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RESUMO 

LEITE, B. G. S. Fibra na dieta de poedeiras comerciais. [Fiber in the diet of 

commercial laying hens]. 2018. 47 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São 

Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da inclusão de fibra na dieta 

de poedeiras comerciais. Para tanto, foram utilizadas 416 poedeiras 

comerciais, da linhagem Lohmann LSL, distribuídas em um delineamento 

inteiramente casualizado em quatro tratamentos com 13 repetições de oito 

aves em cada unidade experimental. Os níveis de fibra estudados consistiram 

em dietas com a inclusão de 0,0; 0,2; 1,0 e 2,0% de uma fonte comercial de 

fibra. O período experimental foi conduzido da 24ª a 40ª semana de idade das 

poedeiras, totalizando quatro ciclos de 28 dias cada. Os dados de desempenho 

produtivo (produção de ovos, consumo de ração, peso e massa de ovos, 

conversão alimentar por dúzia e por massa de ovos e percentagem de ovos 

vendáveis) e a qualidade de ovos (resistência da casca, coloração da gema, 

altura de albúmen, unidade Haugh e espessura de casca) foram avaliados ao 

final de cada ciclo de 28 dias. No final do experimento, uma ave por unidade 

experimental foi separada, para a obtenção dos dados de morfometria 

intestinal, em que foi retirado o trato intestinal para as avaliações de peso de 

moela, comprimento de intestino e altura das vilosidades e profundidade de 

cripta dos segmentos (duodeno, jejuno e íleo).  Os dados experimentais do 

desempenho produtivo obtidos pela média do período experimental foram 

utilizados para a realização da análise econômica. Observou-se que no 

desempenho produtivo, os níveis de inclusão de 1,0 e 2,0% de fibra na dieta 

promoveram efeito significativo positivo sobre o peso e massa de ovos. Na 

qualidade de ovos os diferentes níveis de fibra apresentaram melhora sobre a 

resistência e espessura de casca. Na análise de morfometria intestinal 

observou que as aves alimentadas com diferentes níveis de fibra na dieta 

obtiveram maior comprimento de intestino, maior altura de vilosidade no jejuno 

e melhor relação altura da vilosidade:profundidade de cripta no íleo. Em 

relação à análise econômica o nível de inclusão de 0,2% de fibra na dieta 

obteve resultados iguais aos da dieta controle sobre custo total, custo total por 



 
 

ave e entre o custo total sobre a renda total. Concluindo-se que a inclusão de 

1,0 e 2,0% de fibra na dieta de poedeiras pode causar efeitos positivos sobre 

os parâmetros de desempenho produtivo, qualidade de ovos e no 

desenvolvimento da mucosa intestinal. E pelo ponto de vista econômico a 

inclusão de 0,2% de fibra na dieta é mais viável. 

 

Palavra-chave: Desempenho. Morfometria Intestinal. Qualidade de ovos. 

Viabilidade Econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

LEITE, B. G. S. Fiber in the diet of commercial laying hens. [Fibra na dieta 

de poedeiras comerciais]. 2018. 47 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São 

Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of fiber inclusion on the diet of 

laying hens. Therefore, 416 commercial laying hens of the Lohmann strain were 

distributed in a completely randomized design in four treatments with thirteen 

replicates of eight birds per experimental unit. The fiber levels studied consisted 

of diets with inclusion of 0,0; 0.2; 1,0 and 2,0% from a commercial source of 

fiber. The trial was conducted from the 24th to 40th week of birds’ age, totaling 4 

cycles of 28 days each. The data of productive performance (egg production, 

feed intake, egg weight and mass, feed conversion per dozen and egg mass 

and percentage of salable eggs) and egg quality (eggshell strength, yolk color, 

albumen height, Haugh unit and eggshell thickness) were evaluated at the end 

of each 28-day cycle. At the end of the experiment, one bird per experimental 

unit was separated to obtain the intestinal morphometry data, in which the 

intestinal tract was removed for gizzard weight, intestine length and villus height 

and crypt depth of the segments (duodenum, jejunum and ileum). The 

experimental data of the productive performance obtained by the mean of the 

experimental period were used for the accomplishment of the economic 

analysis. It was observed that in the productive performance, inclusion levels of 

1,0 and 2,0% of dietary fiber promoted a significant effect on egg weight and 

egg mass. In the egg quality the different levels of fiber presented improvement 

on the resistance and thickness of the shell. In the analysis of intestinal 

morphometry, it was observed that the birds fed different levels of fiber in the 

diet obtained a longer intestine length, a higher villus height in the jejunum and 

a better villus height ratio: crypt depth in the ileum. Regarding the economic 

analysis, the inclusion level of 0.2% fiber in the diet obtained results equal to the 

control diet over feeding cost, feeding cost per bird and between feeding cost 

over total revenue. It was concluded that the inclusion of fiber in the laying diet 

can cause positive effects on parameters of productive performance, egg 



 
 

quality and intestinal mucosa development. And from the economic point of 

view the inclusion of 0.2% fiber in the diet is more viable. 

Keyword: Economic Viability. Egg quality. Intestinal Morphometry. Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Galpão experimental................................................................. 25 

Figura 2. Linhagem.................................................................................. 26 

Figura 3. Unidade experimental............................................................... 26 

Figura 4. Qualidade externa e interna dos ovos...................................... 29 

Figura 5. Morfometria intestinal................................................................ 30 

Figura 6. Fotomicrografia dos segmentos................................................ 31 

Figura 7.  Altura da vilosidade e profundidade de cripta........................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

1. Composição nutricional das dietas experimentais............................... 27 

2. Desempenho produtivo de poedeiras comerciais alimentadas com 

diferentes níveis de fibra sobre as características de produção de 

ovos (PO), peso do ovo (peso), massa do ovo (MO), consumo de 

ração (CR), conversão alimentar por dúzia (CA/dúzia), conversão 

por massa de ovo (CA/MO) e ovos vendáveis (OV)............................. 

34 

3. Qualidade de ovos de poedeiras comerciais alimentadas com 

diferentes níveis de fibra sobre as características de altura de 

albúmen (AA, mm); coloração da gema (CG); unidade Haugh (UH); 

resistência da casca (RC, kgf) e espessura da casca (EC, 

mm)....................................................................................................... 

35 

4. Morfometria intestinal de poedeiras comerciais alimentadas 

diferentes níveis de fibra sobre as características de peso da moela 

(PM, g), comprimento do intestino (IN, cm), altura da vilosidade (AV), 

profundidade de cripta (PC) e a relação entre a altura de vilosidade e 

profundidade de cripta (AV:PC)............................................................ 

37 

5. Análise econômica da produção de ovos de poedeiras comerciais 

alimentadas com diferentes níveis de fibra......................................... 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 16 

2 REVISÃO DE LITERATURA ...................................................................... 18 

2.1 Caracterização da Fibra ...................................................................... 18 

2.2 Trato Gastrointestinal das aves ........................................................... 20 

2.3 Efeitos da inclusão de fibra na dieta de poedeiras .............................. 22 

3 MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................... 25 

3.1 Desempenho Produtivo ....................................................................... 28 

3.2 Qualidade de Ovos.............................................................................. 29 

3.3 Morfometria Intestinal .......................................................................... 30 

3.4 Análise Econômica .............................................................................. 32 

3.5 Análise Estatística ............................................................................... 33 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................. 34 

5 CONCLUSÃO ............................................................................................ 40 

6 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 41 

7 ANEXO ...................................................................................................... 47 

7.1 ANEXO A: Certificado do Comitê de Ética .......................................... 47 

 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

A avicultura de postura representa um dos setores mais desenvolvidos 

no agronegócio brasileiro. Em 2017, o Brasil produziu mais de 39 bilhões de 

ovos, com 99,57% desta produção sendo destinada ao mercado interno, e 

apresentou um consumo per capita de 190 ovos/habitantes/ano (ABPA, 2017). 

Esta produtividade tem sido resultado ao progresso apresentado no sistema de 

produção, principalmente as melhorias na genética, manejo e nutrição. 

Vários estudos vêm sendo realizados para tornar o sistema produtivo 

mais eficiente. Um dos pontos é a formulação de dietas balanceadas visando 

uma produção economicamente competitiva. Entretanto, para que isso ocorra 

são necessários que sejam atendidos todos os requerimentos nutricionais 

destas aves, para então expressar o seu potencial genético. 

Por muito tempo a fibra foi considerada apenas como um componente 

alimentar sem valor nutritivo, que favorecia o peristaltismo no trato digestivo 

(POURCHET-CAMPOS, 1990), e um nutriente indesejável na dieta dos 

monogástricos, sendo relatados os efeitos negativos de sua presença, como 

seu efeito diluidor de energia. Porém, esses efeitos poderiam estar 

relacionados às metodologias que subestimaram a quantidade real de fibra 

presente nos alimentos estudados e, por consequência, as quantidades 

realmente adicionadas nas dietas acabaram por ser altas. Quando 

determinadas de forma correta e adicionadas em quantidades adequadas os 

efeitos da fibra podem ser benéficos aos animais. 

A fibra é derivada da parede celular das plantas e insuficientemente 

digerida pelo trato digestivo dos animais (HÁ et al., 2000), e é o principal 

substrato para a fermentação bacteriana (ARAÚJO e SILVA, 2008a). Como a 

fibra interage com a mucosa e a microflora, possui um papel importante no 

controle da saúde intestinal do animal (MONTAGNE et al., 2003), 

Trabalhos recentes vêm demonstrando a importância da fibra na 

alimentação de monogástricos, através de efeitos benéficos sobre o aparelho 

digestório, regularizando o trânsito intestinal, reduzindo a consistência do bolo 

fecal e melhorando a fermentação do conteúdo intestinal (CATALANI et al., 

2003). Outras pesquisas mostraram resultados positivos, uma vez que a 
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inclusão de fibra pode trazer benefícios no desenvolvimento do trato digestório 

na fase de desenvolvimento e, consequentemente, proporcionar maior 

capacidade de consumo de ração durante a fase de produção (HETLAND et 

al., 2003; POTTGUETER, 2011). Além disso, é capaz de melhorar a 

digestibilidade dos nutrientes, a partir do desenvolvimento dos órgãos 

digestivos, promovendo a saúde do trato gastrointestinal e melhorando o 

desempenho dos animais (AMERAH et al., 2009; JIMENEZ-MORENO et al., 

2009; GONZÁLEZ-ALVARADO et al., 2007). 

Entretanto, apesar de sua relevância, pouca importância tem sido 

atribuída à fibra na nutrição de poedeiras na fase de produção, não havendo 

recomendações mínimas de teores de fibra nos manuais das linhagens ou nas 

tabelas de instituições de pesquisa. Desta forma, é indispensável mais estudos 

para elucidar quais são seus reais efeitos e recomendar um nível de inclusão 

para obter esses benefícios. Sendo assim, objetivou-se avaliar o efeito da 

inclusão de fibra na dieta de poedeiras leves no período de 24 a 40 semanas 

de idade, sobre as características de desempenho produtivo, qualidade dos 

ovos, morfometria intestinal e viabilidade econômica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Caracterização da Fibra 

 

A definição da fibra, do ponto de vista da morfologia vegetal, 

corresponde aos componentes estruturais das plantas e do ponto de vista 

nutricional à fração do alimento não digerida por enzimas secretadas pelo trato 

digestório dos animais (AACC, 2001).  

A fibra é um agregado de compostos heterogêneos (polissacarídeos não 

amiláceos e oligossacarídeos), com sua origem associada na parede celular 

das plantas (MORGADO e GALZERENO, 2008). São resistentes à digestão 

enzimática no trato gastrointestinal dos humanos e animais, chegando até o 

colo intacto e servindo como substrato para a fermentação bacteriana (VAN 

SOEST et al., 1991; BACH KNUDSEN, 2001; MONTAGNE et al., 2003; 

THEUWISSEN e MENSINK, 2008). Ao chegar ao colo, a fibra é fermentada 

pelas bactérias locais (THEUWISSEN e MENSINK, 2008), contribuindo com a 

produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), predominantemente 

acetato, proprionato e butirato, além de água (H2O) e vários gases, como 

dióxido de carbono (CO2), hidrogênio  (H2) e  metano (CH4) (MONTAGNE et al., 

2003).   

Os AGCC atuam como fonte de energia para a mucosa intestinal (FOOD 

INGREDIENTS BRASIL, 2008) e possuem funções específicas no organismo: 

o proprionato é capaz de reduzir o pH no colo, manter o equilíbrio da microflora 

intestinal, estimular a absorção de sódio e água e é transformado em glicose 

no fígado; o butirato aumenta o fluxo sanguíneo, a produção de muco, estimula 

a proliferação celular epitelial e é a principal fonte de energia para os 

colonócitos; e o acetato serve como fonte de energia para o tecido muscular e 

estimulação da produção de secreção pancreática e outros hormônios 

(DAVIDSON, 1998; CATALANI et al., 2003; MONTAGNE et al., 2003). 

As fibras também podem causar aumento do volume do bolo alimentar, 

proporcionando sensação de saciedade devido à dilatação da parede 

estomacal e interferindo na disponibilidade dos demais nutrientes (FIETZ e 

SALGADO, 1999; TROMBETA e GUTKOSKI I, 1999; SANTOS JUNIOR, 2003; 

SILVA et al., 2012). São divididas em duas frações em função de seu efeito 
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fisiológico ou solubilidade em água: fibra solúvel e fibra insolúvel (MONTAGNE 

et al., 2003). 

A fração insolúvel da fibra é formada por celulose, hemicelulose e lignina 

e se diferencia da fração solúvel, que é constituída por pectinas, mucilagens e 

alguns tipos de polissacarídeos e hemiceluloses de reserva da planta 

(THEUWISSEN e MENSINK, 2008; MORGADO e GALZERANO, 2008). 

A fibra pode ser considerada um nutriente ou um fator antinutricional 

dependendo da sua solubilidade, uma vez que a fibra solúvel tem grande 

capacidade de absorver água e formar substância gelatinosa no trato 

gastrointestinal, aumentando a viscosidade da digesta, prejudicando na mistura 

do alimento ingerido com os sucos digestivos e ao acesso das enzimas aos 

nutrientes do alimento, inibindo a digestão e absorção desses nutrientes. A alta 

viscosidade afeta o consumo de ração em decorrência da redução da 

velocidade de passagem da digesta e, com isso, exerce uma influência 

considerável sobre a microflora intestinal (PALENZUELA, et al., 1998; 

ARRUDA et al., 2003; HETLAND et al., 2004; VAN KRIMPEN, 2009). 

A fibra insolúvel não está relacionada a esses efeitos antinutricionais por 

não apresentarem capacidade de retenção de água. Alguns trabalhos têm 

demonstrado efeitos positivos na alimentação de aves, por ter uma melhor 

digestibilidade do amido e da proteína, provavelmente devido à capacidade da 

fibra de se acumular na moela, considerado um órgão importante no processo 

de regulação da taxa de passagem da digesta e na digestão dos nutrientes no 

intestino. Outros estudos mostraram indícios que dietas ricas em fibra insolúvel 

previnem a ocorrência de canibalismo em poedeiras. A hipótese é que com o 

aumento da velocidade de passagem da digesta, as aves passassem mais 

tempo se alimentando e menos tempo bicando umas às outras. Outra diferença 

relevante, é que a fibra insolúvel não é degradada pela fermentação 

bacteriana, não exercendo influência sobre a microflora intestinal (LANGHOUT, 

1998; HETLAND et al., 2004). 
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2.2  Trato Gastrointestinal das aves 

 

Para que as poedeiras tenham um bom desempenho produtivo é 

necessário que estas recebam quantidades adequadas de nutrientes nas 

dietas e que estas sejam devidamente processadas, digeridas e absorvidas 

(MAIORKA et al, 2000). Uma vez, que as exigências das poedeiras comerciais 

são especificadas em quantidades de nutrientes diários, e estas estão sujeitas 

a uma série de fatores que podem afetar as suas necessidades em nutrientes 

(MAZZUCO, 2014).  

Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o sistema digestório 

da ave apresente características estruturais funcionais que possibilitem desde 

a ingestão e a passagem do alimento até a sua absorção (BOLELI et al., 2002). 

Uma vez, que o trato gastrointestinal das aves é um tubo oco e fibromusculoso 

que se estende até a cloaca e possui algumas estruturas acessórias, 

desempenhando funções como a ingestão, trituração, digestão e absorção de 

nutrientes (REECE, 2006 e ARTONI, 2004). 

Na produção avícola, um dos maiores desafios é a manutenção da 

integridade da mucosa intestinal e do equilíbrio da microbiota (LIMA, 2010). O 

trato gastrointestinal das aves possui uma microbiota natural composta por 

muitas espécies de bactérias, protozoários e fungos em equilíbrio entre si, 

sendo tão necessária quanto benéfica, pois o desequilíbrio, em favor das 

bactérias indesejáveis, pode resultar em danos na mucosa intestinal e 

prejuízos na absorção dos nutrientes da ração, comprometendo dessa forma o 

desempenho produtivo (LODDI, 2003). 

Para Maiorka et al. (2000), o estudo da mucosa intestinal é um aspecto 

extremamente relevante na fisiologia da digestão, pois nesse local ocorre 

grande exposição a agentes que estão presentes no lúmen digestivo a partir do 

início da ingestão, digestão e absorção de nutrientes. A mucosa tem 

crescimento contínuo e é afetada não apenas pelos hormônios metabólicos 

como: insulina, hormônio de crescimento, tiroxina e glicocorticoides, mas 

também por fatores relacionados ao alimento, como: características físicas e 

químicas dos nutrientes e da microflora intestinal. Desta forma, o 

desenvolvimento da mucosa intestinal depende tanto de fatores endógenos 

como exógenos. 
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O intestino é a porção mais longa do sistema digestório (BOLELI et al., 

2002), e é onde ocorre a digestão do alimento e absorção dos nutrientes do 

processo digestivo (CUNNINGHAM, 2004). Pode ser dividido em duas partes 

distintas: o intestino delgado que é composto pelos segmentos (duodeno, 

jejuno e íleo) e o intestino grosso que é pequeno e compreende os cecos, colo 

e cloaca (BACHA e BACHA, 2000).  

O comprimento do intestino vai variar com o tipo de espécie, por 

exemplo, o intestino das aves é relativamente mais curto comparado com os 

dos mamíferos (DENBOW, 2000). O comprimento e o diâmetro do intestino 

podem variar de acordo com diversos fatores, tais como: tipo da dieta, 

presença de aditivo alimentar adicionado à ração, presença de microbiota 

bacteriana, incidência de doenças entéricas e o desenvolvimento corporal da 

ave (ITO et al., 2004). E segundo Macari et al. (1994), há uma considerável 

variação com comprimento do intestino das aves, de acordo com a o tipo de 

alimentação oferecida. 

Segundo Vieira (2002), sob o ponto de vista digestivo e absortivo, o 

duodeno é o local de mistura do alimento com secreções digestivas e alcalinas, 

enquanto o jejuno é o local em que a maior parte da digestão e absorção 

ocorre. Rutz (2002) complementa essa ideia mostrando que grandes 

carreadores de membrana estão localizados no íleo, implicando ser esse o 

local de maior absorção de aminoácidos. 

A mucosa do intestino delgado apresenta muitas dobras microscópicas 

que são denominadas vilosidades ou vilos, que proporcionam um aumento na 

superfície interna do órgão, ou seja, na área de digestão e absorção intestinal 

(BOLELI et al., 2002). As vilosidades são estruturas muito importantes no 

intestino delgado, envolvidas principalmente na absorção de nutrientes 

(MAZZUCO, 2014) e são constituídos por três tipos de células funcionalmente 

distintas: os enterócitos, as células caliciformes e as células enteroendócrinas 

(EROSCHENKO, 2008).   

Os enterócitos são as células que respondem pela digestão final do 

alimento e pelo transporte dos nutrientes até o lúmen. As células caliciformes 

são secretoras de glicoproteínas, com a função de proteger o epitélio intestinal 

da ação de enzimas digestivas e efeitos abrasivos da digesta. E as células 
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enteroendócrinas são as produtoras de hormônios peptídicos como gastrina, 

secretina, colecistoquinina e monoaminas biogênicas, substâncias essas que 

participam da regulação da digesta, absorção e utilização de nutrientes 

(MAIORKA, 2000). 

Já a profundidade de cripta é um indicativo do nível da hiperplasia das 

células epiteliais, o que está relacionado, entre outros fatores, com a magnitude 

da zona de extrusão das vilosidades e o grau de antigenicidade dos 

componentes da ração. Portanto, a relação desejável entre as vilosidades e as 

criptas ocorre quando as vilosidades se apresentam altas e as criptas rasas, 

pois quanto maior a relação da altura da vilosidade:profundidade da cripta, 

melhor será a absorção de nutrientes e ocorrerá menores perdas energéticas 

com a renovação celular (ARRUDA et al., 2008). 

 

 

2.3 Efeitos da inclusão de fibra na dieta de poedeiras 

 

A exigência de fibras para um bom desenvolvimento e fisiologia do trato 

digestório depende muito do tipo e idade das aves (GONZÁLEZ-ALVARADO et 

al., 2010), da fonte de fibra utilizada, especialmente sua solubilidade 

(JIMÉNEZ-MORENO et al., 2011; MATEOS et al., 2012). 

 A fibra dietética pode influenciar na morfologia e fisiologia do trato 

gastrointestinal (AMERAH et al., 2007), modificando a estrutura física e química 

da digesta (JIMENEZ-MORENO et al., 2009). Desta forma, a fibra na dieta é 

capaz de interferir no tamanho dos órgãos, no consumo de ração, na 

digestibilidade dos nutrientes e no desempenho dos animais (HETLAND et al., 

2003; AMERAH et al., 2009).    

De acordo com Mateos et al. (2012), a inclusão de até 3% de fonte de 

fibra insolúvel em rações à base de milho e farelo de soja para frangos de corte 

e poedeiras pode melhorar o desenvolvimento do trato digestório e o 

desempenho das aves. Resultados semelhantes de pesquisas realizadas por 

Scheideler et al. (1998), que observaram que a adição de fibra pela inclusão de 

aveia na ração de frangas teve efeitos positivos no desenvolvimento dos 

órgãos do trato digestório, na digestão de nutrientes e na eficiência alimentar. 
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Em estudo realizado por Araújo et al. (2008b), utilizando quatro níveis de 

trigo (0, 3, 6 e 9%) nas rações de poedeiras na fase de produção, observaram 

que o consumo de ração, peso final das aves, produção de ovos, peso e massa 

dos ovos e a conversão por dúzia e massa de ovos não foram afetados pela a 

inclusão de até 9% de farelo de trigo. 

 De acordo com Hetland et al. (2003), a fibra insolúvel na ração de 

poedeiras têm demostrado resultados positivos, com a inclusão de trigo inteiro 

e raspas de madeira na dieta de aves entre 15 a 29 semanas de idade, 

verificaram que a fração insolúvel da fibra estimulou o desenvolvimento da 

moela e aumentou a concentração de fibra e o teor de ácidos biliares, 

melhorando a digestibilidade do amido. Estudos semelhantes ao de González-

Alvarado et al. (2007), também observaram que a inclusão de fibra na ração 

aumenta o pH e tamanho da moela, bem como o tamanho do intestino. Dada a 

importância desse órgão ao bom funcionamento do aparelho digestivo, já que, 

moelas bem desenvolvidas e mais uniformes estão associadas a baixas 

ocorrências de distúrbios entéricos, resultando na saúde das aves, melhora no 

desempenho produtivo e bem-estar dos animais (MATEOS et al., 2012). E 

estudos realizados por Amaral (2014), que incluiu farelo de trigo, casca de soja 

e feno de tifton na dieta de poedeiras entre 12 a 30 semanas de idade, verificou 

que o teor de fibra na ração, principalmente a fração insolúvel da fibra, 

estimulou o desenvolvimento da moela e aumentou a cor da gema dos ovos. 

A presença da fibra na dieta melhora a digestibilidade do amido e da 

gordura, através do estimulo da atividade da moela, aumentando o refluxo da 

digesta do duodeno para a moela, e assim aumentando a secreção de alfa-

amilase e ácidos biliares (HETLAND et al., 2003). Quando ocorre redução da 

fibra na dieta o tamanho e o conteúdo da moela são afetados pela falta de 

estímulo e consequentemente compromete o desenvolvimento do trato 

gastrointestinal (HETLAND et al.,  2004). 

Pesquisas recentes (GONZÁLEZ-ALVARADO et al., 2007;  AMERAH et 

al., 2009; JIMÉNEZ-MORENO et al., 2010 e SVIHUS, 2011) mostraram que a 

inclusão de quantidades moderadas de diferentes fontes de fibra na dieta é 

capaz de melhorar o desenvolvimento de órgãos digestivos e aumenta o ácido 

clorídrico (HCl), ácidos biliares e secreção de enzimas. Entretanto, a resposta à 
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inclusão de fibras depende da fonte e nível de fibras e das características da 

dieta, bem como sobre o estado fisiológico e a saúde da ave. 

Krimpen et al. (2007), ao avaliarem rações de poedeiras entre 18 e 40 

semanas de idade com a inclusão de matérias primas com alto teor de 

polissacarídeos não amiláceos  (PNA’s), observaram um aumento no consumo 

de ração, o que resultou em consumo de energia e produção de ovos 

semelhantes aos valores encontrados no grupo controle. Esses mesmos 

autores, ao avaliarem os efeitos da inclusão de fontes de PNAs de acordo com 

sua solubilidade, observaram maior consumo de ração pelas aves alimentadas 

com rações contendo alto teor de PNA insolúvel em comparação às aves do 

grupo controle. Entretanto, a utilização de rações com alto teor de PNA 

solúveis ocasionou aumento na viscosidade e redução na taxa de passagem 

da digesta, o que pode ter ocasionado maior preenchimento do intestino, 

resultando na redução do consumo de ração.  

Estudos relatados por Hetland et al. (2005) mostraram que as aves 

apresentam um apetite por fibra, uma vez que quando a ração não aporta uma 

quantidade mínima desse nutriente as aves tendem a ingerir pedaços de 

madeira da cama e penas para compensar a sua ausência na ração. 

Em estudos realizados por Van Leeuwen (2004) sobre as características 

morfológicas da mucosa intestinal em frangos de corte, foi demonstrado que a 

orientação das vilosidades é diferente nos diversos segmentos e que isto é 

influenciado pela idade, uso de aditivos na dieta e microbiota do intestino, 

afetando o desempenho destes animais.  

Quando a fibra insolúvel é adicionada em pequenas quantidades na 

dieta, não interfere significativamente na viscosidade intestinal (SMITS & 

ANNISON, 1996), mas atua no sentido de regular o consumo ou de melhorar a 

digestibilidade de alguns nutrientes (HETLAND et al., 2004). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Aves do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia (FMVZ), campus Fernando Costa, Pirassununga, SP, 

com localização geográfica latitude sul 21º57’, longitude oeste 47º27’, a 627 

metros de altitude, entre Janeiro a Abril de 2018. 

Todos os procedimentos experimentais foram revisados e aprovados 

pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FZEA/USP (protocolo nº 

4620221217). 

 As aves foram alojadas em um galpão experimental de alvenaria, sendo 

as laterais de telas de arame galvanizado, equipadas com cortinas e cobertura 

de barro com lanternins. O galpão possuía 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 sob a densidade de 562,5 cm2 por ave. Cada gaiola continha um 

bebedouro tipo nipple (taça) e comedouro tipo calha frontal externo. O galpão 

apresentava dois ventiladores e dois nebulizadores para melhor controle da 

temperatura interna (Figura 1). 

 

Figura 1. Galpão Experimental 

 

A: Visão externa do galpão; B: Visão lateral do galpão;  
C: Visão interna do galpão; D: Ventilador,  

Fonte: Autoria Própria 

A 

D 

B 

C 
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Foram utilizadas 416 poedeiras comerciais, da linhagem Lohmann LSL 

(Figura 2), no período de 24 a 40 semanas de idade, distribuídas em um 

delineamento inteiramente casualizado (DIC) em quatro tratamentos com 13 

repetições de oito aves em cada unidade experimental (Figura 3). 

 

    Figura 2. Linhagem                                Figura 3. Unidade Experimental 

              

    Fonte: Autoria Própria                                            Fonte: Autoria Própria 

 

O programa de iluminação utilizado foi preconizado de acordo com o 

manual da linhagem Lohmann LSL (LOHMANN, 2017). 

Foram registrados diariamente os parâmetros de temperatura e umidade 

relativa do interior do galpão, assim como as mortalidades. E todas as aves 

receberam água e ração ad libitum. 

Os ovos eram recolhidos uma vez ao dia, sendo realizado no período da 

tarde, sendo anotados em planilha os seguintes aspectos: produção de ovos 

viáveis, produção de ovos inviáveis (quebrados, trincados, deformados, com 

casca fina, sem casca e os sujos) e produção de super-ovos (dupla gema). 

As dietas experimentais foram formuladas à base de milho e farelo de 

soja, de acordo com as recomendações nutricionais preconizadas por 

(ROSTAGNO et al., 2011) para atender as exigências nutricionais das 

poedeiras leves. Os tratamentos consistiram em dietas com a inclusão de 0,0; 

0,2; 1,0 e 2,0% de uma fonte comercial de fibra. 
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A fonte comercial de fibra utilizada é uma combinação sinérgica de fibras 

dietéticas solúveis e insolúveis, produzido a partir de madeira fresca 

especialmente selecionada para uso na alimentação animal. 

As formulações das dietas experimentais bem como os níveis 

nutricionais estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição Nutricional das dietas experimentais 

Ingredientes (%) 

Níveis de Fibra (%) 

0,0 0,2 1,0 2,0 

Milho moído 49,24 49,24 49,24 49,24 

Farelo de soja 30,29 30,99 30,49 30,79 

Calcário calcítico 9,05 9,05 9,05 9,05 

Óleo de soja 6,27 6,27 6,27 6,27 

Fosfato bicálcico 1,69 1,69 1,69 1,69 

Sal comum 0,43 0,43 0,43 0,43 

Suplemento Vitamínico/Mineral1 0,40 0,40 0,40 0,40 

Metionina 0,13 0,13 0,13 0,13 

Farelo de trigo 2,00 0,00 1,00 0,00 

Inerte (Areia) 0,50 1,60 0,30 0,00 

Fibra Comercial 0,00 0,20 1,00 2,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Níveis Nutricionais Calculados 

Energia Metabolizável (Kcal/kg) 2.950 2.950 2.950 2.950 

Proteína Bruta (%) 18,50 18,50 18,50 18,50 

Cálcio (%) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Fósforo disponível (%) 0,41 0,41 0,41 0,41 

Aminoácidos sulfurados digestíveis (%) 0,70 0,70 0,70 0,70 

Metionina (%) 0,45 0,45 0,45 0,45 

Lisina (%) 0,88 0,88 0,88 0,88 

Treonina (%) 0,62 0,62 0,62 0,62 

Fibra Bruta (%) 2,94 2,94 2,94 2,94 
1 

Suplemento Vitamínico e Mineral para aves de postura. Níveis de garantia (4 kg de produto por tonelada 
de ração): Ferro (min) 0,04 g/kg; Cobre (min) 10 mg/kg; Manganês (min) 0,08 g/kg; Zinco (min) 0,10 g/kg;  
Iodo (min) 0,832 mg/kg; Selênio (min)  0,30 mg/kg; Vitamina A (min) 7000,00 UI/kg; Vitamina D3 (min) 
2500,00 UI/kg; Vitamina E (min) 8,00 UI/kg; Vitamina K3 (min) 1,58 mg/kg; Vitamina B1 (min)  1,00 mg/kg;  
Vitamina B2 (min) 4,00 mg/kg; Niacina (min) 20,10 mg/kg; Ácido pantotênico (min) 7,22 mg/kg; Vitamina 
B6 (min) 1,00 mg/kg; Ácido fólico (min) 0,297 mg/kg; Biotina (min) 0,02 mg/kg; Vitamina B12 (min) 9,6 
mcg/kg; Colina (min) 0,30 g/kg; Metionina (min) 0,70 g/kg; Halquinol 30 mg/kg.  
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3.1 Desempenho Produtivo 

  

Para a obtenção dos dados de desempenho produtivo foi avaliado 

quatro períodos de 28 dias cada, mensurando as seguintes características: 

 

Consumo de ração: o consumo de ração foi determinado pela diferença entre 

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

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

aves por dia. 

Produção de ovos: A produção de ovos foi determinada pelo número total de 

ovos postos por gaiola pelo número médio de aves multiplicado por 28 e o 

resultado multiplicado por 100. 

Peso médio dos ovos: O peso médio dos ovos foi determinado pelo peso dos 

ovos totais dividido pela quantidade de ovos postos no dia. 

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

dos ovos de cada parcela pela porcentagem de produção de ovos. O valor 

obtido foi 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, 

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. 

Percentagem de ovos vendáveis: O total de ovos vendáveis foi calculada a 

partir do total de ovos produzidos menos o total dos ovos inviáveis e do super-

ovos. Para obter a percentagem dos ovos vendáveis foi calculada: (total de 

ovos vendáveis*100) / (28*nº de animais). 
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3.2 Qualidade de Ovos 

 

Para a obtenção dos dados médios referente à qualidade externa e 

interna dos ovos, nos dois últimos dias antes do fim de cada período de 28 dias 

(ao 27º e 28º), foram coletados três ovos por repetição por dia, totalizando 156 

ovos por tratamento as quais foram identificados e analisados individualmente 

pelo Aparelho Digital Egg Tester (DET6000) (Figura 4). As características 

analisadas foram: resistência da casca (kgf), coloração da gema, altura de 

albúmen (mm), unidade Haugh (UH) e espessura de casca (mm). 

 

Figura 4. Qualidade Externa e Interna dos ovos 

 

A: Ovos identificados; B: Aparelho Egg Tester (DET6000): 1 - peso dos ovos (g), 2 - resistência 
da casca (kgf), 3 - coloração da gema, 4 - altura de albúmen (mm), unidade Haugh (UH) e C: 

espessura de casca (mm) em paquímetro eletrônico, 
Fonte: Autoria Própria 
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3.3 Morfometria Intestinal 

 Ao final do experimento, uma ave por parcela foi separada 

aleatoriamente, pesada e sacrificada por deslocamento cervical. Para a 

obtenção dos dados de morfometria intestinal foi retirado o trato intestinal das 

aves na qual foram feitas as avaliações como: pesagem da moela, 

comprimento do intestino, e posteriormente o intestino foi dissecado e os 

segmentos duodeno, jejuno e íleo foram separados para a análise da altura das 

vilosidades e profundidade das criptas (Figura 5). No total foram 52 amostras 

de cada segmento, totalizando 156 amostras. 

 

Figura 5.  Morfometria intestinal  

 

A: Pesagem da moela; B: Comprimento do intestino;  
C: Amostras dos segmentos duodeno, jejuno e íleo, 

Fonte: Autoria Própria 

 

As amostras dos fragmentos de intestino (duodeno, jejuno e íleo) com 

aproximadamente, dois centímetros de comprimento foram coletados e fixados 

em solução de formol a 10% e processados de acordo com as técnicas 

C 

B A 
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rotineiras de histologia (PROPHET et al., 1992). Em seguida, foram preparados 

cortes histológicos corados em H&E para análise histológica. 

Para cada segmento, foram obtidas fotomicrografias digitais à objetiva 

de 4x, com a utilização de um microscópio (Leica DM500, Leica®) acoplado a 

câmera digital de alta resolução (Leica ICC50 HD®, Leica®) e software para 

captura de imagens (Leica Acquire®, Leica®) (Figura 6). Em seguida, foram 

quantificadas as alturas e profundidades de 10 vilosidades e 10 criptas 

intestinais, respectivamente, por animal, com auxílio do software ImageJ (NIH, 

USA). As vilosidades foram selecionadas com base em sua integridade 

estrutural, e posicionamento do corte histológico, que deve obter corte ao 

centro da estrutura (ALVARENGA et al., 2004;  FONSECA, et al., 2010) (Figura 

7). 

Figura 6. Fotomicrografia dos segmentos 

A: Duodeno;                             B: Jejuno;                                   C: Íleo, 

 

Figura 7. Altura da vilosidade e Profundidade de cripta 

 
                     1: Altura da vilosidade e 2: Profundidade de cripta 

A C B 

1 

2 
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3.4 Análise Econômica 

 

 Os dados experimentais do desempenho produtivo obtidos pela média 

do período experimental foram utilizados para a realização da análise 

econômica. 

Foram considerados apenas os custos variáveis, ou seja, o custo da 

ração e custos fixos (manejo, equipamentos e as instalações) foram 

desconsiderados devido serem iguais para todos os tratamentos.  Desta forma, 

foram avaliadas as variáveis de custo total da ração por ave (CTi), renda total 

por ave (1 – RTi) e  margem bruta (2 - MBi). 

O custo total da ração foi obtido a partir da multiplicação do consumo 

médio de ração pelo seu custo. E o custo total por ave foi calculado a partir do 

custo total dividido pelo número de aves. Para a obtenção dos custos das 

rações foram considerados os preços médios mensais históricos pelo 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 (IBGE, 2017), no período fevereiro de 2009 a março de 2018. 

Para renda total foi obtida a partir do nº de ovos produzidos (NOi) 

durante o período experimental e multiplicou pelo preço pago por caixa de ovos 

(PCAi) e posteriormente dividido por 360 para obtenção do preço por ovo do 

tratamento. E a renda total por ave foi calculada a partir da divisão da renda 

total pelo número de animais por unidade experimental. 

A margem bruta é a diferença da renda total pelo custo total. E a 

margem bruta por ave foi calculada a partir da divisão da margem bruta pelo 

número de aves por unidade experimental.  

Para a obtenção da relação CT/RT (3), foi calculada a divisão do custo 

total pela renda total, sendo que quando mais próxima a 1, menos eficiente é o 

tratamento. 

 

RTi = (NOi) × PCAi÷360   (1) 

MBi = RTi – Cti     (2) 

CTi/RTi  (3) 
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3.5 Análise Estatística 

 

Os resultados foram analisados através do programa computacional 

Statistical Analisis System 9,3 (SAS, 2005). 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 pelo Mixed (PROC MIXED 

do SAS). A análise de regressão foi empregada para estabelecer a curva que 

melhor descreve o comportamento dos dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da média dos quatros ciclos referente ao desempenho 

produtivo estão apresentados na (Tabela 2) e da qualidade de ovos estão 

apresentados na (Tabela 3). 

 Em relação ao desempenho produtivo, pode-se observar que os níveis 

de fibra apresentou efeito significativo positivo (P<0,05) sobre o peso e massa 

de ovos. A característica peso do ovo promoveu resposta através do desvio 

quadrático, onde os ovos provenientes das aves que receberam níveis de 1,0 e 

2,0% de fibra na dieta apresentaram ovos mais pesados quando comparados 

com as aves alimentadas com dieta controle. A massa de ovos promoveu efeito 

quadrático, onde o tratamento com nível de 2,0% de fibra na dieta teve a 

melhor massa de ovos. Esse efeito nas duas características pode ser 

explicado, pelo fato de quanto maior o peso do ovo maior será a massa de 

ovos.  

 

Tabela 2. Desempenho produtivo de poedeiras comerciais alimentadas com diferentes 
níveis de fibra sobre as características de produção de ovos (PO), peso do ovo 
(PESO), massa do ovo (MO), consumo de ração (CR), conversão alimentar por dúzia 
(CA/dúzia), conversão por massa de ovo (CA/MO) e ovos vendáveis (OV) 

  Níveis (%)        

 

0 0,2 1 2 EPM P-valor Regressão 

PO (ave/dia) 0,98 0,98 0,98 0,98 0,004 0,852 NS 

PO (%) 98,34 97,83 97,61 98,39 0,450 0,844 NS 

PESO (g) 61,64 60,81 61,73 61,78 0,260 0,048 DQ¹ 

MO (g/dia) 60,44 59,26 60,11 60,77 0,340 0,002 Quadrático2 

CR (kg/ave/dia) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,002 0,781 NS 

CA/Dúzia (kg/dz) 1,22 1,24 1,24 1,24 0,027 0,736 NS 

CA/MO (kg/kg) 1,66 1,70 1,67 1,67 0,040 0,879 NS 

OV (%) 96,83 96,76 96,73 96,94 0,390 0,893 NS 

EPM: Erro padrão da média; NS: Regressão não significativa (P>0,05); R
2
= coeficiente de determinação. 

1 
DQ (Desvio quadrático)

 
Y= -0,43x³+3,49x²-8,24x+66,84   R

2
= 0,0284

 

2
 Y= 0,46x²-2,09x+61,96   R

2
= 0,0325 

 

Pode-se observar que não houve efeito significativo da regressão 

(P>0,05) para os níveis de fibra para a produção de ovos, consumo de ração, 

conversão alimentar por dúzia e por massa e ovos vendáveis. Esses resultados 

foram semelhantes aos encontrados por Araújo et al. (2008b), que ao avaliar 

quatro níveis de farelo de trigo (0, 3, 6 e 9%) nas rações na fase de produção, 
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o consumo de ração, produção de ovos e conversão alimentar por dúzia e por 

massa não foram afetados pela a inclusão do farelo de trigo. Roberts et al. 

(2007), também não encontrou resultados significativos para a produção de 

ovos, consumo de ração e conversão alimentar quando se utilizou dietas com 

inclusão de milho seco destilado granulado, farelo de trigo e casca de soja. 

Em relação à qualidade de ovos, pode-se observar que os níveis de fibra 

apresentaram efeito significativo (P<0,05) sobre a resistência e espessura de 

casca. Ambas as características promoveram respostas lineares positivas, 

onde os ovos provenientes das aves que receberam diferentes níveis de fibra 

na dieta apresentaram melhor resistência e espessura de casca quando 

comparados com as aves alimentadas com a dieta controle. Embora não 

ocorrendo diferença estatística, as aves que receberam a inclusão de 0,2% de 

fibra na dieta apresentaram melhor qualidade de ovos comparados aos demais 

tratamentos. 

 

Tabela 3. Qualidade de ovos de poedeiras comerciais alimentadas com diferentes 
níveis de fibra sobre as características de altura de albúmen (AA, mm); coloração da 
gema (CG); unidade Haugh (UH); resistência da casca (RC, kgf) e espessura da casca 
(EC, mm)  

  Níveis (%)       

  0 0,2 1 2 EPM P-valor Regressão 

AA, mm 8,22 8,38 8,33 8,08 0,150 0,562 NS 

CG 5,69 5,72 5,70 5,58 0,110 0,549 NS 

UH 89,50 91,12 90,08 88,96 0,820 0,652 NS 

RC, kgf 5,02 5,24 5,19 5,21 0,047 0,005 Linear1 

EC, mm 0,40 0,41 0,41 0,41 0,002 0,007 Linear2 

EPM: Erro padrão da média; NS: Regressão não significativa (P>0,05); R
2
= coeficiente de determinação. 

1
 Y= 0,052x+5,04   R

2
= 0,0232 

2
 Y= 0,0025x+0,40   R

2
= 0,0295 

 

A qualidade da casca dos ovos tem sido considerada a principal 

preocupação para a avicultura de postura, uma vez que a casca funciona como 

uma “embalagem” natural (HUNTON, 2004), protegendo o interior do ovo 

contra invasão de microrganismos, desde a postura, processamento, 

armazenamento e comercialização (BAIAO, 2007). Esse fato evidencia que, a 

inclusão de fibra na dieta, a partir dos níveis estudados, pode promover uma 

melhora positivamente sobre a qualidade de casca dos ovos e assim evitar 

prejuízos econômicos ao produtor.  
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Pode-se observar que não houve efeito significativo da regressão 

(P>0,05) para os níveis de fibra para a altura de albúmen, coloração de gema e 

Unidade Haugh. Esses resultados são semelhantes aos encontrados no estudo 

realizado pelo Roberts et al. (2007), que usou diferentes tipos de fibras (dieta 

controle a base de soja e milho, fibra solúvel, farelo de trigo e casca de soja) 

com redução da proteína bruta (normal e reduzida) em poedeiras e observaram 

que não houve efeito significativo com a o inclusão da fibra na coloração da 

gema. 

Os resultados referentes à morfometria intestinal estão apresentados na 

(Tabela 4) e da análise econômica estão apresentados na (Tabela 5). 

 

Tabela 4. Morfometria intestinal de poedeiras comerciais alimentadas diferentes níveis 
de fibra sobre as características de peso da moela (PM, g), comprimento do intestino 
(CI, cm), altura da vilosidade (AV), profundidade de cripta (PC) e a relação entre a 
altura de vilosidade e profundidade de cripta (AV:PC) 

 
Níveis (%)       

  0 0,2 1 2 EPM P-valor Regressão 

PM, g 20,39 19,30 19,06 20,16 0,580 0,569 NS 

CI, cm 143 155 163 160 0,026 0,047 Quadrático1 

  DUODENO       

AV 1627,11 1602,46 1592,52 1538,27 64,780 0,353 NS 

PC 220,55 211,95 208,60 204,43 11,510 0,308 NS 

AV:PC 7,51 7,65 7,51 7,94 0,350 0,472 NS 

  JEJUNO       

AV 1055,74 1213,75 1280,07 1209,95 48,060 0,008 Linear2 

PC 151,80 154,22 177,30 163,97 7,990 0,088 NS 

AV:PC 7,04 7,94 7,39 7,50 0,330 0,421 NS 

  ÍLEO       

AV 895,82 858,55 822,27 846,79 39,870 0,274 NS 

PC 128,97 101,10 107,10 107,05 4,450 0,005 Quadrático3 

AV:PC 6,94 8,54 7,72 7,75 0,290 0,048 DQ4 

EPM: Erro padrão da média; NS: Regressão não significativa (P>0,05); R
2
= coeficiente de determinação. 

1
 Y=-0,038x²+0,25x+1,21   R

2
= 0,3944 

2
 Y=53,29x+1055,66   R

2
= 0,0878 

3
 Y=7,08x²-41,41x+161,38   R

2
= 0,2442 

4
DQ (Desvio Quadrático) Y=0,54x³-448x²11,21x-0,33   R

2
= 0,2094 

 

Pode-se observar pelos dados apresentados que a inclusão da fibra na 

dieta apresentou efeito significativo (P<0,05) sobre o comprimento do intestino, 

promovendo resposta com efeito quadrático positivo, onde as aves alimentadas 

com dietas contendo diferentes níveis de fibra apresentaram maior 

comprimento de intestino quando comparados com as aves alimentadas com a 
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dieta controle. E entre os níveis de fibra utilizados, a dieta com 1,0% 

apresentou maior comprimento de intestino comparado aos demais. Isso 

comprova que as aves necessitam de um intestino saudável e que seja capaz 

de atender as necessidades de digestão, absorção de nutrientes e de defesa. 

Esse resultado foi semelhante ao estudo realizado pelo Gonzáles-Alvarado et 

al. (2007), que observaram que a inclusão de fibra na ração de frangos de corte 

aumenta o pH, o tamanho da moela e o tamanho do intestino. Segundo os 

mesmos, os resultados obtidos sustentam a hipótese de que os frangos de 

corte necessitam de uma quantidade mínima de fibra na ração. Da mesma 

forma que estudos realizados pelo Jiménez-Moreno et al. (2010), observaram 

que as aves precisam de uma quantidade mínima de fibra na dieta para manter 

uma boa atividade da moela e funcionalidade do trato gastrointestinal. 

Para o peso da moela, não houve efeito significativo da regressão 

(P>0,05) para os diferentes níveis de fibra na dieta. Esse resultado não 

corrobora ao encontrado pelo Hetland et al. (2003) que, ao incluírem trigo 

inteiro e raspas de madeira na dieta de aves entre 15 a 29 semanas de idade, 

verificaram que a fração insolúvel estimulou o desenvolvimento da moela. 

Entretanto, apesar de não ter efeito significativo, podemos observar que entre 

os níveis de fibra na dieta, os níveis mais baixos (0,2 e 1,0%) tiveram um 

menor peso de moela. E isso pode ser justificado, pois quando há uma redução 

da fibra na dieta o tamanho e o conteúdo da moela são afetados pela falta de 

estimulação, que é provocada pela presença de partículas maiores e que de 

alguma forma pode comprometer o desenvolvimento do trato digestório da ave 

(HETLAND et al., 2004). 

Em relação à morfometria intestinal, pode-se observar que não houve 

efeito significativo de regressão (P>0,05) para os níveis de fibra para a altura 

da vilosidade, profundidade de cripta e nem a relação entre eles no duodeno.  

No Jejuno pode-se observar efeito significativo (P<0,05) com efeito 

linear positivo para altura da vilosidade, onde as aves que foram alimentadas 

com a inclusão de diferentes níveis de fibra na dieta tiveram melhores alturas 

da vilosidade comparando com as aves alimentadas com a dieta controle, 

entretanto, entre os níveis de fibra estudados, a dieta com a inclusão de 1,0% 

apresentou maior altura de vilosidade comparada aos demais níveis. Já na 

profundidade de cripta e a relação entre a altura da vilosidade e profundidade 
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de cripta não houve efeito significativo de regressão (P>0,05), entretanto, 

podemos observar que os resultados são muito semelhantes à dieta controle, 

provando que a inclusão de diferentes níveis de fibra na dieta não diminuiu e 

nem prejudicou a mucosa intestinal destas aves. 

As vilosidades são estruturas importantes no intestino, envolvidas 

principalmente na absorção de nutrientes (MAZZUCO, 2014). Segundo estudos 

realizados por Loddi (2003), foi avaliada inclusão de 0,1% de fibra em dietas de 

frangos de corte, relatando que nas aves que se alimentaram com essa dieta, 

os vilos eram mais altos e com maior perímetro, comparados com as aves que 

consumiram dieta controle. Tais incrementos são importantes, uma vez, que as 

vilosidades desempenham papel importante na absorção de nutrientes no 

intestino delgado, proporcionando maior superfície de contato (GARTNER e 

HIATT, 2001).  

No Íleo podemos observar efeito significativo (P<0,05) na profundidade 

de cripta e a relação entre AV:PC. A profundidade de cripta promoveu resposta 

com efeito quadrático, onde as aves alimentadas com dieta controle tiveram 

uma melhor profundidade de cripta. E mesmo não tendo efeito significativo, 

estatisticamente a altura da vilosidade da dieta controle foi maior em relação à 

dieta com diferentes níveis de fibra, assim, quanto maior a vilosidade, maior 

será a proliferação celular, justificando criptas maiores ou mais profundas. Na 

relação entre AV:PC promoveu resposta através do desvio quadrático, onde 

inversamente a profundidade de cripta, apresentou melhores resultados com a 

inclusão de diferentes níveis de fibra na dieta comparado a dieta controle, 

entretanto, entre os níveis de fibra estudados, a dieta com a inclusão de 0,2% 

foi maior que os outros níveis. É importante saber que a relação desejável 

entre as vilosidades e as criptas ocorre quando as vilosidades se apresentam 

altas e as criptas rasas, pois quanto maior a relação entre eles, melhor será a 

absorção de nutrientes e consequentemente ocorrerão menores perdas 

energéticas com a renovação celular (ARRUDA et al., 2008). 

Esse comportamento nos resultados pode estar relacionado com a 

função prioritária dos diferentes segmentos (RUTZ, 2002), uma vez que as 

vilosidades em cada segmento são diferentes entre si (BOLELI et al., 2002). 

Além disso, nas aves, grandes quantidades de carreadores de membrana 

estão localizadas no íleo, o que o torna o principal sítio de absorção de 
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aminoácidos (RUTZ, 2002) e justifica o comportamento diferente do íleo em 

relação ao duodeno e jejuno. 

No contexto nutricional, a fibra vem sendo valorizada entre os 

pesquisadores, na busca de favorecer uma adequação nutricional e possível 

redução de custos nas dietas. Partir disso foi realizado a viabilidade econômica 

das rações em que os dados utilizados foram em função da produção de ovos 

sobre a inclusão de diferentes níveis de fibra. Os valores estão apresentados 

em real e para esta moeda foi realizada de acordo com uma série histórica de 

10 anos entre os anos de 2009 a 2018. 

Em relação à análise econômica, pode-se observar que houve efeito 

significativo na regressão (P<0,05), nas variáveis: custo total, custo total por 

ave e entre o custo total sobre a renda total. As três variáveis promoveram 

efeito quadrático, onde as aves que receberam dietas com a inclusão de 0,2% 

de fibra apresentaram resultados iguais à dieta controle. Isso comprova que a 

inclusão da fibra na dieta de poedeiras é viável economicamente, uma vez que 

o seu uso equivale à dieta controle. E mesmo que não houvesse efeito 

significado para os demais níveis, o uso da fibra pode ser uma alternativa 

benéfica na falta de um subproduto na dieta, uma vez que, os maiores custos 

em um sistema produtivo estão alocados na alimentação dessas aves.  

 
Tabela 5. Análise econômica da produção de ovos de poedeiras comerciais 
alimentadas com diferentes níveis de fibra 

  Níveis (%)       

  0 0,2 1 2 EPM P-valor Regressão 

Custo Total 0,30 0,30 0,34 0,38 0,007 <,0001 Quadrático1 

Custo Total/Ave 0,03 0,03 0,04 0,04 0,001 <,0001 Quadrático2 

Renda Total 123,12 122,48 122,22 122,89 0,590 0,625 NS 

Renda Total/Ave 15,39 15,31 15,28 15,40 0,070 0,845 NS 

Margem Bruta 122,82 122,18 121,88 122,51 0,580 0,554 NS 

Margem Bruta/Ave 15,35 15,27 15,23 15,35 0,070 0,761 NS 

CT/RT 0,0025 0,0025 0,0027 0,0030 0,000 0,0345 Quadrático3 

EPM: Erro padrão da média; NS: Regressão não significativa (P>0,05); R
2
= coeficiente de determinação. 

CT/RT: Custo total sobre a renda total 
1 

Y= 0,0012x²-0,0026x+0,038   R
2
= 0,2834 

2
 Y= 0,0097x²-0,020x+0,31   R

2
= 0,2810 

3
 Y= 0,000053x²-0,00012x+0,0026   R

2
= 0,0845 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados deste estudo demostraram que a inclusão de 1,0 e 2,0% 

de fibra na dieta de poedeiras pode causar efeitos positivos sobre os 

parâmetros de desempenho produtivo, na qualidade de ovos e no 

desenvolvimento da mucosa intestinal, podendo ser considerada uma 

alternativa benéfica na falta de um subproduto. Entretanto, do ponto de vista 

econômico a inclusão de 0,2% de fibra na dieta se torna mais viável, uma vez 

que se equivale aos resultados da dieta controle. 
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7 ANEXO 

 

7.1 ANEXO A: Certificado do Comitê de Ética 

 


