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RESUMO 
 

DESEMPENHO PRODUTIVO, QUALIDADE DOS OVOS E RESPOSTAS 
FISIOLÓGICAS DE POEDEIRAS COMERCIAIS ALOJADAS EM GAIOLAS 

ENRIQUECIDAS E CONVENCIONAIS  
 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência das gaiolas enriquecidas no 
desempenho, qualidade de ovos e respostas fisiológicas de poedeiras 
comerciais. Foram utilizadas 288 poedeiras comerciais da linhagem Isa Brown, 
alojadas em Gaiolas Convencionais (GC) e Gaiolas Enriquecidas (GE). 
Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado, dois 
tratamentos (GC e GE), com 6 repetições de 24 aves cada. Para avaliação de 
desempenho e qualidade de ovos, o experimento foi dividido em quatro 
períodos de 28 dias: verão – 36ª a 39ª, outono – 44ª a 47ª, inverno – 56ª a 59ª 
e primavera – 63ª a 66ª semanas de idade das aves. Para resposta fisiológica, 
foram avaliados relação heterofilo/linfócito (H:L) e cálcio (Ca), força de ruptura 
óssea (FRO) da tíbia e composição óssea de poedeiras (CO). Os dados foram 
analisados por meio de Análise de Variância (P<0,05), utilizando o pacote 
estatístico SAS (2009). A taxa da postura (TP) foi maior para GE nas 38ª e 39ª 
(verão), 44ª e 47ª (outono) semanas de idade das poedeiras, no inverno e 
primavera, do que GC (P<0,05). O consumo de ração das aves alojadas em 
gaiolas enriquecidas foi maior na 36ª, 37ª e 39ª, do que GC (P<0,05). Já na 38ª 
(verão), 57ª e 58ª (inverno) e 64ª e 65ª (primavera), o consumo foi maior nas 
GC do que nas GE (P<0,05). A conversão alimentar por dúzia de ovos foi 
melhor na GE do que na GC na 38ª semana (verão), no outono, inverno e 
primavera (P<0,05). A conversão alimentar por massa de ovos apresentou os 
mesmos resultados, exceto no outono (P>0,05). O peso de ovo da GE foi maior 
na 36ª e 38ª (verão) do que GC (P<0,05). O peso da casca foi maior na GE, na 
36ª, 37ª e 39ª (verão), 57ª (inverno) e 64ª (primavera) do que GC (P<0,05). O 
peso do albúmen foi maior nas GE, na 36ª e 38ª (verão), do que GC (P<0,05).  
O contrário foi observado na 64ª (primavera) (P<0,05). O peso da gema foi 
maior na GE, na 47ª (outono), 58ª (inverno) e 64ª (primavera), do que GC 
(P<0,05). O índice de gema foi maior nos ovos das GE na 37ª (verão) e 65ª 
(primavera), do que GC (P<0,05). Os resultados de Unidade Haugh e 
resistência da casca de ovos não foram significativos, quando comparados os 
tipos de gaiolas em que as poedeiras foram alojadas (P>0,05). GE 
apresentaram maior porcentagem de ovos quebrados do que GC (P<0,05). A 
quantidade de mesófilos aeróbicos presentes na gema e albúmen de ovos das 
GE foi acima do limite aceitável (> 5,0x104 UFC/mL). Não houve presença de 
Staphylococcus spp. Foram encontrados coliformes totais em 16% das 
amostras de gema e albúmen de ovos de GC e em 10% de GE. No albúmen e 
gema de ovos de GC as bactérias encontradas em maior número de amostras 
foram a Cedecea sp. e nas GE, Escherichia coli. Na casca de ovos de GE e 
GC, por sua vez, houve a predominância de Escherichia coli.  Não houve 
diferença significativa entre GC e GE para H:L, Ca, FRO e CO (P>0,05). Os 
resultados deste estudo indicam que o sistema de GE influencia positivamente 
a TP e a CA de poedeiras comerciais. No entanto, não influenciam as 
respostas fisiológicas da ave. 
Palavras – chave: Cálcio, Contaminação bacteriana, força de ruptura óssea, 
heterofilo, linfócito. 



 

ABSTRACT 
 

PRODUCTIVE PERFORMANCE, EGG QUALITY AND 
PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF COMMERCIAL LAYING HENS IN 

ENRICHED CAGES  
 
The objective of this study was to evaluate the influence of enriched cages on 
performance, egg quality and physiological responses of commercial laying 
hens. 288 commercial hens of the Isa Brown lineage were housed in 
Conventional Cages (CC) and Enriched Cages (EC). A completely randomized 
experimental design was used, two treatments (CC and EC), with 6 replicates of 
24 birds each. The experiment was divided in four periods of 28 days: summer - 
36th to 39th, autumn - 44th to 47th, winter - 56th to 59th and spring - 63rd to 
66th weeks of age. For physiological response, heterophile / lymphocyte ratio 
and calcium, bone fracture strength (BFS) of the tibia and bone composition of 
laying hens (BC) were evaluated. Data were analyzed using Analysis of 
Variance (P<0.05), using the statistical SAS (2009). The laying rate (%)  was 
higher for EC in the 38th and 39th (summer), 44th and 47th (autumn) weeks of 
laying hens, in winter and spring than CC (P<0.05). Feed intake of birds housed 
in EC was higher in the 36th, 37th and 39th days than CC (P<0.05). At 38th 
(summer), 57th and 58th (winter) and 64th and 65th (spring), the feed intake 
was higher in the CC than in the EC (P<0.05). Feed conversion ratio per dozen 
eggs was lower in EC than in CC at week 38 (summer), autumn, winter and 
spring (P<0.05). Feed conversion ratio per egg mass showed the same results 
except in the autumn (P>0.05). The egg weight was higher in EC at 36th and 
38th (summer) than CC (P<0.05). Egg weight was higher at EC at 36th, 37th 
and 39th (summer), 57th (winter) and 64th (spring) than CC (P<0.05). The 
albumen weight was higher in the EC, at 36th and 38th (summer), than CC 
(P<0.05). The contrary was observed in the 64th (spring) (P<0.05). The yolk 
weight was higher in EC, in the 47th (autumn), 58ª (winter) and 64ª (spring), 
than CC (P<0.05). The yolk index was higher in EC eggs at 37th (summer) and 
65th (spring), than CC (P0<0.05). The results of Haugh Unit and egg shell 
resistance were not significant when comparing the types of cages in which the 
laying hens were housed (P>0.05). Percentages cracked was higher in EC than 
CC (P<0.05). The amount of aerobic mesophiles present in EG egg yolk and 
albumen was above the acceptable limit (> 5.0x104 CFU/mL). There was no 
presence of Staphylococcus spp. Total coliforms were found in 16% of CC egg 
yolk and albumen and in 10% EC. In the albumin and egg yolk of CC the 
bacteria found in the largest number of samples were Cedecea sp. and in EC, 
Escherichia coli. In the egg shell of EC and CC, in turn, there was a 
predominance of Escherichia coli. There was no significant difference between 
CC and EC for  heterophile / lymphocyte ratio, calcium, BFS and BC (P>0.05). 
The results of this study indicate that the enriched cage system positively 
influences the laying rate and feed conversion of commercial laying hens. 
However, they do not influence the physiological responses of the bird. 
 
Key words:, bone breaking strength, calcium, heterophile, lymphocyte. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva de ovos no Brasil se caracteriza pela produção de ovos 

para consumo tanto “in natura” quanto industrializados, onde a produção é 

predominantemente pelo sistema de criação em gaiolas, e a maioria é composta por 

produtores independentes de pequeno e médio porte, que preparam a própria ração 

na propriedade e trabalham com galpões abertos, tradicionais. Por outro lado, 

grandes produtores estão partindo para a adequação climática e automação das 

instalações. 

 O bem-estar das galinhas poedeiras alojadas em gaiolas tem sido bastante 

questionado desde os anos 80. Este tipo de gaiola tem sido amplamente criticado 

devido ao pequeno espaço em que as aves dispõem para expressar certos padrões 

de comportamento (BLOKHUIS et al., 2007). Para melhorar o bem-estar das 

galinhas poedeiras, a União Europeia através da Diretiva do Conselho da UE 

1999/74/CE proibiu a utilização de gaiolas convencionais desde o dia 1 de janeiro de 

2012.  

A produção de ovos só passou a ser permitida na Europa em gaiolas 

equipadas com ninhos, poleiro e lixa (TAUSON, 2005). Embora os modelos iniciais 

de gaiolas fornecidas não sejam muito maiores do que as gaiolas convencionais, 

versões recentes comportam entre 8 e 80 poedeiras. Gaiolas enriquecidas fornecem 

quantidades variáveis de espaço para locomoção e comportamentos de conforto 

(LAY et al., 2011). Novas pesquisas têm sido feitas visando melhores condições de 

bem-estar das galinhas poedeiras e, portanto, desempenho produtivo e qualidade de 

ovos comparáveis aos obtidos em gaiolas convencionais.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência das gaiolas enriquecidas 

no desempenho produtivo, qualidade de ovos e na resposta fisiológica de 

poedeiras comerciais.  

 

 

2.2. Específicos 

 

• Avaliar a influência das gaiolas enriquecidas no desempenho produtivo 

de poedeiras comerciais da 36ª a 66ª semana de idade em diferentes 

períodos correspondentes as estações do ano. 

• Avaliar a influência das gaiolas enriquecidas na qualidade de ovos de 

poedeiras comerciais da 36ª a 66ª semana de idade em diferentes 

períodos correspondentes as estações do ano. 

• Avaliar o efeito das gaiolas enriquecidas na relação heterofilo/linfócito, 

cálcio sérico e ósseo, e resistência óssea de poedeiras comerciais. 
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3. ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

3.1. HISTÓRICO DA AVICULTURA DE POSTURA NO BRASIL   

 A chegada ao Brasil da Avicultura remonta ao nosso descobrimento em 

1500, onde se registrou na carta de Pero Vaz de Caminha ao Imperador D. 

Manuel I:  

Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz 
consigo; tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se 
os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro; não fizeram caso dele. 
Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo dela, e não 
queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados 

(CAMINHA, 1500;  p.03). 

Em 1502, uma frota comandada por Gonçalo Coelho, encarregado de 

mapear parte do desconhecido litoral do Brasil, trouxe também matrizes de 

aves. No Brasil elas sempre foram consideradas alimento, e algumas 

curiosidades são que D. João VI, chegou ao Brasil em 1806 com a Família 

Real portuguesa e comandou, do Rio de Janeiro, Brasil e Portugal, era grande 

apreciador da carne de frango. Já Dom Pedro II, Imperador do Brasil de 1841 a 

1889, era aficionado por canja de galinha (ARASHIRO, 1989). 

Com o crescimento econômico e populacional de cidades do interior, 

graças principalmente ao ciclo de mineração do ouro, as maiores necessidades 

de alimentação estimularam a produção com fins comerciais. O estado de 

Minas Gerais, onde foram descobertas as principais jazidas de ouro brasileiras, 

no final do século XIX era o maior produtor de aves do país, abastecendo boa 

parte do território nacional (ARASHIRO, 1989). 

Santos (1938) publicou o livro “Avicultura – fonte de riquezas” e teve 

como objetivo dois pontos: a disseminação do gosto pela avicultura e o fato de 

despertar a atenção dos criadores para o seu aspecto econômico, de vez que a 

sua expansão dentro de certo espírito de organização e de técnica, constitui 

uma fonte de riqueza não só para o criador como também, de um modo geral, 

para o país. Em 1966, Brunini escreveu sobre o sistema de pastejo para aves 

mostrando que em um alqueire paulista caberiam 1.500 aves sob pasto de 

gramíneas consorciadas com trevos.   

Após a Segunda Grande Guerra Mundial, na década de 50, surgiram os 

reflexos econômicos da crise do mercado de fio da seda, que eram utilizados 
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para confecção de paraquedas. Alguns criadores de bicho-da-seda em Bastos - 

SP mudaram a sua atividade para avicultura de postura utilizando as mesmas 

instalações da atividade anterior (SALGADO, 1971). Maia (1997) cita que as 

primeiras gaiolas para poedeiras chegaram ao Brasil em 1955 dando início 

Avicultura Industrial, com grande produção de carne e ovos em pequenas 

áreas através do sistema de confinamento, acompanhado de nutrição e 

melhoramento genético. 

Do conhecimento da importância da luminosidade na produção de ovos, 

fazendo uso da iluminação artificial, tornou possível produção de ovos em 

período de inverno, nos mês de maio, junho e julho. As galinhas não são 

capazes de por os ovos no foto período curto devido à falta de estímulo 

luminoso que influencia na produção de hormônios e consequentemente na 

produção de ovos (KAKIMOTO, 2008).   

  Por volta de 1967 iniciou-se uma criação intensiva em gaiolas de 

madeira dispostoa dentro dos barracões para que as aves não ficassem em 

contato com as fezes, pois a origem destas enfermidades era devido à ingestão 

de excretas contaminadas. No entanto a madeira não fora uma boa solução 

uma vez que acumulava sujeiras no piso continuando em menor nível os 

problemas sanitários, sua manutenção era dispendiosa e de baixa durabilidade 

(KAKIMOTO, 2008).   

As gaiolas de arames foram introduzidas em 1965, trazidas de outra 

localidade, Bragança Paulista, em pequenas quantidades, pois a inovação era 

vista com ressalvas e havia resistência dos avicultores em investir em 

equipamentos de alto custo de implantação.  Neste período os barracões 

começaram a ganhar formato próprio para esta finalidade, ao contrário dos que 

eram usados na criação de bicho-da-seda (SALGADO, 1971). Novos barracões 

eram curtos, estreito, baixo com cobertura de telha de barro cobrindo apenas 

as gaiolas de uma linha. Neste sistema usava calha para fornecimento de água 

e cocho de madeira segmentada, móvel de pouca profundidade onde eram 

fornecidos alimentos manualmente utilizando concha e balde, a luminosidade 

passou a ser elétrica e usava lâmpada pequena de cor escura de 25W. Davam 

pouca importância as excretas das aves que eram utilizadas pelos próprios 

produtores para adubar a sua terra (SALGADO, 1971).   
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 Em 1970 a pequena cidade de Bastos - SP com 12000 hectares 

contava com 2.800.000 de aves em 160 avicultores (SALGADO, 1971). A alta 

concentração de aves no município e o manejo inadequado favoreceram a 

proliferação de doenças como a mycoplasmose aviária, estafilococoses, coriza 

infeciosa, Marek e New Castle (SALGADO, 1971).  

Em 1980, a alojamento de aves era mais de 5.500.000 aves alojadas e  

aproximadamente de 147 avicultores no município de Bastos (YOSHIDA,1987). 

O número sensibilizou o Governo Estadual e o município recebe em 16 de julho 

de 1981 uma Unidade Laboratorial de Patologia Avíária e Bromatologia. 

Veterinários e Zootecnistas iniciaram suas pesquisas com objetivo de 

solucionar as doenças avícolas e problemas de qualidade de matéria prima. 

Atualmente a unidade é conhecida como Centro Avançado de Pesquisa 

Tecnológica do Agronegócio Avícola / Instituto Biológico da APTA (KAKIMOTO, 

2008).    

 Nesta época, os galpões de estilo californiano ficaram padronizados 

com tamanho de 100x3m, cobertura de telha de barro, 2,4m de pé-direito. A 

gaiola de arame com 2 aves, tamanho 25cm x 45 cm de fundo, dispostos uma 

sobre a outra, em 2 andares. O comedouro era construído de madeira contínuo 

o que permitia o arraçoamento com caçamba automática que corria sobre o 

mesmo. Os bebedouros eram de alumínio em formato de calha, abria-se a 

torneira em uma ponta, a água corria pela calha por toda a extensão do 

barracão até cair ao final em um esgoto. Os estercos ficavam amontoados 

abaixo da gaiola. Iluminação com lâmpadas incandescentes de 40Watts, 

fornecendo as aves um período de 17 horas de luz  (KAKIMOTO, 2008).    

Nas décadas de 80 e 90 o governo brasileiro adotou a política pública 

facilitando a importação de equipamentos avícolas para modernizar o setor. 

Nos anos de 95 a 98 muitos avicultores importaram os equipamentos, 

incrementando a tecnologia, nas gaiolas, material das gaiolas, nos bebedouros, 

comedouros, coleta e classificação de ovos. As tecnologias de vacinas, 

nutrição, genéticas e manejo foram aprimorando de tal forma que as aves 

criadas em diversos sistemas diferenciam pouco com relação à produção, 

bastando seguir um programa indicado corretamente (KAKIMOTO, 2008).     

3.2. SISTEMAS DE CRIAÇÃO DE POEDEIRAS E BEM – ESTAR  
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O intenso desenvolvimento da avicultura, principalmente melhoramento 

genético, juntamente aos avanços tecnológicos obtidos por esse setor está 

criando novos paradigmas e ao mesmo tempo desacordos sobre os modos de 

criação e manejo. 

Os sistemas de criação e manejo de galinhas poedeiras podem ser 

classificados em intensivos (em gaiolas convencionais ou enriquecidas, ou 

sobre o piso (cage free, em galpões abertos ou fechados) e extensivos ou 

alternativos (free range) 

No sistema convencional, a criação é feita com o uso de gaiolas 

convencionais de 350 cm2 a 450 cm2 por ave (SILVA; MIRANDA, 2009), 

podendo-se empilhar até sete gaiolas sobrepostas (FRANÇA; TINOCO, 2014). 

O sistema de criação em gaiolas tornou-se uma das maiores polêmicas acerca 

do bem-estar animal. O reduzido espaço oferecido e a ausência de caracteres 

de enriquecimento ambiental limitam o repertório de atividades consideradas 

importantes para o animal. Além disso, as práticas empregadas (elevada 

densidade, a muda forçada e a debicagem) são questionadas (ALVES et al., 

2007). A redução da área da gaiola por ave, assim como da área de 

comedouro e bebedouro, se praticada em excesso, pode causar efeito negativo 

no crescimento e desempenho da poedeira, uma vez que pode ocorrer declínio 

no consumo de ração, com consequente redução no peso vivo e nos 

desenvolvimentos muscular e esquelético da ave. O peso corporal e o 

consumo de ração são fundamentais no desenvolvimento da ave, na produção, 

no tamanho dos ovos e na conversão alimentar (PAVAN et al., 2005).  

A União Europeia (UE) criou o conceito de gaiolas enriquecidas. A 

Council Directive EC/74/1999 – principal norma sobre o bem-estar animal das 

aves poedeiras –, de 19 de julho de 1999, proibiu o uso de gaiolas 

convencionais a partir de 1o de janeiro de 2012, devendo ser substituídas pelas 

enriquecidas ou por sistemas alternativos. As gaiolas enriquecidas devem ter, 

entre outras características, um poleiro, um ninho e área de 750 cm² para cada 

poedeira (OFFICIAL JOURNAL OF EUROPEAN COMMUNITIES, 1999). Além 

dos sistemas que usam gaiolas, há o sistema barn, que prevê a criação em 

galpões, mas sem gaiolas (cage free). Na Europa, esse sistema deve cumprir 

com todos os requisitos previstos para as gaiolas enriquecidas, como garantir o 
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acesso igualitário à alimentação por todas as aves e outros requisitos 

específicos (OFFICIAL JOURNAL OF EUROPEAN COMMUNITIES, 1999).  

O sistema free range se diferencia do sistema barn por ser extensivo, já 

que nesse sistema as aves ficam livres em parte do dia ou em tempo integral, 

no pastoreio. Na UE, a criação nesse sistema prevê pelo menos um ninho para 

cada sete aves, ao menos 15 cm de poleiro por ave, camas de área mínima de 

250 cm2 por ave e uma densidade populacional máxima de nove aves por 

metro quadrado, entre outras especificações (OFFICIAL JOURNAL OF 

EUROPEAN COMMUNITIES, 1999).  

 

3.2.1. Produção e qualidade de ovos  

 

Para a produção comercial global de ovos, estima-se que mais de 75% 

das poedeiras são criadas em gaiolas convencionais, mas novas tendências de 

bem-estar animal estão mudando este cenário (DİKMEN et al., 2017). Os 

sistemas alternativos de criação se concentraram no desenvolvimento de 

melhor bem-estar animal e comportamento das galinhas poedeiras. Nesses 

sistemas, é necessário que as aves possam exercer seus comportamentos 

naturais, que a probabilidade de doenças e lesões seja minimizada, e aumentar 

a produtividade, qualidade dos ovos, e segurança alimentar (LEDVINKA, ZITA, 

KLESALOVA, 2012).  

A qualidade do ovo é um fator importante e influencia o consumidor de 

ovos. Nos últimos anos, devido ao aumento da conscientização, os 

consumidores preferem um ovo em que o albúmen é firme, a gema tem uma 

cor densa, de tamanho grande com casca intacta e livre de patógenos 

(SAMIULLAH, ROBERTS, CHOUSALKAR, 2014). Existem muitos fatores 

ambientais que afetam a qualidade interna e externa dos ovos. Assim, alguns 

estudos foram realizados avaliando os efeitos de diferentes sistemas de 

criação, tais como gaiola convencional, gaiola enriquecida, e sistemas externos 

e características internas de qualidade dos ovos (VAN DEN BRAND, 

PARMENTIER, KEMP, 2004; HIDALGO et al., 2008; TACTACAN et al., 2009; 

WALL, 2011).  

Os ovos são compostos por três partes principais: a casca com 

membranas, o albúmen e a gema, representando cerca de 9 a 11%, 60 a 63% 
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e 28 a 29%, respectivamente (BELITZ & GROSH, 1987; KOVACS-NOLAN, 

PHILLIPS, MINE, 2005; LI-CHAN & KIM, 2008).  

A casca de ovo é constituída por uma matriz orgânica (3,5%), 

compreendendo as membranas, e alguns constituintes incorporados na 

camada de carbonato de cálcio (95%) sob a forma de calcita (HAMILTON, 

1986; TULLET 1987; NYS et al., 1999, 2001, 2004). Segundo Ornellas (2001), 

a casca possui 94% de carbonato de cálcio, 1,4% de carbonato de magnésio, 

3% de glicoproteínas, mucoproteínas, colágeno e mucopolissacarídeos em sua 

totalidade. 

A estrutura da casca é dividida em camadas. A porção orgânica da casca é 

constituída pelas membranas da casca, sítios mamilares de nucleação e cutícula. 

A fração calcificada é composta pela camada mamilar, camada paliçada e camada 

de cristal vertical. Estas estruturas conferem resistência à casca e contribuem na 

proteção do ovo contra microrganismos (PARSONS, 1982).  

Na produção de ovos de mesa, estes são constantemente manuseados 

e expostos a choques que afetam porcentagem de ovos quebrados e trincados 

e, portanto, afetando diretamente as perdas econômicas do produtor. 

Adicionalmente, há uma crescente preocupação com a segurança 

(conformidade com a higiene) dos ovos, uma vez que a casca de ovo é a 

primeira barreira contra penetração bacteriana no ovo e, portanto, deve estar 

livre de defeitos (PAVLOVSKI et al., 2012). De Rue et al. (2005) afirmaram que 

a mudança dos sistemas de gaiola convencionais para sistema cage free 

aumentou a incidência de contaminação microbiana e reduziu a qualidade de 

cascas de ovos, especialmente em ovos produzidos durante os meses mais 

quentes. Ellen et al. (2000) relataram que a concentração de poeira acumulada 

no sistema de piso, contribui para uma maior contaminação dos ovos com 

bactérias em comparação com poedeiras criadas nos sistemas de gaiola. Além 

disso, Protais et al. (2003) e De Rue et al. (2005) relataram maior 

contaminação da casca do ovo por bactérias aeróbias mesófilas no sistema de 

piso em comparação com gaiolas convencionais.  

O albúmen possui quatro camadas distintas: uma fração externa, fluída e 

fina ao lado da membrana da casca, uma camada espessa e viscosa 

intermediária, uma camada fluida e fina interna e as chalazas, o conteúdo de 
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cada camada é cerca de 23,3%, 57,3%, 16,8% e 2,7%, respectivamente 

(BURLEY & VADEHRA, 1989). 

O parâmetro mais usado para expressar a qualidade do albúmen é a 

unidade “Haugh” (UH). Haugh (1937) verificou que a qualidade do ovo varia 

com o logaritmo da altura da clara espessa. Sendo assim, ele desenvolveu um 

fator de correção para o peso do ovo, que multiplicado pelo logaritmo da altura 

da clara espessa, corrigida por 100, resultou na unidade “Haugh” (BRANT, 

OHE, NORRIS, 1951). 

A gema é um sistema complexo que contém uma variedade de 

partículas suspensas em uma solução de proteína e cercada por uma 

membrana vitelina. É constituída em 50% de sólidos: 65 a 70% de lipídios e 

30% proteínas (lipoproteínas de alta densidade, lipoproteínas de baixa 

densidade e livetinas) (LI-CHAN & KIM, 2008). O Índice da gema (IG) é 

considerado uma medida de qualidade de ovos e, de acordo com Oliveira & 

Oliveira (2013) deve ser de 0,39-0,45.  

 

3.2.2. Resposta fisiológica de poedeiras influenciadas pelo sistema 

de criação 

A resposta ao estresse é um componente individual importante de um 

conjunto de respostas fisiológicas e comportamentais para eventos ambientais. 

Como tal, a pesquisa das consequências fisiológicas do estresse e da evolução 

de restrições impostas pela resposta ao estresse têm recentemente bastante 

ênfase (ROBERTS et al., 2007). Respostas comumente usadas como 

indicadores do estresse são os esteroides glicocorticoides produzidos pelo 

córtex adrenal. Esses hormônios (principalmente o cortisol em primatas e 

corticosterona em aves, répteis e roedores) são liberados em resposta a 

eventos ambientais estressantes, e são cruciais para iniciar a resposta de "voo 

ou luta", bem como uma gama de reações fisiológicas e comportamentais 

essenciais ao estresse (NELSON, 1995).  

Os leucócitos no sangue estão envolvidos nas funções imunológicas do 

corpo. Heterófilos e linfócitos compõem a maioria dos leucócitos em aves 

(HARMON, 1998) Em aves, o número de heterófilos tem mostrado aumento e o 

número de linfócitos diminui em resposta a um número de estressores 

diferentes (MAXWELL, 1993; DAVIS et al., 2008). Portanto, a proporção 
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relativa de heterófilos para linfócitos (razão H / L) é muitas vezes usada como 

uma medida da resposta ao estresse. Apesar do uso mais geral da relação H / 

L para determinar o estresse em longo prazo, há também estudos mostrando 

um rápido aumento na relação H / L em relação a diferentes estressores de 

curto prazo ou tratamento com glicocorticoides (GROSS, 1990; MITCHELL et 

al., 1992; SHINI et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



23 

 

Desempenho produtivo e qualidade de ovos de poedeiras comerciais alojadas em 

gaiolas enriquecidas e convencionais1 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência das gaiolas 

enriquecidas no desempenho e qualidade de ovos de poedeiras comerciais da 36ª a 66ª 

semana de idade em diferentes períodos, correspondentes as estações do ano. Foram 

utilizadas 288 poedeiras comerciais da linhagem Isa Brown, alojadas em Gaiolas 

Convencionais (GC) e Gaiolas Enriquecidas (GE). Utilizou-se delineamento 

experimental inteiramente casualizado, dois tratamentos (GC e GE), com 6 repetições 

de 24 aves cada. Para avaliação de desempenho e qualidade de ovos, o experimento foi 

dividido em quatro períodos de 28 dias: verão – 36ª a 39ª, outono – 44ª a 47ª, inverno – 

56ª a 59ª e primavera – 63ª a 66ª semanas de idade das aves. Os dados foram analisados 

por meio de Análise de Variância (p<0,05), utilizando o pacote estatístico SAS (2009). 

A taxa da postura foi maior para GE nas 38ª e 39ª (verão), 44ª e 47ª (outono) semanas 

de idade das poedeiras, no inverno e primavera, do que GC. O consumo de ração das 

aves alojadas em gaiolas enriquecidas foi maior na 36ª, 37ª e 39ª, do que GC. Já na 38ª 

(verão), 57ª e 58ª (inverno) e 64ª e 65ª (primavera), o consumo foi maior nas GC do que 

nas GE. A conversão alimentar por dúzia de ovos foi melhor  na GE do que na GC na 

38ª semana (verão), no outono, inverno e primavera. A conversão alimentar por massa 

de ovos apresentou os mesmos resultados, exceto no outono. O peso de ovo da GE foi 

maior na 36ª e 38ª (verão) do que GC. O peso da casca foi maior na GE, na 36ª, 37ª e 

39ª (verão), 57ª (inverno) e 64ª (primavera) do que GC. O peso do albúmen foi maior 

nas GE, na 36ª e 38ª (verão), do que GC.  O contrário foi observado na 64ª (primavera). 

O peso da gema foi maior na GE, na 47ª (outono), 58ª (inverno) e 64ª (primavera), do 

que GC. O índice de gema foi maior nos ovos das GE na 37ª (verão) e 65ª (primavera), 

do que GC. Os resultados de Unidade Haugh e resistência da casca de ovos não foram 

significativos, quando comparados os tipos de gaiolas em que as poedeiras foram 

alojadas. GE apresentaram maior porcentagem de ovos quebrados do que GC. A 

quantidade de mesófilos aeróbicos presentes na gema e albúmen de ovos das GE foi 

acima do limite aceitável (> 5,0x104 UFC/mL). Não houve presença de Staphylococcus 

spp. Foram encontrados coliformes totais em 16% das amostras de gema e albúmen de 

ovos de GC e em 10% de GE. No albúmen e gema de ovos de GC as bactérias 

encontradas em maior número de amostras foram a Cedecea sp. e nas GE, Escherichia 

coli. Na casca de ovos de GE e GC, por sua vez, houve a predominância de Escherichia 

coli. Os resultados deste estudo indicam que o sistema de gaiolas enriquecidas 

influencia positivamente a taxa de postura e a conversão alimentar de poedeiras 

comerciais.   

 

Palavras – chave: contaminação bacteriana, conversão alimentar, 

produtividade, unidade Haugh. 
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Productive performance and egg quality of commercial laying hens in 

enriched and conventional cages  

 

Abstract: The effect of enriched cages was to evaluate the influence on 

performance and egg quality of commercial laying hens from the 36th to 66th week of 

age in different periods, corresponding to the seasons of the year. 288 layers hens of the 

Isa Brown lineage were housed in Conventional Cages (CC) and Enriched Cages (EC). 

A completely randomized experimental design was used, two treatments (CC and EC), 

with 6 replicates of 24 birds each. The experiment was divided in four periods of 28 d: 

summer - 36th to 39th, autumn - 44th to 47th, winter - 56th to 59th and spring - 63rd to 

66th weeks of age. Data were analyzed using Analysis of Variance (p <0.05), using the 

statistical SAS (2009). The laying rate (%)  was higher for EC in the 38th and 39th 

(summer), 44th and 47th (autumn) weeks of laying hens, in winter and spring than CC. 

Feed intake of birds housed in EC was higher in the 36th, 37th and 39th days than CC. 

At 38th (summer), 57th and 58th (winter) and 64th and 65th (spring), the feed intake 

was higher in the CC than in the EC. Feed conversion ratio per dozen eggs was lower in 

EC than in CC at week 38 (summer), autumn, winter and spring. Feed conversion ratio 

per egg mass showed the same results except in the autumn. The egg  weight was higher 

in EC at 36th and 38th (summer) than CC. Egg weight was higher at EC at 36th, 37th 

and 39th (summer), 57th (winter) and 64th (spring) than CC. The albumen weight was 

higher in the EC, at 36th and 38th (summer), than CC. The contrary was observed in the 

64th (spring). The yolk weight was higher in EC, in the 47th (autumn), 58ª (winter) and 

64ª (spring), than CC. The yolk index was higher in EC eggs at 37th (summer) and 65th 

(spring), than CC. The results of Haugh Unit and egg shell resistance were not 

significant when comparing the types of cages in which the laying hens were housed. 

Percentages cracked was higher in EC than CC. The amount of aerobic mesophiles 

present in EG egg yolk and albumen was above the acceptable limit (> 5.0x104 

CFU/mL). There was no presence of Staphylococcus spp. Total coliforms were found in 

16% of CC egg yolk and albumen and in 10% EC. In the albumin and egg yolk of CC 

the bacteria found in the largest number of samples were Cedecea sp. and in EC, 

Escherichia coli. In the egg shell of EC and CC, in turn, there was a predominance of 

Escherichia coli. The results of this study indicate that the enriched cage system 

positively influences the laying rate and feed conversion ratio of commercial laying 

hens.  

 

Key-words:  bacterial contamination, food conversion, Haugh unit, 

productivity. 
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1. Introdução 

 

A avicultura, nos últimos anos teve um grande desenvolvimento, apresentando 

novos sistemas de criação, procurando uma maior produtividade, em menor tempo, 

através de um processo de evolução genética, alimentação, manejo e sanidade. Estes 

fatores são imprescindíveis para o setor, como atividade econômica e importante na 

produção de alimentos, para a população (ALBUQUERQUE, 2004; FURLAN et al., 

2006).   

Aumentar o bem estar das aves é um das questões mais desafiadoras na atual 

indústria de ovos, principalmente em países, onde a maior parte da produção se atingiu, 

em gaiolas. O reduzido espaço oferecido e a ausência de caracteres de enriquecimento 

ambiental limitam o repertório de atividades consideradas importantes para o animal. 

Além disso, as práticas empregadas (elevada densidade, a muda forçada e a debicagem) 

são questionadas (ALVES et al., 2007). A redução da área da gaiola por ave, assim 

como da área de comedouro e bebedouro, se praticada em excesso, pode causar efeito 

negativo no crescimento e desempenho da poedeira uma vez que pode ocorrer declínio 

no consumo de ração, com consequente redução no peso vivo e nos desenvolvimentos 

muscular e esquelético da ave. O peso corporal e o consumo de ração são fundamentais 

no desenvolvimento da ave, na produção, no tamanho dos ovos e na conversão 

alimentar (PAVAN et al., 2005). 

Em 2012, houve a implementação da Diretiva da União Europeia criada em 

1999, proibindo o uso de gaiolas convencionais. Enquanto isso, novas gaiolas 

enriquecidas evoluíram muito rápido e continuamente, juntamente com a pesquisa 

científica e a crescente experiência a nível comercial, promovendo mudanças relevantes 

na concepção de sistemas novos ou alternativos ao uso de gaiolas convencionais 

(CEPERO & HERNÁNDIZ, 2015). 

As gaiolas enriquecidas permitem que as galinhas poedeiras expressem seus 

comportamentos naturais, o que proporciona níveis de bem-estar satisfatórios a esses 

animais e menor custo de investimento por parte do produtor (SILVERSIDES et al., 

2006; SINGH et al., 2009; ONBASILAR et al., 2015). Segundo Alleoni; Antunes 

(2001) a qualidade de ovo é medida para descrever as diferenças na produção de ovos 

frescos, devido a características genéticas, a nutrição e também nos fatores ambientais, 

aos quais as galinhas são submetidas.  
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O objetivo deste estudo foi avaliar a influência das gaiolas enriquecidas no 

desempenho e qualidade de ovos de poedeiras comerciais da 36ª a 66ª semana de idade 

em diferentes períodos correspondentes as estações do ano. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

Animais, instalações e alimentação 

O experimento foi realizado no Setor de Avicultura do Colégio Politécnico da 

UFSM. Foram utilizadas 288 poedeiras comerciais da linhagem Isa Brown, com 36 

semanas de idade, alojadas em dois sistemas diferentes, de acordo com os seguintes 

tratamentos:  

Tratamento GC - Sistema de Gaiolas Convencionais 

Tratamento GE - Sistema de Gaiolas Enriquecidas  

No tratamento GC, as aves foram alojadas em 18 gaiolas com 100 cm de frente, 

45 cm de altura e 45 cm de profundidade e divididas em quatro celas (APÊNDICE A) 

Foram distribuidass oito aves em cada gaiola, proporcionando uma área de 562,5 

cm2/ave. 

As gaiolas eram equipadas com comedouros tipo calha, oferecendo 12,5 cm/ave 

e um bebedouro tipo nipple para cada quatro aves. 

No tratamento GE, as aves foram alojadas em 6 gaiolas com 3,60 m de frente, 

0,6 m de altura e  0,80  m de profundidade, enriquecidas com ninho, banho de areia, lixa 

e  poleiro, onde foram alojadas 24 aves por gaiola, oferecendo 1200 cm2/ave 

(APÊNDICE B). As gaiolas também possuíam comedouro tipo calha (15 cm/ave) e seis 

bebedouros tipo nipple (1/4 aves). Os dados de temperatura ambiente e umidade relativa 

do ar foram coletados através de um datalogger com registros de máxima e mínima . 

As aves receberam ração “ad libitum”, a base de milho moído e concentrado 

comercial e as exigências nutricionais foram determinadas segundo as recomendações 

de Rostagno et al. (2017). 

 

Períodos e delineamento experimental 

O experimento foi dividido em quatro períodos de 28 dias: verão – 36ª a 39ª, 

outono – 44ª a 47ª, inverno – 56ª a 59ª e primavera – 63ª a 66ª semanas de idade das 

aves para avaliação de desempenho e qualidade de ovos. 
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Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado, com dois sistemas de 

gaiolas, perfazendo dois tratamentos com seis  repetições de 24 aves cada. 

 

Variáveis de desempenho 

Diariamente foram feitos os registros dos ovos coletados em cada gaiola, 

devidamente identificada por tratamento. A cada período (28 dias), foi calculada a 

média da taxa de postura de cada repetição, a partir da divisão do total de ovos 

produzidos pelo número de aves da repetição, multiplicado por 100 (APÊNDICE C). 

No final de cada período, os comedouros foram esvaziados e as sobras pesadas 

para calcular o consumo de ração individual. O consumo foi calculado pela diferença 

entre a quantidade fornecida de dieta e a sobra, dividindo o resultado pelo número de 

aves presentes na repetição. A conversão alimentar por dúzia de ovos foi obtida 

dividindo o consumo das aves no período pelo número de dúzias produzidas por 

repetição. Para conversão por massa de ovos dividiu-se o consumo das aves no período 

pelo peso médio de ovos e multiplicado pelo número de ovos na repetição. A 

mortalidade e morbidade foram registradas diariamente durante os períodos 

experimental. 

 

Qualidade de ovos 

Os ovos eram identificados por repetição já na coleta e pesados em uma balança 

analítica digital, obtendo-se o peso médio. Para avaliação da qualidade interna e externa 

dos ovos, foram selecionados 3 ovos dentro de uma faixa de 2,5% de variação do peso 

médio do ovo dentro de cada repetição, no final de cada período. Os ovos eram 

quebrados para determinação do peso de casca (APÊNDICE D), gema (APÊNDICE E) 

e albúmen. As gemas foram pesadas em uma balança de precisão (0,0001g). Para a 

determinação do peso da casca, as mesmas foram lavadas para a remoção do albúmen 

aderido à sua membrana interna. Após secas em temperatura ambiente, por 48 horas, 

foram pesadas juntamente com a membrana, na mesma balança. O peso do albúmen foi 

feito pela diferença entre peso total e peso de gema e casca. 

A unidade Haugh (UH) foi calculada como o log da altura do albúmen denso ao 

lado da gema, corrigido pelo peso do ovo (OVERFIELD, 1995; BERARDINELLI et 

al., 2003). A medida da altura do albúmen denso (mm) foi realizada nos mesmos ovos 

da análise anterior, com o auxílio de um paquímetro digital.  
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Para determinar o Índice de Gema (IG) (APÊNDICE F), foi utilizado um 

paquímetro digital de profundidade para mensurar a altura e diâmetro das gemas, 

segundo recomendações de Carbó (1987), dos mesmos ovos utilizados para peso e UH. 

A fórmula utilizada para determinação foi: índice da gema= altura da gema/média entre 

dois diâmetros da gema. 

A força necessária para quebrar a casca, ou seja, a resistência da casca, foi 

determinada utilizando-se o TA.XT Plus Texture Analyzer 123 (Stable Micro Systems, 

Surrey, England) pertencente ao Núcleo Integrado de Desenvolvimento em Análises 

Laboratoriais (NIDAL) – UFSM (APÊNDICE G). Foi utilizada uma probe de 6 mm de 

diâmetro a velocidades pré, durante e pós teste de 3,0; 0,5; e 5,0 mm/s e uma distância 

de 50 mm e auto força de 0,1g aplicado sobre a casca do ovo. O teste utilizado foi 

fratura por compressão expressa em Newton (RODRIGUEZ-NAVARRO et al., 2002). 

No último período de avaliação (primavera), foram avaliados os ovos sujo e 

quebrados e também a análise microbiológica interna e externa dos ovos.  A análise 

microbiológica de ovos foi realizada em 18 amostras contendo um “pool” de 6 ovos 

cada para contagem de mesófilos aeróbios estritos e facultativos viáveis, a presença ou 

ausência de Staphylococcus spp. e de coliformes totais no albúmen e gema. A presença 

de Salmonella spp e enterobactérias foi analisada na casca, albúmen e gema. As técnicas 

utilizadas foram de acordo com a Instrução Normativa nº 62 de 18 de setembro de 2003, 

do MAPA (BRASIL, 2003). 

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados por meio de Análise de Variância (p<0,05) e 

mínimos quadrados (LS) utilizando o procedimento do Modelo Linear Geral (GLM) 

(SAS Inst. Inc., Cary, NC, 2009).  

 

3. Resultados 

 

Temperatura e Umidade relativa do ar 

Os dados de temperatura ambiente e umidade relativa do ar foram coletados 

através de um datalogger com registros de máxima e mínima. O ano de 2017 foi atípico 

em termos de  temperatura e umidade relativa do ar e não foi possível analisarmos a sua 

influencia nas variáveis coletadas (Figura 1).   
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Variáveis de desempenho 

Os resultados para taxa de postura (Figura 02) demonstraram diferenças entre os 

tipos de gaiolas nos quatro períodos.  No verão, aves alojadas em gaiolas enriquecidas, 

apresentaram maior taxa de postura nas 38ª (p=0,0182) e 39ª (p=0,0012) semana de 

idade das aves. O mesmo pode ser observado no outono, na 44ª (p=0,0062) e 47ª 

(p=0,0061) semana de idade das aves e em todas as idades no inverno e primavera 

(p=0,0001). A provável causa foi o menor stress, que provoca uma menor produção de 

corticosterona, o que influencia negativamente as gonadotrofinas.   Karcher et al. (2015) 

observaram que das 19ª até a 50ª semana de idade das poedeiras, não houve diferença 

entre a produção de gaiolas enriquecidas e convencionais. No entanto, da 51ª até a 77ª 

semana de idade, aves alojadas em gaiolas enriquecidas apresentaram maior taxa de 

postura. 

Tactacan et al. (2009) compararam gaiolas convencionais e gaiolas enriquecidas 

e não observaram nenhum efeito do tipo de gaiola sobre a taxa de postura ou consumo 

de ração. Englmaierová et al. (2014) não encontraram diferenças na taxa de postura de 

poedeiras Hisex Brown, alojadas em gaiolas convencionais ou enriquecidas. No entanto 

o maior consumo de ração que, na maioria dos períodos não foi diferente 

estatisticamente foi observado nas aves alojadas em gaiolas convencionais. O consumo 

de ração nos diferentes períodos está expresso na Figura 3.  

No período verão, na 36ª, 37ª e 39ª semana de idade das aves, o consumo de 

ração das aves alojadas em gaiolas enriquecidas foi maior (p=0,0015, p=0,0375 e 

p=0,0055, respectivamente) do que das aves alojadas em gaiolas convencionais. No 

entanto, na 38ª semana de idade das aves, o consumo de ração foi maior das aves 

alojadas em gaiolas convencionais (p=0,0453). Este mesmo resultado pode ser 

observado no inverno, na 57ª e 58ª (p=0,0001) e na primavera, na 64ª (p=0,0013) e 65ª 

(p=0,0403) semana de idade das aves. Gerzilov et al. (2012) também observaram maior 

consumo de ração nas gaiolas enriquecidas. 

Os resultados para conversão alimentar por dúzia de ovos (CA/dz) estão 

apresentados na Figura 4. Poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas apresentaram 

melhor CA/dz do que as aves alojadas em gaiolas convencionais, no verão, quando as 

aves estavam com 38 semanas de idade. Nos períodos de outono, inverno e primavera, 

em todas as idades das aves, as alojadas em gaiolas enriquecidas apresentaram melhor  

CA/dz do que as alojadas em gaiolas convencionais (p<0,05). 
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Na variável Conversão Alimentar por Massa de Ovos (CA/MO), as poedeiras 

alojadas em gaiolas enriquecidas apresentaram melhor CA/MO, no verão, quando as 

aves estavam com 38 semanas de idade em relação as das gaiolas convencionais  

(p=0,0041). No inverno e na primavera, a CA/MO das poedeiras alojadas em gaiolas 

enriquecidas, também foi melhor do que as aves alojadas em gaiolas convencionais 

(P<0,0005). Estes resultados estão de acordo com os encontrados por Gerzilov et al. 

(2012).  No entanto, Englmaierová et al. (2014) observaram o contrário, quando a 

CA/MO foi pior nas gaiolas enriquecidas, quando comparadas com gaiolas 

convencionas. 

Na Tabela 1 estão expressos os resultados de variáveis de desempenho no 

período total da 36ª a 66ª semana de idade das poedeiras. A taxa de postura das aves 

alojadas em gaiolas enriquecidas foi maior do que a poedeiras alojadas em gaiolas 

convencionais (p=0,0001).  A CA/dz e a CA/MO foram melhores das aves alojadas em 

gaiolas enriquecidas do que as das aves alojadas em gaiolas convencionais (p=0,0001). 

 

Qualidade de ovos 

Na Figura 6, foi observado que poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas 

apresentaram maior peso de ovo na 36ª (p=0,0001) e na 38ª (p=0,0256) semana de idade 

das aves do que as aves alojadas em gaiolas convencionais.  

Jones et al. (2014) compararam gaiolas convencionais, gaiolas enriquecidas e 

piso, como sistemas de produção de ovos. Estes autores observaram peso de ovo maior 

em gaiolas enriquecidas do que gaiolas convencionais (ANDERSON & ADAMS, 1994; 

ENGLMAIEROVÁ et al., 2014). No entanto, Guesdon e Faure (2004) e Tactacan et al. 

(2009) não relataram diferença entre o peso de ovo de gaiolas convencionais e 

enriquecidas. Roll et al. (2008) observaram que ovos produzido em gaiolas enriquecidas 

pesaram até 2g a menos do que ovos produzidos em gaiolas convencionais. Stanley et 

al. (2013) observaram que poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas apresentaram 

peso de ovo menor do que de aves em gaiolas convencionais ou em aviário livre de 

gaiola. 

O peso da casca (Figura 7) apresentou diferenças significativas no período do 

verão (36ª, 37ª e 39ª semana de idade, p=0,0007, p=0,0357 e p=0,0011, 

respectivamente), sendo maior nos ovos de poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas 

do que as das gaiolas convencionais. O contrário foi observado no inverno (57ª semana 
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de idade, p=0,0073) e na primavera (64ª semana de idade, p=0,0330), quando ovos de 

gaiolas convencionais apresentaram maior peso de casca. 

Os resultados para peso de albúmen estão apresentados na Figura 8. Diferenças 

significativas foram observadas no período do verão, na 36ª (p=0,0001) e na 38ª 

(p=0,0378) semana de vida das poedeiras, sendo maior nos ovos oriundos das aves 

alojadas em gaiolas enriquecidas do que das alojadas em gaiolas convencionais. O 

contrário foi observado no período da primavera, quando as aves possuíam 64 semanas 

de idade, do qual ovos de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais apresentaram 

peso de albúmen maior do que aqueles de poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas 

(p=0,0130). 

No peso de gema (Figura 9), foram observadas diferenças significativas em 

apenas três semanas de idade das poedeiras: na 47ª (outono, p=0,0418), 58ª (inverno, 

p=0,0227) e 64ª (primavera, p=0,0229), apresentando maior peso da gema de ovos 

oriundos das aves alojadas nas gaiolas enriquecidas. 

O Índice de gema (Figura 10) foi maior nos ovos de poedeiras alojadas em 

gaiolas enriquecidas na 37ª (verão, p=0,0314) e 65ª (primavera, p=0,0349) idade das 

aves, do que das alojadas em gaiolas convencionais. Englmaierová et al. (2014) também 

observaram maior índice de gema em ovos de gaiolas enriquecidas e em aviários do que 

em gaiolas convencionais. No entanto, Jones et al. (2014) não encontraram diferenças 

no índice de gema entre ovos de gaiolas enriquecidas e convencionais. 

Os resultados de Unidade Haugh (UH) e resistência da casca de ovos não foram 

significativos, quando comparados os tipos de gaiolas em que as poedeiras foram 

alojadas. Wang et al. (2009) e Valkonen et al. (2010) também não observaram diferença 

entre a UH de ovos de gaiolas convencionais ou de poedeiras livres de gaiolas. No 

entanto Jones et al. (2014) observaram maior UH em ovos de gaiolas convencionais e 

maior resistência da casca em ovos de gaiolas enriquecidas. Mertens et al. (2006) 

observaram maior resistência em casca de ovos de gaiolas convencionais e enriquecidas 

do que ovos de poedeiras livres de gaiola. Valkonen et al. (2006; 2008) encontraram 

maior resistência de casca em ovos de ovos de gaiolas convencionais do que de gaiolas 

enriquecidas. 

Os parâmetros de qualidade de ovos avaliados no período total de coletas têm 

seus resultados apresentados na Tabela 2. Poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas 

tiveram ovos com maior peso de gema (p=0,0167) do que ovos oriundos das alojadas 
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em gaiolas convencionais. Nos demais parâmetros não houve diferenças significativas 

entre os tipos de gaiolas. 

Quando avaliada a porcentagem de ovos sujos e quebrados (Gráfico 1) no último 

período (primavera), observou-se diferença significativa para ovos quebrados de 

poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas que apresentou maior incidência do que 

ovos de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais (p=0,0349). Webster e Hurnik 

(1990), Duncan et al. (1992), Appleby et al. (2002) e Roll et al. (2005) também 

mostraram que gaiolas enriquecidas proporcionam aumento do número de ovos 

quebrados. Embora a higiene do piso da gaiola enriquecida seja inferior ao das gaiolas 

convencionais (WALL and TAUSON, 2007), não parece ter qualquer influência sobre o 

número de ovos sujos (LAYWEL, 2006; WALL and TAUSON, 2007; WALL et al., 

2008), como foi encontrado neste estudo. 

Os resultados para enterobactérias estão apresentados no Gráfico 2. Nas 

amostras analisadas puderam-se evidenciar nove diferentes bactérias na flora externa e 

interna dos ovos, são elas: Edwardsiella ictaluri, Escherichia coli, Cedecea sp., 

Citrobacter freundii, Providencia stuartii, Enterobacter cloacae, Enterobacter 

aerogenes, Klebsiella oxytoca e Serratia odorífera.  

No albúmen e gema de ovos produzidos por poedeiras alojadas em gaiolas 

convencionais, as bactérias encontradas foram Cedecea sp. (n =4), Escherichia coli (n = 

1), Edwardsiella ictaluri (n = 1) e Providencia stuartii (n = 1). Já no albúmen e gema de 

ovos de poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas foram Escherichia coli (n = 3) 

Enterobacter aerogenes (n = 2) e Citrobacter freundii (n = 1). 

O tipo de sistema de produção de ovos pode apresentar efeitos sobre o nível de 

contaminação bacteriana da casca do ovo (WALL and TAUSON, 2002, 2007; 

MALLET et al., 2006; WALL et al., 2008; STANLEY et al., 2013), mas este efeito nem 

sempre é observado (DE REU et al., 2005).  Neste estudo, podemos observar que a 

casca de ovos de gaiolas enriquecidas apresentou maior carga bacteriana (n=30) do que 

casca de ovos de gaiolas convencionais (n=22). A casca de ovos de poedeiras alojadas 

em gaiolas enriquecidas houve a predominância de Escherichia coli (n = 18), 

Citrobacter freundii (n = 4), Enterobacter aerogenes (n = 3); Cedecea sp. (n = 2), 

Enterobacter cloacae (n = 2); Serratia odorífera (n = 1) e Klebsiela oxytoca (n = 1). A 

casca de ovos de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais apresentaram Escherichia 

coli (n = 13), Cedecea sp. (n = 5), Enterobacter cloacae (n = 1), Citrobacter freundii (n 

= 1), Enterobacter aerogenes (n = 1) e Providencia stuartii (n = 1). Rue et al. (2005) 
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afirmou que a mudança dos sistemas de gaiola convencionais aumentou a incidência de 

contaminação microbiana e reduziu a qualidade de cascas de ovos, especialmente ovos 

produzidos durante os meses mais quentes.  

Na tabela 3 está expresso o resultado da quantificação de mesófilos aeróbios e a 

presença ou ausência de Staphylococcus aureus e coliformes totais no albúmen e gema 

de ovos de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais e enriquecidas. Para mesófilos 

aeróbicos o valor médio para gaiolas convencionais foi de 3,05x104 UFC/mL e 11,08 

x104 UFC/mL em albúmen e gema de poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas. 

Segundo Brasil (1990), o limite aceitável para ovo líquido e ovo desidratado é menor 

que 5,0x104 UFC/mL. Ao comparar-se com os resultados das amostras colhidas 

observou-se que ovos em gaiolas enriquecidas a presença de mesófilos aeróbios está 

acima do exigido pelo MAPA. O limite microbiológico aceitável de Staphylococcus 

spp. em ovos também só é estabelecido para ovos integrais líquidos e desidratados, no 

qual é exigido ausência em 1g ou 1mL de produto (BRASIL, 1990).  

O resultado das análises realizadas demonstrou que 16% das amostras de gema e 

albúmen de ovos de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais e 10% de gaiolas 

enriquecidas foram positivos para coliformes totais. Segundo Brasil (1990), a 

recomendação para coliformes totais termo tolerantes é que esteja ausente no ovo 

líquido e no ovo desidratado, porém não há nenhuma especificação sobre ovos in 

natura. 

 

4. Conclusões 

 

Os resultados deste estudo indicam que o sistema de gaiolas enriquecidas 

influencia positivamente a taxa de postura e a conversão alimentar de poedeiras 

comerciais. 

Com relação à qualidade, o peso dos ovos, peso da casca, peso da gema, peso do 

albúmen, índice de gema, Unidade Haugh e a contaminação bacteriana não foram 

afetados pelo enriquecimento de gaiolas.    

Quanto à contaminação bacteriana, ovos produzidos em gaiolas enriquecidas 

apresentaram maior carga bacteriana quando comparados a ovos produzidos em gaiolas 

convencionais. 
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Figura 1. Temperatura e Umidade Relativa registradas nos períodos avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taxa de postura (%) de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais e 

enriquecidas, nos períodos avaliados. 
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Figura 3.Consumo de ração (g/ave/dia) de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais 

e enriquecidas, nos períodos avaliados. 

  

 

 

 

 

Figura 4.Conversão alimentar por dúzia de ovos (CA/dz) de poedeiras alojadas em 

gaiolas convencionais e enriquecidas, nos períodos avaliados. 
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Figura 5. Conversão alimentar por massa de ovos (CA/MO) de poedeiras alojadas em 

gaiolas convencionais e enriquecidas, nos períodos avaliados. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Peso de ovo (g) de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais e 

enriquecidas, nos períodos avaliados. 
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Figura 7. Peso de casca (g) de ovos de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais e 

enriquecidas, nos períodos avaliados. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Peso de albúmen (g) de ovos poedeiras alojadas em gaiolas convencionais e 

enriquecidas, nos períodos avaliados. 
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Figura 9. Peso de gema (g) de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais e 

enriquecidas, nos períodos avaliados. 

 

 

 

 

Figura 10. Índice de gema de ovos de poedeiras alojadas em gaiolas convencionais e 

enriquecidas, nos períodos avaliados. 
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Tabela 1. Parâmetros de desempenho de poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas e 

convencionais no período total. 

Gaiola 
Taxa de postura 

(%) 

Consumo de ração, 

(g/ave/dia) 
CA/dz2 CA/MO3 

Convencionais 74,53 111,58 1,83 2,54 

Enriquecidas 87,39 111,87 1,54 2,13 

Média 80,96 111,73 1,68 2,33 

P1 0,0001 0,7865 0,0001 0,0001 

EP 6,22 3,6 0,18 0,28 

1Probabilidade < 0,05 pelo teste T. 
2CA/dz: Conversão alimentar por dúzia de ovos 
3CA/MO: Conversão alimentar por massa de ovos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Qualidade de ovos de poedeiras alojadas em gaiolas enriquecidas e 

convencionais no período total 

 

Gaiola PO2 (g) PG3 (g) PA4 (g) UH5 IG6 RC7 (N) 

Convencionais 58,58 15,14 37,63 109,03 0,44 42,23 

Enriquecidas 59,01 15,5 37,72 109,65 0,45 40,79 

Média 58,79 15,32 37,68 109,34 0,45 41,51 

P1 0,4331 0,0167 0,8289 0,4507 0,0863 0,1386 

EP 1,87 0,51 1,36 2,85 0,01 3,33 

1Probabilidade < 0,05 pelo teste T. 
2PO: Peso de ovo; 3PG: Peso de gema; 4PA: Peso de albúmen; 5UH: Unidade Haugh; 6IG: Índice de gema; 
7RC: Resistência da casca 
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Tabela 3. Número de colônias de mesófilos aeróbios e presença ou ausência de 

Staphylococcus aureus e coliformes totais no albúmen e gema de ovos de 

poedeiras alojadas em gaiolas convencionais e enriquecidas. 

Meio Amostra 

Gaiolas 

Convencionais 
Gaiolas Enriquecidas 

(n/N) UFCx104 (n/N) UFCx104 

Mesófilos aeróbicos 
Albúmen e 

gema 
5/18 3,05 13/18 11,83 

Staphylococcus spp. 
Albúmen e 

gema 
Ausente 0 ausente 0 

Coliformes totais 
Albúmen e 

gema 
3/18 - 1/18 - 

Limites máximos permitidos: Mesófilos aeróbicos = 5,0 x 104 UFC/mL; Staphylococcus aureus = 

ausência; Coliformes termotolerantes = Ausência em 1mL de ovo líquido. n = amostras positivas. N = 

Total de amostras. 

 

  

 

Gráfico 1. Porcentagem (%) de ovos sujos e quebrados de poedeiras alojadas em gaiolas 

convencionais e enriquecidas. 
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Gráfico 2. Presença de enterobactérias na casca, albúmen e gema de ovos de poedeiras 

alojadas em gaiolas convencionais e enriquecidas. 
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Respostas fisiológicas de poedeiras comerciais alojadas em gaiolas enriquecidas2 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência das gaiolas 

enriquecidas na relação heterofilo/linfócito, cálcio sérico e ósseo e resistência óssea de 

poedeiras comerciais. Foram utilizadas 288 poedeiras comerciais da linhagem Isa 

Brown, alojadas em Gaiolas Convencionais (GC) e Gaiolas Enriquecidas (GE). 

Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado, dois tratamentos (GC 

e GE), com 6 repetições de 24 aves cada. Para análises de parâmetros sanguíneos de 

relação heterofilo/linfócito e Cálcio, foram coletadas amostras de sangue de 3 aves por 

repetição para cada tipo de gaiola. Uma amostra de sangue foi utilizada para contagem 

de heterofilos e linfócitos (H e L). Para análise de cálcio sérico, após a centrifugação da 

amostra de sangue por 5 min a 1500 rpm, o plasma foi submetido a um kit comercial e a 

metodologia utilizada foi de acordo com o fabricante (In Vitro Diagnóstica). Foi 

avaliada a força de ruptura óssea (FRO) da tíbia com auxílio de uma prensa eletrônica.  

A quantidade máxima de força aplicada ao osso no momento de sua ruptura foi 

considerada como força de ruptura óssea. As concentrações de cálcio dos ossos foram 

determinadas por espectrofotometria de absorção atômica e as concentrações de fósforo 

foram determinadas por colorimetria. Os dados foram analisados por meio de Análise 

de Variância (p<0,05), utilizando o pacote estatístico SAS (2009). Não houve diferença 

significativa entre gaiolas convencionais e enriquecidas para nenhum dos parâmetros 

avaliados neste estudo (p>0,05). Conclui-se que o sistema de gaiolas enriquecidas não 

influencia nas medidas de estresse, tampouco nos níveis séricos de Ca.  Também não 

demonstrou efeito sobre a força e composição óssea de poedeiras.   

 

Palavras – chave: cálcio, força óssea, gaiolas enriquecidas,  heterofilo, 

linfócito. 
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Physiological responses of commercial laying hens in enriched cages 

 

Abstract: The effect of enriched cages was to evaluate the influence on the 

relation heterofilo / lymphocyte ratio, serum and bone calcium and bone resistance of 

commercial laying hens. 288 commercial hens of the Isa Brown lineage were housed in 

Conventional Cages (CG) and Enriched Cages (GE). A completely randomized 

experimental design was used, two treatments (GC and GE), with 6 replicates of 24 

birds each. For analysis of blood parameters of heterophile / lymphocyte ratio and 

calcium, blood samples of 3 birds per repetition were collected for each type of cage. A 

blood sample was used to count heterophile and lymphocytes (H and L). For serum 

calcium analysis, after centrifugation of the blood sample for 5 min at 1500 rpm, the 

plasma was submitted to a commercial kit and the methodology used was according to 

the manufacturer (In Vitro Diagnostica). The bone fracture strength (BFS) of the tibia 

was evaluated with the aid of an electronic press. The maximum amount of force 

applied to the bone at the time of its rupture was considered as a force of bone rupture. 

The calcium concentrations of the bones were determined by atomic absorption 

spectrophotometry and the phosphorus concentrations were determined by colorimetry. 

Data were analyzed using Analysis of Variance (p <0.05), using the statistical package 

SAS (2009). There was no significant difference between conventional and enriched 

cages for any of the parameters evaluated in this study (p> 0.05). It is concluded that the 

enriched cage system does not influence the stress measures not the serum levels of Ca. 

It also showed no effect on the strength and bone composition of laying hens. 

 

Key-words:  bone strength, calcium, enriched cages, heterophile, lymphocyte. 
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1. Introdução 

 

Estima-se que mais de 75% da produção mundial de ovos provem de poedeiras 

criadas em gaiolas (DİKMEN et al., 2017). A criação de poedeiras em gaiolas levantou 

polêmicas acerca do bem - estar animal, em razão do reduzido espaço oferecido aos 

animais e da ausência de enriquecimento ambiental, que limitariam o repertório de 

atividades consideradas importantes para as aves (Alves et al., 2007; Pereira et al., 

2013). Gaiolas enriquecidas fornecem quantidades variáveis de espaço horizontal para 

locomoção e comportamentos de conforto como banhar-se (de areia), aninhar-se e 

empoleirar-se (Appleby et al., 2002). 

Assim, as pesquisas sobre as consequências fisiológicas do estresse devido ao 

ambiente em que o indivíduo está inserido e as restrições evolutivas impostas pela 

resposta ao estresse tornaram-se recentemente significativas (Roberts et al., 2007). A 

relação heterófilo: linfócito (H / L) é uma medida hematológica que tem se mostrado 

um indicador confiável de estresse (Gross e Siegel, 1983; Maxwell e Robertson, 1998; 

Elston et al., 2000; Mahboub et al., 2004; Campo et al., 2005). Segundo Macari e 

Luquetti (2002), a contagem diferencial de leucócitos no sangue de frangos mostra que 

a proporção normal de heterófilos/linfócitos está em torno de 1/2. Quando frangos são 

submetidos a condições de estresse essa relação aumenta, pois a quantidade de 

heterófilos aumenta na circulação.  

O cálcio e o fósforo são importantes no desenvolvimento das aves, pois estão 

associados principalmente ao metabolismo e à formação óssea. A capacidade das 

galinhas de usar e depositar Ca e P podem diferir devido a vários fatores, incluindo 

nutrição (Hurwitz e Bar, 1967; Guinotte et al., 1991), estado fisiológico (Gilbert, 1983; 

Scott e Balnave, 1991), genética ou tipo de raça (Pandey et al., 1986), e manejo e 

sistema de criação (Mench et al., 1986; Norgaard- Nielsen, 1990; Appleby et al., 2002).  

Uma das principais preocupações de bem-estar em gaiolas é a incapacidade da 

galinha para se exercitar. Falta de exercício leva ao desenvolvimento de fraqueza óssea 

e no pico produção pode facilmente resultar em danos ao esqueleto (Webster, 2004). 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência das gaiolas enriquecidas na  

relação heterofilo/linfócito, e nos níveis cálcio sérico e ósseo, e resistência óssea de 

poedeiras comerciais. 
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2. Materiais e Métodos 

 

Animais, instalações e alimentação 

O experimento foi realizado no Setor de Avicultura do Colégio Politécnico da 

UFSM. Foram utilizadas 288 poedeiras comerciais da linhagem Isa Brown, com 66 

semanas de idade, alojadas em dois sistemas diferentes, de acordo com os seguintes 

tratamentos:  

Tratamento GC - Sistema de Gaiolas Convencionais  

Tratamento GE - Sistema de Gaiolas Enriquecidas  

No tratamento GC, as aves foram alojadas em 18 gaiolas com 100 cm de frente, 

45 cm de altura e 45 cm de profundidade e divididas em quatro celas. Foram 

distribuídas 8 aves em cada gaiola, proporcionando uma área de 562,5 cm2/ave. As 

gaiolas eram equipadas com comedouros tipo calha, oferecendo 12,5 cm/ave e um 

bebedouro tipo nipple para cada 4 aves. 

No tratamento GE, as aves foram alojadas em 6 gaiolas com 3,25 m de frente, 

0,6 m de altura e 1,75 m de profundidade, enriquecidas com ninho, banho de areia, lixa 

e poleiro, onde foram alojadas 24 aves por gaiola, oferecendo 987 cm2/ave. As gaiolas 

também possuíam comedouro tipo calha (13,5 cm/ave) e 6 bebedouros tipo nipple (1/4 

aves).  

As aves receberam ração ad libitum, a base de milho moído e concentrado 

comercial, de acordo com as exigências nutricionais determinadas por Rostango et al. 

(2017). 

 

Delineamento experimental 

Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado, com dois 

sistemas de gaiolas, perfazendo dois tratamentos com 6 repetições de 24 aves cada. 

 

Parâmetros sanguíneos da relação heterofilo/linfócito e Cálcio 

Foram coletadas amostras de sangue de 3 aves por repetição para cada tipo de 

gaiola (APÊNDICE H). As amostras de sangue foram retiradas da veia ulnar utilizando 

uma agulha de calibre 23 e seringa heparinizada.  

Uma amostra de sangue foi utilizada para contagem de heterofilos e linfócitos 

(H e L) (APÊNDICE I). Foi utilizada o método de cunha de 2 lâminas (HOUWEN, 

2000). Após a secagem ao ar, as lâminas foram fixadas em metanol e corada com Diff 
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Quik stain (Dade Behring Inc., Deerfield, IL). Cem leucócitos, incluindo granulares 

(heterófilos, eosinófilos, basófilos) e não-granulares (linfócitos, monócitos), foram 

contados uma vez em cada lâmina usando microscopia de imersão em óleo com 

ampliação de 100 × seguindo o método de Davis et al. (2004). As razões H / L foram 

determinadas dividindo-se o número de heterófilos por linfócitos. 

Para análise de cálcio sérico, após a centrifugação da amostra de sangue por 5 

min a 1500 rpm, o plasma foi submetido a um kit comercial e a metodologia utilizada 

foi de acordo com o fabricante (In Vitro Diagnóstica). 

 

Força de Ruptura Óssea 

Foi avaliada a força de ruptura óssea (FRO) da tíbia conforme metodologia 

descrita por Creshaw (2003), com auxílio de uma prensa eletrônica (EMIC-DL10000) 

do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM-UFSM) (APÊNDICE J). Para 

análise de força de ruptura óssea foram utilizadas 12 tíbias do lado direito/tratamento. A 

coleta das tíbias foi realizada após o abate das aves com 66 semanas de idade, sendo 

estas devidamente livres de material adjacente, para posterior análise de força de 

ruptura. Os ossos foram colocados na posição horizontal sobre dois suportes, sendo a 

pressão aplicada no centro dos mesmos. A quantidade máxima de força aplicada ao osso 

no momento de sua ruptura foi considerada como força de ruptura óssea. 

 

Composição de Ca e P nos ossos 

Para análise da composição óssea da tíbia foram utilizadas as amostras das 

análises de força de ruptura óssea, estas foram desengorduradas utilizando éter de 

petróleo, secas em estufa, moídas em moinho tipo bola, conforme metodologia descrita 

pela AOAC (1984), após foram realizados os procedimentos que determinam as 

concentrações de cinzas, fósforo e cálcio das tíbias, através do método de Tedesco et al. 

(1985). As concentrações de cálcio dos ossos foram determinadas por 

espectrofotometria de absorção atômica e as concentrações de fósforo foram 

determinadas por colorimetria. 

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados por meio de Análise de Variância (p<0,05) e 

mínimos quadrados (LS) utilizando o procedimento do Modelo Linear Geral (GLM) 

(SAS Inst. Inc., Cary, NC, 2009).  
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3. Resultados 

 

Parâmetros sanguíneos da relação heterofilo/linfócito e Cálcio 

Na tabela 4, o resultado da relação H/L e o nível de Ca em poedeiras nos mostra 

que não houve influencia das gaiolas enriquecidas. Mench et al. (1986) compararam 

gaiolas convencionais e poedeiras livres de gaiolas e, não encontraram diferenças para 

medidas de estresse (corticosterona e relação H/L). Da mesma forma, Guesdon et al. 

(2004), Moe et al. (2004), Guémené et al. (2004), Tactacan et al. (2009) não 

encontraram diferenças quando compararam gaiolas convencionais com enriquecidas. 

Os valores de Ca circulante estão de acordo com os encontrados por Burke (1996) e 

Schmidt et al. (2007), onde galinhas em postura tiveram 20-40 mg/dL. 

  

Força de ruptura e composição óssea 

Uma das principais preocupações de bem-estar em gaiolas é a incapacidade da 

galinha para se exercitar. Falta de exercício leva ao desenvolvimento de fraqueza óssea 

e no pico produção pode facilmente resultar em danos ao esqueleto (Webster, 2004). No 

presente estudo, não houve influência da gaiola enriquecida sobre as medidas de FRO, 

% de Ca e P nos ossos de poedeiras (Tabela 5). Estes resultados concordam com 

Tactacan et al. (2009). Já Knowles e Broom (1990) e Newman e Leeson (1998) 

encontraram que a resistência óssea em gaiolas convencionais era menor em 

comparação ao sistema de aviário (livre de gaiolas). Hughes e Appleby (1989) 

mostraram que enriquecer gaiolas com poleiros, aumenta a FRO das poedeiras.  

 

4. Conclusões 

 

Os resultados deste estudo indicam que o sistema de gaiolas enriquecidas não 

influencia nas medidas de estresse, tampouco nos níveis séricos de Ca.  Também não 

demonstrou efeito sobre os ossos de poedeiras.   
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Tabela 4. Relação heterofilo/linfócito e cálcio em poedeiras alojadas em gaiolas 

convencionais e enriquecidas. 

Gaiolas H/L 

Ca  

(µg/dL) 

Convencionais 1,86 24,75 

Enriquecidas 2,79 25,46 

Média 2,32 25,1 

EP 1,2 1,6 

P 0,2100 0,4623 

 

 

Tabela 5. Força de ruptura óssea (FRO) e níveis de Ca e P em ossos de poedeiras 

alojadas em gaiolas convencionais e enriquecidas. 

Gaiolas FRO (N) Ca (%) P (%) Cinzas (%) 

Convencionais 220,88 20,76 7,65 48,14 

Enriquecidas 209,48 21,32 8,02 52,35 

Média 215,2 21,04 7,83 50,24 

EP 44,27 1,27 0,59 4,01 

P 0,6652 0,8376 0,7708 0,6234 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As gaiolas enriquecidas demonstraram efeito positivo para desempenho 

produtivo. A taxa de produção de galinhas alojadas em gaiolas convencionais pode 

ter seu potencial produtivo explorado de forma eficaz, mas simultaneamente, elas se 

esgotam mais cedo em comparação com as poedeiras em gaiolas enriquecidas. Isso 

pode ser vinculado com diferentes graus de bem-estar entre os tipos de gaiola 

observados. 

No entanto, pesquisas ainda devem ser direcionadas a fim de minimizar a 

quantidade de ovos quebrados e contaminados quando se utiliza gaiolas 

enriquecidas, pois estes parâmetros resultam em uma quantidade de ovos 

comercializados menor.  Mesmo que os estudos já existentes não demonstram 

diferença na qualidade de ovos quando comparamos qualidade de casca, gema e 

albúmen. 

Atender ao bem-estar de poedeiras já é uma consciência crescente entre os 

consumidores, mas ainda assim, é um mercado bastante tímido. Por isso neste 

trabalho não foi abordada a questão econômica, visto que o apelo para a retirada de 

poedeiras de gaiolas convencionais visa dar um pouco mais de conforto a animais 

que produzem um alimento completo mantendo a sua qualidade, o ovo. 

 O setor avícola brasileiro precisa estar preparado para o desafio de manter a 

oferta de alimentos e atender às exigências dos consumidores com os novos 

sistemas de criação de poedeiras. 
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6. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – AVES ALOJADAS EM GAIOLAS CONVENCIONAIS 
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APÊNDICE B – AVES ALOJADAS EM GAIOLAS ENRIQUECIDAS 
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APÊNDICE B – GAIOLAS ENRIQUECIDAS UTILIZADAS NO ESTUDO (vista frontal) 
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APÊNDICE B – GAIOLAS ENRIQUECIDAS UTILIZADAS NO ESTUDO (vista do 

ninho e bebedouros) 
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APÊNDICE B – GAIOLAS ENRIQUECIDAS UTILIZADAS NO ESTUDO (vista do 

poleiro) 
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APÊNDICE B – GAIOLAS ENRIQUECIDAS UTILIZADAS NO ESTUDO (vista da lixa 

de unhas) 
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APÊNDICE C – OVOS PARA TAXA DE POSTURA 

 

 

APÊNDICE D – PESO DE CASCA 
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APÊNDICE E – PESO DE GEMA 

 

 

APÊNDICE F- ÍNDICE DE GEMA 
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APÊNDICE G – RESISTÊNCIA DA CASCA 

 

 

APÊNDICE H- COLETA DE SANGUE 
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APÊNDICE H- COLETA DE SANGUE 
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APÊNDICE I – LAUDO DO HEMOGRAMA 
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APÊNDICE J – FORÇA DE RUPTURA ÓSSEA 

 


