Espaço do Ovo & da Poedeira

DE OLHO NO BEM-ESTAR
ANIMAL SEM PERDER
O FOCO NA
PRODUTIVIDADE
Na medida em que se eleva a demanda por
parte dos consumidores por produtos
oriundos de sistemas menos intensivos
e respaldados em práticas de bem-estar animal, a criação em piso assim
como a utilização de galos tornam-se
importantes fontes de estudo.
Por | Dayana Cristina de Oliveira
Pereira¹, Kesia Oliveira da Silva
Miranda² Luiz Carlos Demattê Filho³

A

ssim como as questões
relacionadas à preservação ambiental e a
segurança alimentar,

o bem-estar animal figura como
um tema de grande repercussão não só
nos meios de
comunicação,
mas também
no ambiente produtivo. Colabora
para sua expansão
um maior esclarecimento da população sobre o
processo produtivo assim
como a busca por alimentos com atributos de qualidade di-

uso das gaiolas também é limitado pela ausência de galos nos

ferenciada.

sistemas de produção. Em sistemas orgânicos de produção

Neste cenário, na produção de ovos as críticas concentram-se

é mais frequente a presença de galos sendo, portanto, uma

no intensivo método de confinamento das aves, as chamadas

exceção a esta regra.

baterias de gaiolas. O reduzido espaço e a ausência de enri-

No entanto, na medida em que se eleva a demanda por parte

quecimento ambiental impossibilitam ou limitam o repertório de

dos consumidores por produtos oriundos de sistemas menos

atividades importantes para as aves (2)*, tais como: caminhar,

intensivos e respaldados em práticas de bem-estar animal, a

ciscar, tomar banho de areia e a expressão dos comportamentos

criação em piso assim como a utilização de galos tornam-se

reprodutivos. Este último, além das restrições impostas pelo

importantes fontes de estudo. Inegavelmente tal sistema remete
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à ideia de uma criação com maior nível de bem-estar, alinhando-

RESULTADOS

-se, portanto, aos anseios destes consumidores que almejam

Segundo o Guia de Manejo das aves no início do período pro-

produtos mais naturais.

dutivo a zona de termoneutralidade das aves situa-se na estreita

Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa foi comparar a produção

faixa de 21°C a 24°C.

de ovos de poedeiras criadas em piso, com ou sem galos, com

Ao longo do período experimental as temperaturas médias e

os índices preconizados pelo Guia de Manejo da Linhagem.

máximas diárias mantiveram-se na maior parte do tempo acima
da temperatura limite superior, que delimita a zona termoneu-

MATERIAL E MÉTODOS

tra, caracterizando uma situação de estresse por calor (Figura

O experimento foi realizado em dois galpões comerciais de poe-

01). A maior temperatura registrada foi de 35,6°C e 35,7°C nos

deiras da empresa Korin Agropecuária Ltda, localizada em Ipeúna

galpões onde foram alojadas as poedeiras sem e com galo

(SP), no período entre dezembro de 2013 a março de 2014. Foram

respectivamente.

avaliadas poedeiras e galos, da linhagem Isa Brown, no período

A produção média de ovos das aves criadas com os galos

compreendido entre o início e pico de postura, correspondente

foi superior à produção das aves criadas sem os galos e aos

ao período de 15 a 31 semanas de idade das aves.

valores preconizados pelo Guia de Manejo da Linhagem (4).

Em cada galpão foram alojadas 4.500 poedeiras, sendo que,

A mortalidade das aves alojadas com galo foi inferior ao índice

um deles recebeu adicionalmente 250 galos, estabelecendo-se

apresentado pelas aves criadas sem o galo e ao descrito como

uma relação de um galo para 18 galinhas. As proporções de

sendo o padrão da linhagem (4).

comedouros, bebedouros e área de poleiro foram ajustadas pelo

Na 18ª semana, quando, segundo o Guia de Manejo da Linhagem,

número de aves alojadas.

as aves deveriam iniciar a postura e atingir um índice de 2% de

Não houve restrição alimentar. A ração isonutritiva foi formulada

postura, as poedeiras alojadas sem galos apresentavam índices

à base de milho e farelo de soja sem a inclusão de antibióticos,

de 10,94% ao passo que o lote alojado com galos apresentava

anticoccidianos e produtos de origem animal.

índices de 18,87% de postura (Tabela 01). As aves de ambos os

Ao longo do período avaliado foram registradas a temperatura

tratamentos iniciaram a postura na 15ª semana de idade, três

(°C) e a umidade relativa do ar (%) em intervalos regulares de

semanas antes do esperado.

uma hora. Para tal análise, foram utilizados termohigrômetros

Há duas hipóteses que podem explicar a antecipação do início da

com registro automático, instalados a 1,5 m de altura no centro

postura das aves. A primeira é que o estímulo a maturidade sexual

de cada galpão.

precoce seja devido ao fotoperíodo, uma vez que sabe-se que

Diariamente foi feita a avaliação da produção de ovos e morta-

aves são reprodutivamente sensíveis ao fotoperíodo crescente.

lidade das aves. Ao final de cada semana, estes dados foram

No entanto, esta teoria é tida como menos provável, pois lotes

expressos em porcentagem com objetivo de compará-los aos

criados anteriores em condições semelhantes não anteciparam o

índices de produção e mortalidade preconizados pelo Guia de

período produtivo. A segunda hipótese é que a presença do galo

Manejo da Linhagem (4).

tenha sido o fator determinante para esta precocidade sexual.

Figura 01. Variações na temperatura mínima, média e máxima (°C) e a delimitação da zona termoneutra pela temperatura
limite inferior e superior, nos galpões experimentais
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Tabela 01. Produção de ovos e mortalidade (%) semanal de poedeiras criadas em piso com ou sem a presença de galos,
no período compreendido entre o início e o pico de postura
Idade
em semanas
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

*Linhagem
**
**
**
2,00
17,20
40,00
65,00
84,00
87,00
93,00
94,00
95,00
95,00
95,00
94,70
94,50
94,30

Produção de ovos (%)
Com galo
Sem galos
0,05
0,54
4,93
18,87
54,46
79,61
89,14
93,05
92,99
93,29
93,67
94,29
94,40
94,92
94,74
94,51
93,69

0,03
0,32
2,91
10,94
26,65
54,27
70,95
81,22
86,57
86,90
88,05
91,58
92,89
93,41
94,18
94,86
94,55

Mortalidade das aves (%)
*Linhagem
Com galo
Sem galos
**
**
**
0,00
0,10
0,20
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10

0,09
0,09
0,09
0,11
0,13
0,16
0,16
0,18
0,18
0,18
0,24
0,31
0,31
0,33
0,38
0,40
0,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,16
0,38
0,56
0,58
0,62
0,64
0,69
0,76
0,87
0,93
0,96

* Valores extraídos do Guia de Manejo da Linhagem
** Valores não disponíveis. Considera-se que a fase produtiva inicia-se na 18ª semana de idade
Negrito - Destaca a semana cujo a produção de ovos ultrapassou 90%

Esta teoria, também pode explicar a precocidade sexual das

devido a maior produção de ovos não houve prejuízo econômico

aves alojadas sem os galos, pois embora estas não tivessem os

no período analisado.

estímulos táteis, elas possuíam os estímulos visuais e auditivos.
Para entendermos a expressividade dos índices produtivos

Conclusão

obtidos, é importante relembrarmos o contexto da avicultura

As aves criadas em piso obtiveram índices de produção e mor-

brasileira neste momento, que registrou expressivas quedas de

talidade iguais aos descritos pelo Guia de Manejo da Linhagem.

produção e aumento nos índices de mortalidade em decorrên-

A introdução de galos implicou em menor mortalidade e maior

cia das elevadas temperaturas (5). Em São Paulo, principal Es-

produção de ovos e consumo de ração por ovo produzido.

tado brasileiro produtor de ovos, tornou-se comum nos últimos
anos relatos da influência negativa das elevadas temperaturas

¹Mestranda no Departamento de Engenharia de Biossistemas

sobre a produção e mortalidade das aves (1), (3) e (5).

– ESALQ-USP, dayana.pereira@usp.br

Diante disso, considerando as mudanças climáticas recentes

²Professora Dra. Departamento de Engenharia de Biossiste-

e a tendência a temperaturas extremas, entendemos que siste-

mas – ESALQ-USP, kosilva@usp.br

mas menos intensivos representam uma opção mais adaptável

³Dr. em Ecologia Aplicada e Coordenador Geral do Centro de

uma vez que contribuem para a manutenção da homeotermia

Pesquisa Mokiti Okada – CPMO, luiz.dematte@cpmo.org.br

das aves, por favorecer as trocas de calor com o ambiente (6).
Desta forma estes sistemas atenuam um dos maiores fatores

*Os números entre parênteses são indicativos da Bibliografia

de estresse em aves adultas criadas em países tropicais,

do artigo, que pode ser obtida no site da Avicultura Industrial

o estresse por calor, além de oferecer espaço e condições

por meio do link:

ambientais favoráveis para a expressão dos comportamentos

www.aviculturaindustrial.com.br/?focobemestar0415

naturais da espécie.
É importante ressaltar ainda que o consumo de ração por ovo

Seção coordenada pelo médico veterinário e consultor aví-

produzido foi superior com a introdução de galos, no entanto

cola e da revista Avicultura Industrial Inaldo Sales Patrício.
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