentadas com dietas com alta energia (3078 kcal/kg), 

consumiram 1,5% a menos que as aves alimentadas com a dieta controle. A 

produção de ovos não foi afetada pela energia da ração e o peso do ovo 

aumentou na dieta com maior teor energético. 

Por outro lado, em pesquisa na qual foi avaliado o efeito de dois níveis 

de energia, 2810 e 2900 kcal/kg, com a suplementação de um complexo 

enzimático comercial na ração, em quatro linhagens comerciais brancas e 

vermelhas de 22 a 50 semanas de idade, os autores não observaram efeitos 

sobre o desempenho, peso das aves e qualidade interna dos ovos (JALAL et 

al., 2007). Já em estudo realizado por Wu et al. (2007) com poedeiras de 21 a 

36 semanas, com três níveis de energia (2750, 2875 e 3000 kcal/kg de ração), 

em que foram avaliadas a produção e a qualidade interna e externa dos ovos 

foi observado que não houve efeito significativo entre os tratamentos em 

relação a produção, porém com aumento dos níveis de energia obteve-se um 

menor consumo de ração pelas aves. Além disso o peso e massa de ovos 

foram maiores com o aumento dos níveis de energia, já a qualidade de casca e 

unidade Haugh foi influenciada negativamente. 

Araújo e Peixoto (2005), também estudaram o efeito de diferentes níveis 

de energia (2450 a 2750 kcal de EM/kg de ração) em dieta de poedeiras da 

linhagem Hisex Brown com 28 semanas de idade. Não houve efeito 

significativo para peso dos ovos, massa de ovo, consumo de ração e peso 
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corporal das aves, porém houve efeito para a produção de ovos, consumo de 

EM e conversão alimentar. Os autores concluíram que níveis intermediários de 

2550 a 2650 kcal de EM/kg de ração apresentaram melhores respostas com 

relação a eficiência produtiva. 

Costa et al. (2004) realizaram estudo com poedeiras entre 43 e 55 

semanas de idade, com objetivo de relacionar o efeito dos níveis de energia 

(2700, 2800 e 2900 kcal/kg) sobre a produção de ovos, conversão alimentar, 

peso do ovo, peso da gema e massa de ovos. Os autores não encontraram 

efeito na produção de ovos, massa de ovos, conversão alimentar, no entanto, o 

aumento dos níveis de energia incrementou o peso e a porcentagem de 

albúmen e reduziu o peso e a porcentagem de casca. Além disso constatou-se 

que o melhor nível para peso e porcentagem de albúmen foi de 2900 kcal de 

EM/kg e para peso e porcentagem de casca foi o nível de 2700 kcal de EM/ kg 

de ração. 

Silva et al. (2012) para estabelecer a melhor ingestão de EM diária das 

aves, trabalharam com três valores de EM na ingestão diária (280, 300 e 320 

kg/ ave/ dia) e três níveis de óleo (0,00; 0,75 e 1,50 g/ ave/ dia). Não houve 

influência dos tratamentos sobre a produção de ovos e massa de ovos, porém 

o peso final das aves foram significativamente afetados com o aumento do 

consumo de energia. Ademais conversão alimentar por massa e por dúzia de 

ovos piorou significativamente com o aumento da ingestão diária de energia e 

concluiu-se que o consumo de 280 kcal/ ave/ dia, sem a inclusão de óleo não 

afeta a desempenho das poedeiras.   

Costa et al. (2009) avaliou o efeito de níveis crescentes de energia e de 

óleo de soja em poedeiras semipesadas da linhagem Bovans Goldline, com 29 

semanas de idade. Os níveis de inclusão óleo de soja utilizados foram de 1, 2 e 

3% e os níveis de EM foram de 2600,2750 e 2900 kcal/ kg de ração. Os 

autores não observaram interações entre o óleo de soja e os níveis de EM. Os 

níveis de energia não influenciaram produção de ovos, conversão alimentar, 

massa de ovos, peso de gema e de casca, porcentagem de gema e clara e 

gravidade específica. Por outro lado foram observadas diferenças no peso do 

ovo e de clara e porcentagem de casca, nos quais os maiores pesos 

observados nos menores níveis e a maior porcentagem de casca no maior 

nível. Neste estudo os autores concluíram que o fornecimento de 2600 kcal de 
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EM/kg foi o mais adequado para manter produção de ovos, peso corporal e 

melhorar o peso dos ovos. 

Costa et al. (2009a), estudaram o efeito dos níveis de energia em 

poedeiras com idade de 62 semanas. Os níveis utilizados foram de 2650, 2725, 

2800, 2875 e 2950 kcal/ kg. O nível de energia não influenciou o peso do ovo, 

gema, albúmen e da casca, as porcentagens de gema, albúmen e casca, 

coloração da gema e a gravidade específica. O consumo de ração reduziu de 

forma linear conforme o aumento dos níveis de energia. O nível de energia 

recomendado pelos autores para promover melhor desempenho e qualidade 

dos ovos, foi o de 2830 kcal/ kg de ração.   

Colvara et al. (2002) investigou o efeito dos níveis de EM na dieta (2700, 

2800, 2900 e 3000 kcal EM/kg) em poedeiras semipesadas no segundo ciclo 

de produção, pós muda. O peso médio dos ovos aumentou e o consumo médio 

de ração diminuiu com o aumento dos níveis de energia na dieta. A qualidade 

de casca não foi influenciada pelos níveis de energia e o nível de energia 

recomendado neste estudo foi de 2700 kcal de EM/kg de ração. 

Grandini et al. (1993), trabalharam com a aves da linhagem Hy-line, de 

74 semanas de idade, com o objetivo de avaliar o efeito dos níveis de energia 

(2500, 2800, 3100 kcal de EM/kg de ração) sobre as características fisiológicas 

e produtivas. Os autores verificaram redução no peso corporal de 25,69% nas 

aves com rações de 2500 kcal de EM/kg. Ademais, O nível de energia afetou a 

postura e a conversão alimentar, sendo que as aves alimentadas com 2500 

kcal de EM/kg, puseram maior número de ovos e apresentaram uma conversão 

alimentar superior às aves alimentadas com 2800 kcal de EM/kg de ração. 

Em um estudo feito por Junqueira et al. (2006), avaliou três níveis de 

energia (2850, 2950 e 3050 kcal/kg) e três níveis de proteína em poedeiras da 

linhagem Isa Brown com 70 semanas de idade. Não foi observado nenhum 

efeito da energia sobre desempenho e qualidade de ovos conforme os níveis 

aumentaram e os autores recomendaram o nível de 2850 kcal de energia 

metabolizável. 

Ost e Peixoto (2000) avaliaram níveis crescentes de EM de 2650, 2750, 

2850 e 2950 Kcal em duas épocas do ano em linhagem Isa Brown com 26 

semanas de idade. Foi observado que tanto no inverno quanto no verão não 

houve influência do nível energético na produção, no peso ou na massa de 
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ovos. Entretanto, consumo de ração reduziu linearmente, à medida que houve 

o aumentou do nível de energia na ração no inverno, o que não ocorreu no 

verão. Em ambas as estações, o consumo de EM aumentou linearmente com a 

densidade energética da ração. Além disso, com o aumento do nível energético 

da dieta, houve piora na conversão alimentar. Dessa forma, não a à 

necessidade da utilização de níveis de energia superiores a 2650 kcal de 

EM/kg na ração.   

Almeida et al. (2012) avaliaram o efeito dos níveis de EM (2700 e 3100 

kcal/kg) e proteína bruta (15 e 18%) sobre o desempenho, qualidade interna e 

externa dos ovos e temperatura cloacal de poedeiras Hy-line W-36, com idade 

entre 20 e 32 semanas de idade. A dieta com baixo teor de energia promoveu 

melhor desempenho quando comparada com a de alto teor de energia. A 

qualidade interna e externa dos ovos não foi afetada pelos níveis de energia. 

Ribeiro et al. (2013) estudaram o efeito dos níveis de energia (2700, 

2775, 2850, 2925 e 3000 kcal/kg) em poedeiras da linhagem Lohmann LSL 

com 60 semanas de idade. O aumento da energia não influenciou produção de 

ovos, consumo, massa de ovos, peso médio dos ovos, peso das aves e 

viabilidade. Por outro lado a conversão alimentar melhorou com o aumento do 

teor energético da dieta.  

Rao et al. (2013) utilizaram níveis crescentes de EM (9,62 a 11,72 

MJ/kg), em poedeira Leghorn White entre 21 e 72 semanas de idade. A 

produção de ovos aumentou conforme os níveis aumentaram, sendo a máxima 

resposta observada nos níveis entre 10,93 e 11,69 MJ/ kg. Os autores 

concluíram que a necessidade de poedeiras Leghorn White é de 11,36 MJ de 

EM por quilo de ração. 

Gunawardana et al. (2008), avaliaram as caraterísticas de produção e de 

qualidade de ovos em poedeiras Hyline W36 com 70 semanas de idade que 

foram submetidas a dietas com adição de diferentes níveis de energia (0, 79, 

158 e 238 kcal/kg de ração) e proteína (14,89, 16,06 e 17,38%). O consumo de 

ração diminuiu linearmente com o com aumento dos níveis de energia, já o 

peso da casca, clara e gema e unidade Haugh, não foram influenciados, 

apenas o peso corporal e a coloração da gema aumentaram com o aumento 

dos níveis de energia. 
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Murugesan et al. (2013), avaliou duas concentrações de energia (2790 e 

2880 kcal/ kg) na dieta de Hy-lines W36 entre 27 e 39 semanas de idade e 

duas formas de alimentação (ad libitum e restrita de 90 g de ração/ ave). Não 

houve interação entre os níveis e a forma de alimentação. Além disso os níveis 

de energia não afetaram o desempenho das poedeiras. 

Bonilla et al. (2012) avaliaram a influência da energia sobre o 

desempenho produtivo e a qualidade de ovos de Hy-line Brown, por um 

período de 24 a 59 semanas de idade. Foram estudados quatro níveis de 

energia (2650, 2750, 2850 e 2950 kcal de EM/kg) e dois pesos corporais (1606 

e 1733 g). Não houve interação entre a energia na dieta e o peso corporal das 

aves. O aumento do nível de energia até 2850 kcal/ kg de ração, resultou em 

maior produção de ovos, massa de ovos, eficiência energética e ganho de 

peso, mas diminuiu o consumo de ração e conversão alimentar por massa de 

ovos. O aumento da energia piorou a unidade haugh e a casca. 

Diante do exposto e ao fato da introdução de novas linhagens de 

poedeiras ao plantel nacional, corrigir e readequar os níveis de energia 

utilizados é imperativo. Sendo assim, fica clara a necessidade de novos 

estudos para melhor atender as exigências nutricionais das aves. 

 

 

2.2 Debicagem 

  

 

A debicagem é um procedimento muito utilizado no manejo de poedeiras 

comerciais e matrizes de corte na avicultura industrial brasileira (AVILA et al, 

2008; DENNIS et al., 2009; MARCHANT-FORDE; CHENG, 2010). Essa técnica 

consiste no corte e cauterização do bico, sendo que é retirado 

aproximadamente 2/3 do bico na parte superior e 1/3 da parte inferior deste. A 

debicagem tem como objetivo a prevenção de lesões por canibalismo, entre 

elas: arranque de penas e lesões cutâneas. Em casos mais graves, pode 

ocorre mortalidade em consequência de vários fatores, tais como: alta 

densidade das aves, nutrição, idade, hierarquia dentro do grupo e 

predisposição genética de agressividade de determinadas linhagens (CRAIG; 
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LEE, 1990; APPLEBY, 1998; DAVIS et al., 2004; MARCHANT-FORDE; 

CHENG, 2010; CARRUTHERS et al., 2012; DENNIS; CHENG, 2012).  

Os benefícios da debicagem são bastante conhecidos. Segundo estudo 

realizado por Eskeland (1981), o corte do bico proporciona uma melhor 

eficiência alimentar e redução de mortalidade. Além disso, essa técnica busca 

melhorar a uniformidade do lote, que obtida através da manutenção do peso 

corporal e do consumo de ração, evitando assim o desperdício e seleção do 

alimento.  Outro aspecto positivo da realização da debicagem, consiste na 

melhor eficiência na produção de ovos que é consequência da redução da 

mortalidade de aves causada por canibalismo e prolapso de oviduto, além de 

reduzir perdas por bicagem dos ovos (AVILA et al., 2008; LAGANÁ et al., 

2011).  

As perdas causadas por canibalismo é considerável, visto que pode 

acometer aproximadamente 30% das aves do plantel, sendo essa uma 

condição desfavorável tanto para o bem-estar das aves quanto para a 

produtividade, haja vista a perda tanto da produção dos ovos quanto das aves 

propriamente ditas (CARRUTHERS et al., 2012). Em estudo feito por Guesdon 

et al. (2006), comparando aves debicadas e não debicadas, foi demonstrado 

que o corte do bico reduz a mortalidade de 40 a 51% para 4 a 8%. Por outro 

lado, Breward e Gentle (1985) e Kuenzel (2007), demostraram que a 

debicagem pode favorecer o desenvolvimento de neuromas no bico, podendo a 

ave desenvolver síndromes neurológicas de dores agudas e crônicas. Além 

disso, a amputação parcial leva a perda sensorial, dor e incapacidade para 

manipulação de objetos (GENTLE, 1986). Entre tanto é sabido que a dor aguda 

é amenizada quando a debicagem é realizada de forma correta com lâmina 

quente e que a dor crônica pode ser evitada se a debicagem for realizada nas 

aves jovens (LUNAM et al., 1996). 

Existem diferentes métodos para debicagem, tais como: debicagem com 

lâmina quente e fria, com raios infravermelhos, a laser e desgaste natural da 

ponta do bico. De todos os métodos citados o mais utilizado é o corte do bico 

com lâmina quente, que usa uma lâmina em forma de guilhotina, aquecida a 

750 graus, que corta e cauteriza o bico simultaneamente (JENDRAL; 

ROBINSON, 2004, DENNIS et al., 2009). 
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Segundo o protocolo de bem-estar para aves poedeiras da União 

Brasileira de Avicultura (2008), a idade recomendada para a debicagem é entre 

o sétimo e décimo dia de idade, e caso haja necessidade de redebicagem, esta 

deve ser feita no máximo até 12ª semana de idade. A temperatura da lâmina 

debicadora deve estar entre 550 e 750 ºC e sua troca deve ocorrer a cada 

5000 mil pintainhas ou a cada 2000 mil frangas debicadas.  

A execução de redebicagem, após a 12ª semana de idade pode ter 

como consequência perdas significativas no peso corporal devido ao estresse, 

comprometendo a produção inicial das aves. Isto pôde ser observado no 

estudo realizado por Sakomura et al. (1997), em que os autores evidenciaram 

um menor consumo de alimento pelas aves redebicadas com até 16 semanas 

de idade e salientam a importância de que nesta fase a ave deve estar com 

ótima condição corporal, pois é um momento crucial para um bom desempenho 

ao longo da sua vida produtiva. Outro estudo mostrou que a debicagem tem 

influência direta sobre o consumo de ração em aves debicadas com 14 

semanas de idade. Foi observado que aves debicadas com comprimento de 

bico mais curto (10-11 mm) consumiram cerca de 7,8 gramas de ração por dia 

a menos que as aves com debicagem moderada (bicos com 13 a 15 mm). Foi 

constatado também uma queda na atividade das aves debicadas severamente, 

já que foram menos vezes ao comedouro e bebedouro (GLATZ, 2003). 

Segundo Janczak e Riber (2015), ao compararem as aves debicadas 

com aves não debicadas, perceberam que as aves mudam seus padrões de 

alimentação, sendo que as aves debicadas comem uma menor quantidade de 

ração e tem intervalos menores entre as refeições, enquanto que aves com 

bico intacto comem de forma mais eficiente. Estudo feito por Duncan et al. 

(1989), mostrou que as aves com bico intacto, conseguem apreender cerca de 

63% mais ração em uma única bicada do que as aves debicadas (Duncan et 

al., 1989). Em estudo feito por Dennis e Cheng (2012) verificaram que aves 

debicadas com o método de lâmina quente, passavam mais tempo se 

alimentando, porém apresentaram menor peso corporal e consequentemente 

pior conversão alimentar, quando comparadas a aves debicadas por raio 

infravermelho. 

Um estudo foi realizado com poedeiras da linhagem Isa Babcock afim de 

analisar o consumo de ração e a porcentagem de ovos produzidos em aves 
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submetidas a dois graus de debicagem. As aves foram debicagem aos nove 

dias de idade (leve 3mm e severa 2mm), e a redebicagem foi realizada na 12ª 

semana de idade (leve 7mm e severa 5mm). As aves debicadas severamente, 

no período de recria, tiveram efeito negativo sobre a produção de ovos, 

enquanto as galinhas que tiveram debicagem leve apresentaram melhores 

parâmetros de produção na fase de postura (ARAÚJO et al., 2005) 

  Oda et al. (2000) avaliaram o desempenho produtivo de duas linhagens 

comerciais de poedeiras (Lohmann LSL e Isa Babcock) debicadas em 

diferentes idades e verificaram que a debicagem melhorou a porcentagem de 

postura. Porém, segundo os autores a linhagem influenciou mais do que a 

idade da debicagem, levantando a hipótese de que algumas linhagens não 

precisariam ser debicadas, pois apresentam menor incidência de bicagem e 

canibalismo. Os autores ainda salientam que essa prática na maioria das vezes 

é indispensável no sistema de produção. 

A composição da dieta influencia na intensidade do canibalismo nas 

aves, sendo que estudos mostram que dietas com elevado teor de fibra e 

outras matérias primas grosseiras culminam em menor arranque de penas 

pelas aves, devido provavelmente ao aumento do tempo dispendido para o 

consumo da ração (HARTINI et al., 2002; VAN KRIMPEN et al., 2005).    

O efeito do alimento fibroso sobre a prevalência de canibalismo em aves 

debicadas e não debicadas foi estudado por Mertens et al. (2009). No estudo, 

foram utilizadas duas dietas, sendo a primeira uma ração comercial (controle) e 

a segunda formulada com a inclusão do sabugo de milho (alimento fibroso). As 

aves foram divididas em quatro grupos (A, B, C e D), sendo o grupo A: 

debicado com ração controle, B: debicado com ração experimental, C: Não 

debicado com ração experimental e D: não debicado com ração controle. Os 

resultados mostram um efeito positivo na redução do canibalismo com o uso do 

alimento fibroso no grupo não debicado, porém a mortalidade por canibalismo 

nos grupos não debicados (C e D) foi elevada 26,2 e 34,2% respectivamente, 

comparado com os grupos debicados (A e B), que foi de 0,4 e 2,4% 

respectivamente, evidenciando assim a importância da debicagem no controle 

da mortalidade por canibalismo. Nesse mesmo estudo, observou-se que a 

produção de ovos às 58 semanas, foi menor nos grupos não debicados (C e D) 

73,9 e 74,7% respectivamente e para as debicadas (A e B) 77,8 e 76,1% 
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respectivamente. O consumo de ração do grupo não debicado foi maior, 124,2 

e 123,5 gramas, quando comparado aos grupos debicados (C e D), 112,8 e 

114,2 gramas por ave respectivamente. 

Ao se comparar aves debicadas e não debicadas, Davis et al. (2004), 

puderam verificar que aves debicadas obtiveram maior peso dos ovos e 

porcentagem de postura e que o grupo não debicado apresentou maior 

consumo, que pode ser justificado pelo aumento do desperdício de ração pelas 

aves. Os autores comprovaram que a debicagem reduziu o custo com 

alimentação e aumentou o lucro líquido, visto que as aves debicadas 

apresentaram um melhor uso da ração ou desperdiçaram menos. 

A genética é outro fator determinante para o canibalismo, já que 

algumas linhagens apresentam predisposição genética com índole de maior 

agressividade que outras (CRAIG; LEE, 1990). Com a evolução do 

melhoramento genético, os genótipos de poedeiras utilizados hoje diferem das 

linhagens utilizadas anteriormente. A poedeira moderna é menos propensa a 

realizar canibalismo e arranque de penas, o que enfatiza a necessidade de 

novas pesquisas sobre a eficácia e necessidade da debicagem (JANCZAK; 

RIBER, 2015). Segundo Hartini et al. (2002) é de extrema importância o 

desenvolvimento de linhagens mais dóceis, assim sendo, a seleção genética 

pode ser usada como uma alternativa para controlar problemas de canibalismo. 

Estudos mostram que a periodicidade luminosa também influência de 

forma direta a mortalidade por canibalismo (MARCHANT-FORDE; CHENG, 

2010). Aves criadas em piso submetidas a alta intensidade luminosa (30 lux) 

apresentaram mortalidade de até 30%, enquanto que as aves que receberam 

menor intensidade luminosa (3 lux) foi de aproximadamente 6% (KJAER; 

VESTERGAARD, 1999), porém, segundo estudo de Hartini et al. (2002) não 

foram observadas diferenças significativas no canibalismo nas aves que 

recebiam de 5 a 80 lux. 

A debicagem por lamina quente é uma prática agressiva, estressante e 

dolorosa, levando parte da população acusá-la como um método cruel às aves 

e por conta das novas exigências do mercado, algumas práticas de manejo 

adotadas devem ser revisadas para atender a crescente preocupação com 

bem estar das poedeiras comerciais (GENTLE, 1986; FARM ANIMAL 

WELFARE COUNCIL, 2007; AVILA et al., 2008; MARCHANT-FORDE; 
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CHENG, 2010; JANCZAK; RIBER, 2015). Há sistemas automatizados que 

fazem o corte do bico por lamina quente, porém a maioria é feita a mão e esta 

tem que ser feita por pessoas treinadas com habilidade e que façam de forma 

precisa e eficaz (DENNIS; CHENG, 2012).  

Por esta razão, há a necessidade de se avaliar a necessidade ou não da 

segunda debicagem, tendo em vista que linhagens modernas podem ser 

menos agressivas. 
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

O trabalho teve por objetivo avaliar a utilização de diferentes níveis de 

EM na dieta de poedeiras comerciais submetidas ou não a segunda 

debicagem, durante a fase de produção.  

 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 

Verificar o efeito dos diferentes níveis de energia na dieta de poedeiras e 

a necessidade da realização da segunda debicagem no período de 20 a 48 

semanas de idade, sobre os aspectos: 

 

 Desempenho zootécnico (produção de ovos, consumo de ração, 

massa de ovos, conversão alimentar por dúzia e massa de ovos); 

 

 Qualidade dos ovos (peso, resistência e espessura da casca, 

coloração da gema, altura do albúmen, unidade Haugh); 

 

 Frequência de canibalismo;   

 

 Viabilidade econômica dos fatores estudados. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Aves do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, campus Fernando Costa. 

Para tanto, no período pré-experimental 864 aves foram alojadas com 

um dia de idade em baterias, da linhagem Novogen White. As aves foram 

divididas em unidades experimentais, totalizando 12 aves por parcela, as quais 

permaneceram nestas baterias por um período de seis semanas, 

correspondendo à fase de cria. Ao sétimo dia de vida, todas as aves foram 

submetidas à debicagem e aos 70 dias apenas a metade do total de aves 

(n=432) foi redebicada. A debicagem foi realizada através do método 

convencional com lâmina quente utilizando debicador1, conforme recomendado 

pelo guia de debicagem do próprio fabricante (GUIA DE DEBICAGEM LYON, 

2007) e realizada por único técnico com experiência na linhagem utilizada. 

Após o período de cria, as aves foram transferidas para gaiolas de 

recria, compostas por dez aves cada, permanecendo nestas até completarem 

16 semanas. Nas fases de cria e recria as práticas de manejo, programa de luz 

e nutrição das aves tiveram como base o guia de manejo da linhagem (GUIA 

NOVOGEN WHITE, 2014). 

No início da 17ª semana, 640 poedeiras foram transferidas para as 

gaiolas de produção, sob a densidade de 562,5 cm² por ave, localizadas em 

um galpão de alvenaria (Figuras 1 e 2), sendo as laterais de telas de arame 

galvanizado, equipadas com cortinas com oitões fechados e a cobertura de 

telhas de barro com lanternins. O galpão possui pé direito de 2,50 m de altura, 

equipado com gaiolas metálicas de postura convencionais de dimensões de 

1,0m x 0,45m x 0,45m, dispostas em duas fileiras sobrepostas (sistema 

piramidal) e um corredor de serviço central de 2,00 m de largura, entre as 

fileiras de gaiolas, e dois corredores de serviço laterais de 1,5m de largura. 

Cada gaiola é equipada com bebedouro tipo nipple (taça) e comedouros tipo 

                                                      
1 Super Beak Trimmer, Lyon Technologies Inc, USA, 2005. 
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calha localizado frontalmente a ela. O galpão apresenta ventiladores com 

nebulizadores para melhor controle de temperatura interna. 

 

Figura 1 - Visão externa do galpão experimental da FMVZ/USP 

 
Fonte: (GRANGHELLI, C. A. de, 2015). 
 
Figura 2 - Visão interna do galpão experimental da FMVZ/USP 

 
(GRANGHELLI, C. A. de, 2015). 

 

As aves (n=640) foram distribuídas em delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), em esquema fatorial 5x2 (nível de energia x frequência de 

debicagem) com oito repetições e oito aves por unidade experimental. Os 
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níveis de energia estudados foram: 2600; 2700; 2800; 2900; 3000 Kcal EM/ kg 

de ração. 

 Com relação a debicagem, foi avaliado o efeito da realização da 

segunda debicagem, realizada aos 70 dias de idade, ou não e suas interações 

com os níveis propostos. O período experimental compreendeu da 20ª a 48ª 

semana de idade das poedeiras. Até a 19ª semana todas as aves recebiam a 

mesma dieta. No término da 19ª semana, as aves foram pesadas 

individualmente e distribuídas de acordo com o peso corporal e manejo de 

debicagem. Na 20ª semana, as aves foram submetidas aos tratamentos 

experimentais, durante sete ciclos de 28 dias cada. O programa de luz utilizado 

foi de 16 horas, conforme recomendado pelo manual da linhagem, controlado 

por meio de um relógio automático (timer) (GUIA NOVOGEN WHITE, 2014). 

Os ovos foram colhidos duas vezes ao dia, sendo anotados os seguintes 

aspectos: produção de ovos/dia, quantidade de ovos intactos, quebrados, 

trincados, deformados, com casca fina e sem casca.  

Todas as aves receberam água e ração à vontade, a qual era fornecida 

duas vezes ao dia. As dietas foram a base de milho e farelo de soja e foi 

formulado uma ração basal com 2800 kcal de EM/kg de ração de acordo com 

recomendações nutricionais preconizadas por Rostagno et al. (2011). As dietas 

foram isonutricionais, sendo que os níveis de EM foram obtidos pela inclusão 

de óleo de soja em substituição por inerte (serragem).  A formulação das 

rações bem como os níveis nutricionais estão descritos na Tabela 1.  

 

 

Tabela 1- Tabela - Dietas experimentais fornecidas entre a 20º e 48º semanas de idade das 
aves 

  Níveis de EM(EM) 

Ingredientes 2600 2700 2800 2900 3000 

Milho Moído 60,18 60,18 60,18 60,18 60,18 

Farelo de soja 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Farelo de trigo 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Fosfato bicálcico 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Calcário Fino 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

Calcário grosso 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

Sal 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Metionina 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Óleo 0 1,15 2,3 3,45 4,6 
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Inerte 4,6 3,45 2,3 1,15 0 

Sup. Vit/min* 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Total 100 100 100 100 100 

 
Níveis Nutricionais Calculados 

EMA, kcal/kg 2,600 2,700 2,800 2,900 3000 

PB, % 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 

Ca, % 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

P, % 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 

Na, % 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218 

Met + Cis, % 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 

Lis, % 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 

Met, % 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 

Treo, % 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 

Acido linoleico 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 
*Níveis por kg de ração- Ferro (mín.) 0,04 g/kg, Cobre (mín.) 10 mg/kg, Manganês (mín.) 0,08 
g/kg, Zinco (mín.) 0,1 g/kg, Iodo (mín.) 0,832 mg/kg, Selênio (mín.) 0,3 mg/kg, , Vitamina A 
(mín.) 7.000,00 U.I/kg, , Vitamina D3 (mín.) 2.500,00 U.I/kg, Vitamina E( mín.) 8,00 U.I/kg, 
Vitamina K3 (mín.) 1,58 mg/kg, , Vitamina B1 (min) 1,00 mg/kg, Vitamina B2 (mín.) 4,00 mg/kg, 
Niacina (mín.) 20,1 mg/kg, Ácido Pantotênico (mín.) 7,22 mg/kg, Vitamina B6 1,00 mg/kg , 
Ácido fólico 0,296 mg/kg, Biotina 0,02 mg/kg , Vitamina B12 (mín.) 9,6 mcg/kg, Colina (mín.) 0,3 
g/kg, Metionina 1,00 g/kg, Colistina 7 mg/kg. 

 

 

5.1 Avaliação do desempenho produtivo 

 

 

A avaliação do desempenho produtivo foi realizada ao final de cada 

período de 28 dias, mensurando-se as seguintes características: 

Produção de ovos: a produção de ovos foi obtida dividindo-se o número total 

de ovos postos por gaiola na semana pelo número médio de aves multiplicado 

por sete e o resultado multiplicado por 100.  

Consumo de ração: o consumo de ração foi determinado através diferença 

entre a ração fornecida e a sobra de cada período avaliado. O resultado foi 

dividido pelo número médio de aves da parcela e expresso em gramas por 

aves por dia. 

Massa de ovos: a massa de ovos foi obtida multiplicando-se o peso médio dos 

ovos de cada parcela pela porcentagem de produção de ovos. O valor obtido é 

expresso em gramas de ovos por ave dia. 

Conversão alimentar por dúzia de ovos produzidos: a conversão alimentar 

por dúzia de ovos produzidos foi calculada dividindo-se o consumo de ração, 
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expresso em gramas, pela produção de ovos. O resultado foi multiplicado por 

12 (dúzia de ovos). 

Conversão alimentar por massa de ovos produzidos: a conversão alimentar 

por massa de ovos produzidos foi calculada dividindo-se o consumo de ração, 

expresso em gramas, pela massa de ovos. 

Avaliação da qualidade de ovo 

Para a obtenção dos dados referentes à qualidade interna e externa do 

ovo, foram coletados ovos nos dois últimos dias antes do fim de cada ciclo de 

avaliação (ou seja, no 27º e 28º dia). Foram coletados dois ovos por repetição 

por dia, totalizando 4 ovos, os quais foram identificados por tratamento e 

repetição. Os ovos foram analisados individualmente através da análise 

realizada pelo aparelho Digital Egg Tester2 (DET6000) (Figura 3). As 

características avaliadas foram: peso do ovo (g) resistência da casca (kgf), 

altura do albúmen, coloração da gema, unidades haugh (UH) e espessura da 

casca (mm). 

 

                                                      
2 Aparelho Digital EggTester, Nabel, Japan, 2007. 
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Figura 3 – Aparelho Digital Egg Tester (DET 6000) do laboratório de pesquisa em aves 

 
Fonte: (GRANGHELLI, C. A. de, 2015). 

 

 

5.2 Análise de Frequência de Canibalismo 

 

 

Para avaliação do canibalismo e sua frequência, foram observadas 

lesões e alterações condizentes com canibalismo entre as poedeiras em cada 

unidade experimental, tanto no grupo de aves submetidas a uma debicagem 

(n=320), quanto nas aves submetidas a duas debicagens (n=320). Lesões 

cutâneas, como escoriações e sangramentos na região facial (região ocular, 

palpebral, ouvido, crista e barbela) (Figura 4), arranque de penas, evisceração 
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e lesões cutâneas em região cloacal (canibalismo secundário à exposição de 

cloaca) (Figura 5) foram consideradas para avaliação qualitativa da frequência 

de debicagem entre as aves. 

 

Figura 4 - Lesões cutâneas na região da face por canibalismo 

 

Fonte: (GRANGHELLI, C. A. de, 2015). 
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Figura 5 - Canibalismo secundário à exposição de cloaca 

 

Fonte: (GRANGHELLI, C. A. de, 2015). 
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Figura 6 - Evisceração secundária a prolapso de cloaca com canibalismo. 

 

Fonte: (GRANGHELLI, C. A. de, 2015). 

  

 

5.3 Análise estatística  

 

 

 Para avaliação estatística foi considerada a média obtida pelas variáveis 

estudadas durante os sete ciclos experimentais de 28 dias cada. Os resultados 

foram analisados através do programa computacional Statistical Analisis 

System 9.3 (SAS, 2005), sendo anteriormente verificada a normalidade dos 
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resíduos estudentizados pelo Teste de Shapiro-Wilk (PROC GLM) e as 

variâncias comparadas pelo Teste de Levene.  

Os dados (variável dependente) que não atenderam a estas premissas 

foram submetidos à transformação. Os dados originais ou transformados, 

quando este último procedimento foi necessário, foram submetidos à análise de 

variância e de regressão, utilizando-se o procedimento Mixed (PROC MIXED 

do SAS). Para avaliação da influência dos resultados dos níveis de energia e 

nas diferentes frequências de debicagens, foram realizados os 

desdobramentos dos níveis dentro de cada tipo de debicagem (por meio de 

análises de regressão) bem como, tipos debicagem dentro de cada nível de 

energia (por meio do teste de Tukey) para todas as variáveis analisadas.  
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6 ANÁLISE ECONÔMICA  

 

 

O dados experimentais do desempenho produtivo obtidos ao final de 

todos os períodos foram utilizados para realização da análise econômica. Foi 

calculada a produção total de ovos por ave, assim como o custo com 

arraçoamento e debicagem por ave. 

 

 

6.1 Cálculo da margem bruta de comercialização 

 

 

A análise econômica da margem bruta de comercialização foi baseada 

nos custos de cada um dos tratamentos compostos pelos níveis de EM e 

debicagens e na receita estimada com as vendas dos ovos das aves. Foi 

estimado o valor pago por caixa contendo 30 dúzias de ovos. 

Não houve variação de alocação de trabalho e capital entre os 

tratamentos, uma vez que o manejo, arraçoamento, equipamentos e as 

instalações foram idênticos, por isto esses fatores não foram considerados nos 

cálculos. 

 Para o cálculo dos custos dos diferentes tratamentos foram 

considerados os preços médios mensais históricos – por um período de 10 

anos – dos ingredientes utilizados para formulação das rações. Os preços 

mensais dos produtos foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC, 2015), para o período de dezembro de 2015. A justificativa 

para se trabalhar com dados históricos de preços se baseia no fato de que a 

maioria dos produtos destinados a produção animal apresentam significativa 

variação sazonal. Portanto, preços históricos tendem a representar mais 

satisfatoriamente a realidade. 

O preço da debicagem por ave foi obtido através da divisão do valor 

pago para um profissional para debicar mil aves, sendo este de R$37 para a 

primeira debicagem, aos 7 dias e R$75 para a segunda debicagem realizada 

aos 70 dias. 
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Para obtenção do preço pago por caixa de ovo, contendo 30 dúzias de 

ovos foram consultadas fontes confiáveis, bases de dados públicos como 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/ESALQ/USP). 

Na data de realização do experimento o preço pago ao produtor por caixa de 

ovo era de R$40,06. 

O método proposto para cálculo das margens brutas foi descrito por 

Vidal et al., 2014. As fórmulas utilizadas para os cálculos da margem bruta de 

comercialização (MB), da receita total (RT), do custo do tratamento (CT) de 

cada tratamento são apresentadas a seguir: 

 𝑀𝐵𝑖 = 𝑅𝑇𝑖 − 𝐶𝑇𝑖         (1) 

𝑅𝑇𝑖 = (𝑁𝑂𝑖)  × 𝑃𝐶𝐴𝑖 ÷ 360       (2) 

𝐶𝑇𝑖 = 𝐶𝑅𝑖 + 𝐶𝐷𝑖         (3) 

Em que, NOi é o número de ovos produzidos por ave PCAi, é o preço 

pago por caixa de ovos e a divisão por 360 para obter o preço por ovo do 

tratamento i, CRi é o custo da ração consumida pelas aves no período 

experimental do tratamento i, CDi é o custo dos procedimentos de debicagem 

do tratamento i. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

   Os resultados da estatística descritiva de desempenho, qualidade de 

ovos e canibalismo de poedeiras comerciais alimentadas com níveis 

crescentes de energia submetidas ou não à segunda debicagem estão 

apresentados na Tabela 2. Na Tabela 3, estão dispostos os resultados da 

análise de variância, já a Tabela 4, contém os resultados do teste de médias 

das debicagens dentro de cada nível de energia. 

 

Tabela 2- Resultados da análise estatística descritiva 

Variáveis N1 Médias  EPM C V Mínimo  Máximo 

Produção ovos (%) 80 95,59 0,020 2,12 88,63 98,64 

Consumo (g/ave/dia) 80 106 0,005 5,03 0,096 0,1187 

Massa de ovos (g/dia) 80 58,64 1,563 2,66 54,09 61,70 

Conversão Alimentar (kg/dz) 80 1,33 0,069 5,23 1,17 1,50 
Conversão Alimentar (kg/kg 
ovo) 80 1,81 0,096 5,30 1,61 2,05 

Peso do ovo (g) 80 61,36 0,958 1,56 58,95 63,56 

Altura do albúmen (mm) 80 7,78 0,205 2,64 7,26 8,19 

Cor 80 5,55 0,143 2,58 5,17 5,85 

Unidade Haugh 80 87,46 1,268 1,45 84,35 89,98 

Resistência da casca (kgf) 80 5,10 0,215 4,22 4,58 5,59 

Espessura da casca (mm)  80 0,45 0,007 1,59 0,43 0,46 

Canibalismo³ 80 1,09 2,311 102,11 0,00 25,00 
1N, número de unidades experimentais; EPM, erro padrão da média; CV, Coeficiente de 
variação. 
³ Calculado com base em distribuição binomial  
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Tabela 3 – Resultados da análise de Variância (ANOVA) 

Variáveis Energia Debicagem Energia*Debicagem 

Produção ovos (%) NS1 NS 2٭ 

Consumo (g/ave/dia) ٭٭ ٭٭ NS 

Massa de ovos (g/ave/dia) NS NS NS 

Conversão Alimentar (kg/dz) ٭٭ ٭٭ NS 
Conversão Alimentar (kg/kg 
ovo) ٭٭ ٭٭ NS 

Peso do ovo (g) NS ٭ NS 

Altura do albúmen (mm) NS NS ٭ 

Cor ٭ ٭٭ NS 

Unidade Haugh NS NS ٭ 

Resistência da casca (kgf) ٭٭ NS NS 

Espessura da casca (mm) ٭ ٭٭ ٭٭ 

Canibalismo NS NS NS 

¹NS, não significativo (p>0,05); ²٭, p<0,05; ٭٭, p<0,0001;  
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Tabela 4 Teste de médias das debicagens desdobrados em de cada nível de energia 

                                                  Níveis de EM (Kcal EM/ kg de ração) 

 Nº de 
debicagem 2600 

 
2700 

 
2800 

 
2900 

 
3000 

 

 
Produção ovos (%) 

D1¹ 95,41 A 96,45 A 95,41 A 93,84 B 95,95 A 

D2 96,54 A 95,67 A 95,49 A 96,52 A 94,57 A 

 
Consumo (g/ave/dia) 

D1 114,3 A 111,3 A 105,9 A 103,6 A 103,9 A 

D2 108,9 B 106,9 B 104,2 A 102,7 A 99,81 B 

 
Massa de ovos (g/dia) 

D1 58,56 A 59,26 A 59,07 A 57,63 A 59,09 A 

D2 58,94 A 59,44 A 57,96 A 58,93 A 57,52 B 

 
Conversão Alimentar por dúzia (kg/dz) 

D1 1,44 A 1,38 A 1,33 A 1,32 A 1,30 A 

D2 1,35 B 1,34 A 1,31 A 1,27 A 1,26 A 

 
Conversão Alimentar por massa (kg/kg ovo) 

D1 1,95 A 1,87 A 1,79 A 1,80 A 1,75 A 

D2 1,84 B 1,80 B 1,80 A 1,74 A 1,73 A 

 
Peso do ovo (g) 

D1 61,39 A 61,48 A 61,92 A 61,44 A 61,61 A 

D2 61,06 A 62,14 A 60,69 B 61,06 A 60,82 A 

 
Altura do albúmen (mm) 

D1 7,67 A 7,65 A 7,83 A 7,83 A 8,00 A 

D2 7,79 A 7,77 A 7,80 A 7,69 A 7,72 B 

     
Cor 

     D1 5,50 A 5,60 A 5,71 A 5,57 A 5,52 A 

D2 5,48 A 5,62 A 5,59 A 5,49 A 5,43 A 

 
Unidade Haugh 

D1 86,89 A 86,64 A 87,65 A 87,68 A 88,83 A 

D2 87,70 A 87,19 A 87,74 A 87,13 A 87,18 B 

 
Resistência da casca (kgf) 

D1 4,98 A 4,98 A 5,12 A 5,11 A 5,17 A 

D2 4,95 A 4,98 A 5,14 A 5,28 A 5,32 A 

 
Espessura da casca (mm) 

D1 0,45 A 0,44 B 0,44 B 0,44 B 0,45 B 

D2 0,45 A 0,45 A 0,45 A 0,45 A 0,46 A 

 
    Canibalismo      

D1 1,56 A 4,68 A 1,51E-09 A 1,56 A 3,12 A 

D2 1,51E-09 A 1,51E-09 A 1,51E-09 A 1,51E-09 A 1,51E-09 A 

¹D1, uma debicagem; D2, duas debicagens. 

 

 

 Para a produção de ovos houve interação entre nível de energia e 

debicagem (Tabela 3), em que observou-se apenas efeito para debicagem, 

dentro do nível 2900 kcal EM (p<0,05) (Tabela 4). A produção de ovos foi 2,7 

% menor, quando realizada apenas uma debicagem nesse nível de energia 

(Tabela 4). Os níveis de energia não afetaram a produção de ovos, que pode 
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ser justificado pela facilidade das aves em se adaptar a diferentes condições, 

sejam elas nutricionais, ambientais ou de manejo sem cessar a produção de 

ovos (Gráfico 1). O mesmo efeito foi observado por Peguri e Coon (1991) e Ost 

e Peixoto (1998), cujos estudos avaliaram dietas com nível energético de 2645 

a 2971 Kcal de EM/kg e 2650 a 2950 kcal EM/kg de ração, respectivamente, 

observaram que o aumento do nível energético da ração não propiciou 

diferença significativa na produção de ovos dessas aves. Já Xavier e Peixoto 

(1997) trabalharam com níveis de energia de 2650 a 2950 kcal EM/kg de ração 

e observaram um aumento no número de ovos produzidos apenas para os 

níveis intermediários, 2750 e 2850 kcal EM/kg de ração. Uma possível 

explicação seria o fato de que ocorre perda eficiência do uso de energia 

proveniente da dieta para produção de ovos com o aumento da densidade 

energética da dieta (PEGURI; COON, 1991). 

 

Gráfico 1 -  Efeito dos níveis de energia (Kcal EM/kg de ração) e frequência debicagem sobre 
a média de produção de ovos (%) 

 
 
 
 

O consumo de ração foi afetado significativamente pelo nível de energia 

e pela debicagem (Tabela 3). Houve um redução linear do consumo de ração 

com o aumento dos níveis de energia (Gráfico 2). Estes resultados se 

assemelham com os obtidos por Latshaw et al. (1990); Peguri e Coon (1991) e 

Wu et al. (2005). As poedeiras comerciais regulam, de forma inversamente 
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proporcional, o consumo de ração de acordo com o nível energético da dieta 

(SNETSINGER; ZIMMERMAN 1974).  

Nos níveis 2600, 2700 e 3000 kcal EM/kg de ração, os aves que foram 

submetidos a duas debicagens apresentaram menor consumo de ração 

quando comparado aos submetidas a apenas uma (Tabela 4). Este resultado 

se deve ao fato de que as galinhas debicadas uma única vez apresentam maior 

facilidade para apreensão de alimento, em consequência ao maior tamanho do 

bico. Este aspecto também facilitou a seleção da dieta pelas aves na busca de 

ingredientes de sua preferência e, consequentemente acabou contribuindo 

para maior desperdício. Comportamento similar foi observado por Li et al. 

(2013), ao estudarem o efeito de níveis de EM em rações para poedeiras semi-

pesadas. Este fato confirma a premissa anteriormente abordada, de que aves 

regulam seu consumo com base no aporte energético das rações para manter 

estáveis suas funções fisiológicas. Contudo, conforme descrito por Leeson e 

Summers (2005), tal mecanismo de regulação tem sua precisão alterada 

quando o fornecimento nos níveis de energia se encontra muito acima de 

requerimento da ave, o que torna o consumo de energia superior ao 

necessário. 

 

 

       
 

Gráfico 2 -  Efeito dos níveis de energia (kcal EM/kg de ração) e frequência debicagem sobre 
o consumo de ração (g/dia/ave) 

 
 

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000

D1-est. D2-est. D1-obs. D2-obs.

Y=0,1669 - 0,00002x 
R²=0.72 

 

Y=0,1875 - 0,00003x 
R²=0.71 

 



49 
 

Para a variável massa de ovos, não houve efeito de interação entre 

debicagem e nível de energia (Tabela 3), da mesma forma, não houve efeito 

isolado.de debicagem e nível de energia (Gráfico 3), o que se justifica pela 

ausência de efeito dessa característica sobre a produção e peso dos ovos. Os 

resultados assemelham-se aos encontrados pelos autores Ost e Peixoto 

(2000), que com níveis crescentes de EM de 2650, 2750, 2850 e 2950 Kcal em 

duas épocas do ano, não observaram diferença significativa para a massa de 

ovos. Já Xavier e Peixoto (1997), relatam que quando aumentados os níveis de 

EM em dois invernos subsequentes, obtém-se um efeito quadrático até o limite 

de 2850 Kcal EM/kg para a variável massa de ovos.  

 

 

Gráfico 3 -  Efeito dos níveis de energia (kcal EM/kg de ração) e debicagem sobre a Massa de 
ovos (g/ave/dia) 

 

 

Para conversão alimentar por dúzia e por massa de ovos observou-se 

efeito isolado do fator energia e fator debicagem com valor de p<0,0001 

(Tabela 3). Em ambas, os resultados mostram que com o aumento dos níveis 

de energia 2600 kcal de EM para 3000 kcal EM (Gráficos 4 e 5), a ingesta por 

ave reduz significativamente conforme o aumento dos níveis.  

No que diz respeito a conversão alimentar por dúzia, as aves debicadas 

uma vez reduziram o consumo médio por ave em 136 gramas de ração, e as 

debicadas duas vezes reduziram em 96 gramas. Já na conversão alimentar por 

massa de ovos, observou-se redução de 188 gramas de consumo de ração por 
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ave debicadas uma vez e de 112 gramas nas aves debicadas duas vezes. Tal 

fato justifica-se pelo fato destas variáveis serem índices razão-dependentes do 

consumo de ração, da massa de ovos e da produção de ovos. A redução 

observada no consumo de ração e a ausência de variação entre as médias de 

tratamentos para a variável massa de ovos e produção de ovos, justifica a 

redução no valor da conversão alimentar (kg/massa e kg/dúzia).  

Xavier e Peixoto (1997) e Ost e Peixoto (2000) observaram efeito 

significativo para a conversão alimentar por massa de ovos (P<0,05), na qual 

os aves apresentavam melhor conversão alimentar para os níveis 

intermediários de 2750 e 2850 Kcal EM/kg de ração e pior conversão nos 

níveis extremos de energia (2650 e 2950 Kcal EM/kg).  

Com relação a debicagem, as variáveis de conversão por dúzia e por 

massa de ovos, melhoraram quando as aves foram debicados duas vezes, 

comparado as aves debicadas uma única vez. 

 

 

Gráfico 4 -  Efeito dos níveis de energia (kcal EM/kg de ração) e debicagem sobre conversão 
alimentar por dúzia (kg/dúzia) 
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Gráfico 5 -  Efeito dos níveis de energia (kcal EM/kg de ração) e debicagem sobre conversão 
alimentar por massas de ovos (kg/kg ovo) 

 

 

Não houve interação para a variável peso do ovo, entretanto, apresentou 

um efeito significativo para debicagem com valor de p<0,05 (Tabela 3), não 

houve influência dos níveis de energia (Gráfico 6). Já com a realização da 

segunda debicagem, o peso dos ovos reduziu, comparado as aves debicadas 

uma única vez. Valkonen et al. (2008) também não encontraram diferença no 

peso dos ovos de poedeiras jovens alimentadas com rações contendo 

diferentes níveis de EM/kg de ração (2345 a 2629 kcal EM/kg). Moraes et al. 

(1991); Carrijo e campos (1992) e Attia et al. (1995) concluíram que o 

acréscimo de energia nas rações não aumentou o peso médio dos ovos. Dados 

controversos foram obtidos Peguri e Coon (1991), que verificaram que o 

aumento da energia das rações aumentou o peso dos ovos. 
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Gráfico 6 -  Efeito dos níveis de energia (kcal EM/kg de ração) e debicagem sobre o peso dos 
ovos (g) 

 

  

Na avaliação da altura do albúmen, observou-se um efeito de interação 

(Tabela 3), no qual um aumento linear na altura do albúmen foi observado com 

o aumento dos níveis de energia no grupo das aves debicadas uma única vez, 

comparado com as aves debicadas duas vezes (Gráfico 7). No nível de 3000 

kcal EM, as aves submetidas a duas debicagens apresentaram ovos menor 

altura de albúmen (Tabela 4), quando comparadas as aves debicadas um única 

vez. É possível que esta diferença estatística tenha ocorrido apenas no nível de 

3000 kcal, devido ao fato da altura do albúmen ser muito superior no grupo 

debicado uma única vez. Analisando-se o comportamento da reta dada pelo 

gráfico 7, infere-se que se os níveis fossem além de 3000 kcal EM/kg de ração, 

as debicagens iriam continuar apresentando diferença significativa, o que pode 

ser explicado pela capacidade das aves debicadas uma única vez 

selecionarem ingredientes que favoreçam o aumento do albúmen. 
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Gráfico 7-  Efeito dos níveis de energia (kcal EM/kg de ração) e debicagem sobre a altura de 
albúmen (mm) 

 

 

A coloração de gema apresentou efeito quadrático isolado tanto para os 

níveis de energia como para debicagem (Tabela 4), ou seja, foi diretamente 

influenciada pelo aumento do nível energético (p<0,001) da ração, assim como 

pela realização da segunda debicagem (p<0,05). A coloração da gema 

aumentou progressivamente conforme o aumento dos níveis de energia até o 

nível de 2800 kcal EM/ kg de ração, a partir do qual começou a diminuir, ainda 

que os níveis de energia aumentaram (Gráfico 8). Estes resultados corroboram 

com os de Gunawardana et al. (2008) que trabalharam com níveis de energia 

de 2751, 2784, e 2815 kcal EM/kg e encontraram melhoria na coloração das 

gemas com o aumento dos níveis de EM. Esses autores explicam que haveria 

uma melhor absorção das xantofilas (pigmentos da gema) por aves que se 

alimentam com rações ricas em óleos e/ou gorduras, devido à lipossolubilidade 

deste pigmento.  

A redução da coloração após o nível de 2800 kcal EM/kg de ração, é 

explicada pela redução do consumo de ração nesses maiores níveis de 

energia, e consequentemente pela menor ingestão de milho, que é um dos 

principais fontes de pigmento responsável pela coloração da gema. As aves 

submetidas a segunda debicagem apresentaram, em média, coloração de 

gema menor, o que é explicado pela facilidade de seleção por alimentos ricos 

em xantofilas, como o milho, feito pelas aves que foram debicadas apenas uma 

vez. 
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Y=-25,3102+0,02213x-3,95E-06x² 

R²=0.46 

 

 

 

Gráfico 8 -  Efeito dos níveis de energia (kcal EM/kg de ração) e debicagem sobre a cor da 
gema 

 

 

A unidade Haugh apresentou efeito de interação de nível de energia e 

debicagem (p<0,05), houve um aumento linear na unidade Haugh com o 

incremento dos níveis de energia, no grupo das aves debicadas uma vez, 

quando comparado com as aves debicadas duas vezes, que mantiveram o 

mesmo valor desta variável conforme os níveis de energia aumentaram 

(Gráfico 9).  

No nível de 3000 kcal EM observou-se uma queda do valor da unidade 

Haugh nas aves submetidas a segunda debicagem (Tabela 4), essa diferença 

estatística ocorreu apenas neste nível, possivelmente devido ao fato do valor 

da unidade Haugh, ser superior no grupo debicado uma única vez. 

Hipoteticamente, se os níveis fossem além de 3000 kcal EM/kg de ração, as 

debicagens iriam continuar tendo diferença estatística. Isso pode ser explicado 

pela capacidade das aves debicadas uma única vez selecionar ingredientes 

que favoreçam o aumento do albúmen (fração proteica), elevando assim o 

valor da unidade Haugh. Segundo Costa et al. (2004) os sólidos do albúmen do 

ovo são quase que totalmente proteicos e devido à grande demanda de 

proteína e aminoácidos, a carência destes resultaria num decréscimo da 

quantidade de albúmen e consequentemente do tamanho do ovo. 
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Y=73,7763+0,000491

7x R²=0.57 

 

Gráfico 9 -  Efeito dos níveis de energia (kcal EM/kg de ração) e debicagem sobre a unidade 
haugh (UH) 

    

 

A resistência da casca apresentou efeito isolado para o nível de energia 

(p<0,001) (Tabela 3), ou seja, quanto maiores os níveis de energia maior a 

resistência da casca do ovo, nas aves submetidas a uma ou duas debicagens 

(Gráfico 7). Estes resultados não estão de acordo com Colvara et al. (2002), 

que ao trabalharem com níveis de energia de 2700 a 3000 kcal EM/kg de 

ração, não encontrou diferenças na resistência da casca dos ovos. Da mesma 

forma Valkonen et al. (2008), não encontraram diferenças na resistência de 

casca entre os níveis 2390 a 2629 Kcal de EM/kg de ração. 
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Y=2,1958+0,001051x 

R²=0.62 

 

 

Gráfico 10 -  Efeito dos níveis de energia (kcal EM/kg de ração) e debicagem sobre resistência 
da casa (kgf) 

 

A espessura de casca apresentou efeito de interação (p<0,05) (Tabela 

3), no qual, o aumento da espessura do ovo nos níveis 2700, 2800, 2900 e 

3000 kcal EM nas aves submetidas a segunda debicagem (Gráfico 8), já no 

nível de 2600 a debicagem não demonstrou diferença estatística. Observou-se 

maior espessura da casca conforme o aumento dos níveis de energia nas aves 

submetidas a segunda debicagem, isso é justificado pelo fato das aves 

debicadas duas vezes terem dificuldades de seleção de alimento, garantindo a 

ingestão dos demais ingredientes de forma homogênea. Destarte, obtiveram 

uma melhor espessura, uma vez que as aves debicadas uma vez, 

provavelmente deixaram de lado a fonte de cálcio (calcário grosso), devido a 

sua baixa palatabilidade e por não se sentirem atraídas, pela característica 

visuais da matéria prima. Discordando ao resultado deste trabalho, Faria et al. 

(2000) utilizaram níveis de energia de 2900 a 3100 kcal EM/kg de ração e não 

encontraram melhora na espessura de casca com o aumento dos níveis. Da 

mesma forma, Colvara et al. (2002) não encontraram diferenças na espessura 

da casca dos ovos entre os níveis 2700 a 3000 kcal EM/kg de ração 
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Y= 0,4064 + 0,000018x 

R²=0,40 

Gráfico 11 - Efeito dos níveis de energia e debicagem sobre a espessura da casca 

 

 
 Com relação ao canibalismo, não houve efeito tanto para o nível de 

energia quanto para debicagem (p>0,05) (Tabela 3). Devido ao efeito limitante 

ao consumo de ração causado pelo aumento do teor de energia, 

hipoteticamente esperava-se uma maior incidência de canibalismo em aves 

que consumiam ração com elevado teor de energia, uma vez que estas 

reduziram o consumo de ração e desta forma teriam mais tempo para agredir 

umas às outras, ao contrário do que se esperaria nas aves que consumiram 

ração com menor teor energético que por sua vez passariam mais tempo se 

alimentando e devido ao menor tempo livre haveria menor incidência de 

canibalismo. Com relação a debicagem esperava-se que as aves debicadas 

uma vez tivessem uma maior predisposição ao canibalismo, comparadas com 

as aves debicadas duas vezes. Porém não houve efeito significativo devido a 

porcentagem de canibalismo ser muito baixa 1,1% do total de aves (n=640), 

isso indica que a linhagem utilizada não é agressiva, salientando que a prática 

de debicagem é dispensável, quando avaliada a questão do canibalismo. 

 

 

7.1 Análise econômica 
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a Relação CT/RT. Os resultados estão expressos em função do número de 

debicagens realizadas e dos níveis de EM utilizados nesse experimento. Os 

valores estão apresentados em dólar a conversão de reais para esta moeda foi 

realizada de acordo com a série histórica de 10 anos entre os anos de 2005 a 

2015, sendo o valor médio obtido R$3,41. 

 

Tabela 5 - Indicadores econômicos: custo total de produção (CT), receita total (RT), margem 
bruta de comercialização (MB), relação CT/RT, por ave alojada 

 
Variáveis CT RT MB CT/RT 

Debicagem D1 5,733 A 6,04 0,278 B 0,950 A 

(D) D2 5,340 B 6,04 0,689 A 0,880 B 

 
2600 5,296 6,04 0,744 0,870 

 
2700 5,425 6,04 0,621 0,890 

Nível de EM 2800 5,598 6,02 0,410 0,930 

(N) Kcal 2900 5,628 6,09 0,363 0,940 

 
3000 5,733 6,02 0,275 0,950 

EPM 
 

0,105 0,034 0,119 0,005 

 
N <0,0001 0,3432 <0,0001 <0,0001 

P Valor D <0,0001 0,9301 <0,0001 <0,0001 

 
N*D <0,0660 0,1025 0,0627 0,0647 

Valores expressos em US Dólar, no qual US$1,00 = R$3,41 valor médio obtido de acordo com 
a série histórica do dólar entre o período de 2005-2015. *Valor de P significativo (p<0,05) 
EPM= erro padrão da média. 

 

 Para a variável custo total, houve efeito significativo isolado para a 

debicagem e nível de energia (Tabela 5), sendo que quando realizada apenas 

uma debicagem o custo total de produção por ave foi significativamente maior, 

comparado com o custo total por aves debicados duas vezes. A diferença de 

custo entre o grupo debicado uma vez sobre o grupo debicado duas vezes foi 

de US$0,393. O aumento do custo total dos aves debicados uma vez, é 

explicado devido o maior consumo de ração pelos mesmos ou pelo aumento de 

desperdício. Segundo estudo feito Davis et al. (2004), o grupo não debicado 

apresentou maior consumo, que pode ser justificado pelo aumento do 

desperdício de ração pelas aves. Os autores comprovaram que a debicagem 

reduziu o custo com alimentação e aumentou o lucro líquido, visto que as aves 

debicadas apresentaram um melhor uso da ração ou desperdiçaram menos. 
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  O custo total de produção por ave, aumentou linearmente de acordo com 

a elevação do teor energético da dieta (Tabela 5 e Gráfico 12), resultado já 

esperado visto que o ingrediente óleo de soja foi acrescentado de forma 

gradativa na dieta com intenção de aumentar a densidade energética, desta 

forma o custo total da dieta aumentou de acordo com a sua inclusão, umas vez 

que as dietas eram isonutricionais e apenas a proporção de óleo e inerte 

(serragem) se alteravam.  

Este resultado mostra que apesar do consumo de ração pelas aves 

reduzir significativamente com o aumento dos níveis de EM, Tem-se uma falsa 

impressão de redução dos custos. Na realidade o custo total de produção foi 

superior nas dietas com elevado teor energético, sendo a diferença de custo 

entre o nível mais alto 3000 kcal EM/kg de ração para o nível mais baixo de 

2600 kcal EM/kg de ração foi de US$0,437 por ave, comprovando que o 

aumento do teor energético da dieta aumenta de forma significativa o custo 

total de produção. 

Um estudo feito por Rabello et al. (2007), mostrou que a utilização de 

óleo de soja em níveis crescentes aumenta o custo total da ração, no qual o 

custo da ração aumentou R$3,1 centavos para o nível com maior inclusão. 

Estes resultados foram semelhantes ao encontrado por Ribeiro et al. (2013), 

que observaram que o aumento de energia na dieta de 2700 para 3000 kcal de 

EM/kg de ração, elevou os custos de produção da caixa contendo 30 dúzia de 

ovos, sendo a diferença de custo entre o nível mais alto para o nível mais baixo 

foi de R$1,77. 
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Gráfico 12 - Efeito dos níveis de EM (kcal/kg de ração) sobre o custo total de produção por ave 

 

 

 

 A receita total não foi afetada pela debicagem e nível de EM (Tabela 5), 

este resultado é explicado pelo fato de que a produção de ovos das aves não 

foi alterada por nenhum fator estudado. 

A margem bruta de comercialização dos ovos foi significativamente 

maior no grupos de aves debicados duas vezes (Tabela 5), no qual obteve-se 

uma diferença de US$0,411 por ave comparado com o grupo debicado uma 

vez. Isto pode ser explicado pelo fato de que as aves debicadas uma vez 

tiveram maior consumo de ração, provavelmente por maior desperdício de 

mesma. 

 O aumento do nível de energia na dieta teve um efeito significativo sobre 

a margem bruta de comercialização dos ovos (Tabela 5), reduzindo de forma 

linear (Gráfico 10), sendo que a diferença entre o menor nível de energia (2600 

kcal EM/kg) para o maior nível (3000 Kcal EM/kg) foi de US$0,469 por ave. Em 

estudo feito por Santos et al. (2011), comparando duas inclusões de óleo (2 e 

4%), foi observado que a margem bruta foi maior nas dietas com inclusão 

menor de óleo, da mesma forma a melhor resposta econômica da produção de 

ovos foi obtida pelas aves que consumiram dieta com a menor inclusão de 

óleo.  
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Gráfico 13 -  Efeito dos níveis de EM (kcal/kg de ração) sobre a margem bruta de 
comercialização de ovos por ave 

 

 

A relação entre o custo total de produção sobre a receita total, 

apresentou efeito significativo para debicagem e nível de energia, sendo que o 

grupo debicado duas vezes teve uma maior porcentagem de lucratividade 

sobre o grupo debicado uma vez. Com relação aos níveis de energia, estes 

tiveram uma redução linear da porcentagem de lucratividade, conforme os 

níveis de energia aumentaram (Gráfico 11). 

   

Gráfico 14 -  Efeito dos níveis de EM (kcal/kg de ração) sobre a relação do custo total de 
produção sobre receita total (CT/RT) por ave 
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Diante do exposto, é notável a importância da análise econômica dos 

níveis de energia na dieta e debicagem para produção de ovos. A partir dela, o 

produtor detecta os pontos fracos e em seguida, concentra esforços com 

medidas gerenciais no intuito de obter lucro e minimizar os custos. 
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8 CONCLUSÃO  

 

 

 Os resultados deste estudo demonstraram que o nível de energia mais 

baixo na dieta pode ser utilizado sem prejuízos no desempenho, qualidade de 

ovos e não influenciou na frequência de canibalismo. No que se refere ao 

manejo de debicagem, constatou-se que, com a utilização de apenas uma 

debicagem, não há prejuízo no desempenho, qualidade de ovos e frequência 

de canibalismo. Entretanto, do ponto de vista econômico, existe a necessidade 

da realização da segunda debicagem já que ocorre uma redução dos custos de 

produção. 
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